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15 Απριλίου 2020 

 

Προς: Διοικητή της 3ης ΥΠΕ 

Κοιν: 1. Υπουργό Υγείας 
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 
3. Δήμαρχο Κοζάνης 
4. Δήμαρχο Εορδαίας 
5. Δήμαρχο Βοΐου 
6. Δήμαρχο Βελβεντού 
7. Δήμαρχο Σερβιων 
8. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» 
9. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 
10. Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης 

 

 

Κύριε Διοικητά,  

Η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα με έναν 

ελεγχόμενο τρόπο χάρη στην υπεύθυνη στάση των πολιτών και τον επαγγελματισμό και 

την αυτοθυσία που έχουν επιδείξει οι επαγγελματίες του δημόσιου συστήματος Υγείας. 

Στη περιοχή μας, δυστυχώς, έχουμε έναν από τους βασικούς πυρήνες εξάπλωσης της 

ασθένειας καθώς τόσο τα κρούσματα όσο, δυστυχώς, και οι απώλειες ανέρχονται στις 

πρώτες θέσεις πανελληνίως. 

Ως εκ τούτου, είναι πασίδηλη η ανάγκη για εντατικοποίηση όλων των ενεργειών και 

των πρωτοβουλιών για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος Υγείας, τόσο για την 

αντιμετώπιση του κορονοϊού όσο και γενικότερα για την πάγια αναβάθμιση της 

παρεχόμενης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. 

Στo Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης «Μαμάτσειο», παρατηρούνται σημαντικές 

καθυστερήσεις στην έναρξη της λειτουργίας των ΜΕΘ, καθυστερήσεις που 

δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και αγωνία στους κατοίκους της περιοχής.  
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Επομένως, θα ήθελα, δια της παρούσης, να με ενημερώσετε για τα κάτωθι ζητήματα 

που σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητας σας: 

- Ποιες είναι οι πλήρεις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για την καθολική και εύρυθμη 

λειτουργία όλων των προβλεπόμενων κλινών ΜΕΘ όταν αυτές λειτουργήσουν σε πλήρη 

ανάπτυξη σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες;  

- Πόσες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έχουν καλυφθεί και με ποια  

σχέση εργασίας; 

- Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κάλυψη των 

κενών θέσεων στις ΜΕΘ τόσο στο «Μαμάτσειο» όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο 

Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»; Έχετε απευθύνει αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για 

την επίσπευση του διαγωνισμού; Ποια είναι η απάντηση; 

- Ομοίως, ποιες είναι οι ανάγκες για υλικοτεχνική υποδομή για την πλήρη λειτουργία των 

ΜΕΘ; 

- Τέλος, θα ήθελα να μου παραθέσετε το οργανόγραμμα τόσο του διοικητικού 

προσωπικού όσο και των ιατρικών, νοσηλευτικών και βοηθητικών ειδικοτήτων των δύο 

νοσοκομείων, όπως επίσης και τις ελλείψεις που παρατηρούνται. 

Κλείνοντας, παρακαλώ όπως καταγράψετε το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των 

μέτρων που θα καθιστούν εφικτή την έναρξη της λειτουργίας των ΜΕΘ, σημειώνοντας 

ότι ζητώ, για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, η γνωστοποίηση να αφορά 

την πλήρη λειτουργία των ΜΕΘ και όχι την μερική ή την στοιχειώδη λειτουργία τους. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. 

Με εκτίμηση,  

Καλλιόπη Βέττα 

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης 

 


