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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: 1) Τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Τραγικές οι συνθήκες στο μαιευτήριο ‘’ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ’’
Μεγάλο είναι το θέμα που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις
τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν λόγω έλλειψης θέρμανσης σε ένα από τα
μεγαλύτερα μαιευτήρια της Αθήνας, το μαιευτήριο ‘’ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ’’. To
γεγονός αυτό αφενός καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το έργο του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού και αφετέρου θέτει σε κίνδυνο την υγεία των γυναικών,
και των νεογνών που νοσηλεύονται.
Σύμφωνα με καταγγελία του αντιπροέδρου των εργαζομένων στο μαιευτήριο, τα
περισσότερα καλοριφέρ δεν λειτουργούν και αίθουσες στις οποίες έχουν σπάσει
τζάμια παραμένουν κλειστές τα τελευταία δύο χρόνια καθώς δεν υπάρχουν
χρήματα για αντικατάσταση τους. Επίτοκες μάλιστα γυναίκες αναγκάστηκαν να
γεννήσουν στο νοσοκομείο κάτω από πολικές θερμοκρασίες λόγω της έλλειψης
άρτιου συστήματος θέρμανσης. Και τούτο διότι το σύστημα θέρμανσης είναι μεν
συνδεδεμένο με το φυσικό αέριο, όμως δεν λειτουργούν τα σώματα, λόγω
ανυπαρξίας χρόνιας συντήρησης τουλάχιστο τα τελευταία δύο χρόνια. Την ίδια
στιγμή, εκ των οκτώ κλιματιστικών που υπάρχουν στο δωμάτιο που διαμένουν
επίτοκες, λειτουργούν μόλις δύο ενώ δανείζονται κουβέρτες από άλλα νοσηλευτικά
ιδρύματα.
Επειδή η προστασία του δημόσιου αγαθού της υγείας οφείλει να αποτελεί
προτεραιότητα της όποιας ελληνικής κυβέρνησης

Επειδή η αναδιάρθρωση του συνόλου των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας
στην ελληνική επικράτεια με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας
προς τους πολίτες είναι απαραίτητη,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
-

Ποια είναι η θέση του Υπουργείου σας για το συγκεκριμένο ζήτημα;

-

Με ποιο τρόπο προτίθεστε να παρέμβετε ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της
έλλειψης θέρμανσης και να αντικατασταθούν τα σπασμένα τζάμια που κρατούν
επί χρόνια κλειστές συγκεκριμένες αίθουσες του μαιευτηρίου «Έλενα
Βενιζέλου»;

-

Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου σας για την αναδιάρθρωση των δομών στα
ελληνικά δημόσια μαιευτήρια ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα που θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία επίτοκων και νεογνών;
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