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Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά 

πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Ιουνίου συνάντηση µε τον Γ. Γ. Υγείας µε 

αντικείµενο τα φλέγοντα θέµατα του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας µε την συµµετοχή 

των  Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Σταίκου και Μπακοµήτρου και του ∆ιοικητή του Γ. Ν. 

Λαµίας.  

Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης πρωτοβουλίας της Περιφέρειας 

να συγκαλέσει επείγουσα σύσκεψη των εµπλεκοµένων φορέων και να παραβρεθεί σε 

αντίστοιχη σύσκεψη που έγινε στο Νοσοκοµείο Λαµίας προκειµένου να συντονίσουν 

ενέργειες σχετικά µε την κατάσταση του Γ. Ν. Λαµίας.  

Για το µείζον θέµα που έχει ανακύψει στο Νοσοκοµείο εξ΄ αιτίας της έλλειψης 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού µε αποτέλεσµα καθηµερινά πολλές κλινικές να 

υπολειτουργούν και άλλες να αναστέλλουν οριστικά την λειτουργία τους . Ήδη ο 

Περιφερειάρχης ενηµέρωσε τον Υπουργό και τον Γ.  Γ. µε επιστολή η οποία ήταν και η 

αφετηρία της άµεσης συνάντησης στο Υπουργείο.  

Ο κ. Περγαντάς στην διάρκεια της συνάντησης επανέλαβε µε έµφαση τα µεγάλα 

προβλήµατα και τις δυσχέρειες σε ότι αφορά την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου 

και ζήτησε την άµεση αντιµετώπισή τους µε προτάσεις οι οποίες αποτελούν προϊόν 

σύνθεσης των συσκέψεων που προηγήθηκαν .  



Συγκεκριµένα 1) Την άµεση κάλυψη των κενών στις Ειδικότητες που παρουσιάζουν 

οξύτατο πρόβληµα έλλειψης µε µετακινήσεις στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του από 

άλλα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ και συγκεκριµένα ενός Μαιευτήρα/Γυναικολόγου ενός 

Ακτινοδιαγνώστη, ενός Ορθοπεδικού και ενός Ογκολόγου.  

2) Να εγκριθεί το αίτηµα για προκήρυξη εννέα θέσεων επικουρικού ιατρικού 

προσωπικού για το Νοσοκοµείο Λαµίας και συγκεκριµένα δύο Ιατρών 

Μαιευτικής/Γυναικολογίας δύο Ακτινοδιαγνωστικής δύο Ογκολογίας ενός Ορθοπεδικής 

ενός Πνευµολογίας και ενός Παθολογίας για το τµήµα Επειγόντων Περιστατικών όπως 

αρχικά είχε αιτηθεί το Νοσοκοµείο. 

3) Να ξεπαγώσουν οι προσλήψεις Παραϊατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και Επικουρικού. Εναλλακτικά εάν αυτό δεν είναι 

εφικτό να µετακινηθεί προσωπικό των κατηγοριών αυτών από το Ι.Κ.Α Λαµίας καθώς ο 

ΕΟΠΥΥ εντάσσεται πλήρως στο Υπουργείο Υγείας και υπάρχει δυνατότητα 

µετακίνησης προσωπικού από τον φορέα αυτό.  

Παράλληλα στη συνάντηση συζητήθηκαν τα γενικότερα προβλήµατα των 

Νοσοκοµείων και των µονάδων Υγείας της Στερεάς Ελλάδος µε αίτηµα την όσο το 

δυνατόν άµεση αντιµετώπισή τους. Ο Γ. Γ. δεσµεύτηκε για την διερεύνηση άµεσων 

λύσεων ειδικά για την κάλυψη της λειτουργίας της µαιευτικής Κλινικής του Γ. Ν. Λ και 

για την περαιτέρω αντιµετώπιση των λοιπών ελλείψεων µε δεδοµένους τους 

ανασταλτικούς παράγοντες της προεκλογικής περιόδου.  
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