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ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Υπό κατάρρευση το νοσοκομείο Θήβας 

Σε συνέχεια της από 27 Οκτωβρίου 2015 ερώτησης των βουλευτών του Ποταμιού
με αριθμό 584/27-10-2015 για τα Συνεχιζόμενα και νέα προβλήματα και ελλείψεις
στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, για την οποία εκκρεμεί η απάντηση από πλευράς
του Υπουργείου Υγείας, σας διαβιβάζουμε το επισυναπτόμενο από 7/1/2016,
Δελτίο Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας. 

Στην εν λόγω επιστολή ο Ιατρικός Σύλλογος Θήβας αναφέρεται ξανά στα σοβαρά
προβλήματα λειτουργίας και υποστελέχωσης του Νοσοκομείου της Θήβας το
οποίο φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Καταδεικνύεται
χαρακτηριστικά η έλλειψη ενδιαφέροντος από την Πολιτεία και το αρμόδιο
Υπουργείο για τη φθίνουσα πορεία του Νοσοκομείου, η μεγάλη έλλειψη σε ιατρικό
και παραϊατρικό προσωπικό, οι μετακινήσεις ιατρών, η εξαντλητική
υπεραπασχόληση του λιγοστού προσωπικού όπως και τα προβλήματα εφημερίας
Ιατρού ειδικότητας Παθολόγου τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εορτών
των Χριστουγέννων.

Με θεμελιώδη και αυτονόητη την υποχρέωση της Πολιτείας για την παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες της χώρας και με
δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και δη της
παραμελημένης εδώ και χρόνια, περιοχής της Θήβας οι κάτοικοι της οποίας δεν
μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πολίτες 2ης κατηγορίας, αναμένουμε τις δικές σας
απαντήσεις αναφορικά με τα προβλήματα και τις ελλείψεις που συνεχίζει να
αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής
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Δελτίο Τύπου

Οι επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις του Συλλόγου μας σχετικά με τη
φθίνουσα κατάσταση του Νοσοκομείου Θηβών, όπως φαίνεται, κανέναν αρμόδιο
δεν έχουν συγκινήσει ούτε κανείς ενδιαφέρθηκε προκειμένου να ανασχεθεί αυτή η
φθίνουσα πορεία.

Δυστυχώς η κατάρρευση του Νοσοκομείου θεωρείται μάλλον από τους
αρμοδίους δεδομένη και μη αναστρέψιμη, αν όχι σκόπιμη και προσχεδιασμένη.

Οι τελευταίες εξελίξεις, μετά την άκριτη  απομάκρυνση του μέχρι πρότινος
Αναπληρωτή Διοικητή κου Δεσύλα, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας, ενώ
παράλληλα η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας.

Παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες εκκλήσεις μας για ενίσχυση του
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, ακολούθησαν  εσπευμένα απαράδεκτες και
χαριστικές μετακινήσεις δύο ατόμων  από τις ήδη υποστελεχωμένες  Διοικητικές
Υπηρεσίες.

Όσον αφορά τις παρεχόμενες Ιατρικές Υπηρεσίες: Οι μετακινήσεις Ιατρών
από τον Ν. Βοιωτίας προς τον Ν. Φθιώτιδας συνεχίζονται . Η υπεραπασχόλιση του
αποδυναμωμένου Ιατρικού προσωπικού δεν είναι χωρίς συνέπειες. Οι Ιατροί
εξαντλούνται  έχοντας  ξεπεράσει τα «όριά τους».

Κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2015 (διάστημα που εφημερεύει
το Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Θήβας για όλο τον Ν. Βοιωτίας), δημιουργήθηκε
τεράστιο πρόβλημα. Αυτό προέκυψε μετά την ΞΑΦΝΙΚΗ αναρρωτική άδεια του ενός
εκ των τριών Παθολόγων μέσα στην εορταστική περίοδο. Συνέπεια των ανωτέρω
ήταν στις 29/12και 31/12/15 στον Ν. Βοιωτίας να μην υπάρχει εφημερεύων
Παθολόγος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ταχθεί στην με κάθε τρόπο
προστασία του Νοσοκομείου το οποίο ανήκει στο Θηβαϊκό λαό και όχι στις
προθέσεις κάθε Διοικούντος. Είναι φανερό ότι εκείνοι που κρατούν στα χέρια τους
τις λύσεις (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και Διοίκηση 5ης ΥΠΕ), επιδεικνύουν
μέγιστη αδιαφορία και απαξίωση και μας επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά, ότι
θεωρούν τους πολίτες της Βοιωτίας , πολίτες «δεύτερης » κατηγορίας.

Για τον Ιατρικό Σύλλογο Θηβών

Η Πρόεδρος                              Ο Γεν.Γραμματέας

Φιλιώ Πρωτόπαπα                                                                 Λουκάς
Ανανίκας
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