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ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Υποστελέχωση Κέντρου Υγείας Πάρου» 

 

Ο Σύλλογος Φίλων Στήριξης Κέντρου Υγείας Πάρου – Αντίπαρου με επιστολή που 

προσυπογράφουν 32 σύλλογοι-φορείς της Πάρου ζητά λύση στα προβλήματα του Κέντρου 

Υγείας. 

Ειδικότερα, στην επιστολή αναφέρεται «έχοντας συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα ομαλής 

και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας περίθαλψης των νησιών μας, φροντίσαμε από 

τις πρώτες μέρες εμφάνισης του κορωνοϊού, να εφοδιάσουμε το Κέντρο Υγείας Πάρου – 

Αντιπάρου με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας προσωπικού και ασθενών (μάσκες, 

γάντια, αντισηπτικά, φιάλες οξυγόνου κ.α.) μεριμνώντας μέχρι και για την αποστολή των 

δειγμάτων (τεστ) στο Ινστιτούτο Παστέρ. Επίσης καλύψαμε πολλές πάγιες ανάγκες του 

Κέντρου Υγείας. 

Με ενέργειες επίσης του Δήμου Πάρου αλλά και επιχειρηματία φίλου των νησιών μας, 

λειτουργεί μοριακός αναλυτής ανίχνευσης του κορωνοϊού και με ενέργειες της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου έχουν τοποθετηθεί κοντέϊνερς υποδοχής ύποπτων περιστατικών με κορωνοϊό 

πριν αυτά εισαχθούν στο Κέντρο Υγείας. 

Παρά τα προαναφερθέντα, που πιστεύουμε στήριξαν την κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης 

της πανδημίας, υπάρχουν ζητήματα που υπερβαίνουν τις δικές μας δυνατότητες  και 

αρμοδιότητες, όπως η στελέχωση του Κέντρου Υγείας με το ιατρικό κυρίως προσωπικό που 

προβλέπεται από τον οργανισμό λειτουργίας του Κέντρου μας. Παραμένουν κενές οι 

οργανικές θέσεις των ειδικευμένων γιατρών όπως χειρουργού, γυναικολόγου, μικροβιολόγου, 

γενικής ιατρικής, ορθοπεδικού και μία θέση χειριστή ακτινολογικού. Επίσης το Κέντρο Υγείας 

έχει άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού, συντήρησης και συμπλήρωσης του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού του αλλά και συντήρησης και αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών. 
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Επειδή παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας έχουν γίνει ελάχιστα από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες σας και εν μέσω επέλασης του δεύτερου κύματος της πανδημίας, αλλά και για την 

μακροπρόθεσμη καλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πάρου Αντιπάρου, που σημειωτέον 

καλύπτει τις ανάγκες 15.000 μόνιμων κατοίκων και πολλαπλάσιου αριθμού επισκεπτών κατά 

την τουριστική περίοδο, ζητάμε την άμεση πρόσληψη ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού, 

την κάλυψη των αναγκών σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τη συντήρηση των κτιριακών 

υποδομών και την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση του ΕΚΑΒ.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού είναι 

αποτέλεσμα ιδιωτικών δωρεών (όπως πχ ο μοριακός αναλυτής συνιστά δωρεά) με τους 

κατοίκους να υποκαθιστούν το Κράτος ώστε να έχουν, εν μέσω πανδημίας, στοιχειώδη ιατρική 

φροντίδα, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Πόσα άτομα ιατρικό, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό προβλέπεται για το ΚΥ 

Πάρου-Αντίπαρου; 

2. Πόσα άτομα ιατρικό, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό απασχολούνται σήμερα 

στο ΚΥ Πάρου-Αντίπαρου; 

3. Ποιο είναι το ετήσιο μισθολογικό κόστος και ποιο το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΚΥ 

Πάρου-Αντίπαρου; 

4. Πόσες δωρεές έχουν γίνει το 2020 στο συγκεκριμένο ΚΥ, ποιο το κόστος τους και τι 

ανάγκες καλύφθηκαν; 

5. Τι άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις 

χειρουργού, γυναικολόγου, μικροβιολόγου, γενικής ιατρικής, ορθοπεδικού και η θέση 

χειριστή ακτινολογικού; 

6. Προβλέπεται άμεσα η πρόσληψη ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού 

σε ΚΥ Πάρου-Αντίπαρου και αν ναι, εντός ποιου χρονοδιαγράμματος; 

7. Ποια η πρόβλεψη για τη συντήρηση των κτιριακών υποδομών του ΚΥ ώστε να 

ανταποκρίνεται σε ένα σύγχρονο ΚΥ; 

8. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού; 

9. Προβλέπεται να υπάρξει άμεσα χώρος κατάλληλος για τη στέγαση του ΕΚΑΒ; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




