
 

     

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από τη 

μεταφορά ιατρών στο ΓΝ Καλαμάτας» 

 

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Ν.Μ Κυπαρισσίας αναδεικνύει, με υπόμνημά του, τα 

προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία του από τη μετακίνηση ιατρών στο ΓΝ 

Καλαμάτας αφήνοντάς το ακάλυπτο από αρκετές ειδικότητες;. 

Όπως σημειώνεται στο υπόμνημα του Σωματείου: 

“Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναφέρουμε πως η διοίκηση του Γ.Ν. Μεσσηνίας και 

ιδιαίτερα ο διοικητής, στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη Ν.Μ. Καλαμάτας, είτε 

στελεχώνοντας νέα τμήματα, είτε ενισχύοντας τα υπάρχοντα, μετακινεί γιατρούς από την 

ήδη υποστελεχωμένη Ν.Μ. Κυπαρισσίας, προς το Ν.Μ. Καλαμάτας.  

Συγκεκριμένα: 

    1. Μετακινεί τους δύο μοναδικούς παιδιάτρους της Ν.Μ. Κυπαρισσίας για την κάλυψη 12 

ενεργών εφημεριών του μήνα στη Ν.Μ. Καλαμάτας. Εάν υπολογίσουμε τα ρεπό τα οποία 

δικαιούνται κατόπιν των εφημεριών αυτών, καθώς και το πλαφόν των εφημεριών, δεν 

απομένουν εφημερίες για το νοσοκομείο μας. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η 

παιδιατρική κλινική να μην νοσηλεύει πλέον παιδιά και να λειτουργεί ως τακτικό εξωτερικό 

ιατρείο. Έχοντας καλή πίστη και θέλοντας να βοηθήσουμε τη Ν.Μ. Καλαμάτας, αρχικά 

αποδεχτήκαμε την κατάσταση. Όμως η διοίκηση «βολεύτηκε» και αντί να προβεί σε 
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ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων της συγκεκριμένης ειδικότητας για της 

ανάγκες της Ν.Μ. Καλαμάτας, εξακολουθεί να μετακινεί τους παιδιάτρους της Κυπαρισσίας, 

με έξοδα μετακίνησης του νοσοκομείου μας, τα οποία χρήματα θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν καλύπτοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου μας. 

    2. Βάση νόμου, οι υπάρχοντες παθολόγοι δεν επαρκούν αριθμητικά για καλύψουν όλες 

τις εφημερίες της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας, με αποτέλεσμα ενώ 

νοσηλεύονται ασθενείς καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, να μην καλύπτονται όλες οι ημέρες 

του μήνα από ειδικευμένο ιατρό παθολόγο και οι ασθενείς να είναι αναγκαστικά υπό την 

επίβλεψη ειδικευόμενου ιατρού παθολογίας. Επίσης τις ημέρες που δεν εφημερεύει 

ειδικευμένος ιατρός Παθολόγος, τα παθολογικά περιστατικά που εξετάζονται στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών και χρήζουν εισαγωγής και νοσηλείας, διακομίζονται για παροχή 

φροντίδας στη Ν.Μ. Καλαμάτας. Αυτό έχει ως συνέπεια την απασχόληση του ΕΚΑΒ για την 

μεταφορά τους, καθώς και οικονομικές επιπτώσεις τόσο για τους ασθενείς και τους οικείους 

τους, καθώς και για την τοπική οικονομία. 

    3. Η χειρουργική κλινική, μετά την μετακίνηση του μοναδικού μόνιμου ειδικευμένου 

χειρουργού (και δη διευθυντή) στην Ν.Μ. Καλαμάτας, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

υπολειτουργούσε. Για να δοθεί λύση, έγινε πρόσληψη ενός επικουρικού χειρούργου 

καθώς και μετακίνηση δύο επικουρικών χειρουργών από το Ν.Μ. Καλαμάτας, οι οποίοι 

όμως, επειδή είναι Β’ επιμελητές, δεν επιτρέπεται να χειρουργήσουν χωρίς την παρουσία 

και επίβλεψη Α’ επιμελητή ή διευθυντή ή συντονιστή διευθυντή χειρουργού. Το πρόβλημα 

λύθηκε προσωρινά, με την μετακίνηση Διευθυντή χειρουργού ιατρού πραγματοποιώντας 

τακτικά χειρουργεία κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα 

διενέργειας εκτάκτων επειγόντων χειρουργείων τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. 

