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Σοσς ζσναδέλθοσς μέλη ηοσ σλλόγοσ μας 

 

Όχι ςτο κλείςιμο τθσ Παιδιατρικισ Κλινικισ του Γ. Ν. Παίδων Πεντζλθσ και 

μετατροπισ ςε εμβολιαςτικό κζντρο  

Συναδζλφιςςεσ/Συνάδελφοι, 

Μεγάλθ ανθςυχία και ερωτθματικά προκαλεί θ απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ 
για αναςτολι λειτουργίασ τθσ Παιδιατρικισ Κλινικισ του ΓΝ Παίδων Πεντζλθσ και 
άρα υποβάκμιςθσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του νοςοκομείου. Σφμφωνα με τθν 
απόφαςθ αυτι διακόπτονται οι εφθμερίεσ και θ τακτικι λειτουργία του, με 
πρόφαςθ τθ μετατροπι του νοςοκομείου ςε εμβολιαςτικό κζντρο για τον 
παιδιατρικό πλθκυςμό. Με τθν πανδθμία να καλπάηει, θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε το 
εγκλθματικό κλείςιμο τθσ Παιδιατρικισ κλινικισ του νοςοκομείου Παίδων Πεντζλθσ, 
ζνα από τρία αμιγϊσ Παιδιατρικά νοςοκομεία τθσ Αττικισ που εξυπθρετεί όλθ τθ 
Βόρεια και Ανατολικι Αττικι. 

Προςπακϊντασ να καλφψει τισ μεγάλεσ ανάγκεσ του εμβολιαςτικοφ προγράμματοσ 
χωρίσ τισ απαραίτθτεσ προςλιψεισ ςε ιατρονοςθλευτικό προςωπικό, και χωρίσ 
ενίςχυςθ τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, προχωρά μζςα ςε μια νφχτα ςτο 
κλείςιμο ενόσ παιδιατρικοφ νοςοκομείου δθμιουργϊντασ ζνα εκρθκτικό αςφυκτικό 
κλίμα ςτθν αντιμετϊπιςθ παιδιατρικϊν αςκενϊν. 

Όπωσ καταγγζλλουν οι γιατροί θ κυβζρνθςθ αντί να προχωριςει ςε επαρκι 
ςτελζχωςθ όλων των νοςοκομείων επιλζγει εν μζςω πανδθμίασ να βάλει οριςτικά 
λουκζτο ςτθ λειτουργία του Παίδων Πεντζλθσ, ςπρϊχνοντασ πολλζσ οικογζνειεσ 
ςτον ιδιωτικό τομζα. Αντί να επιτάξει υπθρεςίεσ των μεγάλων παιδιατρικϊν 
ιδιωτικϊν νοςοκομείων για να αντιμετωπιςτοφν οι αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε νοςθλείεσ 
και εμβολιαςμοφσ, κλείνει ζνα δθμόςιο παιδιατρικό νοςοκομείο. Ο γονζασ ζχει 
πλζον δφο επιλογζσ. Ή κα περιμζνει ςτθν αναμονι των δφο παιδιατρικϊν 
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νοςοκομείων του κζντρου ζωσ και 8 ϊρεσ ι κα ςτραφεί ςτα μεγάλα παιδιατρικά 
ιδιωτικά νοςοκομεία, τα οποία παρεμπιπτόντωσ δε δζχονται περιςτατικά Covid. 

Απαιτοφμε:  

 Να μθν κλείςει το «Παίδων Πεντζλθσ»- επαναλειτουργία όλων των νοςοκομείων 
πουζκλειςαν  

 Επαρκισ ςτελζχωςθ όλων των παιδιατρικϊν νοςοκομείων και τθσ Πρωτοβάκμιασ 
Φροντίδασ Υγείασ με μόνιμο προςωπικό όλων των ειδικοτιτων  

 Επίταξθ του ιδιωτικοφ τομζα τθσ Υγείασ και υποχρεωτικι ζνταξθ του ςυνόλου των 
ιδιωτϊν γιατρϊν ςτο ςχζδιο του εμβολιαςμοφ με παρακολοφκθςθ των τυχόν 
παρενεργειϊν 

Το κζμα του κλειςίματοσ του Νοςοκομείου δεν αφορά μόνο τουσ εργαηόμενουσ. 
Αφορά εμάσ και τα παιδιά μασ. 

 Καλοφμε ςτισ κινθτοποιιςεισ των εργαηομζνων του Νοςοκομείου και των άλλων 
φορζων για τα κζματα τθσ υγείασ τθν  

Πζμπτθ 13/1/2022 ςτισ 5 το απόγευμα το Υπουργείο Υγείασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


