Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Ποια μέτρα
θα λάβει η κυβέρνηση;»
Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκε έντονη ενδονοσοκομειακή διασπορά του κορωνοϊού στο
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα τουλάχιστον 50
εργαζόμενοι σε αυτό (περίπου το 25% του συνολικού προσωπικού) να νοσούν και να
έχουν βγει εκτός υπηρεσίας, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της και η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).
Να σημειωθεί πως το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου καλύπτει υγειονομικά ολόκληρο τον
Βόρειο Έβρο καθώς και σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού που διαβιώνει στη
συγκεκριμένη περιοχή.
Μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ στην ανακοίνωσή της αναφέρεται σε κινδύνους που διατρέχουν
πλέον και οι ασθενείς, εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν στο νοσοκομείο,
μετά τα δεκάδες κρούσματα που καταγράφηκαν, ενώ επισημαίνεται πως ασθενείς έχουν
ήδη μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης λόγω αυτών
των συνθηκών.
Ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και
την αυξημένη διασπορά του ιού, ήταν και η μη πραγματοποίηση προληπτικών τεστ για το
προσωπικό. Κάτι το οποίο ζητά επιμόνως ο ΣΥΡΙΖΑ να πραγματοποιηθεί για όλο το
προσωπικό στα νοσοκομεία, ήδη από την πρώτη φάση της πανδημίας την περασμένη
άνοιξη.

Παράλληλα η κυβέρνηση της ΝΔ θέτοντας ως προτεραιότητα την ικανοποίηση των δικών
της νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών και εξυπηρετήσεων και όχι τις πραγματικές ανάγκες της
κοινωνίας, απέρριψε τις τεκμηριωμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για:
- μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών
- ουσιαστική εμπλοκή και της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην αντιμετώπιση της
πανδημίας, ώστε να αποσυμφορηθούν το δυνατόν περισσότερο τα νοσοκομεία
- πραγματική επίταξη και αξιοποίηση και ιδιωτικών κλινών ΜΕΘ
- μαζικά δωρεάν τεστ σε όλους τους πολίτες μέσω συνταγογράφησης και όχι
κλήρωση για λίγους, όπως προωθεί σήμερα η ΝΔ
Οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στον κορωνοϊό, σε ανακοίνωση που
εξέδωσαν ζητούν:
• Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών και την
μείωση της εξουθένωσης των συναδέλφων μας.
• Την άμεση πρόσληψη γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για την υγιεινή και
ασφάλεια της εργασίας του προσωπικού.
• Την εφαρμογή οργανωμένου σχεδίου με αυστηρά πρωτόκολλα τήρησης μέτρων
προστασίας του προσωπικού και ασφαλούς νοσηλείας των ασθενών με κορωνοϊό.
• Την μη μετατροπή όλου του νοσοκομείου σε κλίνες Covid-19 και την μετακίνηση του
προσωπικού σε αυτές παραμελώντας όλα τα άλλα τμήματα καθώς και τις ανάγκες του
γερασμένου πληθυσμού της περιοχής.
Επειδή έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα πως η πραγματική ασπίδα προστασίας απέναντι
στον κορωνοϊό είναι ένα ισχυρό και θωρακισμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας,
Επειδή οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς και το υπόλοιπο προσωπικό των
Δημόσιων Νοσοκομείων δεν νοείται να αφεθούν χωρίς υποστήριξη και μέσα προστασίας
στη δύσκολη μάχη που δίνουν για όλους μας καθημερινά,
Επειδή η εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αποτελεί
προϋπόθεση για την σωστή περίθαλψη των ασθενών από όλο τον Βόρειο Έβρο,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Που οφείλεται η μεγάλη και ξαφνική διασπορά κορωνοϊού στο Γενικό Νοσοκομείο
Διδυμοτείχου; Γιατί δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα στα αρχικά, πρώτα στάδια
και αφέθηκε το προσωπικό ενός ολόκληρου νοσοκομείου στην τύχη του;
- Ποια μέτρα θα ληφθούν για την υγειονομική προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού και των ασθενών από εδώ και πέρα; Πως θα σταματήσει η επέκταση
της διασποράς;
- Υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου
που καλύπτει υγειονομικά όλο τον Βόρειο Έβρο; Ποιος είναι ο σχεδιασμός
λειτουργίας του;
- Θα υπάρξει επίσημη και συνεχής ενημέρωση στους πολίτες του Έβρου για τη
λειτουργία του Νοσοκομείου προκειμένου να μην εντείνεται η ανησυχία στην τοπική
κοινωνία;
- Σε ποιο βαθμό ενισχύθηκαν οι δομές πρωτοβάθμιας υγείας στον Έβρο για την
έγκαιρη αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19; Και αν όχι ακόμη, ποια
ενίσχυση προβλέπεται στο μέλλον;
- Θα προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις σε γιατρούς,
νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία του Έβρου;
- Θα υπάρξει ειδική ενημέρωση σε πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (
νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς) για τον τρόπο που θα επισκεφθούν το Νοσοκομείο;
- Θα προσληφθούν άμεσα γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας στο
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου;
Η ερωτώσα Βουλευτής
Γκαρά Αναστασία