    4. Το τελευταίο έτος εγκρίθηκε η μετάθεση του μοναδικού μόνιμου αναισθησιολόγου, με 

αποτέλεσμα να μείνει η θέση κενή. Το νοσοκομείο μας την τρέχουσα περίοδο καλύπτεται 



μόνο από έναν επικουρικό αναισθησιολόγο, ο οποίος το Μάρτιο νόσησε και χρειάστηκε να 

παραμείνει κατ’ οίκον για δύο εβδομάδες για να αναρρώσει. Το διάστημα αυτό η διοίκηση, 

αντί να καλύψει τις ανάγκες μας μετακινώντας έναν από τους έξι (6) αναισθησιολόγους της 

Ν.Μ. Καλαμάτας, επέτρεψε να αναβληθούν όλα τα χειρουργεία όλων των χειρουργικών 

ειδικοτήτων του νοσοκομείου μας.  

Να σημειώσουμε πως τις τελευταίες ημέρες ενημερωθήκαμε πως ζητήθηκε από τον 

αναισθησιολόγο από τη διοίκηση του Γ.Ν. Μεσσηνίας η κάλυψη εφημεριών όλων των 

Παρασκευών τουλάχιστον για το μήνα Οκτώβριο στη Ν.Μ. Καλαμάτας. 

    5. Η μοναδική μόνιμη νεφρολόγος έχει μετακινηθεί στη Ν.Μ. Καλαμάτας. Οι 

αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς εξυπηρετούνται τρεις ημέρες την εβδομάδα, υπό την επίβλεψη 

νεφρολόγων, οι οποίοι μετακινούνται εκ περιτροπής από τη Ν.Μ. Καλαμάτας. Κατά την 

θερινή περίοδο και παρόλο που υπήρχαν κενές θέσεις για φιλοξενία ασθενών, δεν έγινε 

καμία αίτηση ασθενών για φιλοξενία δεκτή, στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Κυπαρισσίας. 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει πως ναι μεν η Ν.Μ. Καλαμάτας 

καλύπτει την Κυπαρισσία με δύο επικουρικούς χειρούργους, έναν διευθυντή χειρουργό 

δύο φορές την εβδομάδα τους τελευταίους μήνες, με έναν εκ περιτροπής νεφρολόγο δύο 

φορές την εβδομάδα (διότι την μία ημέρα έρχεται η δική μας νεφρολόγος) και έναν 

ακτινοδιαγνώστη. Αλλά και από τη Ν.Μ. Κυπαρισσίας έχουν μετακινηθεί προς Καλαμάτα: ο 

διευθυντής της χειρουργικής κλινικής, η διευθύντρια νεφρολόγος, ο μοναδικός επικουρικός 

οφθαλμίατρος, ένας επικουρικός καρδιολόγος, μία επικουρική φαρμακοποιός καθώς και οι 

δύο μοναδικοί παιδίατροι. 

 

Η βοήθεια που προσφέρεται από τη Ν.Μ. Κυπαρισσίας φαίνεται δεν είναι αρκετή για τη 

διοίκηση του νοσοκομείου Μεσσηνίας, που έχει βλέψεις επιπλέον μετακίνησης και του 



αναισθησιολόγου, καθώς και την επιστροφή του ακτινοδιαγνώστη που καλύπτει τις ανάγκες 

μας μέχρι τώρα.” 

Κατόπιν των παραπάνω,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τα προβλήματα που προκαλεί στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας η 

αποψίλωσή του από ιατρικό προσωπικό που μεταφέρεται στο νοσοκομείο 

Καλαμάτας; 

2. Πράγματι επίκειται όπως καταγγέλλει το σωματείο μεταφορά κι άλλου προσωπικού 

στο νοσοκομείο Καλαμάτας; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης ενίσχυσης και των δυο νοσηλευτικών ιδρυμάτων με 

μόνιμο προσωπικό προτίθεται να λάβει ώστε να μην στελεχώνεται το ένα εις βάρος 

του άλλου και το αντίθετο, ούτε να λύνεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης με 

μπαλώματα μεταφοράς και μετακίνησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

που διαταράσσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες που δεν χαίρουν τις 

βέλτιστης φροντίδας που τους αρμόζει; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




