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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Καταγγελία της Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. για την κατάργηση του
Τηλεφωνικού Κέντρου Ε.Κ.Α.Β. Αγρινίου και τη μεταφορά τους
στο Ε.Κ.Α.Β. Πάτρας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. με το με αριθμ. πρωτ. 5738/01-03-2022 Δελτίο Τύπου
καταγγέλλει

την

«πρόχειρη»

και

«επιπόλαιη»

κατάργηση

του

Τηλεφωνικού Κέντρου ΕΚΑΒ Αγρινίου και τη μεταφορά τους στο
ΕΚΑΒ Πάτρας, που θα έχει σαν αποτέλεσμα μ εγάλη επικινδυνότητα για
καθυστερήσεις στη διακομιδή εκτάκτων περιστατικών στην περιοχή της
Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα

με τα αναφερόμενα,

μεγάλο

π ροβληματισμό στον ήδη

υποστελεχωμένο τομέα ΕΚΑΒ Αγρινίου έχει δημιουργήσει η απόφαση της
Διοίκησης του ΕΚΑΒ να μεταφέρει το Τηλεφωνικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Αγρινίου
στην έδρα του Παραρτήματος στην Πάτρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι
πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας θα τηλεφωνούν στο 166, το οποίο θα χτυπά
πλέον στην Πάτρα και θα ακολουθεί διαβίβαση αυτής, ώστε το ασθενοφόρο
να μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος. Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει
προβλήματα στη διαχείριση των περιστατικών καθώς οι συντονιστές των
ασθενοφόρων δεν γνωρίζουν την περιοχή.
Ο νομός της Αιτωλοακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση στην χώρα μας
με 5.447τχλμ με μεγάλο ορεινό όγκο, πλούσια μορφολογία εδάφους, λίμνες,
ποτάμια και κακοτράχαλο ορεινό οδικό δίκτυο. Εκτός από τους δήμους και τις
κοινότητες απαριθμεί 500 περίπου οικισμούς, αρκετοί από τους οποίους είναι
αχαρτογράφητοι και λόγω της έντονης μορφολογίας του εδάφους τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας δεν καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις. Όλα αυτά, σε

συνδυασμό με τις μεγάλες αποστάσεις, θα συντελέσουν στην αύξηση του
χρόνου ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ στον τόπο συμβάντος και με τον τρόπο αυτό
υποβαθμίζεται περισσότερο ο Τομέας της Υγείας στο νομό.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο, οι θέσεις του Τηλεφωνικού Κέντρου
καλύπτονται σήμερα από εργαζόμενους με προβλήματα υγείας και με μέσο
όρο ηλικίας του προσωπικού τα 50 έτη.
Επίσης, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Αιτωλοακαρνανίας ζητεί όχι μονο
την παραμονή και τον εκσυγχρονισμό του Τηλεφωνικού Κέντρου ΕΚΑΒ
Αγρινίου με διαχείριση όλου του νομού Αιτωλοακαρνανίας αλλά και την
δημιουργία νέων τομέων ΕΚΑΒ στα ήδη υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας του
νομού.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Έχει ενημερωθεί για την απόφαση της Διοίκησης του ΕΚΑΒ να
μεταφέρει το Τηλεφωνικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Αγρινίου στην έδρα του
Παραρτήματος στην Πάτρα;
2. Για ποιους λόγους πρέπει να γίνει η μεταφορά αυτή; Ποιους
σκοπούς θα εξυπηρετήσει;
3. Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θα
προκύψουν στη διαχείριση των περιστατικών καθώς οι συντονιστές
των ασθενοφόρων δεν γνωρίζουν την Αιτωλοακαρνανία;
4. Πώς θα αντιμετωπίσει την αύξηση του χρόνου ανταπόκρισης του
ΕΚΑΒ στον τόπο συμβάντος λόγω των μεγάλων αποστάσεων σε
συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα του εδάφους του νομού;
5. Θα γίνουν ενέργειες για να παραμείνει και να εκσυγχρονισθεί το
Τηλεφωνικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Αγρινίου έτσι ώστε να καλύπτονται
οι

στοιχειώδεις

ανάγκες

Νοσοκομειακής

περίθαλψης των κατοίκων του νομού;

και

Υγειονομικής

6. Για ποιους λόγους δεν δημιουργούνται νέοι τομείς ΕΚΑΒ στα ήδη
υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας του νομού όπως ζητείται από το
Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Αιτωλοακαρνανίας ;
7. Προβλέπεται

να

γίνουν

προσλήψεις

εργαζομένων

για

το

Τηλεφωνικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και αν ναι εντός ποίου χρονικού
πλαισίου;
8. Τι πρωτοβουλίες θα λάβει για να μην υποβαθμιστεί περισσότερο ο
Τομέας της Υγείας στην Αιτωλοακαρνανία;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

