
 

     

 

Αθήνα,26 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

 Προστασίας) 

  

Θέμα: «Καταγγελία εργαζομένων για απομάκρυνση του μοριακού αναλυτή από το 

Νοσοκομείο Σύρου» 

 

Με ανακοίνωσή του. ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Σύρου ενημερώνει πως ο 

μοριακός αναλυτής του Νοσοκομείου θα μεταφερθεί σε Ίδρυμα της Αθήνας. 

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως: 

«Με έκπληξή μας, σήμερα, ενημερωθήκαμε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου ότι ο 

Μοριακός αναλυτής (PCR) που έχει εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο Σύρου εδώ και μερικές 

ημέρες για τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, σταματάει τη λειτουργία του. 

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, με εντολή της 

2ης ΔΥΠΕ, ο Αναλυτής θα απεγκατασταθεί άμεσα και θα μεταφερθεί στην Αθήνα. 

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούνιο είχε εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο μας Μοριακός Αναλυτής, 

μετά από Δωρεά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος εν συνεχεία παραχωρήθηκε 

στο ΚΥ Μυκόνου επειδή προγραμματίστηκε από το Υπουργείο Υγείας η δημιουργία 

εργαστηριού μοριακής ανάλυσης PCR στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου θα λειτουργούσε 

Μοριακός Αναλυτής πολύ μεγαλύτερων δυνατοτήτων. Πράγματι, το εργαστήριο στήθηκε, 

μέρος του απαιτούμενου για τη λειτουργία του προσωπικού προσλήφθηκε με διετείς 

συμβάσεις, το προσωπικό εκπαιδεύτηκε και το εργαστήριο μπήκε σε λειτουργία. 

Σύμφωνα δε, με το από 13-8-20 Δελτίο τύπου του ΕΟΔΥ 

• Τα ύποπτα κρούσματα θα νοσηλεύονται σε όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που έχουν 

δηλώσει ότι διαθέτουν κλίνες COVID-1, (όπως το ΓΝ-ΣΥΡΟΥ) και τα οποία θα βρίσκονται 

σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. 
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• Όταν ένας ασθενής επιβεβαιώνεται ότι έχει προσβληθεί από το νέο κορονοϊό, θα 

μεταφέρεται από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησης του αποτελέσματος είτε σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο ώστε να απομονωθεί από τους υπόλοιπους ασθενείς, είτε σε κλινική 

που νοσηλεύονται άλλοι ασθενείς με COVID-19 (σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής 

Λοιμώξεων των Νοσοκομείων). Εάν το νοσοκομείο δεν έχει την δυνατότητα νοσηλείας, οι 

ασθενείς θα διακομίζονται σε Νοσοκομείο Αναφοράς ή σε άλλο Νοσοκομείο- COVID με 

ενέργειες του ΕΚΑΒ- ΚΕΠΥ που θα έχει την ευθύνη του συντονισμού.» 

Ως εκ τούτου, το Νοσοκομείο Σύρου θα μπορεί να νοσηλεύει θετικά και ύποπτα 

κρούσματα, όμως, τα δείγματα που θα συλλέγονται θα πρέπει να στέλνονται στην Αθήνα 

για εξέταση, γεγονός που θα καθυστερεί 1 με 2 ημέρες το αποτέλεσμα. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Ποιος είναι ο αριθμός κρουσμάτων ανά νησί των Κυκλάδων;  

2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην αιφνίδια αποδυνάμωση του Γενικού Νοσοκομείου 

Σύρου; 

3. Ποιο είναι το σχέδιο δράσης Υπουργείου Υγείας και Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση του κορονοϊού στα νησιά; 

4. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παραμονής του μοριακού αναλυτή στη Σύρο; 

5. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης στελέχωσης του Νοσοκομείου με ιατρικό, νοσηλευτικό 

και παραϊατρικό προσωπικό θα ληφθούν;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




