
 

 

 

     

 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας απειλείται με κλείσιμο λόγω ελλείψεων» 

 

Σε συνέχεια των αναπάντητων ερωτήσεών μου αναφορικά με τις «Ελλείψεις του Κέντρου 

Υγείας Σαλαμίνας» με Α.Π. 2533/10-12-2019 και Α.Π.3684/30-01-2020 επανέρχομαι στο 

θέμα καθώς σε διάφορα ΜΜΕ γίνεται λόγος για πιθανό κλείσιμο του συγκεκριμένου 

Κέντρου Υγείας μετά τις 15/8/2020 λόγω των τεράστιων ελλείψεών του σε ιατρικό 

προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Σε ένα νησί όπου ζουν 40.000 κάτοικοι και που το καλοκαίρι ο πληθυσμός του 

υπερτριπλασιάζεται, όσοι έχουν την ατυχία να χρήζουν ιατρικής φροντίδας έρχονται 

αντιμέτωποι, σύμφωνα με μαρτυρίες τους; με καταστάσεις που ξεπερνάνε κάθε φαντασία 

δεδομένης της τραγικής κατάστασης στην οποία παραμένει εδώ και χρόνια το Κέντρο 

Υγείας Σαλαμίνας.  

Σύμφωνα με πρόσφατη καταγγελία, ασθενής επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 

γιατί χτύπησε το πόδι του, εντούτοις οι νοσηλευτές τον ενημέρωσαν πως δεν λειτουργεί το 

μηχάνημα ακτινογραφίας (από το 2018) και ούτε υπάρχει ορθοπεδικός στο ΚΥ. Χωρίς τις 

απαραίτητες εξετάσεις και χωρίς καμία διάγνωση τύλιξαν το πόδι του ασθενή και του 

πρότειναν να περιμένει 15 ημέρες χρησιμοποιώντας πάγο. Η δεύτερη λύση ήταν να 

επισκεφτεί τα νοσοκομεία της Αθήνας ή να πάει σε ιδιώτη γιατρό. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για την απαράδεκτη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας; 

2. Πόσες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προβλέπεται για το 

συγκεκριμένο ΚΥ και πόσα κενά υπάρχουν σήμερα; Ποιες ειδικότητες δεν 

υφίστανται στο ΚΥ Σαλαμίνας; 
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3. Προτίθεται να προβεί σε αναβάθμιση του συγκεκριμένου Κέντρου Υγείας και αν ναι, 

με ποιο χρονοδιάγραμμα; 

4. Πόσα είναι τα λειτουργικά κόστη του συγκεκριμένου ΚΥ ετησίως κα ειδικότερα 

μισθοί, πάγια έξοδα και αναλώσιμα/προμήθειες; 

5. Προβλέπεται κάποιο μέτρο για να αντιμετωπιστεί η υπολειτουργία των πρωινών 

ιατρείων και τα εργαστηρίων; 

6. Τι μέτρα θα λάβει για να αντιμετωπιστεί η τεράστια υποστελέχωση; 

7. Έχει γίνει απογραφή των μηχανημάτων του ΚΥ Σαλαμίνας; Ποιες ελλείψεις 

υπάρχουν; 

8. Προβλέπεται η άμεση ανανέωση του εξοπλισμού και η αγορά των άκρως 

απαραιτήτων μηχανημάτων (πχ. Ο επί πλέον της διετίας εκτός λειτουργίας 

ακτινογράφος); 

9. Υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων ασθενοφόρων; 

10. Προβλέπεται η αποζημίωση των πολιτών που αναγκάζονται να απευθυνθούν σε 

ιδιωτικά ιατρεία ακόμα και για απλά περιστατικά υγείας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




