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Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη

Θέμα: «Απαράδεκτη κατάσταση Νοσοκομειακής και Υγειονομικής
Φροντίδας και Περίθαλψης στην Κεφαλονιά.»
………………………………………………………………………………………
Στην Κεφαλονιά επικρατεί πραγματικά τραγική κατάσταση, όλα τα τελευταία
χρόνια, ως προς την κάλυψη των αναγκών του νησιού από πλευράς
Νοσοκομειακής και Υγειονομικής Φροντίδας και Περίθαλψης. Αυτό
αποδεικνύεται άμεσα και από τη σωρεία των απαράδεκτων σχετικών
περιστατικών, που τελούν σε πλήρη γνώση της τοπικής κοινωνίας, η οποία
είναι όχι μόνο εξοργισμένη αλλά και εξαιρετικά ανήσυχη.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει στην
πραγματικότητα η δυνατότητα μεταφοράς ασθενών με τα ασθενοφόρα του
ΕΚΑΒ. Υπάρχει μεγάλος αριθμός αντίστοιχων περιστατικών, με πιο
χαρακτηριστική την περίπτωση αθλητή που μεταφέρθηκε με τα χέρια στο
Ματζαβινάτειο Νοσοκομείο Ληξουρίου. Στις 26/6/2020, ασθενής μεταφέρθηκε
σε καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου, όπως και στις 1/9/2021, βαριά
τραυματισμένη γυναίκα, μεταφέρθηκε επίσης εκεί πάνω στην καρότσα
αγροτικού αυτοκινήτου. Στις 17/7/2021, δυστυχώς κατέληξε Γάλλος επισκέπτης
στην Άσσο, αφού το ασθενοφόρο κατάφερε να φθάσει τρεις ώρες μετά και δεν
υπήρχε γιατρός για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Και το 2020, απεβίωσε
Βρετανός τουρίστας, λόγω της έλλειψης γιατρού και μη έγκαιρης παροχής
πρώτων βοηθειών. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά όπου ασθενείς μεταφέρονται
με Ι.Χ. και εκπνέουν στο μέσο της διαδρομής, όπως και οι καθυστερήσεις στη
διακομιδή ασθενών με ασθενοφόρο.
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οργανογράμματος προβλέπονται 209 θέσεις προσωπικού διαφόρων
ειδικοτήτων και 47 θέσεις γιατρών. Το Δεκέμβριο του 2020 υπήρχαν 127 θέσεις
καλυμμένες, 103 προσωπικού και 24 γιατρών, δηλαδή κάλυψη των
προβλεπομένων κατά ποσοστό κάτω από το 50% (!) και 129 θέσεις κενές, 106
προσωπικού και 23 γιατρών.

Η Παθολογική Κλινική, που εξυπηρετεί και την Παλλική ( Ληξούρι), αφού δεν
είναι ενεργή ούτε η παθολογική του Ματζαβινάτειου, λειτουργεί χωρίς μόνιμο
Παθολόγο. Επίσης, και το Αναισθησιολογικό τμήμα λειτουργεί χωρίς μόνιμο
αναισθησιολόγο. Στην πτέρυγα Covid υπάρχει μόνο μία πνευμονολόγος. Το
νοσοκομείο προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες έχοντας απομείνει με μια
πνευμονολόγο, μια βιοπαθολόγο και ένα γυναικολόγο, ενώ δεν υπάρχουν
καθόλου εντατικολόγος, ογκολόγος, ΩΡΛ και αιματολόγος. Δεν υπάρχει
κανένας γιατρός σε διευθυντική θέση. Οι Εφημερίες εκτελούνται κατά βάση από
τους ειδικευόμενους γιατρούς. Φυσιολογικός τοκετός έχει να γίνει στην
Κεφαλονιά εδώ και πέντε χρόνια.
Στα περιφερειακά ιατρεία δεν υπάρχει πολιτική στελέχωσης με γιατρούς
γενικής ιατρικής, μόνιμους και αξιοπρεπώς αμειβόμενους.
Το πρόβλημα είναι ακόμη περισσότερο οξυμένο στην περιοχή της Ερύσσου,
που είναι δυσπρόσιτη και σε μεγάλη απόσταση από Νοσοκομείο. Δυστυχώς
αυτό επιφέρει αρκετά ατυχή περιστατικά και ιδίως κατά τη θερινή περίοδο (η
περιοχή περιλαμβάνει δύο πολύ δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, το
Φισκάρδο και την Άσσο, ενώ επίσης είναι πολύ κοντά και ο Μύρτος). Τα
τελευταία δεκαπέντε χρόνια το Αγροτικό Ιατρείο έχει πλήρως εγκαταλειφθεί.
Το Κέντρο Υγείας Σάμης τελεί υπό κατάρρευση, με κτιριακά, υλικοτεχνικά
προβλήματα και δραστική έλλειψη προσωπικού.
Στις νυχτερινές ώρες διατίθεται ένα (1) μόνο ασθενοφόρο για να καλύπτει
ολόκληρο το νησί. Όπως επίσης και τις μισές ημέρες του μήνα υπάρχει μόνο
ένα (1), αφού το δεύτερο εκτελεί προγραμματισμένες διακομιδές σε νοσοκομεία
της Πάτρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 διενεργήθηκαν από την
Κεφαλονιά προς διάφορα άλλα Νοσοκομεία 220 (!) αεροδιακομιδές, με
υπέρογκο κόστος.
Επειδή η κατάσταση που περιγράφεται για το νησί της Κεφαλονιάς δεν είναι
δυνατόν να θωρείται αποδεκτή, με οποιαδήποτε δικαιολογία και αν ήθελε να
προβάλει οιοσδήποτε από τους αρμόδιους και υπεύθυνους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να
αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στην Κεφαλονιά και για την
στοιχειωδώς επαρκή κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας στον τομέα
της Υγείας;
Υπάρχει συγκεκριμένη κυβερνητική πρόβλεψη για άμεση κάλυψη των
κενών θέσεων γιατρών, νοσηλευτών, και βοηθητικού τεχνικού προσωπικού,
στο νησί – αν όχι όλων, τουλάχιστον στο βαθμό της στοιχειώδους κάλυψης των
αναγκών;
Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο προτίθεται, εν πάση περιπτώσει, η
Κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη λειτουργία Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και
Περιφερειακών Ιατρείων του νησιού, με τρόπο που να καλύπτονται,
τουλάχιστον στοιχειωδώς, οι ανάγκες Νοσοκομειακής και Υγειονομικής
περίθαλψης στην Κεφαλονιά;
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