
 

 

 

 

Αθήνα,  7 Ιουνίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

ΘΕΜΑ: «Τα προβλήματα βαίνουν αυξανόμενα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας – Οδεύει προς 

κλείσιμο το Τμήμα Παιδιατρικής» 

Παρά τις αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και τη συνακόλουθη διατύπωση 

επιμέρους προτάσεων όλο το προηγούμενο διάστημα, με σκοπό την έγκαιρη και ουσιαστική ενίσχυση 

του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας κι ως εκ τούτου τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών του 

πληθυσμού τόσο της περιοχής στην οποία εδρεύει, όσο και όμορων περιοχών, η Κυβέρνηση είτε δεν 

ανταποκρινόταν, είτε προέβαινε σε ανούσιες απαντήσεις χωρίς να αντιμετωπίζει επί της ουσίας τα 

θιγόμενα προβλήματα.  

Πρόσφατα, σε Δελτίο Τύπου του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας 

αποκρυσταλλώθηκε η απόγνωση την οποία έχουν επιφέρει οι Κυβερνητικοί χειρισμοί. Όπως 

επισημάνθηκε μεταξύ άλλων το ποσοστό κάλυψης του ισχύοντος οργανισμού από ιατρικό προσωπικό 

δεν ξεπερνά το 53%, γεγονός στο οποίο έχουν συμβάλλει οι κατά την προηγούμενη διετία μαζικές 

αποχωρήσεις/παραιτήσεις, αναστολές εργασίας και συνταξιοδοτήσεις κρίσιμης σημασίας 

ιατρικών ειδικοτήτων. Μετά τις – στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου – ήδη επισημανθείσες 

ελλείψεις σε άλλα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ειδικής μνείας, χρήζει η τωρινή 

κατάσταση που επικρατεί στο Τμήμα της Παιδιατρικής, όπου μέχρι πρότινος, σύμφωνα με τα 

δημοσιευμένα στοιχεία, υφίσταντο μόλις δύο (2) Παιδίατροι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τις 

ανάγκες σε μία νοσοκομειακή μονάδα ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων, αλλά και τις εφημερίες 

τριάντα (30) ημερών. Σε πιο πρόσφατο δημοσίευμα αναφορικά με την επικρατούσα κατάσταση στο 

ίδιο τμήμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Χωρίς παιδίατρο από σήμερα το νοσοκομείο Λαμίας,  αφού 

το πρόβλημα της έλλειψης δεν λύθηκε ούτε με την μετακίνηση γιατρού από νοσοκομείο γειτονικής πόλης 

[…] Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία στην μαιευτική κλινική και για τις επίτοκες, αλλά και για αυτές 

που γέννησαν και δεν πήραν ακόμη εξιτήριο οι ίδιες και τα βρέφη τους, από το νοσοκομείο». 



Η ως άνω, συνοπτικά, περιγραφόμενη κατάσταση χαρακτηρίζει τη γενική εικόνα που 

επικρατεί και η οποία συνιστά συνέπεια της αναποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης στο να 

διαμορφώσει ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας των δομών του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, που θα επιτρέπει στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας να παραμένει 

στον τόπο διαμονής/καταγωγής του και αντίστοιχα θα προσελκύει το υγειονομικό προσωπικό να 

στελεχώσει την εν λόγω δομή.  

Σε επίρρωση των ανωτέρω εντός του υπ’ αριθ. πρωτ. 78190/16-02-2022 εγγράφου (απάντηση 

στην υπ’ αριθ. 1889/15-12-2021 κοινοβουλευτική ερώτηση) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Με το 

αρ. πρωτ. 105086/10-12-21 αίτημα της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ζητήθηκε η έγκριση 

πρόσληψης των κάτωθι ειδικοτήτων για το Γ.Ν. Λαμίας: Παιδιατρικής, Ουρολογίας, 

Αναισθησιολογίας, Ακτινολογίας, Οδοντιατρικής, Καρδιολογίας, Μαιευτικής Γυναικολογίας και 

μία θέση για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή 

Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής...». 

Εντούτοις, όπως συμπληρώνεται «…το ανωτέρω αίτημα παραμένει προς αξιολόγηση των 

υπηρεσιακών αναγκών, με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία της Υ.ΠΕ.». Ενώ προηγουμένως, στο 

πλαίσιο του υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Π. 59205/19-11-2021 εγγράφου το οποίο κοινοποιήθηκε σε απάντηση 

της υπ’ αριθ. πρωτ. 3960/24-9-2021 κοινοβουλευτικής παρέμβασης, τονίστηκε ότι σε σχέση με τις 

προκηρύξεις των θέσεων ιατρών του 2020 και 2021, «συνολικά για το Γ.Ν. Λαμίας προκηρύχθηκαν 41 

θέσεις, αλλά οι 21 κατέστησαν άγονες», χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται με ποιον τρόπο 

συγκεκριμένα, θα επισυμβεί η συνέχιση της προσπάθειας ενίσχυσης του, όπως επίσης αναφέρεται.  

Επειδή, τα παραπάνω δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για ισχυρισμούς ότι η κατάσταση στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, μπορεί να συνεχίσει υπό τις παρούσες συνθήκες, κατά τις οποίες 

κυριαρχεί η «αιμορραγία» του σε ανθρώπινο δυναμικό και ιδίως σε ιατρικό προσωπικό. 

Επειδή, υφίσταται μείζονα αναγκαιότητα για τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού εργασιακού 

περιβάλλοντος το οποίο αφενός θα ευνοεί την παραμονή του ανθρώπινου δυναμικού στην πόλη της 

Λαμίας και την ευρύτερη περιοχή και αφετέρου θα προσελκύει υγειονομικό προσωπικό σε αριθμό και 

ειδικότητες για τις οποίες υφίσταται ανάγκη στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. 

Επειδή, η υποστελέχωση που επικρατεί στα περισσότερα Τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας έχει εγείρει μείζονα ανησυχία στην τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή, με αυτή του 

Τμήματος Παιδιατρικής να αποτελεί την κορωνίδα των περιστατικών της εξελισσόμενης υποβάθμισης 

του.  

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11874955.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11816821.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11788802.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11735961.pdf


Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προβεί στην προκήρυξη του αναγκαίου αριθμού 

οργανικών θέσεων των ιατρικών ειδικοτήτων επιδεικνύοντας προτεραιότητα σε αυτές που 

θεωρούνται πρώτης γραμμής; 

2. Προτίθεται να εκπονήσει παράλληλα το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο της ως άνω 

αναφερόμενης διαδικασίας, ένα ειδικό σχέδιο παροχής κινήτρων προκειμένου να καταστήσει 

πιο ελκυστική την επιλογή των συγκεκριμένων θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας; 

3. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της 

κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το Τμήμα Παιδιατρικής;  

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Ιωάννης Σαρακιώτης 


