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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα:

Κοινό

ψήφισμα

σωματείων

της

Σαντορίνης

για

την

υποστελέχωση και τις ελλείψεις στο Γ.Ν. Θήρας
Το Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, το Συνδικάτο
Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και Συναφών
Επαγγελμάτων Επαρχίας Θήρας Κυκλάδων, η ΕΛΜΕ Θήρας, ο ΣΕΠΕ Θήρας,
το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θήρας, ο
Σύλλογος Ηλεκτρολόγων και η Ομάδα Γυναικών Σαντορίνης ΟΓΕ, επέδωσαν
κοινό ψήφισμα στη νέα διοίκηση της ΑΕΜΥ για τη λειτουργία του Γενικού
Νοσοκομείου Θήρας ζητώντας, μεταξύ άλλων, πλήρη και ολοκληρωτική
στελέχωση του Νοσοκομείου με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό/τεχνικό
προσωπικό καθώς και πλήρη εξοπλισμό όλων των μονάδων με τα
απαιτούμενα μηχανήματα και υλικά.
Σύμφωνα με το κοινό ψήφισμα, “Μετά από πολύχρονους αγώνες των
κατοίκων και φορέων της Σαντορίνης και δωρεά του οικοπέδου από τη Μονή
του Αγίου Νικολάου, κατασκευάστηκε και εγκαινιάστηκε πριν από 5,5 χρόνια
το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας υπό τη διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας
Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ). Παρά το γεγονός ότι η ένταξη σε μια ανώνυμη
εταιρία προβλήθηκε ως μια “ευέλικτη μορφή διοίκησης” και “παράδειγμα για
επέκταση … και σε άλλα νοσοκομεία”, κατά το διάστημα της λειτουργίας του,
η διοίκηση της ΑΕΜΥ απέδειξε ότι δεν μπορεί (ή δεν θέλει) να λύσει βασικά
προβλήματα του Νοσοκομείου. Σήμερα το Νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ λειτουργεί ταυτόχρονα και ως
εμβολιαστικό κέντρο και πραγματοποιεί rapid test σε μαθητές σχολείων που
παρουσιάζονται κρούσματα. Και τα προβλήματα μαζί με την εξάντληση του
προσωπικού και την ταλαιπωρία των ασθενών δεν έχουν τέλος.»
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως είναι πάγια τακτική των
Κυβερνήσεων να μετακυλίουν τη δική τους ευθύνη για δωρεάν υγεία για όλους
τους πολίτες, ενδεικτικό της οποίας είναι και το γεγονός πως για να

λειτουργήσει το Γ.Ν. Θήρας η διοίκηση αυτού ανατέθηκε προ 5,5 ετών σε
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ), η οποία τελικά, όπως φαίνεται,
δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των πολιτών για παροχή στοιχειωδών
υπηρεσιών υγείας λόγω υποστελέχωσης και ελλείψεων σε υποδομές,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για την κατάσταση στο Γ.Ν. Θήρας;
2. Πόσες κενές οργανικές θέσεις ιατρών υπάρχουν στο Γ.Ν. Θήρας;
3. Πόσοι νοσηλευτές απασχολούνται και πόσοι θα έπρεπε να
απασχολούνται με βάση το οργανόγραμμα του νοσοκομείου;
4. Ποια τα πεπραγμένα της ΑΕΜΥ την τελευταία 5ετία; Ποιες ενέργειες
έχουν γίνει για ενίσχυση του προσωπικού και για την εξασφάλιση
του απαιτούμενου εξοπλισμού;
5. Προβλέπεται να περάσει η διοίκηση του νοσοκομείου στο Κράτος
αν αποδειχθεί πως η ΑΕΜΥ δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς
στη διοίκηση του νοσοκομείου;
6. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να στελεχωθεί το
νοσοκομείο με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό ώστε να μπορεί να παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες που
οφείλει;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

