
 

Αθήνα, 1 επτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ τον κ. Τπουργό Τγείασ   

Θέμα: «Διάλυςη του Νοςοκομείου Καλαμάτασ μέςω τησ ‘αναβάθμιςήσ’ του ςε Covid-19» 

Το νοςοκομείο Καλαμάτασ ορίςτθκε πρόςφατα ωσ Νοςοκομείο Covid-19 με απόφαςθ τθσ 6θσ ΥΠΕ. Παρά το 

γεγονόσ ότι θ καραντίνα κατά το πρϊτο κφμα τθσ πανδθμίασ κρίκθκε ωσ απαραίτθτθ, προκειμζνου να 

μπορζςει το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ να κωρακιςτεί, δυςτυχϊσ και ςτθν περίπτωςθ του νοςοκομείου τθσ 

μεςςθνιακισ πρωτεφουςασ δεν ζγινε τίποτα, οφτε οι αναγκαίεσ υποδομζσ δθμιουργικθκαν, και το κυριότερο,  

οφτε προχϊρθςαν ςτισ απαραίτθτεσ προςλιψεισ μόνιμου ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ.  

Το δεφτερο κφμα, το οποίο προκαλεί ςοβαρζσ ανθςυχίεσ ωσ κριςιμότερο του πρϊτου, οδθγεί τθ διοίκθςθ τθσ 

ΥΠΕ με προχειρότθτα και βιαςφνθ να ορίςει το νοςοκομείο Καλαμάτασ ωσ Νοςοκομείο Covid-19. Ζνα 

νοςοκομείο υποςτελεχωμζνο λόγω των μνθμονιακϊν περικοπϊν που ιδθ εφθμζρευε χωρίσ πακολόγο! 

Σφμφωνα με όςα ζχουν δθμοςιευκεί ωσ ςχζδιο του Υπουργείου για το εν λόγω Νοςοκομείου δεςμεφονται: 

● 20 κλίνεσ τθσ Β’ Πακολογικισ για τθν νοςθλεία των φποπτων περιςτατικϊν 

● 6 κλίνεσ από το Τμιμα Βραχείασ Νοςθλείασ για κάκε επιβεβαιωμζνο περιςτατικό covid-19 που 

χριηει νοςθλείασ και  

● 4 κλίνεσ τθσ μονάδασ εμφραγμάτων για τθν περίπτωςθ που χρειαςτεί να νοςθλευτεί διαςωλθνωμζνο 

περιςτατικό covid-19. 

Ζντονεσ είναι οι αντιδράςεισ και οι διαφωνίεσ του ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ για τουσ κινδφνουσ 

που εγκυμονεί θ απόφαςθ αυτι, τόςο για τουσ αςκενείσ που νοςοφν με Covid-19 όςο και για τουσ λοιποφσ 

αςκενείσ. Καμία πρόβλεψθ για το που κα νοςθλευτοφν οι αςκενείσ τθσ πάντα γεμάτθσ πακολογικι. 

Παρζμβαςθ ζκανε και θ Ελλθνικι Καρδιολογικι Εταιρεία με επιςτολι τθσ ςτον Υπουργό  και ο πρόεδροσ του 

Ιατρικοφ Συλλόγου Μεςςθνίασ.  

Δεν είναι δυνατόν να καταργείται θ Μονάδα Στεφανιαίασ Νόςου αφοφ –ςφμφωνα και με τθν Ελλθνικι 

Καρδιολογικι Εταιρεία-  θ πρϊτθ αιτία κανάτου ςτον κόςμο, παρά τθν πανδθμία Covid-19, εξακολουκεί να 

είναι θ ςτεφανιαία νόςοσ με πολφ μεγαλφτερο αρικμό αναμενόμενων κανάτων φζτοσ από τον αναμενόμενο 

αρικμό κανάτων λόγω τθσ πανδθμίασ Covid-19. Συνολικά ςτθν Καρδιολογικι Κλινικι και τθν Μονάδα 

Εμφραγμάτων νοςθλεφονται 3.600 αςκενείσ και αντιμετωπίηονται 350 εμφράγματα, 500 ςτεφανιογραφίεσ 

και 300 καρδιοπλαςτικζσ ανά ζτοσ. Ήδθ υπάρχουςεσ αξιόπιςτεσ μελζτεσ μιλοφν για αφξθςθ των αιφνίδιων 

κανάτων, ελλιπι αντιμετϊπιςθ των οξζων εμφραγμάτων, αφξθςθ των επιλεγμζνων εμφραγμάτων και πικανι 

αφξθςθ τθσ κνθςιμότθτασ τθσ ςτεφανιαίασ νόςου. 

Ερωτάται ο κ. Τπουργόσ: 

1. Ποιεσ ιταν μζχρι ςιμερα οι ενζργειεσ του Υπουργείου για τθν πρόςλθψθ των οργανικϊν κενϊν ςε 

μόνιμουσ ιατροφσ; Πόςεσ κζςεισ επικουρικϊν ιατρϊν προκθρφχκθκαν και πόςοι ζχουν αναλάβει 

υπθρεςία ςιμερα; 
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2. Ποια είναι θ νεα αναλογία κρεβατιϊν προσ το πλθκυςμό που εξυπθρετεί το νοςοκομείο ςτθν 

ςτεφανιαία μονάδα; Εφόςον καταργείται θ Μονάδα Εμφραγμάτων πωσ κα εξυπθρετοφνται οι 

αςκενείσ; 

3. Πόςοι είναι οι ακτινολόγοι ιατροί ςτο νοςοκομείο; Μποροφν να καλφψουν τισ εφθμερίεσ; Είναι 

εξαςφαλιςμζνθ θ λειτουργία του μαγνθτικοφ τομογράφου με ιατρό εξειδικευμζνο ςτο χειριςμό του; 

4. Πόςοι ιατροί και νοςθλευτικό προςωπικό ςτελεχϊνουν το Τμιμα Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΤΕΠ); 

5. Πόςεσ είναι οι νεεσ κλίνεσ ΜΕΘ ςτο Νοςοκομείο (εκτόσ των κλινϊν που προχπιρχαν και 

μετατράπθκαν); Ποια είναι θ αναλογία για τον πλθκυςμό τθσ 6
θσ

 ΥΠΕ; 

 

Ο ερωτών Βουλευτήσ 
 

 
 

Κρίτων Αρςένησ 




