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Για άλλθ μια φορά θ κυβζρνθςθ βάηει ςτο ςτόχαςτρο τθ λειτουργία του νοςοκομείου Παίδων
Πεντζλθσ. Συγκεκριμζνα, το 2021 αλλά και παλιότερα είχε τεκεί κζμα εγκατάςταςθσ μζςα ςτισ
υπάρχουςεσ πτζρυγεσ ςτο κτίριο του νοςοκομείου χϊρου φιλοξενίασ παιδιϊν. Η εγκατάςταςθ αυτι
κα γινόταν ςε βάροσ τθσ λειτουργίασ κλινικϊν του νοςοκομείου.
Οι υγειονομικοί του Παίδων Πεντζλθσ αλλά και θ ΟΕΝΓΕ είχαμε τότε τονίςει πωσ οι χϊροι φιλοξενίασ
είναι δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ αφοφ αφοροφν υγιι παιδιά που δε χρειάηονται νοςθλεία αλλά
φιλοξενία. Αυτοί οι χϊροι φιλοξενίασ είναι απολφτωσ αναγκαίοι όμωσ πρζπει να λειτουργοφν ςε
ξεχωριςτζσ κατάλλθλεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, με δικό τουσ κατάλλθλο μόνιμο εξειδικευμζνο
προςωπικό. Κι αυτό γιατί υπάρχουν τραγικζσ ελλείψεισ τόςο όςον αφορά τισ δομζσ φιλοξενίασ
παίδων, όςο και ςχετικά με τθν δθμόςια παιδιατρικι περίκαλψθ.
Χρειάηεται αποφαςιςτικι ενίςχυςθ και ςτουσ δυο τομείσ όμωσ θ εγκατάςταςθ δομϊν φιλοξενίασ
παιδιϊν μζςα ςε λειτουργοφςεσ πτζρυγεσ παιδιατρικοφ νοςοκομείου όχι μόνο δεν λφνει το πρόβλθμα
αλλά είναι και αντιεπιςτθμονικι. Ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ όχι μόνο για τθ λειτουργία του
νοςοκομείου αλλά κυρίωσ για τα παιδιά που χρειάηονται φιλοξενία για τα οποία το νοςοκομειακό
περιβάλλον είναι παντελϊσ ακατάλλθλο.
Μετά από τισ περςινζσ διαμαρτυρίεσ, θ διοίκθςθ του οργανιςμοφ νοςοκομείων Σιςμανόγλειου –
Φλζμιγκ – Παίδων Πεντζλθσ, θ διοίκθςθ τθσ 1θσ ΥΠΕ και οι αρμόδιοι των δυο εμπλεκόμενων
υπουργείων είχαν ιςχυριςτεί πωσ τάχα οι υγειονομικοί εγείρουν ανφπαρκτο κζμα γιατί θ δομι
φιλοξενίασ δικεν δεν κα εγκακίςτατο ςτο Παίδων Πεντζλθσ αλλά ςτο κτίριο του παλιοφ ΠΙΚΠΑ
Πεντζλθσ που βρίςκεται ςε κοντινι απόςταςθ ςτθν ίδια περιοχι. Μάλιςτα οι αρμόδιοι ιςχυρίηονταν
πωσ είχαν ιδθ δρομολογθκεί οι αναγκαίεσ ανακαινίςεισ ςτο κτίριο του παλιοφ ΠΙΚΠΑ.

Οι παραπάνω ιςχυριςμοί αποδεικνφονται ψευδείσ: ςτισ 17/3/22 με απόφαςι τθσ θ ενιαία διοίκθςθ
Σιςμανόγλειου – Φλζμιγκ – Παίδων Πεντζλθσ (ςτθν οποία με ευκφνθ των αρμοδίων δεν υπάρχουν
εκπρόςωποι των γιατρϊν και των λοιπϊν εργαηομζνων) ενζκρινε ιδιωτικι δωρεά για τθν εγκατάςταςθ
χϊρου φιλοξενίασ (κατόπιν ειςαγγελικισ εντολισ) παιδιϊν και εφιβων ζωσ 16 ετϊν μζςα ςτο κτίριο
του Παίδων Πεντζλθσ. Στο κείμενο τθσ απόφαςθσ θ διοίκθςθ παραπλανθτικά ιςχυρίηεται πωσ δικεν θ
δομι φιλοξενίασ δε κεωρείται δομι κοινωνικισ πρόνοιασ και πωσ τάχα προχπιρχε αυτόνομοσ
οριοκετθμζνοσ χϊροσ φιλοξενίασ μζςα ςτο νοςοκομείο, που ουδζποτε ζχει υπάρξει. Μάλιςτα μετά
τθν απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ, εκπρόςωποι τθσ διοίκθςθσ και του ιδιωτικοφ ιδρφματοσ που κάνει τθν
δωρεά, ζκαναν περιοδεία μζςα ςτισ λειτουργοφςεσ πτζρυγεσ νοςθλείασ του Παίδων Πεντζλθσ για να
εξαγγείλουν χωροταξικζσ «διευκετιςεισ» και αναςτολι λειτουργιϊν.
Είναι προφανζσ ότι θ κυβζρνθςθ με διάφορα προςχιματα (τθν μια με το εμβολιαςτικό κζντρο, τθν
άλλθ με τισ δομζσ φιλοξενίασ) ζχει διαρκϊσ ςτο ςτόχαςτρο τθν λειτουργία του τρίτου Παιδιατρικοφ
νοςοκομείου τθσ Αττικισ. Επιβεβαιϊνονται πλιρωσ οι επιςθμάνςεισ μασ για περαιτζρω υποβάκμιςθ
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Δθλϊνουμε πωσ μαηί με τουσ υγειονομικοφσ του Παίδων Πεντζλθσ κα ανατρζψουμε αγωνιςτικά αυτά
τα αντιδραςτικά ςχζδια όπωσ ανατρζψαμε τθν προθγοφμενθ απόπειρα οριςτικισ αναςτολισ
λειτουργίασ με πρόςχθμα το εμβολιαςτικό κζντρο.
Οι δομζσ φιλοξενίασ είναι απαραίτθτεσ ςε ξεχωριςτά κτίρια και με ξεχωριςτό μόνιμο προςωπικό.

