
 

     

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Μετατροπή της Β’ Χειρουργικής του Κρατικού Νίκαιας σε Μαιευτική» 

 

Μετά την πρόσφατη καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γ.Ν. Νίκαιας πως 

νοσηλεύονται θετικά και ύποπτα κρούσματα σε θαλάμους που δεν πληρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο λόγω της έλλειψης υποδομών όσο και της έλλειψης 

προσωπικού, ο Αν. Διοικητής του Νοσοκομείου προχώρησε σε μια ιδιόρρυθμη απόφαση, 

αυτή της μετατροπής της Β’ Χειρουργικής σε Μαιευτική, με τις ετοιμόγεννες γυναίκες, σε 

πρόσφατη εφημερία του Νοσοκομείου, να μεταφέρονται στη Β΄ Χειρουργική, καθώς η 

Γυναικολογική έχει κλείσει, με στόχο να γίνει πτέρυγα COVID-19 και ουδείς γνωρίζει αν και 

πότε τα πράγματα θα επιστρέψουν σε ομαλή λειτουργία. 

Φυσικά, οι χειρουργικές μονάδες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τις εγκύους 

δεδομένου πως, λίγες ώρες πριν, βρίσκονταν εκεί χειρουργημένοι ενώ, πολλές 

ετοιμόγεννες αγωνιούν καθώς ενημερώθηκαν πως, με δεδομένο πως ο γιατρός τους 

συνεργαζόταν με το Κρατικό, πλέον θα πρέπει να γεννήσουν σε εφημερεύον νοσοκομείο 

με οποιονδήποτε γιατρό τύχει στη βάρδια την ημέρα του τοκετού. 

Παράλληλα, ελλείψεις και προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλες κλινικές του 

Νοσοκομείου, όπως για παράδειγμα η Ορθοπεδική κλινική, η οποία λειτουργεί από τον 

Ιούνιο με 12 κρεβάτια λιγότερα και η ΩΡΛ κλινική με 8 λιγότερα. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Τι συμβαίνει τελικά στο Κρατικό Νίκαιας; 
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2. Πώς είναι δυνατόν ένα Νοσοκομείο με τόσες ελλείψεις να μετατρέπεται σε 

Νοσοκομείο αναφοράς και να επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι εργαζόμενοι 

αλλά και να ταλαιπωρούνται οι εργαζόμενοι;  

3. Τι θα γίνει με τη Γυναικολογική κλινική του Νοσοκομείου;  

4. Ακόμη και σε εφημερία, η διακομιδή ετοιμόγεννων σε χειρουργική μονάδα θέτει σε 

κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των νεογνών. Για πόσο θα 

συνεχιστεί αυτή η ριψοκίνδυνη τακτική και το Υπουργείο Υγείας δεν θα αντιδρά, 

καλύπτοντας ουσιαστικά τον Αναπληρωτή Διοικητή και τις αποφάσεις του; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




