
Θέμα: «Επείγουσα  ανάγκη για την πλήρη λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και 

δρομολόγηση κατασκευής Νέου Νοσοκομείου στο νησί της Κω»

Αξιότιμε Υπουργέ, 

η μεταβατική περίοδος που διανύουμε μετά το “lockdown” απαιτεί συστράτευση 

δυνάμεων για την υγειονομική θωράκιση της κοινωνίας και την ανόρθωση της οικονομίας. Όπως 

οι πολίτες επέδειξαν εξαιρετική πειθαρχία προς τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών του κράτους, 

που επίσης λειτούργησε εξαιρετικά καλά, η Πολιτεία πρέπει να δείξει τη δική της αρωγή στην 

επίλυση ουσιαστικών ζητημάτων. 

Η Κως είναι από τους μεγαλύτερους ελληνικούς τουριστικούς, με 1,5 εκ. επισκέπτες 

ετησίως και αυξητική τάση λόγω συνεχιζόμενων επενδύσεων. Στην επόμενη πενταετία οι αφίξεις 

υπολογίζεται να ξεπεράσουν τα 2 εκ. τουρίστες. 

Η υγειονομική θωράκιση του νησιού μας αποτελεί προϋπόθεση στήριξης της τουριστικής 

οικονομίας, ειδικά στο πλαίσιο που διαμορφώνει η πανδημία. 

Η Κως, αδικημένη διαχρονικά στις επενδύσεις υποδομών δημόσιας υγείας, πέρα από τη 

βάσιμη επίκλησή της ως γενέτειρα του πατέρα της ιατρικής επιστήμης Ιπποκράτη, απαιτεί 

σήμερα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, δράσεις και σχεδιασμό για την άρση αυτών των 

δυσχερειών. 
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Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται συστράτευση, ανάληψη ευθύνης από όλους και 

δέσμευση σε δύο ζητούμενα. 

Πρώτον, να δεσμευτούμε όλοι ότι θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται, ώστε άμεσα την 

εφετινή τουριστική περίοδο να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες υποδομές στο δημόσιο σύστημα 

υγείας, συμβατές με τις απαιτήσεις των τουριστικών οργανισμών και των χωρών που αποτελούν 

το εφετινό target group. 

Δεύτερον, να δεσμευτούμε όλοι ότι θα δρομολογηθεί άμεσα η κατασκευή Νέου 

Νοσοκομείου, που θα υποστηρίξει την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη του 

νησιού για τις επόμενες δεκαετίες. 

Η προηγούμενη διοίκηση του ΓΝ-ΚΥ Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» μας έχει παραδώσει την 

σχετική μελέτη σκοπιμότητας για την ανέγερση νέου νοσοκομείου, όπου βασιζόμενη σε 

στατιστικά στοιχεία, βάσει διεθνών σχεδιαστικών προδιαγραφών, περιγράφεται αναλυτικά τι 

πρέπει να γίνει. Εκεί έχει γίνει πρόβλεψη και για την λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω ήδη έχει λάβει απόφαση χωροθέτησης του νέου 

νοσοκομείου στην περιοχή «Λινοπότης» και ταυτόχρονα η δημοτική αρχή έχει δεσμευτεί, 

εφόσον υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, να 

διαθέσει ένα εκατομμύριο ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του έργου και να 

διευκολύνει με κάθε τρόπο την ανέγερση του. 

Ως Δήμαρχος έχω αναλάβει κάθε δέσμευση και ευθύνη. Χρέος δικό σας είναι να υπάρξει 

άμεσα και η δέσμευση της Κυβέρνησης, για τη δρομολόγηση του Νέου Νοσοκομείου. 

Αυτό αποτελεί απαίτηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως πολιτικών 

προτιμήσεων. 

Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος υγείας στο 

νησί μας, συμμεριζόμαστε την αγωνία επιχειρηματιών και εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο 

και των μονίμων κατοίκων του νησιού. Για αυτό σας υποβάλλουμε πρόταση αυτών που πρέπει 

να υλοποιηθούν με την μορφή του κατεπείγοντος.

Η λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι ο επιθυμητός στόχος. 

