
 

     

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Αιτήματα για προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και 

εγκατάσταση μόνιμου κλιμακίου ΕΟΔΥ σε Λέρο και Πάτμο» 

 

Η Ένωση Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου-Νοσοκομείου Λέρου, με υπόμνημά της, ζητά 

την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την εγκατάσταση 

μόνιμου κλιμακίου του ΕΟΔΥ σε Λέρο και Πάτμο και τη στελέχωση του ΚΥΤ με 

προσωπικό, αναδεικνύοντας την ισχύουσα κατάσταση που, δυστυχώς, δεν έχει βελτιωθεί 

ούτε στο ελάχιστο. 

Όπως σημειώνεται στο υπόμνημα της Ένωσης: 

“Η εξέλιξη της αναζωπύρωσης φέρει την σφραγίδα της κυβέρνησης και των τοπικών 

κολαούζων της δημάρχων (διαφήμιζαν την “άρτια” στελέχωση των μονάδων υγείας στην 

αρχή της τουριστικής περιόδου) και περιφερειαρχών που έπαιξαν την υγεία του λάου στο 

τζόγο των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, ειδικά στον τουρισμό και στις 

μεταφορές, που έκαναν λάστιχο τα υγειονομικά πρωτοκολλά και μέτρα προστασίας. 

Από την άλλη, καμία αξιοποίηση του κερδισμένου χρόνου από τις θυσίες του λάου, για να 

θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα Υγείας, το νοσοκομείο της Λέρου, το κρατικό 

θεραπευτήριο, αλλά και οι άλλες μονάδες υγείας της περιοχής μας παραμένουν 

υποστελεχωμένες σε ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό. Καμία πρόσληψη μόνιμου 

ιατρικού προσωπικού από την έναρξη της πανδημίας έως σήμερα. 
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Η Παθολογική κλινική κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα λειτουργεί χωρίς γιατρό παθολόγο. 

Μέρος της παθολογικής κλινικής είναι και το τμήμα covid. Οι ψυχιατρικές μονάδες 

υποστελεχωμένες έως εκεί που δεν παίρνει άλλο, δύο ψυχίατροι μόνιμοι και ένας με 

μπλοκάκι (για 230 περίπου νοσηλευόμενους και για το ΠΙΚΠΑ). 

Ο ετήσιος παθολογικός έλεγχος των ασθενών μας του ψυχιατρικού τομέα γίνεται από 

ανειδίκευτους γιατρούς (υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου), ελλείψει παθολόγων. 

Μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να συμβεί όταν θα επεκταθεί η πανδημία στις 

μονάδες ψυχιατρικού τομέα του νησιού, αλλά και στις άλλες κλειστές δομές του νησιού 

(κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης, γηροκομείο , στρατόπεδο, βάση ναυτικού) Το Κ.Υ.Τ του 

νησιού με περίπου 1200 πρόσφυγες, μετανάστες διαθέτει ένα υποτυπώδες ιατρείο με ένα 

γιατρό ανειδίκευτο του πολεμικού ναυτικού, ενώ έληξε η σύμβαση του γενικού ιατρού. 

Η πρωτοβάθμια υγεία στα νησιά μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

στο Κ.Υ. Λέρου, όπως και στα ιατρεία Λειψών-Αγαθονησίου δεν υπηρετεί γενικός ιατρός. 

Στο κέντρο υγείας Πάτμου οι κάτοικοι θα πρέπει να κάνουν τον γύρο του Αιγαίου ακόμα και 

για εξετάσεις ρουτίνας (αιματολογικός έλεγχος, απλό υπερηχογράφημα κ.λπ.), δεν 

υπηρετεί γιατρός μικροβιολόγος, ακτινολόγος.” 

Κατόπιν των παραπάνω,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Θα προχωρήσει το Υπουργείο σε μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών και 

νοσηλευτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα νοσοκομεία ώστε να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης; 

2. Θα δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα της λειτουργίας της παθολογικής κλινικής του 

νοσοκομείου Λέρου; 

3. Θα εγκατασταθεί μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στη Λέρο και την Πάτμο με στόχο την 

πρόληψη και την άμεση παρέμβαση; 



4. Θα στελεχωθεί το ιατρείο του Κ.Υ.Τ με ιατρικό και άλλο προσωπικό; 

5. Θα καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά και οι ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας 

και υλικοτεχνικού εξοπλισμού; 

6. Θα υιοθετηθεί η πρακτική υποβολής των εργαζομένων στην υγεία σε μαζικά και 

επαναλαμβανόμενα τεστ με στόχο την προφύλαξη των ίδιων αλλά και των 

ασθενών; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




