
 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Κραυγή αγωνίας από τους Ιατρούς Επιστημονικούς Υπεύθυνους 

Χειρουργικών Τμημάτων του Νοσοκομείου Νίκαιας 

 Η Αριστερή Συσπείρωση Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου της Νίκαιας  

(Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή) καταγγέλλει, με ανακοίνωσή της στις 

16/02/2022, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τη συρρίκνωση 

του χειρουργικού τομέα.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά έχει 

έναν τεράστιο πληθυσμό αναφοράς. Προσφέρει δημόσια δωρεάν περίθαλψη 

με υψηλότατη επιστημονική επάρκεια την οποία ζηλεύουν διάφοροι ιδιώτες 

μεγαλοκλινικάρχες της ευρύτερης περιοχής. Είναι μακράν το πρώτο 

νοσοκομείο της Ελλάδας σε αριθμό επειγόντων περιστατικών ανά έτος και 

από πριν την πανδημία». Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι κάνουν λόγο για 

«συνειδητή» και «σκόπιμη υποβάθμιση» καθώς και «εγκατάλειψη» του 

νοσοκομείου και συγκεκριμένα του χώρου των χειρουργείων από τον Διοικητή 

που δεν εγκρίνει την αναγκαία στοιχειώδη συντήρηση ούτε την προμήθεια των 

αναλώσιμων υλικών. 

Όμως, το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό 

αποδεικνύεται και από το πρόσφατο επίσημο έγγραφο που συνυπογράφουν 

όλοι οι ιατροί επιστημονικοί υπεύθυνοι των Χειρουργικών Τμημάτων, όπου 

επισημαίνουν πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την υποβάθμιση και 

εγκατάλειψη του χώρου των Χειρουργείων από τον Διοικητή που δεν εγκρίνει, 

προφανώς για λόγους οικονομικής στενότητας, ούτε την αναγκαία στοιχειώδη 

συντήρηση ούτε την προμήθεια των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών.  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Γνωρίζει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο  

Νίκαιας από τη συρρίκνωση του χειρουργικού τομέα; 

2. Αν ναι, ποιες άμεσες παρεμβάσεις θα γίνουν από την  2η ΥΠΕ και 

την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για να λυθεί το θέμα; 
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3. Γνωρίζει για ποιους λόγους ο Διοικητής δεν εγκρίνει την αναγκαία 

στοιχειώδη συντήρηση και την προμήθεια των αναλώσιμων υλικών; 

4. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλισθεί η συνεχής και αδιάλειπτη 

λειτουργία του Νοσοκομείου έτσι ώστε να καλύπτονται οι 

στοιχειώδεις ανάγκες Νοσοκομειακής και Υγειονομικής περίθαλψης; 

5. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για να αντιμετωπιστούν όλα όσα 

συμβαίνουν, έτσι ώστε να μην καταρρεύσει το Νοσοκομείο  για να 

μπορούν να εξυπηρετούνται σε αυτό καθημερινά έχοντας δημόσια 

και δωρεάν υγεία;   

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




