
 

 

 

     

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν Υφυπουργού Πολιτικής 

Προστασίας) 

 

Θέμα: «Ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων προφύλαξης κατά του κορονοϊού στο 

ΓΝΕ Θριάσιο» 

 

Το Σωματείο Εργαζομένων στο ΓΝΕ Θριάσιο, έπειτα κι από το 3ο κρούσμα κορονοϊού σε 

εργαζόμενο και το 2ο σε ασθενή της παθολογικής κλινικής, με υπόμνημά του, ζητά την 

άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων που θα προφυλάξουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και 

τους ασθενείς. 

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο υπόμνημα του Σωματείου: 

«Το τρίτο συνεχόμενο θετικό κρούσμα SARS-CοV-2 σε εργαζόμενη (αρχικά νόσησαν δύο 

νοσηλεύτριες και κατόπιν και μία γιατρός) και το δεύτερο συνεχόμενο σε νοσηλευόμενο 

ασθενή στην Α Παθολογική κλινική επιβάλλουν την λήψη άμεσων επιπλέον μέτρων  για την 

προστασία της υγείας εργαζομένων και ασθενών στη συγκεκριμένη κλινική και συνολικά 

στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, ώστε να αποφευχθεί πιθανή εξάπλωση της επιδημίας. 

Θυμίζουμε, ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, μετά την εμφάνιση των δύο 

πρώτων κρουσμάτων στους εργαζόμενους της Α Παθολογικής κλινικής, δεν πάρθηκαν όλα 

τα αναγκαία μέτρα 

o δεν τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα όλες οι «στενές επαφές» των νοσουσών 

συναδελφισσών αλλά η  καραντίνα περιορίστηκε μόνο σε νοσηλευτές 

o δεν ανεστάλη η εφημερία της κλινικής στις 19 Σεπτεμβρίου αλλά αντίθετα έγιναν 

εισαγωγές ασθενών πριν ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος ασθενών και 

εργαζομένων 
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Παρά την συνεχιζόμενη εξάπλωση της επιδημίας, ακόμα και μέσα στα δημόσια 

νοσοκομεία, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει εξασφαλίσει ούτε τον επαρκή εφοδιασμό με 

Μέσα Ατομικής Προστασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχώς ελλείψεις π.χ. σε 

αντισηπτικά και γάντια. 

Εκτός από την άμεση ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με μόνιμο προσωπικό, με 

επείγουσες διαδικασίες, απαιτείται η υλοποίηση συλλογικών οργανωτικών μέτρων για την 

πρόληψη εξάπλωσης της επιδημίας π.χ. για το επισκεπτήριο και τους χώρους νοσηλείας 

και εξέτασης πιθανών και επιβεβαιωμένων ασθενών με COVID-19. 

Απαράδεκτο είναι και το γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν νοσήσει περισσότεροι από 

570 υγειονομικοί, η κυβέρνηση αρνείται να γίνεται συστηματικός προληπτικός έλεγχος 

όλων των εργαζομένων στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες αλλά και όλων των ασθενών 

που εισάγονται στα νοσοκομεία, για να προληφθεί η μετάδοση από 

ασυμπτωματικούς/προσυμπτωματικούς νοσούντες. Ενώ αντί για την αύξηση του αριθμού 

των μηχανημάτων για τον μοριακό έλεγχο και την εξασφάλιση των αναγκαίων 

αντιδραστηρίων, η κυβέρνηση προωθεί την ανάθεση του μοριακού σε ιδιωτικά διαγνωστικά 

κέντρα, δίνοντας άλλο ένα «δωράκι» στους επιχειρηματικούς ομίλους στην Υγεία. 

Ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:  

► να τεθούν σε προληπτική καραντίνα όλες οι στενές επαφές της θετικής συναδελφισσας 

► να γίνει επαναλαμβανόμενος εργαστηριακός έλεγχος όλων των εργαζομένων και των 

ασθενών 

► να τεθεί σε καραντίνα η κλινική, να ανασταλεί η εφημερία της και να μην γίνουν 

εισαγωγές ασθενών 

► να παρθούν όλα τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα για την προστασία της υγείας 

εργαζομένων και ασθενών π.χ. για το επισκεπτήριο 

► να εξασφαλισθεί κατάλληλος χώρος για την παραμονή, όσων εργαζομένων σε 

καραντίνα το επιθυμούν, ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο μέλη της οικογένειας τους 

► να γίνει προμήθεια μηχανήματος μοριακού ελέγχου υψηλής διαγνωστικής ευαισθησίας, 

με επαρκή αριθμό αντιδραστηρίων, και να γίνεται συστηματική περιοδική εξέταση όλων των 

εργαζομένων και προληπτικός έλεγχος όλων των ασθενών που εισάγονται στο 

νοσοκομείο. 



 

 

► να ενισχυθεί άμεσα η Α Παθολογική κλινική και συνολικά το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο με 

επιπλέον προσωπικό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και να υπάρχουν και "εφεδρείες" 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων  

► να ενισχυθεί το νοσοκομείο με δύο λοιμωξιολόγους» 

  

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Ποια επιπλέον μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να προφυλαχθούν τόσο οι 

εργαζόμενοι όσο και οι ασθενείς του Θριασίου από τον κορονοϊό; 

2. Θα τεθούν σε προληπτική καραντίνα όσοι ήρθαν σε επαφή με τα κρούσματα; Ποιοι 

άλλοι έλεγχοι θα γίνουν; 

3. Θα γίνει προληπτικός έλεγχος σε ασθενείς και εργαζόμενους; 

4. Θα γίνει προμήθεια μοριακού αναλυτή και επαρκών αντιδραστηρίων για να 

καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου; 

5. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης ενίσχυσης με ιατρικό (λοιμωξιολόγους, παθολόγους 

κλπ) αλλά και παραϊατρικό προσωπικό προτίθενται να λάβουν;  

 

  Η ερωτώσα βουλευτής 

 

   Φωτεινή Μπακαδήμα 




