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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
 

 
Προς τον  Υπουργό Υγείας 

 
 
 

Θέμα: «Πολυεπίπεδα προβλήματα  στο Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ». 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από  σχετικό δημοσίευμα, το Σωματείο Εργαζομένων του 
Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο επειδή έχει μετατραπεί σε Νοσοκομείο covid.  

Πιο συγκεκριμένα, το Αμαλία Φλέμιγκ, όπως είναι γνωστό μετατράπηκε και αυτό 
σε νοσοκομείο μίας νόσου, νοσηλεύοντας αποκλειστικά ασθενείς με covid. Η 
"μετατροπή" αυτή, αντί να σημάνει την ενίσχυση σε γιατρούς, νοσηλευτές και 
προσωπικό, αντίθετα συνοδεύτηκε από αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού στο 
Σισμανόγλειο και σε άλλα νοσοκομεία για να καλύψουν άλλες "τρύπες" του 
συστήματος. Η Ορθοπεδική κλινική, "μετανάστευσε" και αυτή στο Σισμανόγλειο 
όπου και υπολειτουργούσε. 

Με την υποχώρηση της πανδημίας, εδώ και λίγες εβδομάδες, το νοσοκομείο 
σταδιακά άδειασε. Η Χειρουργική, η Καρδιολογική κλινική, η Περιτοναϊκή 
Κάθαρση και άλλα κλινικά εργαστήρια δεν λειτουργούσαν καθόλου, ενώ οι 
ανάγκες των αρρώστων, όπως όλοι ξέρουμε, είναι τεράστιες.  

Πριν από λίγες μέρες, μετά τις πιέσεις των εργαζομένων αλλά και του 
επιστημονικού συμβούλιου, αποφασίστηκε η σταδιακή λειτουργία, αρχικά του 
χειρουργικού τομέα, που περιορίζεται σε έναν μόνο όροφο με 35 κλίνες, ενώ 
άλλες 90 παραμένουν χαρακτηρισμένες "covid". Το νοσοκομείο συνολικά, 
παραμένει εκτός του συστήματος εφημεριών. 

Το Σωματείο τονίζει ότι αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της χειρουργικής 
κλινικής, χωρίς όμως να επιστρέψουν οι γιατροί που μετακινήθηκαν στο 
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Σισμανόγλειο.  Ήδη αυτή η κατάσταση οδήγησε δύο ειδικευόμενους γιατρούς σε 
παραίτηση ενώ μία ακόμη ειδικευμένη παραμένει υπό μετακίνηση. Έτσι οι 
εναπομείναντες (τέσσερις ειδικευόμενοι & τέσσερις ειδικευμένοι)  δεν επαρκούν 
για να βγουν οι εφημερίες της κλινικής, κι ας έχουν επισημανθεί όλα αυτά στη 
διοίκηση εδώ και πολύ καιρό με τρία διαφορετικά έγγραφα που προειδοποιούν 
και για την εξέλιξη που τώρα βιώνουμε. 

Αντίστοιχη κατάσταση, αντιμετώπιση και κοροϊδία υπάρχει και στους 
αναισθησιολόγους, στους οποίους οι ελλείψεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. Και στην 
περίπτωση τους οι εφημερίες δεν βγαίνουν. Και εκεί υπάρχουν νοσηλευτές και 
γιατροί μετακινημένοι, που δεν επιστρέφουν. 

Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ καλεί τη Διοίκηση 
του Νοσοκομείου και της ΥΠΕ, καθώς και την πολιτική ηγεσία, να σταματήσουν 
όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, που οδηγούν στην κατάρρευση και το κλείσιμο του 
νοσοκομείου και να πάρουν άμεσα αποφάσεις επιστροφής στο Νοσοκομείο όλων 
των μετακινημένων γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού. 

  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία , 
 
 
 

Ερωτάται ο  Υπουργός: 

 
 

  Είστε ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί στο  Νοσοκομείο Αμαλία 
Φλέμιγκ; 
 

 Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διασφαλίσετε την ομαλή 
λειτουργία του νοσοκομείου και τη στελέχωσή του με το απαραίτητο 
προσωπικό;  
  

 
 

                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 
 

                                                  Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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