
 

                                                         
 

     

                                                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 

                                                                                                                                           
                                                                           

                                                                                                              11  Νοεμβρίου   2020 
                                                                  

                                                                     

                                                                       ΕΡΩΤΗΣΗ   
 
 
 
Προς  τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια, 

 

Θέμα: « Σοβαρές  ελλείψεις στα  τεστ  υγειονομικού προσωπικού και στον τρόπο 
λειτουργίας των κλινικών covid19 » 

 

 
 Εκρηκτική παρατηρείται η κατάσταση στα Δημόσια Νοσοκομεία με την έναρξη του δεύτερου 

κύματος της πανδημίας, ειδικά στις περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί ως «κόκκινες ζώνες». 

Εργαζόμενοι σε  κλινικές Covid θέτουν ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη τεστ στο προσωπικό και 

τον τρόπο λειτουργίας χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, δεδομένου ότι προσφάτως 20 

υγειονομικοί και εργαζόμενοι στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο («Αγία Ολγα»), στη Νέα Ιωνία 

βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό τις τελευταίες μέρες.  

  Την ύπαρξη των κρουσμάτων στο «Κωνσταντοπούλειο» επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας εργαζομένων, ο οποίος εδώ και καιρό ζητά περισσότερα μέσα προστασίας και 

προληπτικά τεστ στο υγειονομικό προσωπικό, τονίζοντας ότι τα κρούσματα αυξάνουν συνεχώς, 

γεγονός που αποδεικνύει ελλείψεις στα μέτρα προστασίας. Επίσης, σύμφωνα με δήλωση 
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εργαζόμενης: «Δεν γίνονται μαζικά τεστ στο προσωπικό. Πρέπει να γίνονται τεστ ανά εβδομάδα. 

Με τόσους συναδέλφους να πρέπει να βρεθούν σε καραντίνα υπάρχει πρόβλημα στην εύρυθμη 

λειτουργία του νοσοκομείου». 

 Επιπλέον, στις 3 Νοεμβρίου υπήρξαν  καταγγελίες ότι στο «Κωνσταντοπούλειο» επικρατεί τραγική 

κατάσταση, κάνοντας λόγο για 10 κρούσματα κοροναϊού στο προσωπικό της καρδιολογικής  

κλινικής. 

 Το συγκεκριμένο γεγονός δεν μπορεί να αποδοθεί στην ατομική ευθύνη, δοθέντος ότι  οι 

υγειονομικοί ενημερώνονται τελείως συμπωματικά ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων σε 

συναδέλφους τους, αλλά στην ανυπαρξία  οργάνωσης και στις δομικές ελλείψεις. 

  Ειδικότερα, επισημαίνονται οι διαχρονικές ελλείψεις και τα κενά σε προσωπικό στο 

συγκεκριμένο νοσοκομείο, ενώ τίθεται το ζήτημα να σταματήσει η λειτουργία της κλινικής Covid, 

για όσο διάστημα δεν πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας.  

 Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, στην 1η ΥΠΕ Αττικής, η οποία 

περιλαμβάνει τα νοσοκομεία του κέντρου και βόρεια της Αττικής, 133 υγειονομικοί νοσούν και 

188 βρίσκονται σε καραντίνα. Οι «θετικοί» σε όλη τη χώρα ανέρχονται σε 700 και περίπου 300 

μπαίνουν σε καραντίνα. 

  Εγείρονται συνεπώς σοβαρά ερωτήματα αν τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλείας τηρούνται 

και εφαρμόζονται, ερωτήματα για την έλλειψη μαζικών διαγνωστικών τεστ, για  την 

καταλληλότητα των κλινικών Covid, για την σωστή  οργάνωση από πλευράς χωροταξίας μέσα στις  

κλινικές  Covid, από την στιγμή δε που δεν υπάρχει καθημερινή ενημέρωση των εργαζομένων για 

τον αριθμό των κρουσμάτων σε συναδέλφους τους, δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι  όλων των 

εργαζομένων και δεν παρέχονται επαρκή μέσα προστασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους 

ίδιους και  τους ασθενείς. 

 

 



 

  Δεδομένων των προαναφερθέντων ερωτάσθε: 

1. Προτίθεστε να προβείτε σε προσλήψεις επαρκούς αριθμού προσωπικού προς αντιμετώπιση 

του προβλήματος υποστελέχωσης των Νοσοκομείων; 

2. Με ποιον τρόπο ελέγχεται η εφαρμογή και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας για τους 

εργαζόμενους στις κλινικές covid19; 

3. Για ποιους λόγους παρατηρείται έλλειψη μαζικών διαγνωστικών τεστ στο προσωπικό των 

κλινικών covid19;Προτίθεστε να προβείτε στη διεξαγωγή μαζικών τεστ; 

4. Γιατί δεν παρέχονται επαρκή μέσα προστασίας στους υγειονομικούς των κλινικών covid19; 

5. Για ποιους λόγους παρατηρείται συστηματική έλλειψη ενημέρωσης για τα κρούσματα μεταξύ 

των υγειονομικών; 

6. Για ποιους λόγους δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές στις κλινικές covid19 και ποιος 

είναι ο σχεδιασμός σας προς κάλυψη των σχετικών ελλείψεων σε επίπεδο υποδομών; 
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