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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

3
η
 ΥΠΕ: Άσκηση ετοιμότητας στο Παπαγεωργίου παρουσία της Μίνας Γκάγκα. Εφ’ όλης της 

ύλης η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. 

 

Σε άσκηση ετοιμότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Safe hospital», στο νοσοκομείο 

«Παπαγεωργίου», παρευρέθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, παρουσία του 

Διοικητή της 3
ης

 ΥΠΕ, Παναγιώτη Μπογιατζίδη, όπου και υπάγεται το νοσοκομείο. Ως σενάριο της 

συγκεκριμένης άσκησης, ήταν μια υποτιθέμενη αρπαγή βρέφους από τη μαιευτική κλινική, ωστόσο 

κεντρικό μέλημα του υπουργείου -σε μία από κοινού προσπάθεια με τον Οργανισμό Διασφάλισης 

Ποιότητας αλλά και της 3
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας- είναι να υπάρχει η πρέπουσα και άμεση 

αντίδραση, τόσο για την ασφάλεια των ασθενών, όσο και των εργαζομένων, σε περίπτωση συναγερμού, 

όπως μια κατάσταση πυρκαγιάς ή σεισμού, σε περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας κλπ 

Την ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας όπου υπάρχει συγχρωτισμός, επανέλαβε η αναπληρώτρια Υπουργός 

Υγείας, στο περιθώριο της άσκησης, η οποία αν και αναγνώρισε την  υφιστάμενη πίεση το τελευταίο διάστημα  

σε όλο το ΕΣΥ, ξεκαθάρισε παρά ταύτα ότι αυτό δε μεταφράζεται με εισαγωγές στη ΜΕΘ.  Στο ίδιο πλαίσιο και 

οι δηλώσεις του Διοικητή της 3
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας, που κάνει λόγο για μια κατάσταση που αυτή τη 

στιγμή βρίσκεται εντός  ελέγχου, τουλάχιστον όσον αφορά στα νοσοκομεία της Περιφέρειας, δεδομένου ότι  

υπάρχει μεν αυξημένη κινητικότητα των ασθενών στα επείγοντα -καθώς οι νέες παραλλαγές της Όμικρον είναι 

πολύ μεταδοτικές- χωρίς όμως να απαιτείται  πάντα εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο,  πόσο μάλλον 

στην Εντατική. «Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, βρισκόμαστε σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, δεν 

εφησυχάζουμε επ΄ ουδενί», ξεκαθάρισε ο Διοικητής.   

Παράλληλα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας εκτίμησε πως το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον κορωνοϊό, 

που θα «καλύπτει» περισσότερες παραλλαγές, θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα  μας από το φθινόπωρο.  

Σχετικά με τις μετακινήσεις γιατρών σε περιφερειακά νοσοκομεία η Μίνα Γκάγκα δήλωσε πως αυτή τη στιγμή 

είναι η μόνη λύση για να καλυφθούν οι κενές θέσεις που υπάρχουν σε νοσοκομεία. Τόνισε δε, πως το αμέσως 

επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν θέσεις για την κάλυψη των αναγκών. «Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια 

για να γίνει μια δίκαιη κατανομή του προσωπικού στα νοσοκομεία, τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα 

για τις προκηρύξεις, ενώ αναμένονται αποτελέσματα τον Δεκέμβριο», υπογράμμισε.  

«Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που υφίστανται οι γιατροί μας, ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξει μια βοήθεια 

από όλους, τουλάχιστον προς το παρόν, ειδάλλως τα νοσοκομεία μας θα μείνουν  χωρίς κάλυψη με σοβαρούς 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία», ανέφερε ο Διοικητής της 3
ης

 ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης.   
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