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ΘΕΜΑ:

«Μεταχείριση αστυνομικών σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικών και με δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου, της 18ης
Ιουνίου 2020
(βλ..http://www.protast.gr/2020/06/18/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%
B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF
%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA/)
αστυνομικοί τραυματισμένοι, έπειτα από εμπλοκή τους σε τροχαίο ατύχημα, μεταφέρθηκαν στο
401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κατά το διάστημα
της παρουσίας αυτών στο 401 ΓΣΝΑ και κατά τη διάρκεια παροχής των πρώτων βοηθειών, έγινε
αντιληπτό ότι, βούληση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του 401 εκείνης της στιγμής ήταν η
επίσπευση και ολοκλήρωση, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, της παροχής των
αναγκαίων πρώτων βοηθειών. Συνέπεια της πρόθεσης της πρόχειρης, ελλειμματικής και
επισπευσμένης παροχής των πρώτων βοηθειών στους τραυματισμένους αστυνομικούς ήταν να
απομείνει μια αλγεινή και δυσάρεστη εντύπωση, κατά την αποχώρηση αυτών, για την
μεταχείριση των στελεχών του 401 ΓΣΝΑ σε περιπτώσεις διακομιδής τραυματισμένων
αστυνομικών.
Παρεμπιπτόντως, οι καταγγελίες βρίθουν για πλημμελή φροντίδα αστυνομικών σε Στρατιωτικά
Νοσοκομεία, ανάρμοστη συμπεριφορά μερίδας του νοσηλευτικού προσωπικού αυτών,
επιλεκτικά δυσμενή μεταχείριση σε στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και υποβάθμιση
αξιολόγησης σοβαρότητας περιστατικών, στα οποία έχουν εμπλακεί αστυνομικοί. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι, το Αστυνομικό Σώμα βρίσκεται εκτεθειμένο σε συχνούς κινδύνους, μιας και το
έγκλημα με την πάροδο του καιρού αλλάζει συνεχώς μορφές, κρίνεται αναγκαία η σταθερή,
δεδομένη, αντικειμενική και χωρίς διακρίσεις υγειονομική μέριμνα της Πολιτείας απέναντι στα
στελέχη του.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεσθε να ενσωματώσετε στις Διοικήσεις των στρατιωτικών Νοσοκομείων
αστυνομικό προσωπικό για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της οποτεδήποτε
παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας στο Αστυνομικό Σώμα;
2. Λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα του ρόλου του Περιφερειακού Ιατρείου της
ΕΛ.ΑΣ. στο 401 ΓΣΝΑ και τον ενεργό ρόλο, που θα πρέπει να διεξάγει το εν λόγω,
προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση και αμεσότερη παροχή ιατρικών
υπηρεσιών στα αστυνομικά στελέχη, προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες, ώστε να συσταθούν όμοια Περιφερειακά Ιατρεία και στα υπόλοιπα
Στρατιωτικά Νοσοκομεία;
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κυριάκος Βελόπουλος

Απόστολος Αβδελάς

