
 

 

 

 

Λαμία, 29 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

ΘΕΜΑ: «Αδρανείς και μη λειτουργικές κλίνες Μ.Ε.Θ. στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λαμίας» 

Εδώ και ενάμιση έτος ακόμη κατά τη διάρκεια και της πρώτης φάσης εξέλιξης 

της πανδημικής κρίσης διαφαίνονταν η αναγκαιότητα επέκτασης του αριθμού των 

κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.). Παρά το ότι αυτό ζητούνταν 

επίμονα τόσο από πλευράς του επιστημονικού κόσμου, ο οποίος είχε διατυπώσει εξ 

αρχής εκτιμήσεις για την κατά 75% πιθανότητα εμφάνισης ενός νέου κύματος, όσο από 

πλευράς του πολιτικού κόσμου, όπως ενδεικτικά προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

7625/23-06-2020 ερώτηση με θέμα: «Ανάγκη ανάπτυξης νέων κλινών Μ.Ε.Θ. στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας», εν τέλει κατέστη - εν μέρει - εφικτό, μετά από ένα 

περίπου χρόνο, στο πλαίσιο της αξιοποίησης ενεργειών κοινωνικής ευθύνης. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου  που κυκλοφόρησε σε περιφερειακά μέσα 

ενημέρωσης στις 04-02-2021, αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα ότι: «…παραδίδονται 

σήμερα προς λειτουργία επτά (7) νέες κλίνες ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 

δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος…», αφού έλαβε προηγουμένως χώρα σχετική 

δημόσια εξαγγελία από τις 2 Ιουλίου 2020.  

Εντούτοις, σήμερα, σε μία χρονική περίοδο όπου αναμένεται από τους ειδικούς 

επιστήμονες περαιτέρω πίεση των δευτεροβάθμιων μονάδων υγείας, συνεπεία του 

σήματος χαλάρωσης που έχει εκπέμψει η Κυβέρνηση, της ασθενικής εμπλοκής της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των δομών του κοινωνικού κράτους που δύναται 

να δράσουν στην κοινότητα και στην κατεύθυνση της προσπάθειας άμβλυνσης των 

ενδοιασμών όσων παραμένουν ανεμβολίαστοι καθώς και της μη ουσιαστικής 

ενίσχυσης με το αναγκαίο υγειονομικό προσωπικό, αυτές καλούνται να ανταπεξέλθουν 

χωρίς τη λειτουργία των κλινών Μ.Ε.Θ. που έχουν προέλθει από δωρεά! Ενδεικτικά, 



στην Π.Ε. Φθιώτιδας, στην οποία εδρεύει το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας – το οποίο 

ειρήσθω εν παρόδω δέχεται περιστατικά και από όμορες Περιφερειακές Ενότητες – 

σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας https://emvolio.gov.gr/ (26/11), ο αριθμός των 

ολοκληρωμένων εμβολιασμών στην περιοχή είναι μόλις 81.095, ενώ αυτός που αφορά 

την αναμνηστική δόση 14.444, καταδεικνύοντας έτσι την αναγκαιότητα ενός 

εμβολιαστικού restart για το οποίο μιλά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα η 

Αξιωματική Αντιπολίτευση.  

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην ίδια Π.Ε. βαίνει 

ανησυχητικά κλιμακούμενος, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να ξεπερνά τα 100, 

ο λόγος των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμό υπολογίζεται σε 84,05, ενώ ο μέσος 

όρος κρουσμάτων των τελευταίων επτά ημερών είναι 121,86 (Ημερήσια έκθεση 

επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορονοϊό, με δεδομένα έως την 25η 
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πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή 

ενότητα στις 25 Νοεμβρίου 2021). Το γεγονός αυτό συνθέτει μία άκρως ανησυχητική 

κατάσταση για την οποία οι αρμόδιοι φορείς της Φθιώτιδας είχαν κρούσει τον κώδωνα 

του κινδύνου. Ενδεικτικώς, τίθεται υπ’ όψιν το από 22-09-2021 Δελτίο Τύπου του 

Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας εντός του οποίου πραγματοποιείται μνεία στην 

αναγκαιότητα προετοιμασίας απέναντι σε ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας, το οποίο 

και διαβιβάστηκε προς το αρμόδιο Υπουργείο, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 

3960/24-09-2021 κοινοβουλευτικής παρέμβασης. Τέλος, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 

πρωτ. 5300/24-03-2021 ερώτησης (σημείο 2), έχει υποβληθεί ερώτημα – πρόταση που 

δύναται να εισφέρει στην επιχειρησιακή ενίσχυση της εν λόγω δομής.  

Επειδή, από τις 4 Φεβρουαρίου του 2021 και μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, 

σε σχέση με την περίοδο υπόμνησης της αναγκαιότητας ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, οι επτά (7) κλίνες Μ.Ε.Θ. που χορηγήθηκαν από το 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αρκετούς μήνες αργότερα, παραμένουν αδρανείς.  

Επειδή, τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα 

Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις των ειδικών εμπειρογνωμόνων περί της 

έντασης της, προκαλούμενης από την πανδημία, πίεσης προς τις δευτεροβάθμιες 

μονάδες υγείας, καλούν σε εγρήγορση και σε έστω και την ύστατη στιγμή 

επιστράτευση όλων των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπισή της.  

https://emvolio.gov.gr/


Επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες εν σχέσει με την εξέλιξη 

της πανδημίας και ειδικότερα περί εμφάνισης της μετάλλαξης Β.1.1.529 επιβάλλεται ο 

αναπροσδιορισμός της υφιστάμενης διαχείρισης από πλευράς της Πολιτείας και της 

ενίσχυσης, με τη μετακίνηση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων και την 

επιστράτευση του συνόλου των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1) Για ποιο λόγο δεν έχουν καταστεί έως σήμερα λειτουργικές οι επτά (7) 

κλίνες Μ.Ε.Θ. που χορηγήθηκαν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας;  

2) Πότε προγραμματίζεται αυτές να καταστούν λειτουργικές; 

3) Δεδομένου ότι, ήδη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 5300/24-03-2021 

ερώτησης (σημείο 2), έχει υποβληθεί ερώτημα - πρόταση που δύναται να 

εισφέρει στην ενίσχυση της εν λόγω δομής και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι 

δεν έχει υπάρξει έως σήμερα απάντηση, προτίθεται η νέα πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Υγείας να προβεί στην εξέτασή του/της; 

Ο ερωτών βουλευτής 

Ιωάννης Σαρακιώτης 

 


