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«Παράδοση του νοσοκομείου “251 ΓΝΑ” στο ΕΣΥ»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Όπως μας πληροφόρησαν αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας και διασταυρώσαμε στην
ιστοσελίδα του διαδικτύου: «https://www.armyvoice.gr/2021/03/251-gna-archise-i-ekkenosipoy-pane-oi-astheneis-ti-ischyei-me-ta-tep/» άμεση εκκένωση του 251 ΓΝΑ (Γενικό
Νοσοκομείο Αεροπορίας) έχει διατάξει η στρατιωτική ηγεσία, προκειμένου να παραδοθεί το
νοσοκομειακό ίδρυμα στο ΕΣΥ για «non-covid» περιστατικά, μετά από σχετική απόφαση του
Υπουργού Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε άμεση διαμετακομιδή των ένστολων και λοιπών
νοσηλευομένων ασθενών του “251 ΓΝΑ” στο νοσοκομείο «401 ΓΣΝΑ» με ασθενοφόρα, όπως
μας μεταφέρθηκε. Στο εξής οι ένστολοι ασθενείς που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών του «251 ΓΝΑ» και χρήζουν νοσηλείας, θα παραπέμπονται στο «401 ΓΣΝΑ»
τις μονές ημερολογιακές ημέρες και στο «ΝΝΑ» τις ζυγές. Το δε «251 ΓΝΑ» θα δέχεται
περιστατικά από το ΕΚΑΒ, ενώ η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων μειώνεται στο
30% και θα αφορά μόνον δικαιούχους. Τα ανωτέρω, όμως, φέρνουν σε δύσκολη θέση τα
στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν στη Αττική, καθώς, λόγω των πιεστικών
συνθηκών εκτέλεσης του στρατιωτικού τους καθήκοντος, τόσο από πλευράς ωραρίου, όσο
και από πλευράς έκθεσης σε ποικίλους υγειονομικούς κινδύνους, δεν θα έχουν πλέον την
ευχέρεια να απευθύνονται στο κλαδικό τους νοσοκομείο με προοπτική άμεσης εξυπηρέτησής
τους, καθώς, μέχρι πρότινος, το εν λόγω ήταν σε θέση να παρέχει με σχετική ταχύτητα και
συνέπεια την ιατρική φροντίδα που έχουν ανάγκη τα υπηρετούντα στην Πολεμική Αεροπορία
στρατιωτικά στελέχη, στο 100% των δυνατοτήτων του.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να αποκαταστήσετε την ομαλότητα στην λειτουργία των «ΤΕΠ» του νοσοκομείου
«251 ΓΝΑ», αλλά και την πρότερη 100% ποσοστιαία δυναμική εξυπηρέτησης περιστατικών
στα εξωτερικά ιατρεία του εν λόγω νοσοκομείου, έτσι ώστε τα στελέχη της Πολεμικής
Αεροπορίας που το επισκέπτονται να μην υποβάλλονται στην ταλαιπωρία της παραπομπής
τους σε άλλα νοσοκομεία της Αττικής;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

