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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Θέμα:Προβλήματα στη λειτουργία του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.)
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στο 251 Γενικό
Νοσοκομείο Αεροπορίας το 2019. Συναντήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και
συζήτησε θέματα σχετιζόμενα με την αποστολή, το προσωπικό, τις υποδομές, την
εκπαίδευση, αλλά και γενικά τη λειτουργικότητα του Γ.Ν.Α. Κατέθεσε μάλιστα και σχετική
ερώτηση προς την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το
νοσοκομείο. Η κυβέρνηση στην απάντησή της απέδωσε τις ελλείψεις σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, στο μειωμένο αριθμό εισακτέων στις παραγωγικές σχολές.
Το νοσοκομείο εξυπηρετεί όχι μόνο το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και
του Πυροσβεστικού Σώματος, τις οικογένειές τους και άλλους πολίτες. Από τη επίσκεψη
της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε ιατρικό,
νοσηλευτικό και υποστηρικτικό - τεχνικό προσωπικό, λόγω των μειωμένων δαπανών του
Κρατικού Προϋπολογισμού για την Υγεία. Η μειωμένη χρηματοδότηση, δεν επιτρέπει την
αποστολή επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση. Επίσης τα
τελευταία χρόνια είναι σύνηθες το φαινόμενο να αποχωρεί το εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό, με τη συμπλήρωση των ελάχιστων αναγκαίων χρονικών υποχρεώσεων,
χωρίς αυτό να αναπληρώνεται.
Σήμερα τα προβλήματα στο νοσοκομείο έχουν οξυνθεί παραπέρα με ευθύνη της
κυβέρνησης της Ν.Δ. Μάλιστα σχετικά με τη λειτουργία του 251 Γ.Ν.Α πληθαίνουν οι
διαμαρτυρίες και τα δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες, αλλά και οι διαμαρτυρίες από την
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.).
Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν ελλείψεις σε ειδικότητες ιατρικού προσωπικού, αφού όπως
αναφέρει δημοσίευμα πρόσφατα αποχώρησαν δεκατρείς (13) ιατροί. Επίσης
παρουσιάζονται πολύ συχνά καθυστερήσεις στα ιατρικά ραντεβού, είναι εμφανής η
έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και οι εφημερίες είναι απλήρωτες.
Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι σε κλινικές, λόγω της έλλειψης προσωπικού, γίνονται
μόνο τα "χοντρά", όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στους ασθενείς, από το ιατρικό
προσωπικό των κλινικών. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μετά την
ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, για παραπέρα συνέχιση θεραπειών, προτείνονται
ιατροί ή νοσηλευτικά ιδρύματα, εκτός νοσοκομείου.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:
 Την πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο 251
Γ.Ν.Α.;
 Την άμεση πληρωμή των εφημεριών;
Οι Βουλευτές
Παπαναστάσης Νίκος
Παφίλης Θανάσης

