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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ένας συνάνθρωπος πέθανε αβοήθητος στην Κάλυμνο γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο.
Ανάγκη άμεσης στελέχωσης με προσωπικό του Τομέα του ΕΚΑΒ στο νησί»

Κύριε Υπουργέ,

Στις 22 Αυγούστου σας είχα καταθέσει Ερώτηση με την οποία ζητούσα την άμεση ενίσχυση
με προσωπικό του τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάλυμνο.
Είχα επισημάνει, μάλιστα, ένα

περιστατικό που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της

Δευτέρας 20 Αυγούστου, όταν τραυματίας τροχαίου ατυχήματος στο νησί έμεινε αβοήθητος, αφού
δεν υπήρχε νυχτερινή βάρδια στο ΕΚΑΒ.
Σας είχα τονίσει ότι η υποστελέχωση του Τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάλυμνο, που δεν επιτρέπει
την 24ωρη κάλυψη των βαρδιών, ενέχει σοβαρούς κινδύνους και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Θα προτιμούσα να μην επιβεβαιωνόταν αυτό πότε. Δυστυχώς, όμως, στις 8 Ιανουαρίου το
βράδυ ένας πολίτης της Καλύμνου έχασε τη ζωή του αφού δεν υπήρχε ασθενοφόρο για να
μεταφερθεί στο νοσοκομείο αλλά ούτε και διασώστες για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ο
ασθενής μεταφέρθηκε από τα παιδιά του, με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, όπου
διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Η Πολιτεία δεν μπορεί να αγνοεί το δικαίωμα των νησιωτών στην παροχή των αυτονόητων
υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Ο τομέας του ΕΚΑΒ στην Κάλυμνο πρέπει να στελεχωθεί άμεσα, είτε
με τοποθετήσεις, είτε με αποσπάσεις προσωπικού, προκειμένου το νησί να έχει κάλυψη με
ασθενοφόρο 24 ώρες το 24ωρο.
Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να κινηθεί άμεσα, πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα.
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Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει, άμεσα, στην τοποθέτηση ή στην απόσπαση προσωπικού
στον τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάλυμνο προκειμένου να υπάρχει 24ωρη κάλυψη των βαρδιών αλλά
και των αναγκών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου
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