
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Γ.Ν Λαμίας με μόνιμο προσωπικό 

Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας & Κέντρων Υγείας

με  ανακοίνωσή  του  αναδεικνύει  το  τεράστιο  πρόβλημα  που  έχει  δημιουργηθεί

από  την  σημαντική  υποστελέχωση  του  προσωπικού,  με  την  κατάσταση  να

χειροτερεύει τα τελευταία δυο χρόνια της πανδημίας.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το Σωματείο:

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  της  υποστελέχωσης-χωρίς  να  εξαιρούνται  άλλα

τμήματα-  είναι  το  Αναισθησιολογικό  Τμήμα (3  Αναισθησιολόγοι  αντί  για  τους  8

πού  προβλέπει  το  οργανόγραμμα  για  τις  4.000  περίπου  χειρουργικές

επεμβάσεις που πραγματοποιούνται  ανά έτος καθώς και  για τις διασωληνώσεις

επειγόντων περιστατικών),  το  Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (4 ιατροί-  και  1

(ένας)  σε  αναστολή  εργασίας-για  το  αυτόνομο  τμήμα  Τ.Ε.Π  αντί  για  9  ),  η

Ουρολογική  Κλινική  (2  Ουρολόγοι  αντί  για  5)  και  η  Πνευμονολογική  Κλινική (5

Πνευμονολόγοι  -  από  τους  οποίους  οι  2  σε  μακροχρόνια  αναρρωτική  άδεια  -

αντί για 7 ). 

Μάλιστα  η  τελευταία  παραίτηση  (Φεβρουάριος  2022)  ενός  παιδίατρου  σε

συνδυασμό  με  την  υπάρχουσα  κατάσταση  στην  παιδιατρική  κλινική  (2

εναπομείναντες  παιδίατροι  για  να  καλύψουν  τις  30  ημέρες  εφημέρευσης)

αποτελεί  κατά  κοινή  ομολογία  τον  πλέον  επισφαλή  τρόπο  κάλυψης  των

υγειονομικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής. 
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Όλο  το  προηγούμενο  διάστημα  το  πρόβλημα  της  έλλειψης  ιατρών

αντιμετωπίζονταν με  μετακινήσεις  (και  εντέλλεσθε)  σε  τμήματα με  αλλότριο,  ως

προς  την  ειδικότητά  τους,  αντικείμενο.  Έτσι  ένα  μέρος  του  ιατρικού

προσωπικού,  εξαντλημένο  από  τις  δύσκολες  συνθήκες,  οδηγήθηκε  στην

παραίτηση.

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα του ζητήματος,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Είναι ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί στο Γ.Ν Λαμίας;

2. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να γίνει τώρα προκήρυξη

όλων  των  οργανικών  θέσεων  των  ιατρικών  ειδικοτήτων,  με  κατεπείγουσα

προτεραιότητα σε αυτές της 1ης γραμμής;

3. Ποιες  άμεσες  πρωτοβουλίες  θα  λάβει  ώστε  να  γίνει  επαναπροκήρυξη  των

θέσεων που βγήκαν άγονες σε παλαιότερους διαγωνισμούς;

4. Ποια βήματα θα γίνουν για να διακοπεί η μετακίνηση ιατρικού προσωπικού σε

τμήματα με αλλότριο προς την ειδίκευσή τους αντικείμενο; 

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα




