
 

 

 

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Τρομερές ελλείψεις στο νοσοκομείο Λαμίας 

Με τα κρούσματα covid-19 να αυξάνονται και οι ιατροί και οι νοσηλευτές να 

απασχολούνται για την νοσηλεία των ασθενών με covid-19, το νοσοκομείο 

Λαμίας βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τους ιατρούς και τους 

νοσηλευτές να έχουν φτάσει στα όρια της κόπωσης και τους ασθενείς άλλων 

ιατρικών περιστατικών να μη λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα λόγω των κενών 

που δημιουργούνται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Ειδικότερα, για να καλυφθούν οι εφημερίες του τομέα covid-19 συνδράμουν 

και ιατροί από άλλες ειδικότητες, όπως ουρολόγοι, γυναικολόγοι, ορθοπεδικοί, 

παιδίατροι και χειρουργοί, με τους πολίτες να καταγγέλλουν πως, μολονότι οι 

ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις 

αυξημένες ανάγκες νοσοκομειακής περίθαλψης, αυτό δεν καθίσταται εφικτό. 

Επιπλέον, πολλές καταγγελίες υπάρχουν και για την καθαριότητα του 

νοσοκομείου, παρά τη «Λήψη απόφασης για την επιπλέον παροχή 

υπηρεσιών «Καθαριότητας των χώρων του ΓΝ Λαμίας (έως 3560 ώρες 

μηνιαία) πέραν της αρχικής αρ. 01.1915/01-10-2020 ετήσιας σύμβασης από 

την ανάδοχο εταιρεία ‘Unison Facility Services AE’, λόγω μετατροπής της 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας COVID 19, 

της χρησιμοποίησης του Πέτρινου κτιρίου για την αντιμετώπιση κρουσμάτων 

κορωνοϊού (σημερινές αναπτυγμένες κλίνες 70), καθώς και της λειτουργίας 

Εμβολιαστικού Κέντρου & Κέντρου λήψης δειγμάτων COVID 19 […]», την 1η 

Οκτωβρίου 2021 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ 664Β4690ΒΜ-Μ5Ο). 

Να θυμίσουμε πως από το ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, στην 

τελευταία του συνεδρίαση, ζητήθηκαν για πρόσληψη, εννέα (9) θέσεις 

επικουρικού ιατρικού προσωπικού και ακόμη εφτά (7) θέσεις λοιπού 

επικουρικού προσωπικού και ειδικότερα,  Δύο (2) θέσεις επικουρικών ιατρών 

Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής 
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ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, Μία 

(1) θέση επικουρικού ιατρού Παιδιατρικής, Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού 

στην ειδικότητα Ουρολογίας, Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού 

Αναισθησιολογίας,  Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού Ακτινολογίας, Μία (1) 

θέση επικουρικού ιατρού Οδοντιατρικής, Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού 

Καρδιολογίας, Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού Μαιευτικής –Γυναικολογίας, 

ενώ θα σταλεί αίτημα στην 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για 

έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για χρονικό διάστημα 24 

μηνών και συγκεκριμένα: ενός (1) ατόμου ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ενός 

(1) ατόμου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ενός (1) ατόμου ΤΕ Λογιστικής, δύο (2) 

ατόμων ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και δύο (2) ατόμων ΔΕ 

Γενικών Καθηκόντων. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Ποια είναι η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας; 

2. Πόσες κενές θέσεις ιατρικού προσωπικού υπάρχουν και ποιων 

ειδικοτήτων; 

3. Πόσα κενά υπάρχουν σε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό; 

4. Πότε θα γίνουν οι προσλήψεις που ζήτησε το ΔΣ του νοσοκομείου 

Λαμίας;  

5. Πόσοι ιατροί απασχολούνται στον τομέα covid-19 και ποιων 

ειδικοτήτων; 

6. Για ποιο λόγο καλούνται ιατροί, άσχετων με τη νόσο πανδημία, όπως 

ουρολόγοι, γυναικολόγοι, ορθοπεδικοί, παιδίατροι και χειρουργοί  να 

συνδράμουν τον τομέα covid-19 και τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό στην 

εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου; 

7. Ποια η κατάσταση με την καθαριότητα στο νοσοκομείο; 

8. Πόσα άτομα απασχολούνται ανά βάρδια στον τομέα καθαριότητας και 

πόσες κλινικές καλούνται να καθαρίζουν ανά βάρδια; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

            

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




