
 

     

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Διοικητής νοσοκομείου απειλεί με κυρώσεις τους υγειονομικούς που 

μολύνονται από κορωνοϊό» 
 

Έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά, όπως διαβάζουμε, σε ενημέρωση των 

εργαζομένων από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» (με ημερομηνία 

19/10/2020) αναφέρει: «Εάν κατά την ιχνηλάτηση μετά από εμφάνιση θετικού κρούσματος σε 

άτομο του προσωπικού βρεθεί κάποιος από το προσωπικό που είχε επαφή υψηλού κινδύνου 

εντός του νοσοκομείου, που σημαίνει δεν πήρε μέτρα προστασίας, απομακρύνεται από την 

εργασία για 7 ημέρες, και θα του επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις». 

Με άλλα λόγια, η Διοίκηση του νοσοκομείου, με δεδομένα την υποστελέχωση του Ε.Σ.Υ. και 

τον άθλο που δίνουν, με αυταπάρνηση, ελλιπή μέσα ατομικής προστασίας και θέτοντας 

εαυτόν σε κίνδυνο, θεωρεί πως οι υγειονομικοί είναι υπεύθυνοι  σε περίπτωση που νοσήσουν 

από τον ιό θεωρώντας πως δεν τήρησαν τα μέτρα προστασίας.  

Το έγγραφο που φέρεται να υπογράφεται από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείο 

Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο» διακινήθηκε στο προσωπικό στις 19 Οκτωβρίου 2020, μετά από 

εισήγηση της προέδρου Επιτροπής Λοιμώξεων και την σύμφωνη γνώμη του διευθυντή 

Ιατρικής Υπηρεσίας, της διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του διευθυντή Διοικητικής 

Υπηρεσίας, με αφορμή την εμφάνιση περιστατικών κορονοϊού στο προσωπικό του 

Νοσοκομείου και την αυξητική πορεία των θετικών κρουσμάτων. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι υγειονομικοί ανά την επικράτεια της χώρας 

μας υπερβάλλουν εαυτόν και με ιδία μέσα, χωρίς καμία ενίσχυση, για να ανταποκριθούν στις 

εξαιρετικά αυξημένες υγειονομικές ανάγκες λόγω της πανδημίας 

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την παραπάνω ενημέρωση που διανεμήθηκε στο προσωπικό; 

2. Αν ναι, ποια η επίσημη απάντηση του Υπουργείου; 

3. Τι αφορά το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρει η ανακοίνωση; 
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4. Υπάρχει κανονισμός ή διάταξη που υπαγορεύει την επιβολή διοικητικού προστίμου 

σε όσους εργαζόμενους σε νοσοκομεία νοσήσουν; 

5. Αν όχι, νομιμοποιείται η Διοίκηση να προβαίνει σε μια τέτοια επιβολή; 

6. Αν δεν νομιμοποιείται η Διοίκηση για μια τέτοια επιβολή, ποια άμεσα μέτρα θα 

ληφθούν για την ακύρωσή της και την απόδοση τυχόν ευθυνών; 

7. Ποια άμεση διαδικασία θα ακολουθηθεί ώστε να διερευνηθεί αν έχουν επιβληθεί 

διοικητικά πρόστιμα; 

8. Είναι επαρκής ο αριθμός υγειονομικών εργαζομένων στο συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

9. Είναι επαρκή τα μέτρα ατομικής προστασίας που παρέχονται στους εργαζόμενους 

στα νοσοκομεία ανά τη χώρα και ειδικά στο συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

10. Θεωρεί πως οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία της χώρας μας νοσούν λόγω 

προσωπικής αμέλειας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 
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