
  

 

 

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Νοσοκομειακοί ιατροί Μαγνησίας για εξυπηρέτηση χειρουργείων 

από ιδιωτικές κλινικές όταν δεν υπάρχει δυνατότητα στα δημόσια 

νοσοκομεία 

Όπως ενημερωνόμαστε, οι νοσοκομειακοί γιατροί της Μαγνησίας αντιδρούν 

στην πρόθεση τα χειρουργεία που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο 

Νοσοκομείο Βόλου, λόγω ελλείψεως κλινών εξαιτίας του κορονοϊού, να 

εξυπηρετούνται σε ιδιωτικές κλινικές.  

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών 

Μαγνησίας «Ως ΕΙΝΚΥΜ εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στη πρόθεση 

της Πολιτικής Ηγεσίας, τα προς χειρουργική επέμβαση περιστατικά που δεν 

μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Νοσοκομείο του Βόλου λόγω ελλείψεως 

κλινών εξαιτίας του COVID-19, να εξυπηρετούνται σε ιδιωτικούς φορείς 

Υγείας. Το ΕΣΥ χρήζει ενίσχυσης τόσο σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό όσο 

και σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 

αυξημένες απαιτήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Η ενίσχυση του 

ιδιωτικού τομέα μέσω του συγκεκριμένου μέτρου δεν μπορεί παρά να μας 

βρει αντίθετους. Το γεγονός δε ότι το συγκεκριμένο αυτό νέο μέτρο ξεκινά να 

εφαρμόζεται από το Νοσοκομείο του Βόλου καθιστά την αντίδρασή μας αυτή 

ακόμη πιο σθεναρή». 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών που έρχεται σε 

συνέχεια της κυβερνητικής απόφασης για μείωση κατά 80% των τακτικών 

χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Ισχύει η καταγγελία των Νοσοκομειακών Ιατρών Μαγνησίας 

αναφορικά με την πρόθεση της Πολιτικής Ηγεσίας για εξυπηρέτηση 
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από ιδιωτικές κλινικές των χειρουργείων που δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στα δημόσια νοσοκομεία λόγω κορονοϊού;  

2. Αν ναι, αναλαμβάνει το Κράτος το κόστος πραγματοποίησης 

ιδιωτικά των χειρουργείων αυτών, δεδομένου πως η μη 

εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων ασθενών από δημόσια 

νοσοκομεία οφείλεται σε κυβερνητική απόφαση; 

3. Αν δεν αναλαμβάνει το Κράτος το κόστος πραγματοποίησης των 

χειρουργείων ιδιωτικά λόγω της κυβερνητικής απόφασης να 

παραμείνει το ΕΣΥ υποστελεχωμένο, ποιος αναλαμβάνει την 

ευθύνη για τυχόν επιπλοκές στην υγεία των πολιτών που δεν έχουν 

την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν ιδιωτικά; 

4. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να μην υλοποιηθεί 

αυτή η πρόθεση που μετακυλίει την ευθύνη του Κράτους για 

δωρεάν δημόσια περίθαλψη στον πολίτη, επιβαρύνοντάς τον 

οικονομικά και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή ακόμα και τη ζωή 

του;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




