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Δήμου Λαμιέων 
 

 
ΘΕΜΑ: Σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας αποτελεί τον κυρίαρχο πυλώνα 
προσφοράς υγειονομικών υπηρεσιών στους δημότες του Δήμου Λαμιέων. 
Δυστυχώς όμως, παρόλες τις προσπάθειες των εργαζομένων του 
νοσηλευτικού μας ιδρύματος να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 
των πολιτών, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζονται προβλήματα 
ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του.  

Ειδικότερα τα τελευταία 2 χρόνια, λόγω των παραιτήσεων και των 
συνταξιοδοτήσεων, υπάρχει μεγάλο κύμα αποχωρήσεων ιατρών 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της 
υποστελέχωσης (κάλυψη οργανικών θέσεων: 53% σε ιατρικό προσωπικό) -
χωρίς να εξαιρούνται άλλα τμήματα - είναι το Αναισθησιολογικό Τμήμα (3 
Αναισθησιολόγοι αντί για τους 8 πού προβλέπει το οργανόγραμμα), το 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (5 ιατροί-για το αυτόνομο τμήμα Τ.Ε.Π - 
αντί για 9), η Ουρολογική Κλινική (1 Ουρολόγος προς συνταξιοδότηση - 
αντί για 5 ), η Πνευμονολογική Κλινική (5 Πνευμονολόγοι από τους 
οποίους, οι 2 σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και ο 1 (ένας) προς 
συνταξιοδότηση - αντί για 7 ) και η Παιδιατρική κλινική (2 Παιδίατροι από 
τους οποίους 1 (ένας) εν ενεργεία και 1 (ένας) αποσπασμένος σε άλλο 
νοσοκομείο - αντί για 6 ).  

Όλο το προηγούμενο διάστημα το πρόβλημα της έλλειψης ιατρών 
αντιμετωπιζόταν είτε με μετακινήσεις (και εντέλλεσθε) σε τμήματα με 
αλλότριο, ως προς την ειδικότητά τους, αντικείμενο (πχ μετακινήσεις σε 
κλινικές covid-19), είτε με μετακινήσεις ιατρών από άλλες υγειονομικές 
δομές της 5ης Υ.Πε προκειμένου να καλυφθεί εφημεριακά το Γ.Ν. Λαμίας, 
είτε με συνάψεις έργου ορισμένου χρόνου με ιδιώτες ιατρούς (δελτίο 
παροχής υπηρεσιών-μπλοκάκι). Κατά συνέπεια, μέρος του ιατρικού 
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προσωπικού, εξαντλημένο από τις δύσκολες συνθήκες, οδηγήθηκε στην 
παραίτηση. 

Παράλληλα παρουσιάζονται προβλήματα σε νευραλγικής σημασίας 
τμήματα που λειτουργούν, με το υφιστάμενο λιγοστό και εξαντλημένο 
προσωπικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα 
και το Τμήμα νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων. Ενώ προβλέπονται από 
τον οργανισμό-οργανόγραμμα 33 θέσεις (13 θέσεις Τ.Ε Ραδιολογίας και 20 
θέσεις Δ.Ε Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων), το συγκεκριμένο τμήμα 
λειτουργεί με 8 εργαζόμενους (για την κάλυψη της λειτουργίας του 
ακτινολογικού εργαστήριου, του Αξονικού και του Μαγνητικού 
Τομογράφου, πραγματοποίηση μαστογραφιών, μέτρηση οστικής 
πυκνότητας, απεικονιστικές εξετάσεις στην Μ.Ε.Θ, στην Μ.Ε.Θ covid-19 και 
στην Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου). Ως συνέπεια της έντονης 
υποστελέχωσης αποτελεί η δυσλειτουργία και η μερική παύση της 
λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος (κάλυψη, ενίοτε, από Ιδιωτικά 
Κέντρα) με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εξυπηρέτηση των ασθενών 
και την λειτουργία του Γ.Ν. Λαμίας (ταλαιπωρία και διακομιδές ασθενών-
πρόσθετη οικονομική δαπάνη κλπ). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προαναφερθέντα προβλήματα που 
παρουσιάζονται όλο και πιο έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα στο 
κεντρικό υγειονομικό ίδρυμα του Ν. Φθιώτιδας, κρίνουμε απαραίτητο να 
απευθυνθούμε σε όλους τους θεσμικούς φορείς που έχουν την δυνατότητα 
με τις παρεμβάσεις τους να συντελέσουν στην θωράκιση των τοπικών 
δομών υγείας. Απευθυνόμαστε στη τοπική αυτοδιοίκηση διότι πιστεύουμε 
και θεωρούμε ότι δύναται από την πλευρά της και οφείλει να είναι αρωγός, 
πρωτοστατώντας, όταν παρουσιάζεται ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας. 

Ζητούμε:  

α) την σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
με θέμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων υποστελέχωσης του 
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. 

β) την δυνατότητα πρόσκλησης από το Δημοτικό Συμβούλιο και 
συμμετοχής στην συγκεκριμένη έκτακτη συνεδρίαση όλων των 
φορέων (πχ Βουλευτές Ν. Φθιώτιδας, εκπροσώπους 
κοινοβουλευτικών κομμάτων, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 
Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Διοικητή 5ης Υ.Πε, Διοικητή Γενικού 
Νοσοκομείου Λαμίας, εκπροσώπους συλλόγων) που μπορούν να 
συνεισφέρουν με την παρέμβασή τους στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. 

 
Μετά τιμής 

 
 

Ο Πρόεδρος                                   Η Γ. Γραμματέας 
 
            Οικονόμου Ευάγγελος                             Κορμπάκη Ελένη 
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