Γνωρίζουμε ότι δεν προβλέπεται στον υφιστάμενο Οργανισμό του Νοσοκομείου, όμως υπό το 

βάρος των σημερινών δεδομένων, ανεξάρτητα ακόμα και από το γεγονός της πανδημίας,  

εκτιμούμε ότι αυτό μπορεί να ξεπεραστεί. 

Εάν υπάρχουν άλλου είδους κωλύματα, όπως ανεπάρκεια κτιριακών εγκαταστάσεων, 

πρέπει να το γνωρίζουμε άμεσα και η απάντηση πρέπει να δοθεί από τους έχοντες την θεσμική 

ευθύνη. 
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Η ρεαλιστική και άμεση λύση είναι η πλήρης στελέχωση, και λειτουργία σε 24-ωρη 

βάση, Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), με ταυτόχρονη εκπόνηση ειδικού σχεδίου 

διακομιδών σε μονάδα ΜΕΘ, εάν απαιτηθεί. Άλλωστε στον οργανισμό του νοσοκομείου 

προβλέπεται λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). 

Προκειμένου να λειτουργήσει πλήρως η ΜΑΦ, πρέπει να γίνουν τα εξής:  

1. Το Υπουργείο Υγείας να καλύψει τις 2 θέσεις ιατρών στην ΜΑΦ. Ο Δήμος Κω 

αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη διαμονής ιατρών. 

2. Η διοίκηση του νοσοκομείου να εξετάσει εάν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της ΜΑΦ 

με νοσηλευτές από άλλα τμήματα, σε 24ωρη βάρδια. Εάν δεν είναι εφικτό να προσληφθεί 

νοσηλευτικό προσωπικό. 

3. Η διοίκηση του νοσοκομείου να διαμορφώσει κατάλληλα το χώρο της ΜΑΦ, 

απελευθερώνοντας τον από άλλες χρήσεις και να καταγράψει τις ανάγκες σε εξοπλισμό. 

Το Υπουργείο να καλύψει όλες τις ανάγκες σε εξοπλισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην 

εύρυθμη λειτουργία της ΜΑΦ, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της με όλα τα παραπάνω. 

4. Να καταρτισθεί για την τουριστική-νησιωτική Ελλάδα, ειδικό στρατηγικό πρωτόκολλο 

γεωγραφικής διακίνησης νοσηλευόμενων ασθενών που χρήζουν νοσηλεία σε ΜΕΘ. 

Ταυτόχρονα να υπάρξει συνεργασία με τους οργανισμούς που παρέχουν ταξιδιωτική 

ασφάλιση για την διερεύνηση τρόπου κάλυψης περιστατικών ασθενών με Covid-19, 

εφόσον απαιτηθεί διασωλήνωση και μεταφορά τους σε ΜΕΘ. 

Ο Δήμος Κω, όπως αντιλαμβάνεσθε, είναι έτοιμος να διαθέσει ότι απαιτηθεί για την 

προάσπιση της υγείας των συνδημοτών μου και την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων. 

Η πολιτική και οικονομική συνδρομή στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων του 

νησιού, ανεξαρτήτως αρμοδιότητας, αποτελεί βασική αρχή με την οποία πορευόμαστε.

Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε διατεθειμένοι να καλύψουμε το κόστος μισθοδοσίας για 

δυο (2) έτη όλου του προσωπικού που θα προσληφθεί για αυτές τις ανάγκες, εφόσον το 

Υπουργείο αδυνατεί να τις καλύψει και εφόσον διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο. 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

οι πολίτες έμειναν σπίτι πειθαρχώντας στους νόμους και στις οδηγίες της Πολιτείας. 

Τώρα απαιτούν από όλους μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, να επιτελέσουμε το καθήκον 

μας και να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία και το τουριστικό θαύμα της Κω, 

που έχτισαν με τους κόπους μιας ζωής. 
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Για αυτό θεωρώ επιβεβλημένη την παρουσία όλων σε επείγουσα τηλεδιάσκεψη, που θα 

προγραμματισθεί μετά από σχετική επικοινωνία, για να συντονίσουμε τις δράσεις μας προς τον 

κοινό στόχο, την ασφαλή επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας στην Κω. 

Ο Δήμαρχος Κω

Θεοδόσης Α. Νικηταράς    
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