
 

     

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Προσωρινά κλειστό το τμήμα θωρακοχειρουργικής του Νοσοκομείου 

“Σωτηρία” λόγω κρουσμάτων» 

 

Σε συνέχεια της από 23/9/2020 ερώτησής μου με θέμα: «Σοβαρότατη καταγγελία του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου “Σωτηρία”» (Α.Π. 9974) διαβάζουμε 

πως από την Πέμπτη 01/10/2020 έως και την Παρασκευή 02/10/2020 η Διοίκηση 

του νοσοκομείου προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο του τμήματος θωρακοχειρουργικής 

προχώρησε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πέντε άτομα βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό, εκ των οποίων 

τα τρία είναι γιατροί και τα άλλα δύο νοσηλευτές. Η διαδικασία της ιχνηλάτησης είναι σε 

εξέλιξη, με 22 άτομα που υποβλήθηκαν, μέχρι την Παρασκευή, σε τεστ, να είναι αρνητικά. 

Να θυμίσουμε πως το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο είχε προβεί σε καταγγελία 

αναφέροντας «Το “Σωτηρία” έχει χαρακτηρισθεί νοσοκομείο αναφοράς για Covid-19. Από 

τότε το νοσοκομείο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης» και παραθέτοντας 

αναλυτικά τα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποια είναι η επικρατούσα κατάσταση στο νοσοκομείο “Σωτηρία”;  

2. Τι επιπλέον μέτρα υπάρχουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο ώστε να το καθιστά 

νοσοκομείο αναφοράς covid-19; 
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3. Υπάρχει ειδική πτέρυγα για ασθενείς με κορονοϊό; 

4. Οι συγκεκριμένοι ιατροί και νοσηλευτές που έχουν κορονοϊό απασχολούνταν μόνο 

στο τμήμα θωρακοχειρουργικής; 

5. Διαπιστώθηκε πώς κόλλησαν; 

6. Έγινε ιχνηλάτηση των κρουσμάτων; 

7. Το προσωρινό κλείσιμο του τμήματος θωρακοχειρουργικής οδήγησε σε ακύρωση 

προγραμματισμένων χειρουργείων; 

8. Πού παραπέμπονται αυτές τις δύο ημέρες οι υπάρχοντες ασθενείς αλλά και τυχόν 

ασθενείς που χρίζουν νοσηλείας στο συγκεκριμένο τμήμα; 

9. Πόσα τεστ κορονοϊού πραγματοποιούνται ημερησίως στο νοσοκομείο Σωτηρία και 

πόσα θα έπρεπε να γίνονται για να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες; 

10. Θερμομέτριονται όλοι όσοι προσέρχονται στο νοσοκομείο και τι γίνεται αν υπάρξει 

υποψία κρούσματος; 

11. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας των 

εργαζομένων στο νοσοκομείο; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




