
 

 

 

     

 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: Υποστελέχωση του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου του Π.Γ.Ν. Λάρισας  

 

Την επικίνδυνη για εργαζόμενους και ασθενείς υποστελέχωση του Ακτινοδιαγνωστικού 

Εργαστηρίου του Π.Γ.Ν. Λάρισας καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το Σωματείο 

Εργαζομένων στο Νοσοκομείο. 

 

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι: 

 

Η κατάσταση στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου λόγω της έλλειψης 

Τεχνολόγων είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για τον λαό της Θεσσαλίας.  

 

Στον οργανισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προβλέπονται 56 

θέσεις. Από τις 56 αυτές προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, οι 33 είναι καλυμμένες, ενώ 

από αυτές μόνο 20 είναι οι Τεχνολόγοι στο ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο.  

 

Οι υπόλοιποι 13 καλύπτουν σημαντικές θέσεις Τεχνολόγων σε άλλα απαραίτητα τμήματα 

που αναπτύχθηκαν στο ΠΓΝΛ.  

 

Ως εκ τούτου απαιτούνται (για την εύρυθμη λειτουργία) να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι 

υπόλοιπες 23 θέσεις.  

 

Παρά της υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού του τμήματος παρατηρούνται 

μεγάλα προβλήματα στην εξυπηρέτηση του λαού της Θεσσαλίας. Ασθενείς που χρήζουν 

άμεσης απεικόνισης καθυστερούν και οι εφημερίες γίνονται επικίνδυνες.  
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Το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι γνωστό τόσο στην τωρινή όσο και στην 

προηγούμενη κυβέρνηση, σε Διοικήσεις Νοσοκομείου , 5ης ΥΠΕ και Υπουργείο Υγείας, 

από πρωτοκολλημένα έγγραφα του εργαστηρίου, από επιστολές και καταγγελίες του 

Σωματείου Εργαζόμενων, από εξώδικη καταγγελία του προσωπικού ,από αλλεπάλληλες 

παραστάσεις διαμαρτυρίας και από ερωτήσεις που έγιναν στο κοινοβούλιο χωρίς κανένα 

αποτέλεσμα.  

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την εν λόγω καταγγελία; 

2. Πώς μπορούν οι 2 αξονικοί του ΠΓΝΛ να καλύπτονται από έναν Τεχνολόγο 

ταυτόχρονα; 

3. Πως μπορούν οι δύο μαγνητικοί τομογράφοι του ΠΓΝΛ να καλύπτονται από 

έναν Τεχνολόγο ταυτόχρονα; 

4. Πώς μπορεί ο Αγγειογράφος του ΠΓΝΛ να είναι σε 24ωρη βάση χωρίς 

Τεχνολόγο; 

5. Πώς και πότε θα λειτουργήσει το Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας - 

κέντρο Stroke –που έχουν ανακοινώσει - χωρίς το απαραίτητο προσωπικό; 

6. Πώς γίνεται να μην αξιοποιούνται και να μένουν άλλοτε σε μερική και άλλοτε σε 

συνεχή αδράνεια ο μαστογράφος, η οστική πυκνότητα και άλλες δυνατότητες 

που έχει το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του ΠΓΝΛ; 

7. Πως μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μόνο για ακτινογραφίες οι 

μόλις 3 εργαζόμενοι που έχουν να καλύψουν ΤΕΠ, Ε.Ι, 20 κλινικές του 

Νοσοκομείου, φορητό ακτινολογικού σε νεογνά και ΜΕΘ; 

8. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για τη στελέχωση όχι μόνο του 

ακτινολογικού αλλά συνολικά του Π.Γ.Ν.Λ με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και 

διοικητικό προσωπικό; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




