
 

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: Άλυτα ακόμα τα προβλήματα δυσλειτουργίας του Γενικού 

Νοσοκομείου Κεφαλονιάς 

Το Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς με δ.τ. 

αναφέρεται για μια ακόμα φορά στα άλυτα προβλήματα δυσλειτουργίας του 

Νοσοκομείου.  

Ειδικότερα καταγγέλλει πως η Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου δεν έχει 

μόνιμο Παθολόγο, ενώ η πτέρυγα covid που είναι σχεδόν μόνιμα γεμάτη με 

ασθενείς έχει έναν μόνο Πνευμονολόγο, με αποτέλεσμα οι Επιμελητές Α και Β 

όλων των ειδικοτήτων του Παθολογικού και του Χειρουργικού Τομέα να 

συμμετέχουν στη παρακολούθηση των νοσηλευομένων ασθενών της κλινικής 

covid-19. Ακόμα καταγγέλλεται πως το αναισθησιολογικό τμήμα έχει «μία 

γιατρό σε μόνιμη εφημέρευση με συνεχόμενα εντέλλεσθε από το Διοικητή του 

Νοσοκομείου και με πρόβλημα υγείας να λιποθυμά την ώρα της υπηρεσίας» 

Ακόμα «με αφορμή την ματαίωση της διακομιδής διασωληνωμένης ασθενούς 

με covid λόγω επιβάρυνσης της κατάστασης της και αυξημένης 

επικινδυνότητας κατά τη μεταφορά» το Σωματείο Εργαζομένων επανέρχεται 

στην αναγκαιότητα λειτουργίας ΜΕΘ στο νησί.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια η κατάσταση στα γενικό νοσοκομείο Κεφαλονιάς; 

2. Πόσες κενές θέσεις ιατρών υπάρχουν και ποιων ειδικοτήτων; 

3. Πόσοι παθολόγοι, πόσοι αναισθησιολόγοι και πόσοι πνευμονολόγοι θα 

έπρεπε να απασχολούνται στο νοσοκομείο με βάση τη δυναμική του σε 

κλίνες και πόσοι απασχολούνται; 

4. Υπάρχει πρόβλεψη πρόσληψης μονίμων παθολόγων, 

αναισθησιολόγων και πνευμονολόγων;  
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5. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να στελεχωθεί το ΕΚΑΒ με 

διασώστες «για να σταματήσουν να μεταφέρονται μέσα σε καρότσες 

φορτηγών οι ασθενείς» όπως καταγγέλλεται από το Σωματείο 

Εργαζομένων;  

6. Ποια η πρόβλεψη για την άμεση στελέχωση του νοσοκομείου με 

εξειδικευμένο προσωπικό για την κλινική covid-19 ενόψει του χειμώνα, 

με την πανδημία όχι μόνο να υφίσταται, αλλά να εμφανίζει και διάφορες 

μεταλλάξεις; 

7. Ποια η πρόβλεψη για άμεση λειτουργία ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο 

Κεφαλονιάς, ώστε να μην αναγκάζονται οι ασθενείς να διακομίζονται σε 

άλλες περιοχές με αυξημένο τον κίνδυνο υποτροπής ή και θανάτου; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




