
 

Αθήνα, 03/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  

   

Θέμα: «Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου»  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου “Χατζηκώστα” αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές 

μονάδες υγείας που εδρεύει στη Πρωτεύουσα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και η οποία 

εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες περιστατικά από την Ναυπακτία έως και το Ξηρόμερο. 

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου διαθέτουν από κοινού σε 

ημερήσια βάση ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενοφόρα, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων ασθενών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2013 έχει εκφραστεί πάγιο αίτημα τόσο των δυο 

Νοσοκομείων Μεσολογγίου και Αγρινίου όσο και των πολιτών του Νομού, για την οργανική 

αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων, ώστε να λειτουργούν αυτόνομα και με επαρκές ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό, αίτημα που αν είχε υλοποιηθεί θα είχε επιλύσει 

αποτελεσματικά μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και θα είχε σταματήσει η ταλαιπωρία της μεταφοράς των ασθενών. 

Παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει έως τώρα κινήσει ενδυνάμωσης του Γ. Νοσοκομείου 

Μεσολογγίου καθώς σημειώνονται αρκετές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες ενώ οι ελλείψεις 

οδηγούν σε αδυναμία χρήσης μηχανημάτων που θα μπορούσαν να τεθούν στην υπηρεσία 

και την εξυπηρέτηση των ασθενών, όπως για παράδειγμα ο υπερσύγχρονος τομογράφος 

που υπάρχει στο νοσοκομείο αλλά δεν υπάρχει ακτινοδιαγνώστης για να τον 

χρησιμοποιήσει. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου πρέπει 
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να στηριχθεί ειδικά τώρα υπό το πρίσμα του COVID-19,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο ίδρυμα; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης ενίσχυσης του Γ.Ν Μεσολογγίου με μόνιμο προσωπικό 

όλων των ειδικοτήτων (λχ καρδιολόγου, νεφρολόγου, αναισθησιολόγου, 

ακτινοδιαγνώστη κλπ) προτίθεται να λάβει ώστε να πάψουν να ταλαιπωρούνται 

ασθενείς συμπολίτες μας; 

3. Εξετάζεται από το Υπουργείο Υγείας η ικανοποίηση για οργανική αποσύνδεση των 

Νοσοκομείων Μεσολογγίου και Αγρινίου και η ταυτόχρονη ενδυνάμωση και ενίσχυση 

και των 2 δομών ώστε να λειτουργούν αμφότερες στο βέλτιστο βαθμό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




