
 

 

 

     

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Γενικό Νοσοκομείο Θήβας κενές θέσεις παθολόγων λόγω μετακινήσεων» 

Ο Ιατρικός Σϋλλογος Θήβας, σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως, σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωσή της, η Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας, αντιμετωπίζει 

αδυναμία κατάρτισης πλήρους προγράμματος εφημεριών.  

Το πρόβλημα προκύπτει επειδή, για την παθολογική κλινική, προβλέπονται πέντε θέσεις 

μονίμων παθολόγων, εκ των οποίων, δύο, με βαθμό Διευθυντού βρίσκονται σε μετακίνηση, 

ο ένας στο Γ.Ν. Λιβαδειάς από το 2016 και ο δεύτερος στο Γ.Ν.ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ από 

τον Ιανουάριο 2019. Έτσι, λειτουργεί με τέσσερις ειδικούς παθολόγους, τρεις μόνιμους και 

έναν επικουρικό, με μια εκ των τριών μονίμων παθολόγων να έχει αποδεχτεί μόνιμη θέση 

στο Γ.Ν.ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, όπου και θα μετακινηθεί στο τέλος του μήνα. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι η αδυναμία κατάρτισης προγράμματος εφημεριών από τον Ιούλιο, 

ενώ είναι βέβαιο πως θα προκύψει πρόβλημα και στο πρωινό ωράριο για την εύρυθμη 

λειτουργία της Παθολογικής κλινικής καθώς και δυσκολία πραγματοποίησης τακτικού 

παθολογικού ιατρείου. 

Να σημειωθεί πως ο Αναπληρωτής Διοικητής της Θήβας δεν συνηγορεί υπέρ της 

μετακίνησης των ιατρών και ουδέποτε ο Διευθυντής του Παθολογικού έδωσε καμία 

συναίνεση (εγγράφως ή προφορικώς) για τις παραπάνω μετακινήσεις. 

Τέλος, γίνεται αναφορά σε φήμες περί μεταφοράς εξοπλισμού που έχει 

συγκεντρωθεί  από δωρεές για το Γ.Ν. Θήβας καθώς και του Ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού αιμοδοσίας ,που έχει εξασφαλισθεί μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ για το Γ.Ν. 

Θήβας σε όμορα Νοσοκομεία. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει ο Υπουργός για την εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν. Θήβας 

και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες; 

2. Προβλέπεται η άρση των μετακινήσεων των ιατρών και η επαναφορά στη μόνιμη 

θέση τους, δεδομένων των κενών που δημιουργούνται στα νοσοκομεία από τα 

οποία μετακινούνται; 

3. Αν δεν αρθούν οι μετακινήσεις των γιατρών, προβλέπεται η αποδέσμευσή τους 

από τις συγκεκριμένες θέσεις ώστε να καλυφθούν, μέσω προσλήψεων, οι κενές 

θέσεις άμεσα; 

4. Για ποιο λόγο δεν υπέγραψαν τις μετακινήσεις ο Διοικητής του Νοσοκομείου και ο 

Διευθυντής της Παθολογικής; 

5. Το γεγονός πως τόσο ο Διοικητής όσο και ο Διευθυντής της παθολογικής κλινικής 

δεν υπέγραψαν τις μετακινήσεις δεν καθιστά πρόδηλο πως οι εγκεκριμένες από την 

5η ΥΠΕ μετακινήσεις δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργλια του νοσοκομείου; 

6. Γνωρίζετε τις φήμες μεταφοράς εξοπλισμού του ΓΝ Θήβας σε όμορα νοσοκομεία; 

Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο; Αν ναι, με ποιο σκεπτικό δεδομένου 

πως πρόκειται για δωρεές και πρόγραμμα ΕΣΠΑ προς το συγκεκριμένο 

Νοσοκομείο;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

                   Φωτεινή Μπακαδήμα 




