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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τoν Υπουργό Υγείας
Θέμα: Υποστελεχωμένο το ΕΚΑΒ Ρόδου
Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στη Ρόδο με ανακοίνωσή τους αναδεικνύουν την τραγική
υποστελέχωση της υπηρεσίας που θέτει πλέον σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων και των
επισκεπτών του νησιού.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους:
Το τελευταίο διάστημα ολόκληρη η τοπική κοινωνία της Ρόδου έχει γίνει μάρτυρας της ραγδαίας αύξησης των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων αλλά και των πολλών καθημερινών
περιστατικών που χρήζουν παροχής βοήθειας από το ΕΚΑΒ. Τα περιστατικά αυτά είναι
ιδιαίτερα αυξημένα την περίοδο αυτή, ιδίως λόγω της αύξησης του αριθμού των τουριστών,
ο οποίος αναμένεται να ανέβει ακόμα περισσότερο μέσα στους επόμενους μήνες. Καθημερινά καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε μία πληθώρα περιστατικών, και να καλύψουμε ολόκληρο το νησί της Ρόδου.
Δυστυχώς, ως τροχοπέδη στην μεγάλη αύξηση των περιστατικών έρχεται να προστεθεί η
υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Ρόδου. Έπειτα και από τις τελευταίες μετακινήσεις που έγιναν
από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, όχι μόνο δεν ήρθαν περισσότερα άτομα όπως επανειλημμένως έχουμε ζητήσει, αλλά τοποθέτησαν σε άλλα μέρη της Ελλάδας εργαζόμενους
του υπάρχοντος προσωπικού μας!!!
Οι μετακινήσεις αυτές έγιναν και στο συντονιστικό κέντρο Νοτίου Αιγαίου εντελώς ξαφνικά
και χωρίς καμία απολύτως προηγούμενη ενημέρωση για την στελέχωση του! Πλέον, το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη Ρόδο είναι πολύ σοβαρό, αφού το προσωπικό μας
έχει μειωθεί ραγδαία, με αποτέλεσμα να κλείσει σχεδόν εξ ολοκλήρου ο σταθμός της Σορωνής.
Έχουμε πια αγανακτήσει από τις υποσχέσεις που έχουμε λάβει από τους αρμόδιους το τελευταίο διάστημα, ότι δήθεν θα μας βοηθήσουν, ότι θα ενισχυθεί περισσότερο η Ρόδος, ότι
θα φέρουν περισσότερο προσωπικό, ότι θα αναπτυχθεί ο σταθμός στη Νότια Ρόδο και
στον Έμπωνα κτλ κτλ. Τόσο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσο και ο Δήμος Ρόδου έχουν
κατά καιρούς δηλώσει πως η αναγκαιότητα αυτή είναι επιτακτική.
Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για την ανακοίνωση-έγγραφη διαμαρτυρία των εργαζομένων στο
ΕΚΑΒ Ρόδου;
2. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης ενίσχυσης του ΕΚΑΒ στη Ρόδο και γενικότερα στα
Δωδεκάνησα προτίθεται να προχωρήσει;
3. Εντός ποιου χρονικού πλαισίου θα γίνει η ενίσχυση;
Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα

