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Προς  τον Υπουργό  Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

Θέμα: «  Σοβαρές ελλείψεις στο ΚΥ  Μεγαλόπολης » 

 

 

 Κύριε  Υπουργέ, 

 
 

    Σύμφωνα με την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Αρκαδίας, από την αρχή της πανδημίας, δεν 

επιλύθηκαν τα πάγια προβλήματα του ΚΥ  Μεγαλόπολης, ενώ δεν υλοποιήθηκε  κατά κανέναν 

τρόπο η ισχυροποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως πρώτη γραμμή άμυνας του ΕΣΥ 

απέναντι στην επιδημία. 

  Είναι γεγονός ότι  στο ΚΥ Μεγαλόπολης, το οποίο καλύπτει μια περιοχή με παραπάνω από 10.000 

κατοίκους, εξακολουθεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να εργάζεται και να εφημερεύει 

επισφαλώς και,  παρά τις συνεχείς ενημερώσεις προς τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, μένουν ακάλυπτες 

πολλές βάρδιες οδηγού ασθενοφόρου, ενώ το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό εργαστήριο 

λειτουργούν με τεχνολόγους, χωρίς ιατρό και μόνον κατά  τις πρωινές ώρες.  

 

    

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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 Ταυτόχρονα, το ΕΚΑΒ της Τρίπολης αδυνατεί να εξυπηρετήσει όλα τα επείγοντα περιστατικά λόγω 

ελλείψεων πληρώματος και στην περίπτωση που σταλεί ασθενοφόρο, αυτό  γίνεται  με μεγάλη 

καθυστέρηση, γεγονός που  εγκυμονεί κινδύνους για ασθενείς, με επείγοντα προβλήματα, που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν στο Νοσοκομείο, με ταχύτητα και αμεσότητα. 

    Επιπλέον, στην  καθαριότητα  εργάζονται δύο  άτομα μέσω εργολάβου και μία συμβασιούχος 

(της οποίας η σύμβαση θα λήξει, παρά του ότι  καλύπτει πάγιες ανάγκες), ενώ ως γνωστόν δεν  

καλύπτονται όλες οι βάρδιες  καθημερινά. Τα δε Σαββατοκύριακα και τις αργίες το προσωπικό 

παρέχει υπηρεσίες μόνο για 4 ώρες το πρωί.  

   Επίσης, το απόθεμα σε μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) του προσωπικού είναι μικρό και 

δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων θα εξαντληθεί σύντομα. Οι απλές χειρουργικές μάσκες 

δεν επαρκούν για συχνή αλλαγή τους. Η προμήθεια επιπλέον υλικών χάνεται σε γραφειοκρατικές 

και χρονοβόρες διαδικασίες την στιγμή που θα έπρεπε να αποστέλλονται κεντρικά. Ταυτόχρονα, η 

μία και μοναδική διοικητική υπάλληλος αδυνατεί να καλύψει όλες τις ανάγκες  έγκαιρα τόσο για 

την προμήθεια υλικών όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΥ. 

  Σημειωτέον, ότι  εξαιτίας  της  αναμενόμενης αύξησης των ιώσεων, της γρίπης και των 

κρουσμάτων της επιδημίας του κορωνοϊού κατά το επόμενο διάστημα, θα υπάρχει σοβαρό 

πρόβλημα διαφοροδιάγνωσης  και διαχείρισης των περιστατικών χωρίς τη δυνατότητα λήψης  

δείγματος για κορωνοϊό ή/και γρίπης.   

  Ως εκ τούτου, οι ασθενείς θα αναγκάζονται είτε με δικά τους έξοδα να απευθυνθούν σε ιδιωτικό 

εργαστήριο, είτε να μεταβούν στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης  με  δική τους 

επιβάρυνση, καθώς και του Νοσοκομείου το οποίο έχει  ήδη αυξημένο φόρτο εργασίας.   

  Είναι επίσης  αυτονόητο, ότι λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και των υπόλοιπων λοιμώξεων 

κρίνεται απαραίτητη η 24ωρη λειτουργία των  ΚΥ, για την  αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

περιστατικών και τη μείωση των παραπομπών προς τα ήδη επιβαρυμένα Νοσοκομεία, τα οποία 

λειτουργούν οριακά. 

 

 
       

 



 

      Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

1. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την υποστελέχωση του ΚΥ Μεγαλόπολης και την ελλιπή  

παροχή υπηρεσιών υγείας;  

2. Θα προβείτε σε νέες προσλήψεις προσωπικού και στη μονιμοποίηση όλων των 

συμβασιούχων;  

3. Θα υπάρξει  άμεσος εξοπλισμός σε  ΜΑΠ  και αντιδραστήρια; 

4. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να ενισχύσετε το ΕΚΑΒ για να αντιμετωπίζει εγκαίρως τα 

επείγοντα περιστατικά; 

5. Ποι μέτρα θα λάβετε σχετικά με την έλλειψη καθαριστριών  στο  ΚΥ Μεγαλόπολης; 

6. Θα πραγματοποιηθεί άμεσα   η  ισχυροποίηση της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας; 

7. Θα προβείτε στη συνολική στελέχωση και στον εξοπλισμό όλων των ΚΥ της Χώρας που 

αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί η  επιπλέον  επιβάρυνση των 

Νοσοκομείων  καθώς και αυτή  των ασθενών;  

 

 

                                                                                                                     Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 




