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Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Εκτός λειτουργίας τα χειρουργεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Το σύστημα Δημόσιας Υγείας βρίσκεται ένα βήμα πριν την απόλυτη κατάρρευσή του. Μετά
από τις καταγγελίες για μηχανήματα που δε λειτουργούν σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας
και της περιφέρειας, με ανακοίνωσή του ο Διοικητής του νοσοκομείου Λαμίας ενημέρωσε στις
31.10.2016 ότι «όλα τα χρόνια περιστατικά που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, δε
δύνανται να αντιμετωπίζονται στο Γ.Ν Λαμίας, από σήμερα μέχρι νεωτέρας, λόγω σοβαρής
υποστελέχωσης του Αναισθησιολογικού τμήματος». Με την ίδια ανακοίνωση, ο Διοικητής
ενημερώνει ότι όλα τα επείγοντα περιστατικά θα διακομίζονται στα νοσοκομεία
αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Ουσιαστικά, με τον πλέον επίσημο τρόπο μπαίνει «λουκέτο» στο γενικό Νοσοκομείο Λαμίας,
το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Στερεάς Ελλάδας. Γυρνάμε δεκαετίες πίσω όταν οι κάτοικοι
μιας περιοχής έπρεπε να ταξιδεύουν χιλιόμετρα μακριά από τις πόλεις τους προκειμένου να
έχουν πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη. Να επισημάνουμε επίσης ότι από τις αρχές
Αυγούστου 2016 οι γιατροί του νοσοκομείου Λαμίας είχαν δημοσιοποιήσει τα προβλήματα
που αντιμετώπιζε το νοσοκομείο και είχαν επισημάνει τους κινδύνους που αυτές οι ελλείψεις
συνεπάγονταν. Ο διοικητής είχε εκφράσει τη βούλησή του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα,
αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τα κίνητρα πίσω από τις επισημάνσεις των ιατρών.
Επειδή:




Με την ολιγωρία που αγγίζει τα όρια της αδιαφορίας των διοικήσεων των
νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας τίθενται καθημερινά σε κίνδυνο ανθρώπινες
ζωές
Είναι ζήτημα χρόνου να παρουσιαστούν παρόμοια περιστατικά και άλλα μεγάλα
νοσοκομεία της περιφέρειας

Ερωτάται ο κ. υπουργός:
1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους το Γ.Ν Λαμίας έφτασε στο οριακό σημείο να
διακόψει τη λειτουργία των χειρουργείων λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων; Είχε
ενημερωθεί το υπουργείο εγκαίρως από τη διοίκηση του νοσοκομείου για τα
προβλήματα; Ποιες ήταν οι ενέργειες Διοίκησης/ υπουργείου προκειμένου να
προλάβουν την κατάρρευση της λειτουργίας του Νοσοκομείου και γιατί αυτές
(προφανώς) δεν ήταν επιτυχημένες;

2. Ποιος ο από εδώ και πέρα σχεδιασμός Διοίκησης/ υπουργείου για να ξεπεραστούν τα
προβλήματα; Ποιες είναι οι ενέργειες (πέρα από τη συνήθη δικαιολογία περί έλλειψης
πιστώσεων) που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επαναλειτουργήσει το νοσοκομείο;
3. Πόσα και ποια νοσοκομεία ανά την επικράτεια αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα
και βρίσκονται στα πρόθυρα του «λουκέτου»; Ποιες οι ενέργειες για να προληφθούν
παρόμοιες εξελίξεις και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα;
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