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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Καταγγελία  του  Συλλόγου  Εργαζομένων  ΨΝΑ  για  τις  συνθήκες

νοσηλείας ασθενών με covid μαζί με non covid ασθενείς σε κλινικές οξέων

περιστατικών

Σε  σοβαρότατη  καταγγελία  αναφορικά  με  τις  συνθήκες  νοσηλείας  ασθενών  με

κορονοϊό  μαζί  με  νοσούντες  από  άλλες  νόσους  προχωρά  ο  Σύλλογος

Εργαζομένων στο ΨΝΑ.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο Σύλλογος:

Εξαιρετικά  επικίνδυνη  κρίνεται  η  κατάσταση  νοσηλείας  ασθενών  σε  κλινικές

οξέων  περιστατικών  του  Ψ.Ν.Α,  καθώς  αποτελεί  πάγια  τακτική  πλέον  να

νοσηλεύονται  περιστατικά θετικά στον covid μαζί  με  αρνητικά,  με  την σύμφωνη

γνώμη  της  διοίκησης  και  των  αντίστοιχων  διευθύνσεων  Ιατρικής  και

Νοσηλευτικής,  κάνοντας  κουρελόχαρτο  κάθε  υγειονομικό  πρωτόκολλο.  Με  τον

τρόπο  αυτό  ουσιαστικά  καταδικάζουν  σε  νόσηση  όλους  τους  ασθενείς,  με

απρόβλεπτες  συνέπειες  για  την  υγεία  τους.  Είναι  γνωστό  ότι  λόγω  της

ιδιαιτερότητας  της  νόσου  δεν  είναι  σε  θέση  αρκετές  φορές  και  ιδιαίτερα  στην

οξεία  φάση  να  ακολουθήσουν  υγειονομικά  πρωτόκολλα  και  να  εφαρμόσουν

μέτρα ατομικής προστασίας.  Επισημαίνουμε δε ότι  η υποδομή των ψυχιατρικών

κλινικών,  όπως  και  όλων  των  κλινικών  του  νοσοκομείου,  δεν  έχουν

προδιαγραφές  νοσηλείας  περιστατικών  με  παθολογικά  προβλήματα,  πόσο

μάλλον  με  covid,  παρά  μόνο  στην  Παθολογική  κλινική  η  οποία  αδυνατεί  να

εξυπηρετήσει τις ανάγκες νοσηλείας του όγκου των ασθενών που υπάρχουν στο

Νοσοκομείο  αλλά  και  των  εξωτερικών  Δομών  που  διαθέτει,  λόγω της  δύναμης

των κλινών της.
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Σταγόνα  που  ξεχείλισε  το  ποτήρι  αποτελεί  η  Νοσηλεία  ασθενών  με  covid,  σε

τμήμα  οξέων  περιστατικών  οι  οποίοι  έχουν  χαρακτηριστεί  «ασυμπτωματικοί»,

μαζί με μη covid ασθενείς και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι κάποιοι εξ αυτών

έχουν  υποκείμενα  νοσήματα  που  δυσχεραίνουν  την  κατάστασή  τους  και  δεν

δύνανται να νοσηλευτούν με ασφάλεια στις εν λόγω κλινικές.

Παράλληλα  καταδεικνύουν,  στην  ίδια  ανακοίνωση-καταγγελία,  επιπρόσθετα

ζητήματα  όπως  η  έλλειψη  οδηγού  ασθενοφόρου  για  την  νυχτερινή  κυρίως

βάρδια,  πλην  των  ημερών  εφημερίας  του  ιδρύματος  καθώς  σε  περίπτωση

επείγουσας  ανάγκης  για  διακομιδή των  περιστατικών στην  Παθολογική  κλινική

και  η  δεδομένη  καθυστέρηση  σε  περίπτωση  που  ένας  ασθενής  χρειαστεί

επείγουσα  διακομιδή  σε  άλλο  νοσοκομείο  και  είναι  πιθανό  γι’  αυτήν  να

απαιτηθεί ιδιωτικό ασθενοφόρο. 

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Είναι  ενήμερος για  τα  όσα  αναφέρει  ο  Σύλλογος  Εργαζομένων  ΨΝΑ  στην

ανακοίνωση του;

2. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να μπει τέλος στην

πρακτική  νοσηλείας  μαζί  νοσούντων  από  covid  κι  από  άλλες  νόσους,  που

λαμβάνει  χώρα  όχι  μόνο  στο  ΨΝΑ  αλλά  και  σε  πολλά  άλλα  νοσηλευτικά

ιδρύματα της χώρας μας;

3. Ποια βήματα  προτίθεται  να  κάνει  ώστε  το  συντομότερο  να  αντιμετωπιστεί  η

έλλειψη  οδηγού  ασθενοφόρου  και  να  εξομαλυνθούν  τα  προβλήματα  που

ανακύπτουν εξαιτίας αυτής;

Η ερωτώσα βουλευτής

 Φωτεινή Μπακαδήμα




