
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 09/12/2022

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου του Κόμματος της Ελληνικής Λύσης, 
Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Εικόνες αποσύνθεσης για το «Βουβάλειο» Γενικό Νοσοκομείο - 
Κέντρο Υγείας Καλύμνου»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Καλύμνου, το «Βουβάλειο» Γενικό
Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
υποστελέχωσης που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του, ταλαιπωρώντας
νοσηλευτές και νοσηλευόμενους. Το «Βουβάλειο» δε θα ήταν δυνατό να αποτελέσει
εξαίρεση στον γενικό κανόνα που θέλει τις Δημόσιες Δομές Υγείας της χώρας μας να είναι
απαξιωμένες και υποβαθμισμένες εξαιτίας κυβερνητικών πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα,
από το Νοσοκομείο της Καλύμνου απουσιάζει η ειδικότητα του καρδιολόγου, με
αποτέλεσμα να καταφεύγουν στη λύση των εξωτερικών γιατρών. Παρόμοια κατάσταση
επικρατεί και στο Ακτινολογικό τμήμα το οποίο λειτουργεί μετά τις 3 το μεσημέρι λόγω
έλλειψης ακτινοπαρασκευαστριών και που ο αξονικός τομογράφος του δε
χρησιμοποιείται εξαιτίας απουσίας εξειδικευμένου γιατρού. Η Γυναικολογική κλινική
του Νοσοκομείου λειτουργεί με 2 μόνο γυναικολόγους σε ένα νησί που γεννιούνται
πολλά παιδιά  και  υπάρχουν  πολλές  πολύτεκνες  οικογένειες.  Το  Ορθοπεδικό  και
Παιδιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου λειτουργεί με έναν μόνο γιατρό έκαστο οι οποίοι
είναι ανθρωπίνως αδύνατο να καλύψουν τις ανάγκες των τμημάτων 30 μέρες το μήνα
χωρίς ρεπό. Στο Τμήμα Επειγόντων υπάρχουν μόνο 2 αγροτικοί γιατροί που καλύπτουν
ανάγκες που κάποτε στο παρελθόν καλύπτονταν από 6 γιατρούς! Η ίδια εικόνα ισχύει
και για το Παθολογικό τμήμα στο οποίο λίαν συντόμως οι 2 από τους 3 γιατρούς που
υπηρετούν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν. Αυτή είναι εν ολίγοις η εικόνα
αποσύνθεσης που  επικρατεί  στο  «Βουβάλειο»  Γενικό  Νοσοκομείο  -  Κέντρο  Υγείας
Καλύμνου. Μια εικόνα βγαλμένη μέσα από τη ζοφερή πραγματικότητα της σημερινής
Δημόσιας Υγείας. Κι αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Κάλυμνο και
την υπόλοιπη χώρα ανεμβολίαστοι  γιατροί  σε αναστολή οι  οποίοι  θα μπορούσαν να
συνδράμουν και να βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης, εντούτοις διαπιστώνει
κανείς  ότι  εμμονικά, αναίτια και κατά παράβαση κάποιοι αρμόδιοι στερούν από τη
Δημόσια Υγεία τις υπηρεσίες  τους,  βυθίζοντας  την  ίδια  σε  υποβάθμιση  και  το
νοσηλευόμενο κοινό σε απαξίωση και ταλαιπωρία.
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Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται     ο     κ.     Υπουργός  :

1. Σε  ποιες  ενέργειες  προτίθεστε να προβείτε,  προκειμένου  να  φροντίσετε  και  να
βελτιώσετε την κατάσταση στο «Βουβάλειο» Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας
Καλύμνου;

2. Προτίθεσθε άμεσα να προβείτε σε ενέργειες προκήρυξης θέσεων υγειονομικών για
το

«Βουβάλειο» Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου, προκειμένου να καλύψετε 
τα υπάρχοντα κενά στο προσωπικό;

3. Για ποιο λόγο δεν καλύπτετε άμεσα τα κενά στο Νοσοκομείο της Καλύμνου αλλά και
στα υπόλοιπα Νοσοκομεία της χώρας με υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή,
τη στιγμή  που  πλέον  δε  συντρέχουν  νομικά  και  υγειονομικά  κωλύματα  για  την
επιστροφή τους;

4. Για ποιους λόγους το τελευταίο διάστημα η Δημόσια Υγεία απαξιώνεται και
υποβαθμίζεται; Οι πολίτες της Καλύμνου δεν αξίζουν να έχουν υγειονομικές υπηρεσίες
ανταποδοτικές των φόρων που επί σειρά ετών έχουν πληρώσει;

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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