
 

 

 

     

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων: ακύρωση εγκατάστασης μαγνητικού 

τομογράφου» 

Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας χαρακτηρίζει απαράδεκτη την ακύρωση του 

σχεδιασμού για εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο 

Παίδων, όπως αυτή έχει προγραμματιστεί εδώ και μήνες, από την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ. 

Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ Γιάννης Καρβέλης προτείνει, εκτιμώντας 

ότι τα ελάχιστα περιστατικά του Καραμανδανείου που χρήζουν εξέτασης μαγνητικής 

τομογραφίας μπορούν να καλυφθούν από το μηχάνημα του γειτονικού «Αγίου Ανδρέα» 

που ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του και επειδή το παιδιατρικό νοσοκομείο δεν έχει 

διαθέσιμο χώρο για την εγκατάστασή του, ο νέος Μαγνητικός τομογράφος να 

εγκατασταθεί στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα (Αγίου Αλεξίου). 

Κάτι τέτοιο όπως αναφέρει η Ένωση “...αποστερεί από τους χιλιάδες μικρούς ασθενείς 

όλης της Δυτικής Ελλάδας, που περιθάλπονται κάθε χρόνο στο Νοσοκομείο, την 

πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και αναγκαίο διαγνωστικό μέσο, το οποίο  διασφαλίζει 

μηδενική έκθεση σε επιβλαβή ακτινοβολία. Ταλαιπωρεί τους ίδιους και τις οικογένειές τους 

γιατί είτε διακομίζονται στο ΠΓΝΠ ή σε νοσοκομεία εκτός Πατρών. Περιορίζει επίσης τη 

διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των θεραπόντων ιατρών. Τέλος, υποβαθμίζει το 

μοναδικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής, που θα έπρεπε αντιθέτως να 

στηρίζεται με κάθε τρόπο από το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες αρχές, με έμψυχο και 

άψυχο δυναμικό, για να συνεχίσει απρόσκοπτα την κοινωνική και επιστημονική του 

προσφορά.” 

Ακολούθως το Σωματείο Εργαζομένων ταυτιζόμενο με την απόφαση του ΔΣ του 

Νοσοκομείου επισημαίνει ότι «το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα 

πρέπει να αποκτήσει μαγνητικό τομογράφο. Οι διαδικασίες απόκτησης κονδυλίου, μελέτης 

εγκατάστασης, εκπαίδευσης του προσωπικού έχουν προχωρήσει και βρισκόμαστε στο 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7724

Ημερομ. Κατάθεσης:

25/6/2020



 

 

επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού για την αγορά του μηχανήματος. Ο παιδικός 

πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων πρέπει να έχει τη 

δημόσια υγεία που του αξίζει και δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε ενέργεια εις βάρος των 

μικρών ασθενών». 

Να σημειωθεί πως και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων ενέκρινε ομόφωνα 

ψήφισμα για το θέμα του μαγνητικού τομογράφου στο Καραμανδάνειο καθώς η ενίσχυση 

του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων με τον συγκεκριμένο τομογράφο κρίνεται 

άκρως απαραίτητη για την κάλυψη των (συνεχώς αυξανόμενων) ιδιαίτερων αναγκών του, 

ώστε οι γονείς να μην αναγκάζονται είτε να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε δημόσια 

παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, είτε να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που 

συνεπάγεται αφενός μεν ταλαιπωρία, αφετέρου δε μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο ακυρώνεται ο σχεδιασμός εγκατάστασης μαγνητικού τομογράφου 

στο Καραμανδάνειο, δεδομένου ότι έχει προχωρήσει η μελέτη εγκατάστασης, όπως 

ισχυρίζονται το ΔΣ και το Σωματείο Εργαζομένων του Καραμανδάνειου 

Νοσοκομείου και είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν άμεσα σε διαμόρφωση χώρου 

για τον τομογράφο; 

2. Ήταν ενήμερη η 6η ΥΠΕ για τις μελέτες και τις προσπάθειες ανεύρεσης κονδυλίων 

για την εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο 

Παίδων; Αν όχι, δεν θα ώφειλε;  

3. Δεδομένου πως η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ θεωρεί πως επειδή είναι ελάχιστα τα 

περιστατικά που χρήζουν μαγνητικής τομογραφίας στο Καραμανδάνειο δεν είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη τομογράφου, γιατί επέτρεψε να προχωρήσουν στο 

νοσοκομείο σε σχετικές μελέτες εγκατάστασης και ανεύρεσης κονδυλίων; 

4. Πόσα περιστατικά που χρήζουν μαγνητικό τομογράφο έχει το Καραμανδάνειο και 

πόσα ο “Άγιος Ανδρέας”; 

5. Θεωρείτε πως ένα Νοσοκομείο Παίδων δεν οφείλει να έχει ένα μαγνητικό 

τομογράφο  ώστε να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά να μεταβαίνουν στο Γενικό 



 

 

Νοσοκομείο Πατρών, αλλάζοντας τον προγραμματισμό των εκεί μαγνητικών και 

ταλαιπωρώντας τα ήδη επιβαρυμένα στην υγεία τους παιδιά; 

6. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει ο Υπουργός ώστε να προχωρήσει η εγκατάσταση 

μαγνητικού τομογράφου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

                   Φωτεινή Μπακαδήμα 




