
 

     

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Τεράστιες ελλείψεις στο Νοσοκομείο Βόλου» 

 

Τις τεράστιες ελλείψεις που αντιμετωπίζει σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και 

μηχανολογικό εξοπλισμό, ελλείψεις που δεν έγινε καμία προσπάθεια να καλυφθούν την 

περίοδο του πρώτου κύματος της πανδημίας και το γεγονός πως υπάρχει έντονο 

ενδιαφέρον από τους γιατρούς για να φύγουν από το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, 

μόλις συμπληρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, ανέδειξε με επίσκεψή του στο 

Νοσοκομείο το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών και Κέντρων Υγείας Μαγνησίας κ. 

Παύλος Μαλινδρέτος, με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, υπογράμμισε «πως δεν μπορεί 

να υπάρχει δημόσια υγεία με υποστελεχωμένα νοσοκομεία και χωρίς γιατρούς, 

αντιμετώπιση του κορονοϊού χωρίς μηχανήματα διάγνωσης. Πρέπει επιτέλους να 

κινητοποιηθούν και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο χρόνου. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες. 

Μετά απ’  όσα χρόνια βρίσκομαι στο χώρο, πρώτη φορά βλέπω γιατρούς, οι οποίοι 

προσπαθούν να παραιτηθούν και να φύγουν, μόλις θεμελιώσουν δικαίωμα 

συνταξιοδότησης. Μέχρι τώρα εκείνο που ξέραμε ήταν ότι οι γιατροί προσπαθούσαν να 

καθίσουν παραπάνω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί και σηματοδοτεί τη δυσκολία και τη 

δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους». 

Παράλληλα, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο σημείωσε ότι 

«το Νοσοκομείο Βόλου δημιούργησε κλινική covid-19, χωρίς γιατρούς. Όταν θα έπρεπε να 

έχουμε 14 παθολόγους, που για μένα είναι μικρός αυτός ο αριθμός για μία τέτοια πόλη με 

δύο παθολογικές κλινικές, κι έχουμε επτά και λειτουργούμε ένα ακόμη τμήμα κι αυτό το 

τμήμα καλούνται να το υποστηρίξουν οι γιατροί, που ήδη είναι λίγοι, τότε καταλαβαίνετε 

πόσο δύσκολο και τραγικό είναι»,  
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Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ κ Φίλιππος 

Κωνσταντινίδης επεσήμανε πως «υπάρχουν κλινικές που υπολειτουργούν, υπάρχουν 

κλινικές στις οποίες υπολείπεται μεγάλος αριθμός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 

υπάρχει μεγάλη δυσκολία πρόσβασης των πολιτών σε θέματα υγείας. Καλούμε την 

πολιτεία να λάβει τα μέτρα της. Δεν μπορεί κάποιος να έχει μία πάθηση και να ψάχνει στη 

Λάρισα εάν μπορέσει να νοσηλευτεί ή να βρει την ανάλογη ειδικότητα ιατρού.  Μιλάμε για 

το πέμπτο νοσοκομείο της χώρας, τα νούμερα που μας αναφέρθηκαν σε ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό είναι πολύ χαμηλά και δεν είναι μόνο η περίοδος που διανύουμε 

την πανδημία, είναι μία γενικότερη απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας» 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιες πρωτοβουλίες ενίσχυσης του Νοσοκομείου Βόλου με μόνιμο προσωπικό 

όλων των ειδικοτήτων, αλλά ειδικά παθολόγους προτίθεται να λάβει; 

2. Ποια κίνητρα εξετάζει το Υπουργείο να δώσει στους ιατρούς και στο νοσηλευτικό 

προσωπικό ώστε να μείνει στο Νοσοκομείο; 

3. Ποια βήματα ενίσχυσης της κλινικής για τον COVID-19 προτίθεται να κάνει;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




