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Ηράκλειο, 3-7-2022
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: Προβλήματα υποστελέχωσης στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
Ηρακλείου
Την 1η Ιουλίου 2022 η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση σχετική με τα
σοβαρότατα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο Βενιζέλειο
Νοσοκομείο Ηρακλείου (Κο.Κε.ΨΥΠΕ).
Η ανακοίνωση βασίστηκε σε επιστολή της Διευθύντριας του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου και όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται όλοι μας είναι αντιμέτωποι με ένα ακόμα επεισόδιο στο σίριαλ της
υποβάθμισης του Βενιζελείου νοσοκομείου, όπως ακριβώς προσδιορίζεται από το σχέδιο της κυβέρνησης
για το «νέο ΕΣΥ».
Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ηρακλείου αναφέρεται στο ότι το Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.
(όπως και η Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ) αντιμετωπίζουν χρόνια διαρκώς επιδεινούμενα
προβλήματα υποστελέχωσης, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί από το υπουργείο και τις διοικήσεις. Το
Βενιζέλειο νοσοκομείο, το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο του νησιού μας και ένα από τα καλύτερα
περιφερειακά νοσοκομεία μέχρι πρόσφατα στη χώρα, υποβαθμίζεται συνεχώς σε νοσοκομείο του συρμού
και πολύ σύντομα σε ένα μεγάλο «Κέντρο Υγείας αστικού τύπου», αφού υποβαθμίζονται ένα - ένα όλα
εκείνα τα τμήματα που το έκαναν ξεχωριστό.
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2020, με επίκαιρη ερώτηση που είχε κατατεθεί εκ μέρους μου, με θέμα
“Δυσλειτουργίες στο δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ανατολική Κρήτη κατά το
πρώτο έτος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας”, οι διαπιστώσεις μας, ως ΜΕΡΑ25, ήταν, τότε, οι ίδιες
ακριβώς. Εκείνον τον Σεπτέμβριο, είχαμε προσδιορίσει ότι ως κυβέρνηση αναζητούσατε την αχίλλειο
πτέρνα του συστήματος υγείας, με τη συνεισφορά προθύμων σε εσάς ώστε να οδηγηθείτε σε “πειράματα”
εφαρμογής μιας πολιτικής “υβριδισμού” δημοσίου - ιδιωτικού τομέα & ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, με
απώτερο σκοπό – πιθανότατα- τη σταδιακή μεταμόρφωση τμημάτων του Ε.Σ.Υ. σε ΜΚΟ ή σε ιδιωτικούς
φορείς ή σε φορείς με μεικτά στοιχεία.
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Προτίθεται η κυβέρνηση να στελεχώσει επαρκώς με ιατρούς τον Τομέα Παιδοψυχιατρικής του Βενιζελείου
και του Ε.Σ.Υ. στο σύνολο των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου ή εάν εν τέλει σχεδιάζει ευθέως την πλήρη
μετατροπή του Τομέα Παιδοψυχιατρικής και Ψυχιατρικής του Ε.Σ.Υ. σε μια μη κυβερνητική οργάνωση με
το μανδύα του δημοσίου συστήματος υγείας;
Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

