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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: Υποστελέχωση του τμήματος ΕΚΑΒ της Χίου και επικείμενη μεταφορά
του τηλεφωνικού κέντρου από τη Χίο στη Λέσβο.
Σε επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, κ. Παντελής Βρουλής, αναφέρει τα
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ, επισημαίνει ότι το τελευταίο
διάστημα έχουν γίνει μάρτυρες δυσάρεστων περιστατικών, όσον αφορά την λειτουργία
του ΕΚΑΒ στη Χίο και το πρόβλημα στελέχωσής του, με αποτέλεσμα να θρηνούνε
θύματα και να χάνουνε συνανθρώπους τους.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι πριν λίγους μήνες, χάθηκε συμπολίτη τους στη Βόρεια Χίο
διότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, ένας ακόμα συμπολίτης
έχασε τη ζωή του χωρίς να του δοθεί η παραμικρή ελπίδα διάσωσής του με την έγκαιρη
μεταφορά του στο νοσοκομείο, καθώς σε εκείνη τη βάρδια το μοναδικό με επάνδρωση
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κλήθηκε με διαφορά μισής ώρας να παρέμβει σε 3
περιστατικά.
Οι διασώστες ανάμεσα σε διαφορετικά περιστατικά πρέπει να κάνουν επιλογή για το
που θα επέμβουν.
Δεδομένου ότι δικαίωμα στη ζωή έχουν όλοι, είναι ντροπιαστικό σε ένα από τα
μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδος να πεθαίνει άνθρωπος αβοήθητος γιατί δεν υπάρχει
διαθέσιμο το πλήρωμα του ασθενοφόρου.
Τονίζει ότι και σαν να μην έφταναν αυτά, με νέα απόφαση, το τηλεφωνικό κέντρο του
ΕΚΑΒ Χίου μεταφέρεται στη Λέσβο, για να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα
προβλήματα και το πρόβλημα της χρονοτριβής που θα φέρνει η συνεννόηση του
απομακρυσμένου τηλεφωνικού κέντρου με τα πληρώματα της Χίου.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Προτίθεται η κυβέρνηση να παρέμβει και να σταματήσει αμέσως την απόφαση αυτή,
για μεταφορά του τηλεφωνικού Κέντρου του ΕΚΑΒ, διότι υποβαθμίζεται η περίθαλψη
των κατοίκων που αντίθετα χρίζει ενίσχυσης;
Θα προχωρήσετε επίσης άμεσα στη στελέχωση και ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Χίο,
προκειμένου να καλυφτούν, οι ανάγκες του νησιού και να ενισχυθεί το αίσθημα
ασφαλείας των κατοίκων του;
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