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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Η Ένωση Ιατρών

Κρατικού Θεραπευτηρίου του Γενικού

Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Λέρου, Πάτμου και των Περιφερειακών
Ιατρείων Λειψών & Αγαθονησίου για την υποστελέχωση

Η ΕΙΘΕΛ με ανακοίνωσή της καταγγέλλει την τραγική κατάσταση που
επικρατεί στο Κέντρο Υγείας Πάτμου την στιγμή που η μονάδα υγείας εξαιτίας
της έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε καν στις
στοιχειώδεις λειτουργίες της.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται δεν υπάρχει προσωπικό για να βγουν ούτε
καν οι εφημερίες. Η μονάδα αυτές τις ημέρες έχει ένα παθολόγο με μετακίνηση
από το νοσοκομείο της Λέρου, έναν αγροτικό γιατρό και τρεις νοσηλευτές.
Μετά τις αναρρωτικές άδειες της Γενικής Ιατρού και της Παιδίατρου, τη
μετάθεση του παθολόγου και την αναστολή εργασίας του καρδιολόγου, το
Κέντρο Υγείας δεν έχει ειδικευμένο ιατρό.
Επίσης

δεν

υπάρχει

διοικητικός

υπάλληλος

με

αρκετές

συμβάσεις

εργαζομένων να λήγουν τέλος Μαρτίου. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για
εφεδρείες προσωπικού σε περίπτωση νόσησης με αποτέλεσμα την παραπέρα
επιδείνωση της λειτουργίας της μονάδας.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «το προσωπικό έχει ξεπεράσει τα όρια
του, οι περισσότερες από τις εφημερίες των γιατρών δεν θα αποζημιωθούν
και η υγειονομική περιφέρεια "αδυνατεί" να δώσει λύση και το υπουργείο
δείχνει την αδιαφορία του. Η δημοτική αρχή και οι δημοτικοί σύμβουλοι, πλην

ελαχίστων εξαιρέσεων, ακολουθούν κατά γράμμα τις κυβερνητικές οδηγίες για
απαξίωση των πρωτοβάθμιων δημοσίων δόμων υγείας, με σκοπό να πέσουν
ως ώριμο φρούτο στα χεριά των διαφόρων επιχειρηματιών. Χαρακτηριστικό το
επεισόδιο από την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο
Δήμαρχος αρνήθηκε πεισματικά να συζητηθούν τα προβλήματα της μονάδας
υγείας».
Το

Ιατρικό

προσωπικό

συνεχίζει

να

προσφέρει

τις

υπηρεσίες

του

εξουθενωμένο σωματικά, πνευματικά και ψυχικά έπειτα από απανωτές
βάρδιες και εξοντωτικές εφημερίες.
Όμως αυτή την στιγμή το Κέντρο Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει όσο και
να προσπαθήσει το λιγοστό προσωπικό του. Για το λόγο αυτό καταγγέλλουν
την επικίνδυνη λειτουργία του Κέντρου Υγείας της Πάτμου για την υγεία τη ζωή
των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών. Καλούν τους αρμόδιους και τις
εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν άμεσα για την εγκληματική υπολειτουργία
της μονάδας υγείας, που θέτει σε κίνδυνο το ύψιστο κοινωνικό αγαθό της
υγείας και ζητούν την άμεση στελέχωση

με όλο το απαραίτητο μόνιμο

προσωπικό και γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, οδηγούς και
πληρώματα ασθενοφόρου, διοικητικούς, και προσωπικό καθαριότητας.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Γνωρίζει τα όσα αναφέρονται στην Ανακοίνωση της ΕΙΘΕΛ ;
1. Για ποιους λόγους έχει αποδυναμωθεί το Κέντρο Υγείας Πάτμου με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί ούτε καν στις
στοιχειώδεις λειτουργίες του;
2. Ειδικότερα, πόσα κενά υπάρχουν και ποιες πρωτοβουλίες θα
ληφθούν ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε ιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό;
3. Υπάρχει πρόβλεψη μονίμων προσλήψεων προσωπικού και αν ναι,
ποιων ειδικοτήτων και εντός ποιου χρονικού πλαισίου;

4. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να αντιμετωπίσετε όλα
όσα συμβαίνουν, έτσι ώστε να μπορέσει η μονάδα υγείας να
λειτουργεί σωστά και να έχουν σε αυτό πρόσβαση όλοι οι πολίτες;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

