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Προσ Σην Βουλή Σων Ελλήνων 

Eρώτηςη και Αίτηςη Κατάθεςησ Εγγράφων 
Για τον κ. Τπουργό Τγείασ και Πρόνοιασ 

 

Θέμα : Μονάδα τεχνητού νεφρού Γενικού Νοςοκομείου Λαμίασ 
 

Όπωσ εύναι γνωςτό η Μονϊδα Τεχνητού Νεφρού του  Νοςοκομεύου Λαμύασ ςτεγϊζεται 
ακόμη ςτο παλαιό κτύριο,  με αποτϋλεςμα, η ευπαθόσ ομϊδα των  νεφροπαθών ςυνανθρώπων μασ   
να ταλαιπωρεύται  καθημερινϊ και να  δϋχεται  υποβαθμιςμϋνεσ υπηρεςύεσ υγεύασ.  

Με επιςτολό μου ςτισ  15-3-2010  προσ την  κα Γραμματϋα  τησ Περιφϋρειασ Στερεϊσ 
Ελλϊδασ εύχα ζητόςει να προκαλϋςει ςύςκεψη όλων των αρμόδιων φορϋων και των Βουλευτών τησ 
Φθιώτιδασ για να ενημερωθούμε για την πορεύα του ϋργου, ώςτε όλοι μαζύ αλλϊ και ο καθϋνασ από 
το μϋροσ του να βοηθόςουμε ςτην όςο το δυνατό ταχύτερη ολοκλόρωςό του.  Η κα Γενικό 
Γραμματϋασ όμωσ δεν   ςυγκϊλεςε καμύα ςύςκεψη .  Φαύνεται ότι οι υπεύθυνοι  όχι μόνο δεν ϋχουν 
την ευθιξύα να απαντούν ςε εκπροςώπουσ του Ελληνικού λαού,  αλλϊ θεωρούν περιττό και  την 
ϋκφραςη οποιαςδόποτε ϊποψησ πϋραν του κομματικού τουσ περιβϊλλοντοσ .  

Από το 2009 υπόρχαν  όλεσ οι απαραύτητεσ μελϋτεσ για την καταςκευό νϋασ Μονϊδασ 
Τεχνητού Νεφρού, Νοςηλευτικόσ Μονϊδασ, Αμφιθϋατρου και επιςτημονικόσ Βιβλιοθόκησ ςτο  
Γενικό Νοςοκομεύο Λαμύασ.  Η Διούκηςη του Νοςοκομεύου και η πολιτικό ηγεςύα όμωσ  τισ αγνόηςε 
και προχωρϊ ςτην ανακαταςκευό του παλαιού κτιρύου, για να ςτεγαςτεύ εκεύ η μονϊδα Τεχνητού 
Νεφρού . Παρότι το καλοκαύρι  ακούςαμε δηλώςεισ κυβερνητικού ςτελϋχουσ ότι ςε μύα εβδομϊδα θα 
δημοπρατηθεύ το νϋο ϋργο, δυςτυχώσ ϋχουν περϊςει πολλϋσ εβδομϊδεσ και αυτό δεν ϋχει γύνει 
ακόμη . 
 

Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΣΑΘΕ και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΘΕ ςτο ώμα: 
 
1.Για ποιουσ λόγουσ δεν προχώρηςε το ϋργο για το οπούο υπόρχαν όλεσ οι απαραύτητεσ μελϋτεσ; 
 
2.Υπϊρχει ςτο προτεινόμενο κτύριο πρόβλεψη για Αμφιθϋατρο και Επιςτημονικό Βιβλιοθόκη  και τι  
ϊλλεσ  χρόςεισ ϋχουν προβλεφθεύ  ςτο ϋργο  αυτό; 
 
3.Πούεσ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ του Νοςοκομεύου Λαμύασ και βϊςει πούων μελετών  αποφαςύςθηκε η  
καταςκευό του νϋου ϋργου και όχι του όδη προγραμματιςμϋνου, με αποτϋλεςμα όχι μόνο την 
καθυςτϋρηςη αλλϊ και το υπερβολικϊ αυξημϋνο  κόςτοσ καταςκευόσ;  
 
4.Γνωρύζετε ότι το Παλαιό Νοςοκομεύο - πρώην Σανατόριο - ϋχει προβλόματα ςτατικόσ επϊρκειασ; 
 
5.Υπϊρχει μελϋτη ςτατικόσ θωρϊκιςησ και αποκατϊςταςησ του κτιρύου και να κατατεθεύ παν 
ϋγγραφο ςχετικϊ με την υπόθεςη αυτό. Και εφόςον υπϊρχει μελϋτη ςτατικόσ επϊρκειασ εύναι 
ςύμφωνα με τον νϋο αντιςειςμικό ό θα πρϋπει να εκπονηθεύ καινούργια μελϋτη; 
 
6.Από πότε χρονολογεύται η υπϊρχουςα μελϋτη αντιςειςμικόσ επϊρκειασ του κτιρύου; 
 
7.Πούα η προβλεπόμενη δαπϊνη τησ ςτατικόσ αποκατϊςταςησ και επϊρκειασ του κτιρύου; 
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8.Με δεδομϋνα τα μεγϊλα οικονομικϊ προβλόματα όλων των Νοςοκομεύων,  ϋχει  ληφθεύ υπόψη το 
αυξημϋνο κόςτοσ λειτουργύασ των δύο κτιρύων, καθώσ επύςησ και οι αυξημϋνεσ ανϊγκεσ ςε 
προςωπικό που θα προκύψουν από την ανϊπτυξη των υπηρεςιών ςε δύο κτύρια; 
 
9.Πούα λύςη κρύνετε ςυμφερότερη και οικονομικότερη, από την ανϋγερςη μιασ νϋασ πτϋρυγασ που 
βρύςκεται όδη ςε φϊςη ολοκληρωμϋνησ μελϋτησ ςυγκριτικϊ με την αντιςειςμικό προςταςύα που 
πρϋπει να υποβληθεύ το παλαιό κτύριο 
 
 
 

Αθήνα, 06/12/2010 
 

Ο Ερωτών Βουλευτήσ 

 
Αθανάςιοσ Γιαννόπουλοσ 


