
 

Αθήνα, 14/08/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

   

Θέμα: «Ανάγκη ενίσχυσης των νοσοκομείων της Μεσσηνίας με υγειονομικό 

προσωπικό»  

Με τα τελευταία κρούσματα να δείχνουν πως η Καλαμάτα είναι μια πόλη που υπάρχει 

περίπτωση να γίνει εστία της αναζωπύρωσης του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς μόλις 

χθες 13/8 ανακοινώθηκαν 7 νέα κρούσματα το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας για 

την ανάγκη ενίσχυσης των δομών υγείας του νομού και ειδικά των νοσοκομείων Καλαμάτας 

και Κυπαρισσίας με υγειονομικό προσωπικό ειδικά γιατρούς “πρώτης γραμμής” είναι κάτι 

περισσότερο από επιτακτικό.  

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΙΣΜ: 

"Για μια ακόμη φορά, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, είναι στη δυσάρεστη θέση να κρούσει 

τον κώδωνα του κινδύνου στο υπουργείο Υγείας και στην 6 ΥΠΕ σχετικά με την 

υποστελέχωση των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας σε ιατρικό προσωπικό 

πρώτης γραμμής. Το πρόβλημα κυρίως υποστελέχωσης εντοπίζεται στις παθολογικές 

ειδικότητες και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού το πρόβλημα έγινε εντονότερο. 

Υπήρχε ευκαιρία από την αρχή της πανδημίας πριν από έξι μήνες να προχωρήσει το 

υπουργείο σε προκήρυξη μόνιμων θέσεων παθολόγων και πνευμονολόγων, αλλά αυτό δεν 

έγινε και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Η κατάσταση στις υπόλοιπες ειδικότητες είναι 

παρόμοια. Η προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά με προχειρότητα μετακινώντας γενικούς 

ιατρούς από τα ήδη υποστελεχωμένα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία, αποδυναμώνει 

και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποδιοργανώνοντας ακόμα περισσότερο το σύστημα 

υγείας χωρίς να προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη. 

Ζητούμε άμεση προκήρυξη όλων των μόνιμων θέσεων παθολόγων και πνευμονολόγων των 

Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας και κάλυψη σταδιακά όλων των οργανικών 
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θέσεων των δύο νοσοκομείων. Επίσης κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων με γενικούς 

ιατρούς στα περιφερειακά ιατρεία και στα κέντρα υγείας.” 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Θα προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση των Νοσοκομείων Καλαμάτας και 

Κυπαρισσίας με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων αλλά ειδικότερα 

παθολόγων και πνευμονολόγων; 

2. Θα μπει τέλος στην πρακτική απογύμνωσης των πρωτοβάθμιων δομών υγείας από 

ιατρούς που μεταφέρονται στα νοσοκομεία για να καλύψουν πρόχειρα τα κενά 

δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, νέα προβλήματα στα ΚΥ; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




