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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Προς τον υπουργό Υγείας 
 
Θέμα : Αδιανόητη η μετατροπή του Παίδων Πεντέλης σε Εμβολιαστικό Κέντρο 
 
 
Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην αναστολή λειτουργίας του Παιδιατρικού 
Νοσοκομείου Πεντέλης, με σκοπό να το μετατρέψει σε Εμβολιαστικό Κέντρο για 
τουλάχιστον ένα μήνα.  
 
Το συγκεκριμένο νοσοκομείο εξυπηρετεί ολόκληρη σχεδόν την περιοχή της Βόρειας 
και Βορειοανατολικής Αττικής και ανακουφίζει εξαιρετικά το φορτίο περιστατικών 
που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης και νοσηλείας και τα οποία σε αντίθετη 
περίπτωση  θα επιβάρυναν τα παιδιατρικά νοσοκομεία του κέντρου της Αθήνας, το 
Αγλαϊα Κυριακού και Αγία Σοφία. Να σημειωθεί επιπλέον  ότι το Παίδων Πεντέλης 
εξυπηρετεί  και τους νομούς  Βοιωτίας και Ευβοίας, για επείγοντα ή εξειδικευμένα 
περιστατικά που δεν μπορούν να αναλάβουν τα τοπικά νοσοκομεία.  
 
 
Οι συνέπειες αυτής της απόφασης  θα είναι : 
 

1. Ο συνωστισμός στα ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένα κεντρικά Νοσοκομεία 
Παίδων , με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αντιμετώπιση επειγόντων 
περιστατικών και στην διασπορά της covid-19 . 
 

2. H προσφυγή στις υπηρεσίες ιδιωτικών κλινικών, στις χρεώσεις των οποίων 
είναι αμφίβολο αν μπορούν να αντεπεξέλθουν τα νοικοκυριά που έχουν 
χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα  
 

3. Το υψηλής ειδίκευσης ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που είναι 
απαραίτητο  για την  διάγνωση και νοσηλεία ανήλικων ασθενών, θα 
απασχοληθεί στην απλή  διεκπεραίωση  του εμβολιασμού. 
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Υπογραμμίζεται ότι το Παίδων Πεντέλης ήδη εξυπηρετεί το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα, εμβολιάζοντας 400 παιδιά ημερησίως και ενισχύοντας τους 
εμβολιασμούς του Σισμανογλείου με ειδικευμένο προσωπικό. Κρίνουμε ότι για τη 
διεύρυνση της δυνατότητας εμβολιασμών, θα μπορούσαν να εξευρεθούν άλλες 
λύσεις, όπως τοποθέτηση οικίσκων στους προαύλιους χώρους του νοσοκομείου, ή η 
χρήση άλλων κτηρίων της περιοχής. 
 
Σύμφωνα με τα παρατεθέντα στοιχεία,  
 
 
Ερωταται ο υπουργός: 
 

1. Με ποια λογική ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο με τριτοβάθμια δομή , 
με κλινική covid και δυνατότητα ανάπτυξης 30 κλινών και ΜΕΘ,  
υποβιβάζεται σε απλό εμβολιαστικό κέντρο; 
 

2. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τη δεδομένη  περαιτέρω επιβάρυνση 
των νοσοκομείων Παίδων της Αθήνας; 
 

3. Πώς απαντάτε σε αυτούς που σας καταγγέλλουν ότι εξυπηρετείτε τα 
ιδιωτικά συμφέροντα περιφρονώντας τις ανάγκες των πολιτών; 
 

4. Γιατί αντί να αναβαθμίζετε τις δημόσιες παροχές Υγείας, τις καθιστάτε 
ολοένα και πιο ανεπαρκείς; 
 
 
Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 
  
Μαρία Απατζίδη 
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