
         
 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 

Θεσσαλονίκη, 14/10/2020 

 

Των: Κωνσταντίνου Μπούμπα, Βουλευτή Ν. Σερρών 

Απόστολου Αβδελά, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης 

 

Προς: κ. Υπουργό Υγείας 

 

 

ΘΕΜΑ:    «Σοβαρές ελλείψεις σε νοσηλευτικό, ιατρικό και παραϊατρικό  προσωπικό 

παρουσιάζει το Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής» 

 

Κύριε Υπουργέ, 
 

Σοβαρές ελλείψεις σε νοσηλευτικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό υπάρχουν, σύμφωνα με 

καταγγελίες εργαζομένων στο Γ.Ν. Πολυγύρου. Όπως αναφέρουν οι καταγγέλλοντες, το ποσοστό 

έλλειψης αγγίζει το 40%. Συγκεκριμένα, αναφέρουν, πως υπάρχουν μηχανήματα, όπως για 

παράδειγμα ο μοριακός αναλυτής ανίχνευσης του Κορωνοϊού, που δώρισε τον Ιούλιο του 2020 

ιδιώτης, ο οποίος, όμως, συνεχίζει να μην λειτουργεί, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του «test covid»  

εγκαίρως, κατά την διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου. Ο εν λόγω αναλυτής, εν τω μεταξύ,  

λειτουργεί μόνο για έκτακτα περιστατικά, λόγω έλλειψης εκείνων των αντιδραστηρίων στο 

Νοσοκομείο του Πολυγύρου, τα οποία απαιτούνται για να γίνει η διάγνωση με τη βοήθεια του 

αναλυτή. Έτσι, τα δείγματα στέλνονται στο ΑΧΕΠΑ, το οποίο, λόγω φόρτου, δεν προλαβαίνει να 

δώσει σχετική απάντηση σε 48 ώρες. Οι ασθενείς, τότε, περιμένουν με αγανάκτηση και οργή, πότε 

θα έρθουν τα αποτελέσματα από τη Θεσσαλονίκη για να χειρουργηθούν... Υπήρξαν, επίσης, δωρεές 

αναπνευστήρων, οι οποίοι παραμένουν σε αχρηστία, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού 

για να τους λειτουργήσει. Επισημαίνουν, επίσης, οι άνω εργαζόμενοι, πως η ΜΕΘ του νοσοκομείου 

λειτουργεί χωρίς αξονικό τομογράφο, κάτι το οποίο θεωρείται άκρως εγκληματικό και ότι, για να 

λειτουργήσουν σωστά οι υπάρχουσες 17 κλίνες ΜΕΘ, απαιτούνται 100 άτομα προσωπικό, κάτι που 

βέβαια, δεν υφίσταται. Αναφέρεται, τέλος, πως υπάχουν ελλείψεις στις ειδικότητες Δερματολόγου 

και Ωτορινολαρυγγολόγου. 
 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 

Προτίθεσθε να προβείτε σε διορισμούς μόνιμου ιατρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής, καθώς και σε επίλυση των ανωτέρω 

αναφερόμενων τεχνικού χαρακτήρα ανεπαρκειών του εν λόγω νοσοκομείου, ώστε οι κάτοικοι του 

Ν. Χαλκιδικής να έχουν την ιατρική περίθαλψη, την οποία δικαιούνται; 

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 

Κωνσταντίνος Μπούμπας 

 

Απόστολος Αβδελάς 
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