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Θέμα: « Υγειονομικές βόμβες τα γηροκομεία της Αττικής »   

 
   Η πανδημία του κορονοϊού  έπληξε έναν ακόμη οίκο ευγηρίας στην περιοχή  Άγιος 

Παντελεήμονας στην Αθήνα. Πρόκειται για το γηροκομείο «Αττική», όπου μέχρι στιγμής έχουν 

βρεθεί  40  άτομα θετικά στη νόσο Covid-19  και όπως αναμένεται, το γηροκομείο θα τεθεί σε 

καραντίνα.  

  Οι πρώτοι έλεγχοι για  την  ιδαίτερα  μεγάλη διασπορά του ιού στον οίκο ευγηρίας αποκαλύπτει ότι 

κάποιοι από τους νοσηλευτές φαίνεται να νοσούν εδώ και δυο εβδομάδες, ερχόμενοι πλέον 

αντιμέτωποι με την κακουργηματική παραβίαση των μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του ιού, 

βάσει του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα. 

  Σε κάθε περίπτωση, ο συγκεκριμένος οίκος ευγηρίας δεν είναι ο πρώτος και μοναδικός με 

αυξημένο αριθμό κρουσμάτων  κορονοϊού. Το γηροκομείο « Αττική» είναι το 7ο γηροκομείο στο 

οποίο καταγράφονται κρούσματα κορονοϊού, παρά  το ότι  οι υγειονομικές αρχές, από την αρχή 

της πανδημίας, έχουν λάβει ειδικά μέτρα για την προστασία των φιλοξενουμένων σε οίκους 

ευγηρίας  και ισχύει το  αυστηρό πρωτόκολλο. 
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   Σημειώνεται επίσης  ότι στις αρχές  Σεπτεμβρίου, είχε τεθεί σε καθεστώς καραντίνας γηροκομείο 

στο Μαρούς,ι έπειτα απ’ τον εντοπισμό πάνω από 20 μολύνσεων από τη νόσο Covid-19. 

    Τα κρούσματα στα γηροκομεία της Αττικής  έρχονται να συμπληρώσουν  τον συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό μολύνσεων, επιβεβαιώνοντας την εξάπλωση της πανδημίας και στη 

συγκεκριμένη περιοχή, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση εφαρμόζει συνεχώς νέα περιοριστικά 

μέτρα, μέτρα τα οποία όμως είναι ανεπαρκή και δεν μπορούν να αναχαιτίσουν τη νόσο Covid-19. 

   Επισημαίνεται ότι  έπειτα από μακρά περίοδο αδράνειας, χαλαρότητας και σοβαρών λαθών 

(όπως με τον τουρισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), οι αστοχίες συνεχίζονται, με αποτέλεσμα 

να παρατηρείται αυξημένη διασπορά του ιού ακόμη και σε χώρους  όπου υπάρχουν κυρίως 

άνθρωποι με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, με τους περισσότερους από αυτούς να είναι 

κληνήρεις και να ταλαιπωρούνται  σοβαρά  εξαιτίας  της  υποχρεωτικής  μεταφοράς  τους  στα  

Νοσοκομεία αναφοράς. 

  Δεδομένων των ανωτέρω ερωτάσθε: 

1. Διενεργούνται διαρκείς έλεγχοι στους οίκους ευγηρίας της χώρας, ως προς την αυστηρή 

τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του ιού; 

2. Με ποια συχνότητα διεξάγονται τα διαγνωστικά τεστ στο προσωπικό και στους 

νοσηλευομένους των οίκων ευγηρίας; 

3. Πως διασφαλίζεται η τήρηση των αυστηρών πρωτοκόλλων, που ισχύουν για δομές 

φροντίδας ηλικιωμένων; 

 

                                                                                                           Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                    Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                               Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ 25 

 

https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/258148_se-karantina-girokomeio-sto-maroysi



