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Θέµα: «Οριακή η Κατάσταση Λειτουργίας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας» 

Ιδιαίτερα προβληµατική είναι η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας, το 
µεγαλύτερο Νοσοκοµείο της Στερεάς Ελλάδας, καθώς χειρουργεία 
αναβάλλονται εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγου ενώ την ίδια στιγµή η 
διοίκηση του νοσοκοµειακού ιδρύµατος αδυνατεί να διαχειριστεί καθηµερινά 
ζητήµατα καθότι τελεί υπό παραίτηση από την ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας. 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας εµφανίζει προβλήµατα στην παροχή των 
υπηρεσιών υγείας λόγω αφενός των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό που 
φθάνουν το 50 τοις εκατό µε δεδοµένο ότι υπηρετούν 72 γιατροί για 143 
οργανικές θέσεις, και αφετέρου του πεπαλαιωµένου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει στο από 7/1/2018 
δηµοσίευµα η ειδησεογραφική πύλη lamiareport.gr, τρεις µόλις ιατροί 
καλούνται να σηκώσουν το βάρος τακτικών και έκτακτων περιστατικών.  

Οι αναγκαστικές εφηµερίες και µετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από άλλα 
νοσοκοµεία προσφέρουν προσωρινή και µεσοβέζικη λύση στα οξυµένα 
προβλήµατα του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. Αντιπροσωπευτική είναι η 
περίπτωση της Ογκολογικής κλινικής του νοσοκοµείου η οποία 



υπολειτουργεί καθώς µία φορά την εβδοµάδα µεταβαίνει ογκολόγος από το 
Βόλο προκειµένου να εξετάσει ασθενείς. 

Επειδή το Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας διαθέτει 318 αναπτυγµένες κλίνες 
νοσηλείας και εφηµερεύει 24ώρες το 24ώρο επί 365 ηµέρες το χρόνο για την 
κάλυψη τακτικών και έκτακτων ιατρικών περιστατικών στη Στερεά Ελλάδα,  

Επειδή η δηµόσια υγεία αποτελεί κοινωνικό δικαίωµα και φυσικό αγαθό 
συνταγµατικά κατοχυρωµένο κυρίως µε το άρθρο 21 § 3 του Συντάγµατος, 

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Προτίθεστε να καταργήσετε τις ελαστικές µορφές απασχόλησης και να 
προβείτε σε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης ώστε να καλυφθούν οι κενές οργανικές 
θέσεις; Εάν ναι, ποιος ο χρονικός προγραµµατισµός; 

- Με ποιον τρόπο σκοπεύετε µεσοπρόθεσµα και έως ότου γίνουν νέες 
προσλήψεις να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα της έλλειψης 
αναισθησιολόγου που οδηγεί στην αναβολή χειρουργείων;  

- Υπάρχει σχεδιασµός για την πλήρη επαναλειτουργία της ογκολογικής 
κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας; Εάν ναι, παρακαλώ όπως 
παράσχετε το σχετικό σχέδιο δράσης του υπουργείου σας. 

- Υπάρχει πρόβλεψη για ικανοποίηση του αιτήµατος της Ένωσης Ιατρών 
Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας Φθιώτιδας που αφορά στην 
υπογραφή νέας κλαδικής συµφωνίας για σταθερό ηµερήσιο και 
εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας; 

- Ποια η πρόθεση του υπουργείου σας περί αντικατάστασης ή µη της 
διοίκησης του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας;  
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