
 

 

 

 

Λαμία, 15 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με 

υγειονομικό και λοιπό προσωπικό» 

Η χώρα μας βρίσκεται στην κορύφωση των κρουσμάτων κορονοϊού και των 

ανθρώπινων απωλειών ανά εκατομμύριο πληθυσμού, παραμένοντας χαμηλό το 

ποσοστό του ρυθμού των εμβολιασμών στη χώρα και στη Φθιώτιδα, ενώ πρόσφατα 

δεκατέσσερις (14) συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Φθιώτιδας έχασαν τη μάχη με 

τον κορονοϊό σε διάστημα μόλις τεσσάρων (4) ημερών, από την Παρασκευή μέχρι και 

τη Δευτέρα. Παρόλα αυτά η Κυβέρνηση συνεχίζει να μην μεριμνά για την ενεργότερη 

εμπλοκή του τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη Φθιώτιδα να αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιας και ακόμη δεν έχει καταστεί εφικτή η λειτουργία 

της 2ης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) στην περιοχή του Παγκρατίου Λαμίας, 

ενώ συνεχίζει να αφήνει αθωράκιστη και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για την 

αρτιότερη λειτουργία του οποίου οι πολίτες, αξιώνουν την ουσιαστική ενίσχυσή του. 

Σημειώνεται δε, παρότι από τον Ιούνιο του περασμένου έτους είχε αναδειχθεί η 

αναγκαιότητα επέκτασης του αριθμού των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

(υπ’ αριθ. πρωτ. 7625/23-06-2020 ερώτηση με θέμα: «Ανάγκη ανάπτυξης νέων κλινών 

Μ.Ε.Θ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας»), η Κυβέρνηση αδυνατεί ακόμη να θέσει σε 

λειτουργία τις επτά (7) κλίνες Μ.Ε.Θ. που χορηγήθηκαν από το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, καλύπτοντας κατά το βέλτιστο δυνατό μέρος των υφισταμένων και 

μελλοντικών αναγκών υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή. Επιπροσθέτως, 

σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία, εκ μέρους του συλλογικού οργάνου διοίκησης της 

ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας διαπιστώνεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης 

του με σειρά ειδικοτήτων ιατρικού και άλλου προσωπικού.  



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 25/29-10-2021 (ΑΔΑ:ΨΡΑ04690ΒΜ-

ΥΙΥ) Απόσπασμα Πρακτικού Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, και κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. Π/23559/29-10-2021 

εισήγησης του Διοικητή, ελήφθη η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση περί α) έγκρισης 

πρόσληψης επικουρικού ιατρικού προσωπικού σε ότι αφορά τις παρακάτω ειδικότητες: 

• Δύο (2) θέσεις επικουρικών ιατρών Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής 

Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-

Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας με αποδεδειγμένη 

εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην 

επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – 

διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας για το τμήμα επειγόντων 

περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου. 

• Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού Παιδιατρικής 

• Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού στην ειδικότητα Ουρολογίας 

• Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού Αναισθησιολογίας 

• Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού Ακτινολογίας 

• Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού Οδοντιατρικής 

• Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού Καρδιολογίας 

• Μία (1) θέση επικουρικού ιατρού Μαιευτικής –Γυναικολογίας 

β) εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων από το Οικονομικό Τμήμα και γ) 

εξουσιοδότησης του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και 

εντολής αυτού να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την εκτέλεση και υλοποίηση 

της ανωτέρω απόφασης. 

 Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 25/29-10-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΩΜ74690ΒΜ-ΟΥΠ) Απόσπασμα Πρακτικού Τακτικής Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και κατόπιν της υπ’ αριθ. 

πρωτ. Π/23558/29-10-2021 εισήγησης του Διοικητή, ελήφθη η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση 

περί α) έγκρισης αποστολής αιτήματος στην 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για χρονικό διάστημα -24- μηνών και 

συγκεκριμένα: 



• Δύο (2) ατόμων ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 

• Δύο (2) ατόμων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 

• Ενός (1) ατόμου ΤΕ Λογιστικής 

• Ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και 

• Ενός (1) ατόμου ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 

προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας και περί β) 

εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων από το Οικονομικό τμήμα. 

Επειδή, με ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις του, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ενέκρινε την πρόσληψη των ως άνω ειδικοτήτων 

επικουρικού ιατρικού προσωπικού, συνεπεία της εκ μέρους του ανωτέρω οργάνου 

διαπιστούμενης αναγκαιότητας για την ενίσχυση αυτού με ανθρώπινο δυναμικό. 

Επειδή, η υφιστάμενη κατάσταση στη Λαμία και τη Φθιώτιδα, επιβάλλει, όπως 

έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, την ενίσχυση 

του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όπως αυτή διαπιστώνεται κατά τα ανωτέρω.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

Προτίθενται τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας να παράσχουν την 

έγκρισή τους επί των ως άνω εκτιθέμενων ΟΜΟΦΩΝΩΝ αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Ιωάννης Σαρακιώτης 


