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Ερώτηση της Φωτεινής Μπακαδήμα, Βουλευτή του «ΜέΡΑ25» στη Β΄Πειραιά,
προς τον Υπουργό Υγείας:
Σε συνέχεια της από 17/09/2019 επίκαιρης
ερώτησής μου για την «Κατάσταση αρχείου ασθενών Γενικού Κρατικού Νίκαιας» (Α.Π.15)
και της από 26/11/2019 ερώτησής μου «Τοποθέτηση αναπληρωτή διοικητή Νοσοκομείου
Νίκαιας» (Α.Π.2228) που, μην έχοντας λάβει απάντηση, κατέθεσα εκ νέου στις 30/01/2020
(Α.Π.3683), όπως και των από 15/01/2020 «Σοβαρά προβλήματα στη σίτιση των ασθενών
στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας» (Α.Π.3324), και 28/01/2020 «Ρατσιστική αντιμετώπιση
οροθετικού στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας» (Α.Π.3619) ερωτήσεών μου, στις οποίες ακόμα δεν
έχω λάβει απάντηση, επανέρχομαι μετά και την ανακοίνωση των εργαζομένων Κρατικού
Νίκαιας και Δυτικής Αττικής για τα παράπονα εργαζομένων του νοσοκομείου Δυτικής
Αττικής αναφορικά με τις συνεχείς παρεμβάσεις του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου
Νίκαιας, με αποφάσεις που ακυρώνουν αποφάσεις της αναπληρώτριας διοικήτριας του
Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να ταλαιπωρούνται από την επίδειξη
ισχύος, να μην ξέρουν σε ποιο τμήμα υπηρετούν και αν δικαιούνται, μεταξύ άλλων, το
επίδομα ευθύνης.
Το Γενικό Κρατικό
Νοσοκομείο Νίκαιας είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας και το πρώτο στα
Βαλκάνια σε προσέλευση ασθενών, με την υπερκάλυψη των κλινικών του σε
νοσηλευόμενους να εντείνει ακόμα παραπάνω το πρόβλημα των ελλείψεών του. Οι Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας δεν επαρκούν ή δεν υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό-παρά την πρόσληψη 46 επικουρικών τον Απρίλιο του 2020- να τις στελεχώσει
με αποτέλεσμα ασθενείς διασωληνωμένοι να βρίσκονται σε κοινούς θαλάμους με άλλους
ασθενείς, ενώ και ο τομέας της σίτισης υπολειτουργεί με 31 τραπεζοκόμους για 13 κλινικές,
εκ των οποίων 11 μόνιμοι και 20 επικουρικοί.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και ενώ εκκρεμεί το πόρισμα της κατεπείγουσας δικαστικής
έρευνας που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας,
έπειτα από καταγγελίες ότι δεν γνωστοποίησαν κρούσματα κορωνοϊού και δεν έγιναν
άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για να προστατευθεί το προσωπικό,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1.
Για ποιο λόγο δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα διοικητής στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας;
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2.
Ο αναπληρωτής διοικητής κ Μύτογλου με ποια διαδικασία και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε
για την πλήρωση της θέσης;

3.
Ποια είναι τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση αυτής της θέσης;

4.
Ποιοι αποτελούσαν την επιτροπή αξιολόγησης που κατέληξε στην τελική απόφαση
τοποθέτησης του κ Μύτογλου, υποψηφίου της κυβερνώσας παράταξης στις εκλογές του
2019;

5.
Πόσοι γιατροί προβλέπεται να απασχολούνται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και πόσοι
μόνιμοι, τελικά, απασχολούνται;

6.
Πόσα άτομα νοσηλευτικό προσωπικό οφείλει να έχει και πόσα τελικά έχει;

7.
Πόσες ΜΕΘ έχει και ποια η λειτουργία τους; Ισχύει πως υπάρχουν διασωληνωμένοι
ασθενείς σε κανονικούς θαλάμους; Αυτό προβλέπεται;

8.
Ποιες οι ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας;

9.
Υπάρχει ειδική πρόβλεψη νοσηλείας για τους οροθετικούς;

10.
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Επαρκεί ο αριθμός τραπεζοκόμων για τη σίτιση των ασθενών στις κλινικές του
Νοσοκομείου; Ποιο το ωράριο σίτισης;

11.
Οι ιατροί, οι νοσηλευτές και οι τραπεζοκόμοι παίρνουν τα προβλεπόμενα ρεπό τους;

12.
Πού βρίσκεται η έρευνα για τις καταγγελίες για την απόκρυψη, όπως ισχυρίζονται,
περιστατικού ασθενούς με κορωνοϊό;
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