
Αθήνα, 08 Μαρτίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Ανακοίνωση  ΟΕΝΓΕ για Νοσοκομείο Μολάων Λακωνίας

Η  ΟΕΝΓΕ  με  ανακοίνωσή  της  καταγγέλλει  «τις  απαράδεκτες,  αντιδεοντολογικές  και

αυταρχικές πρακτικές του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Μολάων Λακωνίας». 

Σύμφωνα  με  καταγγελίες  συναδέλφων  τους  που  υπηρετούν  στο  Νοσοκομείο,  ο

αναπληρωτής διοικητής αυθαίρετα επιβάλλει ταυτόχρονες δραστηριότητες οι οποίες είναι

αυτονόητα αδύνατο να εκτελεστούν, όπως για παράδειγμα Τακτικό Ιατρείο ειδικότητας και

βάρδια στο εμβολιαστικό κέντρο και τροποποιεί  αυθαίρετα τα προγράμματα εφημεριών

εφαρμόζοντας  άλλο  πρόγραμμα  από  αυτό  που  είναι   επίσημα  εγκεκριμένο  και

αναρτημένο. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, όλα τα παραπάνω «τα εφαρμόζει στοχευμένα και

εκδικητικά ενάντια σε γιατρούς που αντιδρούν στις αυθαίρετες και αντιδεοντολογικές του

ενέργειες  και  συναδέλφους  τους  οποίους  επιπρόσθετα  προσπαθεί  να  φιμώσει  και  να

τρομοκρατήσει  με  πειθαρχικές  διώξεις,  με  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  την  διαρκή

απαράδεκτη  συμπεριφορά  του  ενάντια  σε  συνάδελφο  Ορθοπαιδικό  επικουρικό

Επιμελητή».

Η  Ομοσπονδία  Ενώσεων  Νοσοκομειακών  Γιατρών  Ελλάδος,  καλεί  τη  διοίκηση  του

νοσοκομείου Σπάρτης, στην οποία υπάγεται η μονάδα των Μολάων, τη διοίκηση της 6ης

ΥΠΕ  και  την  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  Υγείας  να  παρέμβουν  άμεσα,  για  να

αναιρεθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. 

Κατόπιν των παραπάνω,

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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  Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Είναι  ενήμερος για τις  πρακτικές  του αναπληρωτή  διοικητή του νοσοκομείου

Μολάων Λακωνίας  που καταγγέλλονται  τόσο  από την  ΟΕΝΓΕ όσο και  από

γιατρούς του Νοσοκομείου; 

2. Γνωρίζει τους λόγους της συμπεριφοράς αυτής;

3. Έχουν  γίνει  ενέργειες  και  παρεμβάσεις  από  τη  Διοίκηση  του  Νοσοκομείου

Σπάρτης, καθώς και  από τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, για να αντιμετωπιστεί  η

κατάσταση αυτή;

4. Για  ποιους  λόγους  ο  αναπληρωτής  διοικητής  του  Νοσοκομείου  τροποποιεί

αυθαίρετα  τα  προγράμματα  εφημεριών  εφαρμόζοντας  άλλο  πρόγραμμα  από

αυτό που είναι επίσημα εγκεκριμένο και αναρτημένο; 

5. Ποια  άμεσα  μέτρα   προτίθεται  να  λάβει  για  να  αντιμετωπιστούν  όλα  όσα

συμβαίνουν και να μπορέσει το Νοσοκομείο να λειτουργεί ορθά και οι γιατροί να

εκτελούν τις  δραστηριότητές τους σύμφωνα με προγράμματα των εφημεριών

τους;

6. Με ποιον τρόπο θα είναι αρωγός στο έργο των γιατρών έτσι ώστε να υπάρχει

συνεχής  και  αδιάλειπτη  λειτουργία  του  Νοσοκομείου  και  να  καλύπτονται  οι

ανάγκες  Νοσοκομειακής  και  Υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων και  των

επισκεπτών της περιοχής;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα




