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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Ταΐζουν με πατάτες τους ασθενείς στο Νοσοκομείο Σερρών
O Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Σερρών κ Βαγγέλης Παπαμιχάλης
μιλώντας στην τηλεόραση Επιλογές και στην εκπομπή «Κάθε Μεσημέρι»
«Απλήρωτοι» κατήγγειλε πως εκτός των τραγικών ελλείψεων σε υποδομές,
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να
διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία-παρόλο που το ΕΚΑΒ δεν έχει πληρώματα
να κάνει τις διακομιδές-, πλέον δεν έχουν ούτε προμήθειες για να σιτίσουν
σωστά τους ασθενείς στο νοσοκομείο Σερρών.
Συγκεκριμένα δήλωσε πως το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα
στη

σίτιση

των

ασθενών, καθώς

οι

προμηθευτές

τους

παραμένουν

απλήρωτοι, με αποτέλεσμα να κόψουν το κρέας και το ψάρι. Όπως
περιέγραψε ο ίδιος, το προσωπικό προσφέρει στους ασθενείς πατάτες γιαχνί
πρασόρυζο, φασολάκια και λαχανικά αφού στο νοσοκομείο δεν έχει
προμήθειες στα τρόφιμα, φαγητό που τρώνε και οι γιατροί που εφημερεύουν.
Από την πλευρά του, ο διοικητής του Νοσοκομείου Σερρών κ Νίκος
Φαρμάκης, παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη σίτιση των ασθενών και
τον προμηθευτεί, ωστόσο σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι
υπαιτιότητα της διοίκησης του νοσοκομείου.
Στις

6/12/2021

από

δημοσιεύματα

ενημερωνόμαστε

πως

σερραϊκές

επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σερραίου βουλευτή της ΝΔ κ
Αναστάσιου Χατζηβασιλείου κι έτσι μοσχαρίσιο κρέας, χοιρινό και κοτόπουλο
κατέφθασαν στο νοσοκομείο Σερρών, ενώ στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται
πως «η ευαισθησία του βουλευτή έφτασε στα κυβερνητικά στελέχη που
ανταποκρίθηκαν άμεσα για επιπλέον χρηματοδότηση στο ίδρυμα των
Σερρών.»

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο αφενός πως η νοσηλεία και σίτιση
των ασθενών είναι υποχρέωση του Κράτους και δεν οφείλει να υποκαθίσταται
από ιδιωτικές δωρεές που οφείλουν να είναι επικουρικές και αφετέρου πως η
σίτιση ενός ασθενή, με βάση και τις υποδείξεις του εκάστοτε θεράποντος
ιατρού, συνιστά βασική παράμετρο για την βελτίωση της υγείας του ώστε να
μπορεί να αναρρώσει πλήρως,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Έχει ενημερωθεί για τις συνθήκες σίτισης των ασθενών στο
Νοσοκομείο Σερρών;
2. Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
3. Ισχύει πως δεν παρέχονταν κρέας και ψάρι και πως οι ασθενείς
τρέφονταν μόνο με πατάτες και λαχανικά και αν ναι, πόσο διάστημα
συνέβαινε αυτό;
4. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κατάσταση υποσιτισμού των
ασθενών που χρειάζονται, ανάλογα της πάθησής τους, ειδική
διατροφή ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν στην πρότερη
κατάστασή τους κι να λάβουν εξιτήριο;
5. Πόσο έχει καθυστέρηση η εξόφληση των προμηθευτών και με τίνος
την υπαιτιότητα;
6. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να μπορεί το νοσοκομείο να
προμηθευτεί με κρατική χρηματοδότηση τα απαραίτητα για την
υγεία και την ανάρρωση των ασθενών τρόφιμα και όχι μέσω
δωρεών;
7. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το συγκεκριμένο νοσοκομείο
πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση. Πότε θα γίνει αυτό και τι τάξεως
θα είναι αυτή;
8. Για ποιο λόγο προκρίνεται η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου
νοσοκομείου έναντι των άλλων; Χρειάζεται πολιτική παρέμβαση για
το αυτονόητο, την ενίσχυση της χρηματοδότησης των δομών
υγείας;
9. Αναφορικά με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ποια είναι η
δυναμική του νοσοκομείου σε ιατρούς και νοσηλευτές και ποια θα

όφειλε να είναι με βάση τις οργανικές θέσεις, και ειδικότερα
αναφορικά με τους γιατρούς πόσα κενά υπάρχουν ανά ειδικότητα;
10. Υπάρχει πρόβλεψη, μετά τη δημοσιοποίηση των ελλείψεων του
νοσοκομείου,

για

άμεση

πρόσληψη

μόνιμου

ιατρικού

και

νοσηλευτικού προσωπικού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και αν
ναι, εντός ποιου χρονικού διαστήματος;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

