
     

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υ/Ο Υφυπουργού Πολιτικής  

  Προστασίας) 

  

Θέμα: «Σοβαρότατες καταγγελίες για το νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου»» 

Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ και δηλώσεις εργαζομένων, στο νοσοκομείο 

«Έλενα Βενιζέλου» δεν υπάρχουν τεστ κορωνοϊού. 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ Μιχάλης Γιαννάκος, στο Νοσοκομείο «όχι 

μόνο δεν υπάρχει μοριακός αναλυτής, αλλά η διοίκηση, για λόγους οικονομίας, έχει 

προμηθεύσει την επιτροπή λοιμώξεων με λίγα barcode για να γίνονται λίγα τεστ γιατί 

πληρώνονται στον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς, το ΕΚΕΑ που εξυπηρετούσε το νοσοκομείο 

δωρεάν έχει μειώσει κατά πολύ τα τεστ που κάνει λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων. 

Παράλληλα, καταγγέλλεται πως γίνονται χειρουργεία σε γυναίκες χωρίς ωα τους έχει γίνει 

τεστ κορωνοϊού, ενώ και οι υγειονομικοί, επιστρέφοντας από τις άδειές τους, δεν μπορούν 

να κάνουν τεστ κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να εργάζονται χωρίς να γνωρίζουν αν είναι 

θετικοί. 

Αυτό διαφαίνεται και από δηλώσεις του Προέδρου των Εργαζομένων κ Ηλία Κώτση ότι 

«στο νοσοκομείο γίνονται χειρουργεία χωρίς να γίνονται τεστ για τον κορωνοϊό και σε 

πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες υποχρεώνονται να πάνε έξω να κάνουν το τεστ.» 

Ταυτόχρονα, ο Διευθυντής Χειρουργικού κ Παναγιώτης Δασκαλάκης έχει αναφέρει πως οι 

ασθενείς πρέπει να πληρώσουν ιδιωτικά για να καταφέρουν να χειρουργηθούν, ενώ 

σημειώνει σε δηλώσεις του πως αίθουσα χειρουργείου έχει κλείσει από 13/7 καθώς έχουν 

ξεκολλήσει και πέσει πλακάκια. 
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Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

 

1. Είναι ενήμεροι για τις καταγγελίες; 

2. Δεδομένου πως, για να γίνει κάποιο χειρουργείο είναι απαραίτητη η πρότερη 

εξέταση για κορωνοϊό, γιατί δεν αναλαμβάνει το Κράτος το κόστος της ιδιωτικής 

εξέτασης στην οποία καταφεύγουν οι πολίτες λόγω δικής του ανεπάρκειας να το 

προσφέρει; 

3. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες επίλυσης του προβλήματος προτίθενται να λάβουν; 

4. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν διασπορά της πανδημίας με δεδομένο 

πως δεν εξετάζονται οι εργαζόμενοι όταν επιστρέφουν από την άδειά τους και 

καλούνται να εργάζονται κανονικά με ασθενείς; 

5. Πράγματι, αίθουσα χειρουργείου παραμένει κλειστή από 13/7; Αν ναι, για ποιο 

λόγο; Υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασής της, καθώς πρόκειται για αίθουσα 

χειρουργείου, οι οποίες δεν είναι και πολλές σε κάθε κλινική; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




