
 

     

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Καταγγελία για πλήρη υποστελέχωση και δυσλειτουργία του Π.Π.Ι. Κέας εν 

μέσω πανδημίας» 

 

Όπως ενημερωνόμαστε, η έντονη υποστελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου 

(Π.Π.Ι.) Κέας σε ό, τι αφορά στο ιατρικό προσωπικό δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στη 

λειτουργία του και η Δήμαρχος του νησιού, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου ζητάει λύση από τους 

αρμοδίους.  

Όπως αναφέρει η δήμαρχος «Στο ιατρείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν μία αγροτική ιατρός, η 

οποία αποχωρεί σε τρεις (3) ημέρες, έχοντας δηλώσει παραίτηση και μία ιατρός με 

πιστοποιητικό γενικής ιατρικής. Σήμερα, για ακόμη μία φορά, γίναμε αποδέκτες του τεράστιου 

λειτουργικού προβλήματος που υπάρχει, καθώς η αγροτική ιατρός, έχοντας ολοκληρώσει 

24ωρη εφημερία, κατά τη διάρκεια της οποίας κλήθηκε να αντιμετωπίσει έκτακτο περιστατικό, 

ζήτησε να επιστρέψει στο σπίτι της για να ξεκουραστεί και η γενική ιατρός δήλωσε ασθένεια 

στη μέση της και αδυναμία να ανταποκριθεί στην εφημερία. Μετά από παρέμβασή μας, η 

γενική ιατρός δεσμεύτηκε να προσέλθει στο χώρο του Ιατρείου, αφού λάβει φαρμακευτική 

αναλγητική αγωγή, που θα της επιτρέψει να εργαστεί. 2.500 κάτοικοι της Κέας, εν μέσω 

πανδημίας και καραντίνας, έχουμε αφεθεί στη μοίρα μας, με ελάχιστα ακτοπλοϊκά δρομολόγια 

και με δεδομένη – βάσει πληθυσμού – την ύπαρξη επείγοντος περιστατικού σχεδόν σε 

ημερήσια βάση. Όπως, μόλις πριν είκοσι ημέρες σας εκφράσαμε εγγράφως (Α.Π. 

εξερχόμενου εγγράφου 5277/30.10.2020), γινόμαστε σχεδόν καθημερινά αποδέκτες 

καταγγελιών και παραπόνων για τη λειτουργία του Ιατρείου, τόσο από το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και από τους πολίτες, χωρίς να έχουμε ούτε τα μέσα, ούτε 

φυσικά την αρμοδιότητα να δώσουμε λύση σε αυτά. Ο Δήμος μας στηρίζει πάγια τη λειτουργία 

του ΠΠΙ Κέας, με κάθε δυνατό τρόπο: Είτε με την παροχή οικονομικής στήριξης (μηνιαίο 

επίδομα) στους υπηρετούντες ιατρούς, είτε με τη δωρεάν παραχώρηση καταλύματος, είτε ως 

μεσάζων για την εξεύρεση λύσεων σε περιπτώσεις όπως η σημερινή.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2016

Ημερομ. Κατάθεσης:

23/11/2020



  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Ποια η προβλεπόμενη δυναμική του Πολυδύναμου Ιατρείου στην Κέα; 

3. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πειραιώς & Αιγαίου που αφορούσε το διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου 2020, πόσες 

αιτήσεις κατατέθηκαν για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας; 

4. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν για να καλυφθεί σε πρώτη φάση η κενή θέση που 

δημιουργείται με την παραίτηση της αγροτικής ιατρού; 

5. Στις προαναγγελθείσες προσλήψεις μόνιμων ιατρών προβλέπεται πρόσληψη 

μόνιμων ιατρών, κατ’ αναλογία του πληθυσμού- και για το νησί της Κέας; 

6. Έχουν ενημερωθεί στις προκηρύξεις θέσεων για το Πολυδύναμο Ιατρείο Κέας οι 

ενδιαφερόμενοι για τις παροχές του Δήμου προς τους γιατρούς αναφορικά με 

κάλυψη κόστους διαμονής και σίτισης; 

7. Υπήρξε ενδιαφέρον για τη θέση παιδιάτρου με βαθμό επιμελητή Α’ που είχε 

προκηρυχθεί; 

8. Πώς καλύπτονται ιατρικά τα παιδιά του νησιού; 

9. Πού παραπέμπονται οι ασθενείς σε περίπτωση που η εναπομείνασα ιατρός νοσήσει 

και δεν μπορεί ούτε με αγωγή να προσέλθει στο Ιατρείο; 

10. Σε περίπτωση κρούσματος στο νησί ποια διαδικασία ακολουθείται; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




