
 

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Υπολειτουργεί το Κέντρο Υγείας Πάρου λόγω κρουσμάτων σε 

εργαζόμενους  

Όπως ενημερωνόμαστε, εδώ και δέκα ημέρες το Κέντρο Υγείας Πάρου 

υπολειτουργεί, λόγω κρουσμάτων μεταξύ των εργαζομένων του, και έτσι  

δέχεται μόνο επείγοντα περιστατικά, ενώ παράλληλα αναστέλλεται η 

λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων λόγω, προφανώς, έλλειψης 

προσωπικού.  

Καταγγελίες υπάρχουν ακόμα και για το γεγονός ότι το Κέντρο Υγείας δεν 

μπορεί εδώ και δέκα ημέρες να συνταγογραφεί φάρμακα, λόγω ασθένειας του 

προσωπικού, με αποτέλεσμα οι πολίτες να παροτρύνονται να μεταβούν σε 

ιδιωτικές κλινικές για συνταγογράφηση με το κόστος να κυμαίνεται από 15-

30€ ανά συνταγογράφηση. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι πολίτες δεν μπορούν να 

υποχρεώνονται να μεταβαίνουν σε ιδιώτες για τη συνταγογράφηση των 

φαρμάκων τους και να επιβαρύνονται οικονομικά, λόγω λάθος κυβερνητικών 

χειρισμών που έχουν αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο το ΕΣΥ, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για την κατάσταση στο ΚΥ Πάρου; 

2. Ποια η δυναμική του ΚΥ Πάρου σε ιατρικό και διοικητικό προσωπικό 

και ποια τα κενά; 

3. Όταν νοσεί το υφιστάμενο, εναπομείναν, προσωπικό, ποια η 

πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο σε επίπεδο ιατρικών 

παροχών όσο και σε επίπεδο διοικητικής εξυπηρέτησης; 

4. Ισχύει πως από το ΚΥ Πάρου οι πολίτες παραπέμπονται σε ιδιώτες για 

τη συνταγογράφηση; 

5. Αν ναι, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την παραπομπή και 

ποιος καλύπτει το κόστος για τη συνταγογράφηση; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση, με την επίδειξη της ανάλογης 

απόδειξης πληρωμής, των πολιτών που αναγκάστηκαν, λόγω 
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κυβερνητικών λάθος χειρισμών που καθιστούν τα ΚΥ μη λειτουργικά, 

να απευθυνθούν σε ιδιώτες για συνταγογράφηση; 

7. Ποια η πρόβλεψη για τα Περιφερειακά Ιατρεία; 

8. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε το ΚΥ Πάρου να λειτουργεί με την 

πλήρη, εναπομείνασα, δυναμική του; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




