
 
 
 

 

 
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022  

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Υποστελέχωση Νοσοκομείου Καστοριάς» 

Προβληματική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο της Καστοριάς όσον αφορά την 

απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του. Όπως επισημαίνει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και 

Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας, η υποστελέχωση που υφίστανται σε καίριες ειδικότητες ιατρικού 

προσωπικού, δημιουργεί πρακτικά ζητήματα εξυπηρέτησης. 

Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζεται η απουσία πνευμονολόγου μέχρι και σήμερα και μάλιστα σε ένα νοσοκομείο 

που υπήρξε από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά του Covid-19. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί τεράστια κενά και ελλείψεις που καλούνται να καλύψουν άλλες ειδικότητες, καθώς η πανδημία 

είναι σε εξέλιξη.  

Επιπρόσθετα, σε κλινικές όπως η Καρδιολογική και η Παθολογική, αλλά και στο Ακτινολογικό και το 

Αναισθησιολογικό Τμήμα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από την υποστελέχωση και οι υπάρχοντες ιατροί 

έχουν οδηγηθεί σε εργασιακή εξουθένωση, υπερβάλλοντας εαυτόν, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 

στα καθήκοντά τους προς όφελος των πολιτών.  

Το Υπουργείο Υγείας, με την ανεπαρκή διαχείριση και τον ελλιπή σχεδιασμό του, όχι μόνο δεν έκανε τις 

απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού εν μέσω της πανδημίας Covid-19 και των λοιπών κινδύνων 

που ελλοχεύουν συνεχώς στη δημόσια υγεία, αλλά αντιθέτως συνεχίζει την υποβάθμιση της δημόσιας 

υγείας, προχωρώντας όλο και περισσότερο στην υποβάθμισή της και προάγοντας τις ελαστικές εργασιακές 

σχέσεις, με απώτερο στόχο την είσοδο ιδιωτικών συμφερόντων στον ευαίσθητο χώρο του δημόσιου 

συστήματος υγείας.  

Επειδή, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, αντί να ενισχύεται, συνεχώς υποβαθμίζεται, χάνοντας διαρκώς 

προσωπικό,  

Επειδή, σε πολλές περιπτώσεις η υποστελέχωση του νοσοκομείου της Καστοριάς δημιουργεί έντονα 

προβλήματα τόσο στη λειτουργία των κλινικών και των ΤΕΠ, όσο και στις εφημερίες πολλών άλλων 

τμημάτων,  

Επειδή, το νοσοκομείο της Καστοριάς ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία της Ελλάδας που βρέθηκε στην 

πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας, με όλο το προσωπικό του να υπερβάλλει εαυτόν 

προκειμένου να ανταπεξέλθει στην μεγάλη διασπορά του Covid-19,  

Επειδή, ήδη από τις απαρχές του ξεσπάσματος της πανδημίας η θέση της ειδικότητας του πνευμονολόγου 

ήταν από τις πρώτες που έπρεπε να καλυφθεί,  
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Επειδή, φημολογείται έντονα ότι η κυβέρνηση προτίθεται να υποβαθμίσει τα περιφερειακά νοσοκομεία 

αφήνοντας εκτεθειμένους τους πολίτες,  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

1. Προτίθεστε να ενισχύσετε το νοσοκομείο Καστοριάς με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις 

ειδικότητες που εκλείπουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα;  

2. Υπάρχει στις προθέσεις η πρόβλεψη κινήτρων για τη στελέχωση του Νοσοκομείου Καστοριάς 

καθώς πρόκειται για νοσοκομείο που καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού μιας παραμεθόριας 

περιοχής;  

3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την συνέχιση της λειτουργίας των νοσοκομείων της 

Δυτικής Μακεδονίας;  

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 




