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ΕΡΩΤΗΣΗ Λα.Σ 

    ΘΕΜΑ:                  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΑΛ, 
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, 

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ,  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 299.000 ευρώ  

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ COVID 

 

κ. Πρόεδρε του ΠΣ 
κ. αντιπεριφερειάρχη Υγείας  
κ/ες συνάδελφοι 

Με αφορμή τα αυξανόμενα περιστατικά ασθενών με κορωνοϊό στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ, τις συνεχόμενες 
εισαγωγές ασθενών με ιό στο Νοσοκομείο Χίου και τις ανακοινώσεις-καταγγελίες γιατρών, 
νοσηλευτών και εργαζομένων, απευθύνουμε για πολλοστή φορά έκκληση στην περιφερειακή αρχή 
και τους συναδέλφους να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. 

Για αδιαφορία και ολιγωρία της κυβέρνησης κάνει λόγο ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου αναφορικά 
με την κατάσταση που επικρατεί στην ΒΙΑΛ και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης προσφύγων και 
μεταναστών, επισημαίνοντας ότι «η είδηση των 38 (σήμερα 67 κι έπεται συνέχεια) θετικών test 
COVID-19 στο σύνολο 330 δειγμάτων, ποσοστό 11% που ελήφθησαν στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ μόνο 
ως “κεραυνός εν αιθρία” δεν μπορεί να χαρακτηριστεί». 

«Επιβεβαιώνονται», καταλήγει, «με τον χειρότερο τρόπο οι διαπιστώσεις που έχουμε κάνει ως 
επιστημονικός φορέας, εδώ και καιρό, ότι οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης που έχουν 
διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο χώρο για τους διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες, 
πέρα από τα πολλά σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν στους ίδιους, μπορούν να 
οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις στην εποχή της πανδημίας που διανύουμε». 

Και καταλήγει τονίζοντας ότι «ο πολύ αυξημένος συγχρωτισμός, ιδιαίτερα τώρα που ο καιρός 
κρυώνει, οι ελλιπείς συνθήκες ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, οι ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτική 
υποστήριξη, η αδυναμία να υπάρξουν χώροι καραντίνας για τόσο μεγάλο πληθυσμό, η παντελής 
έλλειψη περιοδικών ελέγχων (test covid-19) σε τακτά χρονικά διαστήματα, μας δίνει μια στρεβλή 
εικόνα για το πραγματικό μέγεθος της εξάπλωσης του προβλήματος.  
Απαιτούμε από την πολιτεία να κάνει και αυτή το χρέος της απέναντι στους πολίτες». 



Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει και το σωματείο εργαζομένων στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου 
μετά και το τελευταίο περιστατικό τοκετού στο «δρόμο» εγκύου θετικής στον κορωνοϊό, όπου 
τεθηκαν σε υποχρεωτική καραντίνα δύο μαίες, ένας γιατρός, δύο άτομα από το πλήρωμα του 
ΕΚΑΒ και ένας καθαριστής, επιρρίπτοντας ευθέως ευθύνες στην Περιφερική Αρχή Β. Αιγαίου. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «η Περιφερειακή αρχή είναι κατώτερη των περιστάσεων, καθώς 
φαίνεται πλούσια στα λόγια, με τις αλλεπάλληλες δηλώσεις της περί επίλυσης του προβλήματος και 
φτωχή στα έργα!!!  Με τη στάση της, αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο τις κλινικές ενώ συνεχίζει 
να μην υλοποιεί την απόφαση του περιφερικού συμβουλίου για προσλήψεις γιατρών στα ΚΥΤ».    

κ. Πρόεδρε, κ.κ. αντιπεριφερειάρχες, κ.κ. συνάδελφοι να σας υπενθυμίσουμε  ότι είναι η 
τρίτη φορά που μια γυναίκα πρόσφυγας γεννά στο «δρόμο», τρίτη φορά που προσωπικό 
της μαιευτικής κλινικής τίθεται σε καραντίνα.    

Με δεδομένες τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και την υποστελέχωση των κλινικών, 
τις αυξημένες ανάγκες, τις ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού και 
ασθενών, την ταλαιπωρία των πολιτών και την οικονομική δυσπραγία τους να υποβληθούν 
σε test για τον covid, το «φρακάρισμα» του συστήματος του ΕΣΥ, το οποίο έχει 
πεπερασμένες δυνατότητες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ντόπιων και μεταναστών 
και τη μη αξιοποίηση μέχρι στιγμής της επιχορήγησης των 299.000 ευρώ σε δράσεις 
αντιμετώπισης της διαρκώς εξαπλούμενης πανδημίας, 

και με δεδομένες τις δηλώσεις σήμερα Κυριακή 25/10/20 του Υπ. Μετανάστευσης και 
Ασύλου, Νότη Μυταράκη μετά την έκτακτη σύσκεψη με τον Δήμαρχο Χίου και τον 
αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Μεριμνας Παντελή Βουρλή ότι «επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα 
και η επάρκεια των υπηρεσιών και αποφασίστηκε - μετά από τις συστάσεις των ειδικών- να 
συνεχιστεί ο υγειονομικός αποκλεισμός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπως 
έχει τεθεί από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου», 

Σας ρωτάμε: 

 Συμφωνείτε με τις δηλώσεις του υπουργού περί ετοιμότητας και 
επάρκειας των υπηρεσιών, ενω οι καθ ύλην αρμόδιοι, (γιατροί , 
νοσηλευτές και εργαζόμενοι στις δομές υγείας καταγγέλουν 
αγανακτισμένοι τα αντίθετα; 
και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την σύσκεψη. 

 Θα αξιοποιήσετε, επιτέλους, και πώς το κονδύλι των 299.000 ευρώ 
που είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας; 

 Έχετε σαφή εικόνα των ελλείψεων και των πραγματικών αναγκών 
που έχουν οι δομές υγείας σε όλα τα νησιά μας και πώς σκοπεύετε 
να πιέσετε και να κινηθείτε στην κατεύθυνση κάλυψής τους; 

 Έχετε κάνει σχετικές επαφές και με το υπουργείο Υγείας κι αν ναι, 
σε ποια βάση και τι απαντήσεις-δεσμεύσεις πήρατε; 

 Έχετε κάποιο, έστω και στοιχειακό πλάνο διεκδικήσεων και 
πιέσεων ώστε να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο μείζονος σημασίας 
ζήτημα; 

 

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι ΛΑ.Σ 

Αγλαΐα Κυρίτση 

Γιώργος Αμπαζής 

Σταμάτης Φιλιππής 

Στυλιανός Σταμούλος 


