
           

            

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Σέρρες,  16/10/2020 

Των:   Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών  
Μαρίας Αθανασίου, βουλευτού Β’2 Δυτικού Τομέα Αθηνών 

 
Προς:   Τον κ. Υπουργό Υγείας 
 
 
ΘΕΜΑ: «Λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου του Κιλκίς»  

 
     
Κύριε Υπουργέ ,  
 
Όπως πληροφορούμαστε από το  Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων, 

του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, υφίστανται  ορισμένα σοβαρά λειτουργικά 

προβλήματα του εν λόγω Νοσοκομείου, που το οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμισή 

και τα οποία τέθηκαν, προ οκταμήνου, ενώπιον του Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά, 

δυστυχώς, δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής, όπως προκύπτει εκ του 

αποτελέσματος. Συγκεκριμένα, υπάρχει σοβαρή  έλλειψη  ιατρικού προσωπικού, 

συνεπεία της οποίας δεν λειτουργεί ο αξονικός και μαγνητικός τομογράφος, σε 

καθημερινή βάση και για όλο το εικοσιτετράωρο. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο, 

αφενός, τη ζωή των ίδιων των ασθενών και αφετέρου, του προσωπικού, λόγω των 

αυξημένων σε αριθμό, αδικαιολόγητων δρομολογίων, είτε ίδιας μετακίνησης, είτε  

διαμετακομιδών, προκειμένου για διενέργεια της ανωτέρω εξέτασης σε άλλα 

νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, οι ανωτέρω ανεπάρκειες συνεπάγονται 

αδικαιολόγητη σπατάλη πόρων (οδοιπορικά) αλλά και μη παραγωγικές εργατοώρες 

του ανθρώπινου δυναμικού του νοσοκομείου, σε μια δύσκολη εποχική συγκυρία, 

όπως η τρέχουσα. Επίσης, βασικές οργανικές ιατρικές ειδικότητες όπως: του 

πνευμονολόγου, του γαστρεντερολόγου, του νευρολόγου και του παθολογοανατόμου, 

δεν υπάρχουν. Ο δε αριθμός των τραυματιοφορέων είναι ελάχιστος (2) και δεν 

επαρκούν για τις αυξημένες ανάγκες του ανωτέρω Νοσοκομείου. Τέλος, το εν λόγω 

Νοσοκομείο για το σύνολο των κτηριακών του εγκαταστάσεων ΔΕΝ διαθέτει 

πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς, το προηγούμενο έχει λήξει πριν 

χρόνια. Τέλος, ούτε επαρκής αριθμός καθαριστριών υφίσταται, αφού δεν παρατάθηκαν 

οι συμβάσεις δώδεκα (12) εργαζομένων στην καθαριότητα, μέχρι 31/12/2021. 

Σημειωτέο, δε, πως παρόλο που το υφιστάμενο προσωπικό καθαριστριών 

ανταπεξήλθε στο δύσκολο καθήκον του, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, κρατώντας το 

άνω Νοσοκομείο καθαρό και ασφαλές για το προσωπικό και τους ασθενείς, το 

αποτέλεσμα ήταν να επιβραβευτεί με ανεργία... 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεσθε να επιλύσετε τα άνω αναφερόμενα μείζονος σημασίας προβλήματα, που 
αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο του Κιλκίς; 
 
 
 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Κωνσταντίνος Μπούμπας 

 

Μαρία Αθανασίου 

 

 

 




