
 

     

 

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

    

Θέμα: «Νοσοκομείο Νίκαιας: Τραγικές ελλείψεις, προχειρότητα, ευθυνοφοβία, σε 

κίνδυνο οι ασθενείς» 

Όπως ενημερωνόμαστε, τις τελευταίες μέρες με την αύξηση των νοσηλευόμενων 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID19 στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος 

Παντελεήμων» οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών είναι εμφανέστατη, 

θέτοντας σε κίνδυνο ιατρούς και ασθενείς.  

Σύμφωνα με την ΑΡιστερή Συσπείρωση Ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας: 

«-Συσκευές χορήγησης οξυγόνου high flow που έχουν ζητήσει οι γιατροί από τον 

περασμένο Σεπτέμβριο παρελήφθησαν μόλις τώρα (με 6 μήνες καθυστέρηση) και μάλιστα 

μόνο 2 (δυο) ενώ χρειάζονται τουλάχιστον 15 και είναι λίαν αμφίβολο αν το δίκτυο 

παροχής οξυγόνου του νοσοκομείου μπορεί να «σηκώσει» έστω και αυτές τις 2 που 

πρόσφατα παρελήφθησαν. 

-Υπάρχουν συνεχιζόμενες τραγικές ελλείψεις σε μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς και 

νοσηλευτές που καθιστούν απαγορευτικά επικίνδυνο για τους ασθενείς COVID19 την 

αύξηση των κλινών COVID19 από 34 σε… 72 ( ! ) όπως επιχειρείται τις τελευταίες μέρες 

στα μουλωχτά και με προφορικές εντολές χωρίς ΚΑΝΕΝΑΣ (υπουργός, διοικητής ΥΠΕ, 

διοικητής νοσοκομείου, επιχειρησιακός υπεύθυνος υπουργείου κλπ) να παίρνει 

ενυπόγραφα την σχετική ευθύνη. 

-Δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος για τους λοιπής νοσηρότητας (noncovid) παθολογικούς 

ασθενείς  που διασπείρονται «φιλοξενούμενοι» στις χειρουργικές και καρδιολογικές 

κλινικές μακριά από τους θεράποντες γιατρούς και χωρίς να έχει διευθετηθεί ούτε καν η 

σχετική νοσηλευτική κάλυψη. Έχουν υπάρξει ήδη (π.χ. Παρασκευή προς Σάββατο) νέα 

τέτοια συμβάντα μετά την πρόσφατη βεβιασμένη εκκένωση της  Γ’ Παθολογικής κλινικής 

ενώ από μήνες είναι ένας εφιάλτης διαρκείας που βιώνουν οι ασθενείς και οι 

εφημερεύοντες γιατροί και των άλλων δυο Παθολογικών κλινικών. 

Δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος ενδονοσοκομειακής διασποράς COVID στους λοιπούς 

ασθενείς όλου του νοσοκομείου. 
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-Οι αρμόδιοι (υπουργοί, διοικητής 2ης ΥΠΕ, διοικητής νοσοκομείου) θέλουν να μας 

πείσουν πως τάχα είναι στρουθοκάμηλοι με τα κεφάλια στην άμμο και δήθεν δεν ξέρουν 

πως ελέω υπευθύνων ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ διαχρονικά αλλά ιδιαίτερα σε περιόδους 

έκτακτων υγειονομικών κρίσεων το νοσοκομείο της Νίκαιας επιφορτίζεται με τα επείγοντα 

περιστατικά πάσης νοσηρότητας σχεδόν από την μισή χώρα. Και κάνουν πως δήθεν δεν 

κατανοούν το ότι δεν χωρούν πολλά καρπούζια στην ίδια μασχάλη. 

-Λες και δεν έφταναν οι τραγικές ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού που βιώνουμε, ο 

διοικητής της 2ης ΥΠΕ θεωρεί διαρκώς πως περισσεύουμε. Υπέγραψε προχθές (χωρίς 

καν να ρωτήσει ή έστω να ενημερώσει τον εδώ διοικητή)  νέα εντολή αναγκαστικής 

μετακίνησης 2 γιατρών μας προς άλλα νοσοκομεία (από την ΜΕΘ προς την ΜΕΘ του 

«Αττικού») κοντά στις πολλές άλλες που έχει υπογράψει κατά καιρούς. 

