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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Υγείας
Θέμα: Στην Ικαρία το Δημόσιο Σύστημα Υγείας έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του.
Κίνδυνος θάνατος για ανθρώπους με σοβαρά χρόνια ή έκτακτα προβλήματα
υγείας. Οι διακομιδές στην Αθήνα - με τεράστιο κόστος - δεν αποτελούν βιώσιμη
λύση.

Οι καταγγελίες για την απαράδεκτη κατάσταση του Νοσοκομείου της Ικαρίας είναι
σοβαρότατες. Μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία και την επιβίωση των νησιωτών
ελλοχεύουν στην κακή διαχείριση και την ολιγωρία των υπηρεσιών.
Όπως μας ενημερώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Ικαρίας (ΣΕΝΙ),το
Νοσοκομείο, το Κέντρο Υγείας Ευδήλου και τα Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν
με πολλές ελλείψεις , πράγμα που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο κατοίκους και
επισκέπτες/τουρίστες.
Συγκεκριμένα,
Το Νοσοκομείο Ικαρίας αδυνατεί να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά, με
αποτέλεσμα να ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ σε διακομιδές ασθενών, χρήματα που θα
μπορούσαν να διατεθούν στην στελέχωση του νοσοκομείου με ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό.
Το τμήμα επειγόντων του Νοσοκομείου εφημερεύει τις περισσότερες μέρες
αποκλειστικά με ανειδίκευτους αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι μάλιστα όταν
αποχωρούν λόγω λήξης της θητείας τους, αφήνουν δυσαναπλήρωτα κενά.
Ο χειρουργικός τομέας δεν λειτουργεί, αν και υπάρχουν δύο χειρουργοί.

Δεν προγραμματίζονται χειρουργεία ή τοκετοί.
Ο αξονικός τομογράφος είναι κλειδωμένος τις μισές μέρες κάθε μήνα.
Η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς παθολόγο και στελεχώνεται από άλλες
ειδικότητες, π.χ. καρδιολόγο ή ορθοπεδικό.
Τα περιστατικά με κορονοϊό νοσηλεύονται αλλά ΔΕΝ εξετάζονται καθημερινά από
ειδικευμένο γιατρό.
Δεν υφίσταται 24ωρη κάλυψη στην Παιδιατρική κλινική αρκετές μέρες κάθε μήνα
διότι ο ένας και μοναδικός παιδίατρος που διαθέτει το νοσοκομείο δεν επαρκεί.
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού υπολειτουργεί, με μόνον ένα νεφρολόγο και χωρίς
εξειδικευμένο προσωπικό.
Γιατροί έρχονται στο Γ.Ν. και αποχωρούν άμεσα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Οι μισοί σχεδόν εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι με αβέβαιο μέλλον.
Το ΚΥ Ευδήλου παραμένει ακόμα χωρίς το προσωπικό που προβλέπεται από το
οργανόγραμμά του.
Οι κάτοικοι των Φούρνων και της Θύμαινας παρά τις υποσχέσεις του τοπικού
βουλευτή και την «υιοθέτηση» των εν λόγω νησιών από ιδιώτη μεγάλου Ιατρικού
Κέντρου της Αθήνας, παραμένουν χωρίς ιατρική κάλυψη και αναγκάζονται να
μεταβαίνουν στην Ικαρία για κάθε πρόβλημα υγείας.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο υπουργός:






Τι προτίθεστε να κάνετε για να στελεχώσετε επαρκώς το Γ.Ν. Ικαρίας, τα
Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία της περιφερειακής ενότητας
Ικαρίας;
Το Υπουργείο Υγείας θα αναλάβει την ευθύνη για τυχόν σοβαρές επιπλοκές
στην υγεία κατοίκων ή τουριστών, ή ακόμα και θανάτους που θα οφείλονται
στην υποστελέχωση και υπολειτουργία των δομών υγείας σε όλη την
επικράτεια της χώρας μας;
Με ποιο τρόπο θα αναβαθμίσετε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας , εφόσον το
υποχρηματοδοτείτε σταθερά τα τελευταία χρόνια, ακόμα και εν μέσω
πανδημίας;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

