
 

     

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

    

Θέμα: «Αίτημα για άμεση θωράκιση των Δημόσιων μονάδων Υγείας & του Γ. Ν. 

Χίου» 

 

Το Σωματείο Εργαζομένων Σκυλιτσείου Νοσοκομείου Χίου, με νέα ανακοίνωσή του. 

κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, αναδεικνύοντας τα προβλήματα και τις ελλείψεις που 

σημειώνονται στο Ίδρυμα, ζητώντας, παράλληλα, την άμεση θωράκισή του μπροστά στο 

δεύτερο κύμα της πανδημίας που φαίνεται να έχει επισκεφθεί τη χώρα μας. 

 

Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση: 

 

Το Νοσοκομείου της Χίου έχει ξεπεράσει προ πολλού τα  όριά του, με το  προσωπικό  να 

καταβάλλει καθημερινά τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις αυξημένες 

ανάγκες, παρ’ όλες τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και την υποστελέχωση των  

κλινικών.   

 

Τα αποθέματα σε μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού και ασθενών, όπως γάντια, 

μάσκες υψηλής προστασίας κλπ., είναι περιορισμένα με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες 

ελλείψεις στις κλινικές.  Η 2η ΥΠΕ εφοδιάζει το νοσοκομείο υλικά με το σταγονόμετρο, που 

δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Για παράδειγμα στο αίτημα του νοσοκομείου 

μας προς την 2η ΥΠΕ  για την κάλυψη των αναγκών του με 60.000 γάντια εκείνη μας 

απέστειλε μόλις 8.000, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες ελάχιστων ημερών.  Ενώ, το PCR 

τεστ που γίνεται στο νοσοκομείο πραγματοποιείται σε ελάχιστα περιστατικά, λόγω του 

υψηλού οικονομικού κόστους των αναλώσιμων αντιδραστηρίων του μοριακού αναλυτή, με 

αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών.  
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Μετά το τελευταίο περιστατικό τοκετού εγκύου θετικής στον κορωνοϊό, όπου τέθηκαν σε 

υποχρεωτική καραντίνα δύο μαίες, ένας γιατρός, δύο άτομα από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ 

και ένας καθαριστής, αποδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τις κλινικές, η Περιφερειακή 

Αρχή Β. Αιγαίου συνεχίζει να μην υλοποιεί την απόφαση του περιφερικού συμβουλίου για 

προσλήψεις γιατρών στα ΚΥΤ.  Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φορά που προσωπικό της 

μαιευτικής κλινικής τίθεται σε καραντίνα. 

 

Η διοίκηση του Νοσοκομείου παρά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, σιωπά κρύβοντας 

τα προβλήματα κάτω από το χαλί, θέτοντας σε κίνδυνο νοσηλευόμενους και πολίτες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το θετικό κρούσμα αιμοκαθαιρόμενου στη Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού στις 16/10.  

 

Το νοσοκομείο μας που έχει ξεπεράσει τα όριά του σε όλα τις κλινικές του, έχει ήδη βρεθεί 

μετά και την πρόσφατη καταγραφή των κρουσμάτων στη ΒΙΑΛ, σε πλήρη αδυναμία 

εξυπηρέτησης κατοίκων και μεταναστών. Με τους  πρώτους έλεγχους να εκτοξεύουν  τα 

ποσοστά covid-19 εντός της ΒΙΑΛ στο 11%, ποσοστό αρκετό  για να φρακάρει όλο το  

ΕΣΥ,  θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ντόπιων και μεταναστών. Με τη λογική της 

καραντίνας χωρίς την παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,  χωρίς την 

απαιτούμενη αποσυμφόρηση της ΒΙΑΛ, αλλά και χωρίς να εξασφαλίζονται οι όροι 

πρόληψης και υγιεινής το πρόβλημα δεν λύνεται, απλά μετατίθεται χρονικά με 

απρόβλεπτες συνέπειες. 

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θωράκισης του Γ.Ν. Χίου προτίθεται να λάβει; 

2. Θα προχωρήσει στη διενέργεια δωρεάν μαζικών τεστ σε Νοσοκομείο, Αστυνομία, 

ΒΙΑΛ, ΟΤΑ, γηροκομεία, φυλακές  και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη; 

3. Θα δοθεί στο νοσοκομείο άμεσα όλο το απαραίτητο υγειονομικό υλικό με 

προτεραιότητα στα μέσα ατομικής προστασίας και τεστ για τον Covid-19; 

4. Θα γίνει αύξηση των κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο με βάση την αναλογία σε 

κατοίκους και λειτουργία τους με πλήρη στελέχωση; 



5. Θα στελεχωθεί άμεσα το Γ.Ν Χίου με μόνιμο προσωπικό με επείγουσες 

διαδικασίες; 

6. Θα στηριχθεί και στελεχωθεί η Πρωτοβάθμια Υγεία στο νησί της Χίου;  

7. Θα δημιουργηθεί και στελεχωθεί το συντομότερο πολυδύναμο Ιατρείο στη ΒΙΑΛ με 

δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




