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ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία: εξαίρεση 

νευροχειρουργικών επεμβάσεων από εντολή αναστολής διενέργειας 

80% επεμβάσεων 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, ενώ αφενός η 

νευροχειρουργική νοσηρότητα δεν μειώθηκε το διάστημα της πανδημίας, με 

μοναδική εξαίρεση ίσως τα περιστατικά κακώσεων (τραυματισμών) κρανίου 

και σπονδυλικής στήλης λόγω των περιοριστικών μέτρων και αφετέρου δεν 

υπάρχει κανένα τεκμηριωμένο επιδημιολογικό δεδομένο που να συσχετίζει 

την διενέργεια νευροχειρουργικών επεμβάσεων με αύξηση του κινδύνου 

ενδονοσοκομειακής διασποράς της επιδημίας καθώς οι νευροχειρουργικές 

κλινικές έχουν επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά και άριστα αποτελέσματα 

στην τήρηση σχολαστικών προληπτικών μέτρων αποτροπής της 

ενδονοσοκομειακής διασποράς, «το διάστημα Μάρτιος 2020 – Ιανουάριος 

2021 μειώθηκαν οι Νευροχειρουργικές επεμβάσεις, ενδεικτικά, σε μερικά από 

τα  μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία (σε Νευροχειρουργικά τμήματα 

Πανεπιστημιακά και τμήματα ΕΣΥ), κατά 42% στο Νοσ. Νίκαιας, κατά 35% 

(ΑΧΕΠΑ), 30% (ΚΑΤ), 18% (Νος. Παπαγεωργίου Θες/κης), 39% (Παν/κό Νοσ. 

Ιωαννίνων), 22%(Παν/κό Νοσ. Λαρισας).»  

Επίσης σημειώνει η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία πως 

«Επιπροσθέτως, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς την αδυναμία τήρησης 

οποιασδήποτε λίστας αναμονής χειρουργείου, αφού η συσσώρευση 

περιστατικών θα είναι πρωτοφανής και μη διαχειρίσιμη κατά την αποδρομή της 

επιδημίας, όποτε αυτή συ Φοβόμαστε πως αν συνεχιστούν οι κεντρικές 

εντολές για περιορισμό των Νευροχειρουργικών επεμβάσεων, πολλοί 
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συμπολίτες μας με νευρολογική παθολογία θα χαθούν, ενώ το καταστροφικό 

“braindrain” στον ιατρικό χώρο θα αναζωπυρωθεί.» 

Να θυμίσουμε πως με το υπ’ αριθμ. 207/2-3-2021 έγγραφο με υπογραφή του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κου Κοντοζαμάνη προς τους Διοικητές της 

1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας δόθηκε εντολή για αναστολή σε 

ποσοστό 80% όλων των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων.   

Ο γιατρός και ΓΓ της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών 

Ελλάδας, Πάνος Παπανικολάου σκιαγραφεί την τραγική κατάσταση που 

επικρατεί στο ΕΣΥ και την δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι no covid 

ασθενείς λέγοντας «Από τους ασθενείς που είχαν εισαχθεί σε εμάς, στο Γενικό 

Κρατικό Νίκαιας, επειγόντως στην χθεσινή εφημερία (3/3/2021), δεν μπόρεσε 

να χειρουργηθεί κανένας γιατί οι συνάδελφοι αναισθησιολόγοι, ήταν 

απασχολημένοι στις διασωληνώσεις ασθενών covid». Και συνεχίζει, 

«Κάνουμε τα πάντα ως προσωπικό, αλλά δυστυχώς θα μπαίνουν σε αναμονή 

και πολύ σοβαρές περιπτώσεις, εννοείται και τα εγκεφαλικά. Το μήνυμα της 

κυβέρνησης είναι απλό: Θάνατοι από άλλες ασθένειες δεν μας ενδιαφέρουν, 

εφόσον δεν θα μπουν στους τίτλους των ειδήσεων». 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η Ελληνική Νευροχειρουργική 

κοινότητα έχει πραγματοποιήσει άλματα προόδου τις τελευταίες δεκαετίες 

όσον αφορά στην ποιότητα και στην ποσότητα των παρεχόμενων στον 

πληθυσμό Νευροχειρουργικών  υπηρεσιών με αποτέλεσμα να έχει περιοριστεί 

πολύ σημαντικά ο αριθμός ασθενών που καταφεύγουν στο εξωτερικό για 

Νευροχειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και ο αριθμός νευροχειρουργών που 

φεύγουν στο εξωτερικό για εργασία, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Υπάρχει πρόβλεψη άμεσης άρσης του περιορισμού/αναστολής των 

νευροχειρουργικών επεμβάσεων; 

2. Υπάρχει πρόβλεψη για διάθεση επαρκούς αριθμού non-covid κλινών 

ΜΕΘ για τις ανάγκες των Νευροχειρουργικών ασθενών; 



3. Προβλέπεται να ενισχυθεί το έργο των Νευροχειρουργών με την 

συνεπικουρία επαρκών σε αριθμό Ιατρών Αναισθησιολόγων, καθώς 

και νοσηλευτών στις χειρουργικές αίθουσες και στα τμήματα; 

4. Θα προβλεφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για τους ειδικευόμενους της 

Νευροχειρουργικής ώστε να επεκταθεί στα 3 έτη (αντί για 2 που ισχύει 

ως σήμερα) το δικαίωμα παράτασης θητείας μετά την ολοκλήρωση του 

προβλεπόμενου χρόνου ειδικότητας, έτσι ώστε κατόπιν δικής τους 

επιλογής να μπορούν να αναπληρώσουν κενά στην εκπαίδευσή τους 

όσοι/ες Ειδικευόμενοι/ες το επιθυμούν;  

5. Πότε θα γίνει επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών, με το σύνολο 

των υποδομών τους και του προσωπικού τους, ώστε να ενταχθούν στο 

σύστημα των εφημεριών και να νοσηλεύουν και covid και non covid 

περιστατικά και να λειτουργεί καλύτερα το ΕΣΥ; 

.    Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




