
 

     

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν. Κεφαλονίας καταγγέλλει το 

Διοικητή του νοσοκομείου» 

 

Με επιστολή του το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας 

καταγγέλλει το Διοικητή του νοσοκομείου που, παρά τις αναφορές του δεν έχει κάνει καμία 

ενέργεια για να λειτουργήσει η Ψυχιατρική Κλινική στην Πτέρυγα Βεργωτή, με αποτέλεσμα 

να συνεχίζεται η νοσηλεία ψυχιατρικών ασθενών σε δωμάτιο που προορίζεται για ποινικά 

κρατούμενους στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου. 

Όπως καταγγέλλεται, «για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια, 4 νοσηλεύτριες και βοηθοί 

νοσηλευτών της Παθολογικής Κλινικής κατηγορούνται ως υπεύθυνες για την αυτοκτονία 

ψυχικά ασθενούς που νοσηλεύονταν στην Παθολογική Κλινική, χωρίς να φέρουν καμία 

ευθύνη. Για δεύτερη φορά κατηγορούνται οι εργαζόμενες για ζήτημα που έχει 

αποκλειστικά την ευθύνη το Υπουργείο Υγείας και η Διοίκηση του νοσοκομείου που δεν 

λειτουργούν την Ψυχιατρική Κλινική στην Πτέρυγα Βεργωτή . 

 Εάν λειτουργούσε αυτή, παρέχοντας ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον νοσηλείας 

ψυχικά ασθενών, δεν θα είχαν συμβεί αλλεπάλληλες απόπειρες και αυτοκτονίες 

ψυχιατρικών ασθενών που νοσηλεύονται σε ακατάλληλο πλαίσιο στην Παθολογική 

Κλινική.» 

Παράλληλα, το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στο Γ.Ν. Κεφαλονίας καταγγέλλει τις 

συνθήκες εργασίας στην πτέρυγα νοσηλείας κρουσμάτων κορονοϊού και την παύση 

λειτουργίας της ΜΕΘ του νοσοκομείου. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της καταγγελίας,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τις παραπάνω καταγγελίες; 

2. Για ποιο λόγο δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου; 

3. Πότε προβλέπεται να λειτουργήσει; 

4. Ποιος επιτρέπει τη νοσηλεία ψυχικά πασχόντων σε ακατάλληλο περιβάλλον με μη 

εξειδικευμένο σε ψυχικές νόσους προσωπικό, θέτοντας σε κίνδυνο ασθενείς και 

προσωπικό; 

5. Είναι δίκαιο να δέχονται διώξεις μόνο οι εργαζόμενοι δεδομένου πως καλούνται να 

περιθάλψουν ασθενείς τους οποίους δεν έχουν εκπαιδευτεί να μπορούν να 

περιθάλπουν; 

6. Η Διοίκηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την διακύβευση της ζωής ασθενών και 

εργαζομένων και την ποινική δίωξη των τελευταίων; 

7. Ποια η θέση του Διοικητή αναφορικά με τη μη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής; 

8. Για ποιο λόγο δε λειτουργεί η ΜΕΘ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

9. Πού έχει μεταφερθεί ο εξοπλισμός της, πότε μεταφέρθηκε και για ποιο λόγο; 

10. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό για ΜΕΘ στο νοσοκομείο; 

11. Αν ναι, πού απασχολείται τώρα; 

12. Αν όχι, πού βρίσκεται εκείνο το προσωπικό που απασχολούνταν στη ΜΕΘ πριν; 

13. Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην πτέρυγα νοσηλείας κρουσμάτων 

κορονοϊού; 

14. Ποιες οι ειδικές συνθήκες προστασίας ασθενών και εργαζομένων στην πτέρυγα 

νοσηλείας των κρουσμάτων κορονοϊού; 



15. Πόσοι συνολικά ασθενείς έχουν νοσηλευτεί στην πτέρυγα νοσηλείας κρουσμάτων 

κορονοϊού από την εκδήλωση της πανδημίας και πόσες μέρες χρειάζεται η 

μεταφορά τους σε νοσοκομείο αναφοράς; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