-Δέχεται νέο πλήγμα η εκπαίδευση των ειδικευόμενων νέων γιατρών.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το Υπουργείο Υγείας δεν έχει απαντήσει σε 

καμία ερώτηση που έχω καταθέσει αναφορικά με το συγκεκριμένο νοσοκομείο και ενώ όλο 

το υγειονομικό προσωπικό της χώρας παλεύει με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει και 

θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του ώστε να σώσει όσους περισσότερους συνανθρώπους μας 

είναι εφικτό, με τη δαμόκλειο σπάθη των πειθαρχικών διώξεων πάνω από το κεφάλι του 

επειδή διεκδικεί καλύτερες συνθήκες ώστε να σώζονται περισσότεροι συνάνθρωποί μας, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Ποια η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας; 

2. Ποια η κατάσταση του δικτύου του νοσοκομείου αναφορικά με την επάρκειά του να 

«σηκώσει» συσκευές χορήγησης οξυγόνου high flow; 

3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να ενισχυθεί το δίκτυο του νοσοκομείου και 

να μπορεί να «σηκώσει» τις συγκεκριμένες συσκευές; 

4. Γιατί καθυστέρησε τόσο η παράδοση των συγκεκριμένων συσκευών χορήγησης 

οξυγόνου και πότε θα παραδοθούν οι επιπλέον 13 που έχουν ζητηθεί ώστε το 

νοσοκομείο να παρέχει στοιχειώδεις υγειονομικές υπηρεσίες εν μέσω πανδημίας; 

5. Πόσες κλίνες covid-19 υπάρχουν σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας; 

6. Ισχύει πως επιχειρείται αύξηση των κλινών covid-19; 

7. Αν ναι, παρακαλώ να μου προσκομισθεί η σχετική εισήγηση που στοιχειοθετεί πως 

υπάρχουν όλες οι προσήκουσες προϋποθέσεις για την αύξηση αυτή των κλινών σε 

επίπεδο προσωπικού, εξοπλισμού, υγειονομικά κατάλληλων αποστάσεων μεταξύ 

των κλινών; 



8. Ποια μέτρα προστασίας λαμβάνονται για τους non covid ασθενείς; 

9. Πού βρίσκονται οι κλίνες των non covid ασθενών σε σχέση τόσο με τις κλίνες covid-

19 ασθενών όσο και με τους θεράποντες ιατρούς; 

10. Πόσα άτομα υγειονομικό προσωπικό έχουν νοσήσει από covid-19; 

11. Πόσοι ασθενείς λοιπής νοσηρότητας έχουν νοσήσει με covid-19 μέσα στο 

νοσοκομείο λόγω ενδονοσοκομειακής διασποράς; 

12. Ποια η πρόβλεψη για το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ως προς τη διαθεσιμότητά του 

για νοσηλεία επειγόντων περιστατικών πάσης νοσηρότητας από άλλους δήμους και 

νομούς της χώρας, δεδομένης της υποστελέχωσής του και της μετατροπής του 

σχεδόν σε νοσοκομείο σχεδόν αποκλειστικά covid-19 περιστατικών; 

13. Πόσα επείγοντα περιστατικά δέχονται σε εφημερίες και από πού προέρχονται αυτά; 

14. Ποια η δυνατότητα ανταπόκρισης του νοσοκομείου σε επείγοντα non covid 

περιστατικά (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξοπλισμός, κλίνες); 

15. Πόσες μετακινήσεις ιατρών έχουν γίνει από το Μάρτιο 2020, προς ποια 

νοσοκομεία, για ποιο λόγο, για πόσο καιρό και πώς καλύπτονται τα κενά που 

δημιουργούνται στο Νοσοκομείο Νίκαιας 

16. Πόσοι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί υπάρχουν; 

17. Πόσοι νέοι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί θα προσληφθούν άμεσα και ποιων 

ειδικοτήτων; 

18. Πόσοι εντατικολόγοι υπάρχουν στο Νοσοκομείο Νίκαιας από Μάρτιο 2020 έως και 

σήμερα; 

19. Πώς διενεργείται η εκπαίδευση των ειδικευόμενων νέων γιατρών στο συγκεκριμένο 

νοσοκομείο; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




