
 

     

 

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Αναστολή Λειτουργίας του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρο ΓΝΠΑ «Η 

Αγία Σοφία» 

 

Τις τελευταίες ημέρες πλήθος δημοσιευμάτων αναφέρονται στην αναστολή 

λειτουργίας του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία», που 

λειτουργεί από την δεκαετία του 1980 ως το μόνο παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο 

του ΕΣΥ.  

Πριν από 20 χρόνια υπήρχε η δυνατότητα να γίνονται χειρουργεία κάθε μέρα. Είχε 

δέκα κρεβάτια, από τα οποία μπορούσαν να λειτουργούν τα 8, σύμφωνα με το 

προσωπικό που είχε. Σταδιακά μειώθηκαν τόσο οι μέρες χειρουργείων όσο και τα 

κρεβάτια στα έξι.  

Τον Οκτώβριο του 2011, ο τότε υπουργός Υγείας αποφασίζει να κλείσει το Κέντρο 

και όλα τα περιστατικά να πηγαίνουν στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το 

οποίο μαζί με το «Αγία Σοφία» και το «Μητέρα» αποτελούσαν τα τρία 

παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα.  

Το Κέντρο ξανάνοιξε το 2013 με αφορμή ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο είχε 

χειρουργηθεί σε ένα πρώιμο στάδιο στο «Αγία Σοφία», ενώ το Ωνάσειο δεν ανέλαβε 

τη δεύτερη εγχείρηση, παραπέμποντάς το στο εξωτερικό. Μετά από τη διαμαρτυρία 

των γονέων και διαφόρων παρεμβάσεων, το Κέντρο ξανάρχισε να λειτουργεί. Άρχισε, 

όμως, να λειτουργεί μόνο δύο μέρες τη βδομάδα και στη συνέχεια μία, ενώ οι έξι-

επτά κλίνες μειώθηκαν σε μία. Ταυτόχρονα, όσοι συνταξιοδοτούνταν δεν 

αναπληρώνονταν, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη σε αναισθησιολόγους και 

νοσηλευτές, με το Κέντρο να κάνει μόνο ένα χειρουργείο την εβδομάδα.  

Το Σεπτέμβριο του 2019 θα γινόταν ανακαίνιση σε έναν όροφο και η διοίκηση του 

Νοσοκομείου έκρινε ότι αυτό θα επηρέαζε το Κέντρο, με αποτέλεσμα να το κλείσει και 

να ανασταλούν οι λειτουργίες του. Με την παρέμβαση και διαμαρτυρία γονέων, οι 

οποίοι δεν ήθελαν να πάνε στο Ωνάσειο διότι το παιδί τους είχε ήδη χειρουργηθεί, 

δύο φορές, στο «Αγία Σοφία» και είχαν εμπιστοσύνη στους γιατρούς, αντί να κλείσει 
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παντελώς μεταφέρθηκε στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, η οποία εδώ και 15 

χρόνια είχε ετοιμαστεί, αλλά δεν λειτουργούσε λόγω έλλειψης προσωπικού. Βεβαίως, 

η λειτουργία συνεχίστηκε όπως ακριβώς και πριν, με ένα περιστατικό την εβδομάδα, 

ενώ υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιούνται χειρουργεία κάθε μέρα.  

Ενώ το Φεβρουάριο τελείωσαν οι εργασίες ανακαίνισης και το Κέντρο θα ξαναγύριζε 

στο χώρο του, το Υπουργείο αποφάσισε να το μετατρέψει σε μονάδα ΜΕΘ για 

κρούσματα covid 19 και ανέστειλε εντελώς τη λειτουργία του, ενώ θα μπορούσε να το 

αφήσει, έστω και έτσι, να λειτουργεί στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, με την 

καρδιολογική μονάδα να έχει φιλοξενήσει έξι περιστατικά από τα οποία κανένα δεν 

αποδείχτηκε θετικό στον ιό.  

Μετά από ένα τρίμηνο, προτάθηκε στη διοίκηση να κάνει κάποιο άλλο χώρο μονάδα 

ΜΕΘ ή έστω να συνεχίζει να λειτουργεί η Παιδοκαρδιοχειρουργική στη ΜΑΦ, αλλά 

δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα οι γιατροί να είναι χωρίς αντικείμενο και τα 

περιστατικά να στέλνονται στο Ωνάσειο.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο πως μετά τις κοινωνικές αντιδράσεις 

ανακλήθηκε η παύση λειτουργίας του Κέντρου Μαστού στο νοσοκομείο «Έλενα 

Βενιζέλος», 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Με ποια κριτήρια επελέγη το μοναδικό Δημόσιο Κέντρο 

παιδοκαρδιοχειρουργικής να παραχωρηθεί για ΜΕΘ ασθενών με covid 

19; 

2. Ποιο είναι το κόστος της συγκεκριμένης εγχείρησης στο «Αγία Σοφία» 

και ποιο στο Ωνάσειο; 

3. Ποια η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων για καθένα από τα δύο 

νοσοκομεία;  

4. Είναι τυχαίο ότι την 01/08/2011 τριπλασιάζεται το κόστος της 

επέμβασης στην καρδιά, και δύο μήνες μετά ανακοινώνεται το κλείσιμο 

του Κέντρου; 

5. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το ίδιο έτος τριπλασιάστηκε η επιχορήγηση 

στο Ωνάσειο; 

6. Πόσο επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο για επεμβάσεις στο Ωνάσειο 

σε σχέση με το Αγία Σοφία; 

7. Δεν πληρώνουν οι γονείς τις επισκέψεις στο Ωνάσειο που χρειάζεται να 

γίνουν για την παρακολούθηση των παιδιών τους;  



8. Δεδομένου πως, σε περίπτωση που τα χειρουργημένα παιδιά 

εμφανίσουν επιπλοκές και χρήζουν παιδιατρικής νοσηλείας, το Ωνάσειο 

δεν μπορεί να την παρέχει και τα στέλνει πίσω στο Αγία Σοφία, 

ταλαιπωρώντας τα έτσι, γεγονός που είναι ασύμβατο με την ιατρική 

δεοντολογία; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

        Κλέων Γρηγοριάδης 




