
 

     

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Εγκληματική λειτουργία του Γ.Ν. Άμφισσας καταγγέλλουν οι αγροτικοί 

ιατροί» 

 

Οι αγροτικοί ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας καταγγέλλουν ως εγκληματική τη 

λειτουργία του νοσοκομείου δεδομένου πως την Τρίτη 27, Τετάρτη 28, Πέμπτη 29 και 

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λειτούργησε «κανονικά» χωρίς αναισθησιολόγο, καθώς οι τέσσερις 

αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου βρίσκονται σε καραντίνα μετά από οδηγίες του ΕΟΔΥ, μετά 

από θετικό κρούσμα κορονοϊού στο προσωπικό. 

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των αγροτικών ιατρών αναφέρει: «Είναι απαράδεκτη και άκρως 

επικίνδυνη η λειτουργία του νοσοκομείου με αυτούς τους όρους. Χωρίς αναισθησιολόγο δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν τα χειρουργεία, τακτικά και επείγοντα και επομένως και το τμήμα 

επειγόντων. Οτιδήποτε το οξύ και επείγον το περιμένει βέβαιος θάνατος… αφού χωρίς 

αναισθησιολόγο δε θα μπορέσει καν να διασωληνωθεί όποιο περιστατικό χρήζει είτε άμεσης 

διασωλήνωσης γιατί διακυβεύεται ο αερισμός του, είτε χρήζει επείγοντος χειρουργείου! Αυτό 

αφορά τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και εκείνους που προσέρχονται στα ΤΕΠ. Η 

διοίκηση του νοσοκομείου, η 5η ΥΠΕ και το Υπουργείο να λάβουν άμεσα μέτρα. Είναι 

εγκληματικό να «λειτουργεί» έτσι το νοσοκομείο. 

Το νοσοκομείο αυτό έτσι και αλλιώς χάρη στη πολιτική των κυβερνήσεων στην υγεία έχει ήδη 

φτάσει στα πρόθυρα διάλυσης. Δεν λειτουργεί η παθολογική κλινική γιατί δεν έχει 

παθολόγους (αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας παθολόγος σε ολόκληρο το νοσοκομείο), 

μεγάλες ελλείψεις υπάρχουν και σε άλλες σημαντικές ειδικότητες: ενώ το νοσοκομείο 

εφημερεύει καθημερινά δεν καλύπτονται πάντα οι εφημερίες από καρδιολόγο, παιδίατρο, 

παθολόγο, ορθοπεδικό, ακτινολόγο, μικροβιολόγο. 

Τις εφημερίες καλύπτουν γενικοί γιατροί στα ΤΕΠ του παθολογικού τομέα και αγροτικοί γιατροί 

σε απόσπαση από τα γύρω ΚΥ. Γι’ αυτό και τα περισσότερα περιστατικά που έρχονται στα 

επείγοντα διακομίζονται. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση! Η υγεία ολοκλήρου του νομού να 

εξαρτάται από αυτό το νοσοκομείο που είναι γεμάτο ελλείψεις. Και όλα αυτά εν μέσω 
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πανδημίας. Υπάρχουν μέρες που πάμε στη δουλειά μας και δεν υπάρχουν ούτε κατάλληλα 

γάντια! Ο εξοπλισμός του ΤΕΠ δε φτάνει!  

[…] Τόσους μήνες τρέχει η πανδημία αλλά η διοίκηση και η ΥΠΕ δεν πήραν κανένα επαρκές 

μέτρο για να ενισχυθεί το νοσοκομείο και οι μόνες προσλήψεις που είδαμε ήταν νοσηλευτικού 

προσωπικού και αυτό ούτε καν μόνιμου! Και τα μέσα ατομικής προστασίας με το 

σταγονόμετρο! Δεν υπάρχει ξεχωριστός κατάλληλος χώρος για την εξέταση υπόπτων 

περιστατικών και ούτε ξεχωριστό προσωπικό για τη διαχείριση των υπόπτων. Ήταν θέμα 

χρόνου να κολλήσουμε! Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο εφόσον δεν υπάρχουν 

εφεδρείες σε προσωπικό!» 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα των καταγγελιών, 

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Ισχύει πως και οι 4 αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου ήταν σε καραντίνα; 

3. Είναι λειτουργικό ένα νοσοκομείο χωρίς αναισθησιολόγο; 

4. Πόσα κενά σε ιατρικό προσωπικό έχει το συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

5. Γιατί δεν έχει προσληφθεί επιπλέον παθολόγος στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, με 

αποτέλεσμα η παθολογική κλινική να μη λειτουργεί; 

6. Σε μια εφημερία νοσοκομείου ποιες ειδικότητες θεωρούνται απαραίτητες; 

7. Ποια η λογική των εφημεριών νοσοκομείων όταν τα περισσότερα περιστατικά 

διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία λόγω έλλειψης ιατρών; 

8. Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει στο Γ.Ν. Άμφισσας σε ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό από την έναρξη της πανδημίας; 

9. Δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στο 

ιατρικό προσωπικό του Γ.Ν. Άμφισσας, ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν στο 

συγκεκριμένο νοσοκομείο όπου δεν υπάρχει ούτε ξεχωριστός χώρος εξέτασης, ούτε 

εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ τα μέσα προστασίας πολλές φορές δεν επαρκούν; 

10. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για την ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού του Γ.Ν. Άμφισσας; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




