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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Σοβαρές καταγγελίες από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ για το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Πλήθος δημοσιευμάτων στον Τύπο σε συνδυασμό με βίντεο και φωτογραφίες
που δημοσιοποίησε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλης Γιαννακός,
περιγράφουν τις δραματικές καταστάσεις με ασθενείς σε ράντζα και σε
φορεία, ακόμη και επί μέρες, σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα
νοσοκομεία της χώρας.
Για «εικόνες ντροπής και οργής» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ,
περιγράφοντας τα όσα βιώνουν οι ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
του Ρίου. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το οποίο εστάλη από ασθενή και τις
φωτογραφίες, οι διάδρομοι σε ένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της χώρας
έχουν γεμίσει με ασθενείς σε ράντζα.
Όπως

αναφέρεται «συνολικά

επτά

κλίνες

η

Οφθαλμολογική,

η

Β΄

Πανεπιστημιακή Χειρουργική, η Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική, η Γ΄
Πανεπιστημιακή Παθολογική, η Α΄ Παιδιατρική και η Α΄ Ορθοπεδική έχουν
μετατραπεί σε κλινικές κοροναϊού, ενώ δεσμεύονται συνεχώς νέες κλινικές για
covid περιστατικά. Συνολικά νοσηλεύει 122 ασθενείς και 15 διασωληνωμένους
στη ΜΕΘ και την Μονάδα Αρνητικής Πίεσης. Οι κλινικές με γενικά περιστατικά
είναι γεμάτες. Εφημερεύει το Νοσοκομείο και οι υπόλοιποι ασθενείς γενικά
περιστατικά που εισάγονται παραμένουν επί πολλές ημέρες σε φορεία στο
τμήμα επειγόντων περιστατικών».
Αναφορικά με το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι «το Υπουργείο Υγείας είπε ότι
δεν θα καταστήσουμε τα νοσοκομεία μονοθεματικά. Υπάρχουν είπε και τα
γενικά περιστατικά. Αυτοδιαψεύθηκαν. Έκοψαν τα χειρουργεία. Συνεχώς
μετατρέπουν γενικές κλινικές σε κλινικές κοροναϊού.»
Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Έχει

ενημερωθεί

για

την

κατάσταση

που

επικρατεί

στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ένα από τα μεγαλύτερα
Νοσοκομεία της χώρας;
2. Τι πρωτοβουλίες θα λάβει για να εξαλειφθούν οι εικόνες αυτές και
να σταματήσει ο συνωστισμός και η περίθαλψη των ασθενών στους
διαδρόμους πάνω σε ράντζα;
3. Για ποιους λόγους το Νοσοκομείο του Ρίου κατέστη μονοθεματικό
ενώ το Υπουργείο Υγείας είχε δηλώσει ότι κανένα νοσοκομείο δεν
επρόκειτο να καταστεί μονοθεματικό;
4. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των γενικών
περιστατικών και των περιστατικών άλλων παθήσεων που σήμερα
νοσηλεύονται σε ράντζα;
5. Τι προβλέπεται να γίνει με τα προγραμματισμένα χειρουργεία και τι
θα συμβεί με εκείνα τα περιστατικά που πρέπει να χειρουργηθούν
άμεσα και αυτό δεν μπορεί να γίνει;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

