
 
 
 
 

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2021 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
 

 
Προς τον  Υπουργό Υγείας 

 
 
 

Θέμα: «Πολυεπίπεδα προβλήματα  στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας». 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από έγγραφο-φωτιά του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας 
που εστάλη εκτός των άλλων και στη Δικαιοσύνη, το Νοσοκομείο Αμαλιάδας 
αντιμετωπίζει πολλά και σημαντικά προβλήματα. 

Στο εν λόγω έγγραφο ο  Ιατρικός Σύλλογος της Αμαλιάδας  καταγγέλλει  «ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί από 01/01/2021 έως 30/06/2021 139 γενικά χειρουργεία και 
102 ορθοπεδικά χειρουργεία, ήτοι εν συνόλω 241 χειρουργεία, χωρίς την 
παρουσία ιατρού παθολόγου και καρδιολόγου». 

Πιο συγκεκριμένα, σε έγγραφο του Διευθυντή της Ορθοπεδικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΥ, αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο Αμαλιάδας πραγματοποίησε 12 
γενικές εφημερίες Νομού τον μήνα Μάρτιο, 14 τον μήνα Απρίλιο, 8 τον μήνα Μάιο 
και πραγματοποιεί 8 τον μήνα Ιούνιο. Όλες αυτές οι εφημερίες 
πραγματοποιούνται χωρίς παθολόγο, χωρίς καρδιολόγο και γενικά χωρίς κάποια 
παθολογική ειδικότητα. Οι εισαγωγές, κυρίως κατάγματα σε ηλικιωμένους 
ασθενείς και όπου παρά την ενημέρωση των συγγενών για μη ύπαρξη παθολόγου-
καρδιολόγου, αρκετοί επιθυμούν να επιβαρύνονται  με δικά τους έξοδα 
πληρώνοντας ιδιώτες καρδιολόγους – παθολόγους ώστε να χειρουργηθούν στο ΓΝ 
Αμαλιάδας. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αμαλιάδας  θέτει μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την 
ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, με την κάλυψη των αναγκαίων ειδικοτήτων 
ιατρών και την αποφυγή της επιβάρυνσης των ασθενών. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτάται ο  Υπουργός: 

 
 

  Είστε ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο 
Αμαλιάδας; 

 Είναι αληθές πως δίχως την ύπαρξη καρδιολόγου και παθολόγου στην 
Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, διεξήχθησαν 102 ορθοπεδικά χειρουργεία 
ως τον Μάιο του 2021 (με άγνωστο αριθμό για τον Ιούνιο και Ιούλιο) καθώς 
επίσης και 139 χειρουργεία από την χειρουργική μονάδα από την 1.1.2021 
έως και τις 30.6.2021; 

 Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να μη τίθενται σε κίνδυνο 
ανθρώπινες ζωές και να μη θίγεται η επαγγελματική υπόληψη του ιατρικού 
και νοσηλευτικού Προσωπικού; 
 

  

 

 
                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 
 

 
 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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