
 

 

 

     

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Παραίτηση της παθολόγου των Αρκιών» 

 

Οι Αρκιοί είναι το μεγαλύτερο από μία συστάδα μικρών νησιών στα βόρεια των Λειψών, με 

περίπου 40 μόνιμους κατοίκους. Για πρώτη φορά φέτος, το Περιφερειακό Ιατρείο του 

ακριτικού νησιού είχε πλέον γιατρό, όπως επίσης και νοσηλεύτρια, παρέχοντας ασφάλεια 

στους κατοίκους οι οποίοι έπρεπε να μεταβούν στην Πάτμο ακόμα και για συνταγογραφήσεις 

ή προμήθεια φαρμάκων. 

Όπως ενημερωνόμαστε, όμως, η αγροτική γιατρός, ειδικότητας παθολογονατόμου η οποία 

είχε προσληφθεί 8/8/2020 στο ΠΙ Αρκιών και η οποία προσέφερε τις υπηρεσίες της στο 

Κέντρο Υγείας και επισκεπτόταν το ιατρείο των Αρκιών τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα και 

όσες άλλες φορές θα χρειαζόταν, ενώ διανυκτέρευε στο νησί όταν χρειαζόταν να 

παρακολουθείται ασθενής, παραιτήθηκε. 

Το Σεπτέμβριο, ο επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Υγείας Πάτμου είχε δηλώσει πως το 

ιατρείο χρειάζεται επισκευές και ανέφερε πως υπάρχει διαθέσιμο  κονδύλι 15.000 ευρώ από 

τη 2η ΥΠΕ για την προμήθεια μηχανημάτων, πως αλλά δεν τα έχουν προμηθευτεί ακόμη διότι 

τα προβλήματα πχ που έχει όπως η οροφή που στάζει και άλλα, δεν επιτρέπουν την 

εγκατάσταση τους μέσα. Επίσης δεν υπήρχε ούτε τηλέφωνο, ούτε ίντερνετ στο ιατρείο. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το 2019 δυο άτομα έχασαν τη ζωή τους στο 

νησί λόγω απουσίας ιατρού, 

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιοι οι λόγοι παραίτησης της ιατρού; 

2. Τα έργα αποκατάστασης του ιατρείου και του λεγόμενου «σπιτιού του ιατρού» έχουν 

ολοκληρωθεί; 

3. Αν όχι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται; 

4. Πώς καλύπτονται οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των κατοίκων μέχρι σήμερα; 
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5. Τι άμεσες ενέργειες θα γίνουν προκειμένου να καλυφθούν οι υγειονομικές ανάγκες 

των μόνιμων κατοίκων του νησιού; 

6. Προβλέπεται να δοθούν κίνητρα ώστε ιατροί να εκφράσουν επιθυμία να παράσχουν 

τις υπηρεσίες τους στο ακριτικό αυτό νησί; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




