
 

Αθήνα, 05/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  

 

Θέμα: «Καταγγελίες για παράτυπες μετακινήσεις ιατρών στο Γ.Ν Καλαμάτας αλλά και 

για προβλήματα υποστελέχωσής του»  

Ο Σύλλογος Ιατρών Κέντρων Υγείας Νομού Μεσσηνίας σε καταγγελία του κάνει λόγο για 

παράτυπες μετακινήσεις ιατρών από τα Κέντρα Υγείας του Νομού προς το Γενικό 

Νοσοκομείο Καλαμάτας αντί να γίνουν νέες προσλήψεις που θα κάλυπταν τις ανάγκες του 

Ιδρύματος. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση ο Σύλλογος βρίσκεται “στο πλευρό του Συλλόγου 

Ειδικευμένων Ιατρών του Νοσοκομείου Καλαμάτας που απαιτεί τη στελέχωση του 

Νοσοκομείου Καλαμάτας με 4 επιπλέον ιατρούς παθολόγους για την εύρυθμη και ασφαλή 

λειτουργία του. Οχι "βαφτίζοντας" ιατρούς άλλων ειδικοτήτων σε παθολόγους, θέτοντας 

ακόμη και σε κίνδυνο την υγεία του πληθυσμού. Οι γενικοί ιατροί δεν είναι νοσοκομειακοί 

ιατροί, είναι ιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η εκπαίδευσή στη διάρκεια των 4 

ετών για την απόκτηση της ειδικότητας περιλαμβάνει μόνο 6 μήνες Παθολογία σε αντίθεση 

με τους παθολόγους που έχουν ειδικευτεί στην Παθολογία 5 ολόκληρα χρόνια. Οπως γίνεται 

σαφές, αναγκάζοντας τους γενικούς ιατρούς να "κάνουν" χρέη παθολόγου, συνιστά πλέον 

αντιποίηση ειδικότητας και υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο Νομό Μεσσηνίας με 

κινδύνους ακόμα και για την υγεία του πληθυσμού. Επιπλέον, στο Γ.Ν. Μεσσηνίας δεν 

προβλέπεται θέση γενικού ιατρού και γι’ αυτό άλλωστε δεν έχει προκηρυχθεί θέση ποτέ. Στα 

ήδη υποστελεχωμένα κέντρα υγείας που στερούνται προσωπικού, ιατρικού και λοιπού, αν 

και οι γενικοί ιατροί μετακινηθούν στο νοσοκομείο θα καταρρεύσει η πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας που είναι ο πυλώνας και ο κυματοθραύστης του συστήματος υγείας”. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ελλείψεων που υπάρχουν είναι το γεγονός πως σύμφωνα 
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με καταγγελία του Συλλόγου Ειδικευμένων Ιατρών του Γ.Ν Καλαμάτας «στις 30 Ιουλίου δεν 

υπήρχε παθολόγος για να εφημερεύσει, εξαιτίας της επικίνδυνης υποστελέχωσης της 

Παθολογικής Κλινικής, ενώ οι ιατροί στις περισσότερες κλινικές του νοσοκομείου 

υπερβαίνουν κατά πολύ τα όριά τους, προκειμένου να καλύψουν τις εφημερίες. Επιπλέον, 

καθώς η υποστελέχωση αντί να διορθώνεται γίνεται ακόμα πιο σοβαρή είναι σίγουρο πως 

στο μέλλον θα προκύπτει, όλο και πιο συχνά, η μη κάλυψη των εφημεριών» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η υποστελέχωση δεν αντιμετωπίζεται με 

μεταφορά ιατρών που αποδυναμώνει και αποψιλώνει τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας 

της χώρας,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τις συγκεκριμένες καταγγελίες; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης στελέχωσης των δομών Υγείας της Μεσσηνίας με 

μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό) θα 

λάβει ώστε να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση του Γ.Ν και να σταματήσει το 

φαινόμενο της μεταφοράς ιατρών από τα Κ.Υ στο Νοσοκομείο; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




