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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα:  Νοσοκομείο Λοιμωδών Θεσσαλονίκης

Το  Νοσοκομείο  Ειδικών Παθήσεων-  Λοιμωδών  στη  Θεσσαλονίκη,  ένα  ιστορικό

νοσοκομείο,  έκλεισε  το  2013,  με  απόφαση  του  τότε  υπουργού  Υγείας  Άδωνι

Γεωργιάδη,  ο  οποίος  θυμόμαστε  ότι  θεώρησε  τιμή  του  να  αφήσει  τους

Θεσσαλονικείς  χωρίς  δομές  υγείας.  Από τότε  παραμένει  σφραγισμένο  εδώ και

εννέα  περίπου  χρόνια,  παρά  το  γεγονός  ότι  έχει  παραχωρηθεί  από  το  ιταλικό

κράτος  το  ελληνικό  δημόσιο  με  ελάχιστο  μίσθωμα  (74  ευρώ ετησίως)  και  υπό

τον όρο να λειτουργεί ως δομή υγείας.

Σήμερα που εκατοντάδες ασθενείς διασωληνώνονται  σε ακατάλληλους χώρους,

ενώ χιλιάδες ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας από τη λοιπή νοσηρότητα

δεν έχουν πλέον πρόσβαση στο ΕΣΥ, σήμερα που οι θάνατοι στην Ελλάδα από

κορονοϊό  βρίσκονται  στις  πρώτες  θέσεις  παγκοσμίως  και  η  γενική  νοσηρότητα

είναι 10% μεγαλύτερη από τη νοσηρότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη, σήμερα από

δύο  χρόνια  μετά  την  ένταξη  της  πανδημίας  εκλείπουν  πλήρως  δομές

πρωτοβάθμιας  φροντίδας,  το  Νοσοκομείο  Λοιμωδών  Θεσσαλονίκης,  μία

πολύτιμη  δημόσια  δομή  υγείας  -και  για  τις  κλίνες  που  μπορεί  να  προσφέρει

στην  πόλη  αλλά  και  για  την  ειδική  γνώση  πάνω  στα  λοιμώδη  νοσήματα-

παραμένει ακόμα σφραγισμένη.

Με  πρωτοβουλία  του  Κοινωνικού  Ιατρείου  Αλληλεγγύης,  υγειονομικοί,  πολίτες,

φορείς και  συλλογικότητες συγκεντρώνονται  έξω από το εγκαταλειμμένο κτίριο-

αποθήκη,  εδώ  και  μήνες  και  απαιτούν  το  Νοσοκομείο  Λοιμωδών  της

Θεσσαλονίκης να ανοίξει άμεσα, στελεχωμένο και εξοπλισμένο.
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Τον Σεπτέμβριο του 2020 έγινε κάποια αναφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι

δήθεν  εξετάζεται  κάποιο  καθεστώς ανοίγματος  και  χρήσης του  νοσοκομείου.  Η

(κυνική)  παραδοχή  από  τον  κύριο  Γεωργιάδη  τον  περασμένο  Νοέμβριο  ότι

καλώς έκλεισε,  όχι  μόνον δύο αλλά επτά νοσοκομεία, μας δημιουργεί  υπόνοιες

για  τη  μεθόδευση  εξυπηρέτησης  άδηλων  ιδιωτικών  συμφερόντων.  Όσο  για  το

επιχείρημα  που  χρησιμοποιήθηκε  για  το  κλείσιμο  του  νοσοκομείου  ότι  «δεν

υπάρχουν πλέον λοιμώδη νοσήματα και  έτσι  ένα νοσοκομείο σαν το Λοιμωδών

δεν  χρειάζεται»,  η  ίδια  η  πραγματικότητα  της  πανδημίας  απέδειξε  με  τραγικό

τρόπο πόσο σαθρό ήταν.

Είναι φανερό πως το κλείσιμο δομών υγείας συνιστά τεράστιο έγκλημα κατά της

λογικής και  της δημόσιας υγείας και  οι  κάτοικοι  της Θεσσαλονίκης απαιτούν να

σταματήσει  τώρα  και  να  οριστεί  από  την  κυβέρνηση  η  ημερομηνία

επαναλειτουργίας του νοσοκομείου «Λοιμωδών».

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Βρίσκεται η άμεση επαναλειτουργία του νοσοκομείου Λοιμωδών στον σχεδιασμό του

Υπουργείου  Υγείας  για  την  εξυπηρέτηση  των  παραμελημένων  αναγκών  υγείας  της

Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας;

2. Προτίθεται να ανακοινώσει άμεσα την ημερομηνία επαναλειτουργίας του;

Η ερωτώσα βουλευτής

          

         Φωτεινή Μπακαδήμα




