
 
 

 

 

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

Θέμα: «Καταγγελία του Σωματείου Εργαζόμενων στο Νοσοκομείου 

Ικαρίας, για τη δήθεν λύση της τηλεσύνδεσης του αξονικού, με το 

ακτινολογικό τμήμα του Ιδιωτικού Ιατρικού Κέντρου Αμαρουσίου» . 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση του  «Σωματείου 

Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ικαρίας», οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης της 

Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζουν συνειδητά να στρώνουν τον δρόμο, στην πλήρη 

ιδιωτικοποίηση του τομέα της Υγείας. 

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής ΝΔ του νομού, κος Στεφανάδης,  προκρίνει 

ως λύση, για το -εδώ και ένα χρόνο τώρα- σοβαρό ζήτημα της υπολειτουργίας 

του αξονικού τομογράφου (λόγω έλλειψης ειδικευμένου γιατρού), την 

τηλεσύνδεση με το ακτινολογικό τμήμα του ιδιωτικού Ιατρικού Κέντρου 

Αμαρουσίου. 

Στην ουσία, αυτό που υποστηρίζεται, είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, 

παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περεταίρω ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, 

μέσω των περίφημων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Μια 

τέτοια περίπτωση, είναι και η τηλεσύνδεση του Νοσοκομείου Ικαρίας, με το 

Ιατρικό Κέντρο. 

 

Τα προβλήματα είναι πολυεπίπεδα. Ενδεικτικά, το Σωματείο αναφέρει τα εξής: 

 Ένα χρόνο πριν, το νοσοκομείο διέθετε τρεις ακτινολόγους και τώρα 

μόνο έναν, ο οποίος δουλεύει, αδιάκοπα, 365 μέρες τον χρόνο. 
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 Το ακτινολογικό τμήμα πραγματοποιεί και διεκπεραιώνει πλέον, με 

έναν και μοναδικό γιατρό, πέρα από τις αξονικές και άλλες εξετάσεις 

όπως απλές ακτινογραφίες, υπέρηχους και μαστογραφίες. 

 

 

 Αυτό που παρουσιάζεται ως λύση, είναι μια πρακτική που ήδη 

εφαρμόζουν οι εφημερεύοντες γιατροί ως έσχατη διέξοδο απελπισίας, 

στέλνοντας εδώ και μήνες μέσω κινητών τηλεφώνων, τις 

πραγματοποιηθείσες αξονικές, για διάγνωση σε ιατρούς άλλων 

νοσοκομείων. 

 

 Ο ειδικευμένος ακτινοδιαγνώστης, δεν υπάρχει μόνο για να βλέπει τα 

φίλμς και να κάνει διαγνώσεις, αλλά για να ορίζει και να επιβλέπει την 

διαδικασία πραγματοποίησης της αξονικής, αφού προηγουμένως έχει 

συζητήσει μαζί με τους θεράποντες γιατρούς την αναγκαιότητα ή μη της 

πραγματοποίησής της. 

 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

 Ποιό ήταν το ουσιαστικό όφελος της υιοθεσίας των Φούρνων από τον 

Ιατρικό όμιλο συμφερόντων Αποστολόπουλου; Λύθηκε το ζήτημα της 

υγείας εκεί ή μήπως οι Φουρνιώτες εξακολουθούν να μεταφέρονται 

στην Αθήνα για  ζητήματα υγείας;  

 

 Ποιά ήταν η συνεισφορά του Ιατρικού Κέντρου και των άλλων 

ιδιωτικών νοσοκομείων, στην περιπέτεια της πανδημίας;  

 

 

 Η τηλεσύνδεση, όπως η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία, είναι λύσεις 

για έκτακτες ανάγκες ή αποτελούν πρακτικές, οι οποίες πλέον θα είναι 

καθεστώς, στερώντας τα δημόσια ιδρύματα από το προσωπικό τους; 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 



Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση του  «Σωματείου Εργαζόμενων 

Νοσοκομείου Ικαρίας»; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην επίλυση των προαναφερθέντων 

προβλημάτων του Νοσοκομείου Ικαρίας; 

 

 

 

 

                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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