
 

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Ανακοίνωση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του 

Νοσοκομείου Μολάων για υποστελέχωση  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Μολάων με την με 

αριθμ. πρωτ. 114/2021 ανακοίνωσή του στις 15/11/2021 και με τίτλο 

«Αποδυνάμωση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων» καταγγέλλει ότι «οι 

συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας στη νοτιοανατολική Λακωνία έχουν 

επιδεινωθεί περεταίρω με αποτέλεσμα να  έχουν γίνει επικίνδυνες για τους 

πολίτες». 

Στο Νοσοκομείο των Μολάων, μέχρι πρότινος, υπήρχαν 32 ιατροί εκ των 

οποίων 4 καρδιολόγοι, 3 παθολόγοι, 2 γενικοί ιατροί, 2 παιδίατροι, 2 

νεφρολόγοι,  2 μικροβιολόγοι,  2 ακτινολόγοι, 4 χειρουργοί, 1 ουρολόγος, 1 

οφθαλμίατρος, 2 ΩΡΛ, 1 γυναικολόγος, 3 ορθοπεδικοί, 1 οδοντίατρος, 2 

αναισθησιολόγοι, και πάλι το νοσοκομείο θεωρούνταν υποστελεχωμένο 

δεδομένων των αναγκών που καλείτο να καλύψει. 

Παρόλα αυτά η σημερινή εικόνα λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας  είναι 

διαφορετική διότι, από τους 4 καρδιολόγους υπάρχουν μόνο 2, από τους 

οποίους ο ένας, ο  επικουρικός  μετακινείται για να καλύπτει εφημερίες στη 

Σπάρτη και ο δεύτερος είναι συνταξιούχος με 3μηνη σύμβαση εξωτερικού 

συνεργάτη, ενώ οι άλλοι δύο που υπήρχαν  παραιτήθηκαν γιατί διορίστηκαν 

αλλού. Οι αναισθησιολόγοι, πάλι, μετακινούνται για εφημερίες στη Σπάρτη, με 

αποτέλεσμα να μένει το νοσοκομείο χωρίς αναισθησιολόγο για μέρες .Όπως 

επίσης οι παιδίατροι, οι ορθοπεδικοί και ο μοναδικός γυναικολόγος 

μετακινούνται συνεχώς για εφημερίες στη Σπάρτη. Ο ουρολόγος, ο οποίος 

καλύπτει τη μοναδική οργανική θέση του Νοσοκομείου, πηγαίνει μόνο κάθε 

Τετάρτη για τα εξωτερικά ιατρεία, διότι το υπόλοιπο διάστημα είναι στο 

Νοσοκομείο της Σπάρτης. Τέλος οι χειρουργοί δυσκολεύονται να 

προγραμματίσουν χειρουργεία και τα έκτακτα χειρουργεία μπορεί να χρειαστεί 

να διακομισθούν αλλού λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. 
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Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα έτυχαν περιστατικά που έχρηζαν 

καρδιολογικής εκτίμησης και διασωλήνωσης και οι αντίστοιχες ειδικότητες 

ήταν απορροφημένες στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης. 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως η Νοσηλευτική Μονάδα των Μολάων 

καλύπτει υγειονομικά ολόκληρο το Δήμο Μονεμβασιάς, την Ελαφόνησο και 

ένα μεγάλο κομμάτι του δήμου Ευρώτα και παράλληλα υποδέχεται 

περιστατικά από όλα τα περιφερειακά ιατρεία του δήμου και από τα Κ.Υ. 

Νεαπόλεως, Κυθήρων και Βλαχιώτη.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αν στο Νοσοκομείο δεν 

εφημερεύει η κατάλληλη ειδικότητα το περιστατικό θα πρέπει να μεταφερθεί 

αλλού με το απαιτούμενο χρονικό διάστημα διακομιδής να κυμαίνεται από 45 

λεπτά έως 2,5 ώρες αν υπάρχει ΕΚΑΒ σε βάρδια στην περιοχή, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Γνωρίζει τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό 

Νοσοκομείο Μολάων και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό εν 

μέσω του 4ου κύματος πανδημίας;  

2. Για ποιους λόγους έχει αποδυναμωθεί το Νοσοκομείο των Μολάων, 

με τόσες ανάγκες που καλείται να καλύψει λόγω της  μεγάλης 

γεωγραφικά περιοχής που καλύπτει;  

3. Για ποιο λόγο επιλέγονται οι μετακινήσεις ιατρών αντί της 

πρόσληψης μόνιμων ιατρών, όπως εξαγγέλλεται συστηματικά; 

4. Ειδικότερα, πόσα κενά υπάρχουν στο νοσοκομείο Μολάων και 

ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να καλυφθούν άμεσα τα 

κενά που υπάρχουν σε ιατρικό προσωπικό; 

5. Υπάρχει πρόβλεψη μονίμων προσλήψεων ιατρικού προσωπικού 

και αν ναι, ποιων ειδικοτήτων και εντός ποιου χρονικού πλαισίου; 

6. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για να αντιμετωπιστούν όλα 

όσα συμβαίνουν έτσι ώστε να μπορέσει το Νοσοκομείο να 

λειτουργεί σωστά;  

7. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλισθεί η συνεχής και αδιάλειπτη  

λειτουργία του Νοσοκομείου έτσι ώστε να καλύπτονται οι 

στοιχειώδεις ανάγκες Νοσοκομειακής και Υγειονομικής περίθαλψης; 



8. Μέχρι πότε το Κ.Υ Νεάπολης θα είναι υποστελεχωμένο και θα 

συνωστίζονται τα περιστατικά στο Νοσοκομείο Μολάων; 

9. Προβλέπεται να γίνουν μόνιμες προσλήψεις στο Κ.Υ. Νεάπολης και 

αν ναι πότε θα προκηρυχθούν αυτές και ποιες ειδικότητες θα 

αφορούν; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




