
Απάντηση στην ερώτηση  με αρ.1487/26-11-15, των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης σχετικά με θέματα 

του Νοσοκομείου Ξάνθης και Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

Απαντώντας στην με αρ. 1487/26-11-2015 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους 

Βουλευτές κ.κ. Σ. Γιαννακίδη, X. Ζεϊμπέκ και Γ. Στογιαννίδη, σχετικά με θέματα του Νοσοκομείου Ξάνθης 

και Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Στην παράγραφο Ζ΄ της με αρ. Α2α/ΓΠοικ.46322/19-6-15 εγκυκλίου ορίζεται η διαδικασία και οι 

προϋποθέσεις υποβολής αιτημάτων από τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών για τη στελέχωση 

των ΠΕΔΥ-Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας-ΠΕΔΥ ευθύνης τους, με επικουρικούς γιατρούς. 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας εξετάζει όλα τα υποβληθέντα αιτήματα και προωθεί τις  

διαδικασίες διορισμού επικουρικών ιατρών όλων των ειδικοτήτων με τις διαδικασίες που ορίζονται 

σχετικώς. 

Για το ΠΕ.ΔΥ -Μονάδα Υγείας Ξάνθης έχει διοριστεί ένας επικουρικός ιατρός ειδικότητας Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας. 

Για το Νοσοκομείο Ξάνθης διορίστηκε ένας επικουρικός ιατρός ειδικότητας Ψυχιατρικής, ένας ειδικότητας 

Αναισθησιολογίας, ένας Παιδίατρος, ένας Ορθοπαιδικός και 8 επικουρικοί ιατροί που είχαν διοριστεί το 

προηγούμενο διάστημα εντός του έτους 2015. 

Επίσης η αρμόδια υπηρεσία έχει προχωρήσει στο διορισμό ενός επιμ. Β' Αναισθησιολογίας, ενός επιμ. Β' 

Οδοντιατρικής και ενός επιμ. Β'Π/Φ για το Νοσοκομείο Ξάνθης. Στην διαδικασία διορισμού είναι και η 

θέση ενός επιμ. Β' Νεφρολογίας για το ίδιο νοσοκομείο. 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να συνεχιστεί 

απρόσκοπτα η λειτουργία της Παθολογικής Κλινικής αλλά του Τμήματος των ΤΕΠ του Γ.Ν. Ξάνθης και να 

απομακρυνθεί ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας τους προέβη σε μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από 

δομές υγείας που εντάσσονται στη διοικητική της αρμοδιότητά , προκειμένου να συνδράμουν στην 

κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Νοσοκομείου, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 

και της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς. 

Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι οι μετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού, πραγματοποιήθηκαν 

λαμβάνοντας υπόψη τη διάθεση των ιατρών να συμβάλλουν στη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του 

Γ.Ν. Ξάνθης, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του επίσημου συνδικαλιστικού οργάνου αυτών. 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός  

Παύλος Πολάκης 


