
 

 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Σκανδαλώδης η αδιαφορία της Κυβέρνησης για την 

υπολειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Νοσοκομείο 

«Αγία Σοφία» 

Το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 

είναι το μοναδικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, με τεράστια 

εμπειρία και δυνατότητες. Μέχρι το τέλος του 2011 λειτουργούσε με σημαντικό 

έργο, πραγματοποιώντας ετησίως περί τις 180 υψηλού επιπέδου πολύπλοκες 

παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.  

Πάνω από έξι μήνες έχουν περάσει από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας 

για την πλήρη επαναλειτουργία του Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών 

Καρδιοπαθειών στα Παιδιά (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) και, έκτοτε, καθημερινά οι γονείς 

των παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα εκφράζουν την αγωνία τους μέσω 

του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες 

αναφορικά με την υπολειτουργία της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής 

Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» (ΕΚΑΣΚΑΠ). 

Να θυμίσουμε πως, τον Οκτώβριο του 2011, η διοίκηση του νοσοκομείου 

αποφάσισε το κλείσιμο του κέντρου και την παραπομπή των νοσηλευόμενων 

και των εν αναμονή χειρουργείου καρδιοπαθών παιδιών στο «Ωνάσειο», όπου 

κάθε χειρουργικό «πακέτο» κόστιζε τότε στα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 

20.000€, ενώ εκφραζόταν έντονος προβληματισμός για τα ανασφάλιστα 

παιδιά. Έπειτα από αγώνα και μαχητικές προσπάθειες γονέων των 

καρδιοπαθών παιδιών, εν τέλει ξεκίνησε η επαναλειτουργία του κέντρου τον 

Ιούνιο του 2013, όμως μέχρι σήμερα βρίσκεται σε μερική λειτουργία, με 

αποτέλεσμα να μην επωφελούνται πλήρως από τις υπηρεσίες του οι μικροί 

καρδιοπαθείς ασθενείς. 
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Το κέντρο λειτουργεί μια μέρα την εβδομάδα και δεν έχει εντατικολόγους ούτε 

και μόνιμο προσωπικό. Κάποιοι δε από τους ιατρούς δεν είναι καν 

Εντατικολόγοι, αλλά Παιδοχειρουργοί, Θωρακοχειρουργοί, Παιδίατροι χωρίς 

εξειδίκευση, ενώ εδώ και 5 μήνες η ΚΕΜ εξυπηρετείται εκ περιτροπής από 

γιατρούς άλλων Εντατικών Μονάδων. Όπως καταγγέλλεται, κοινός 

παρανομαστής όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο Διοικητής του νοσοκομείου, ο 

οποίος παρά τα τόσα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στο 

Παιδοκαρδιοχειρουργικο κέντρο, δεν έχει καταθέσει στην δημοσιότητα τον 

πτυχίο του.  

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, η Παιδο-Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα 

(ΚΕΜ) λειτουργεί με τρείς μόνο κλίνες. Οι τρεις επιπλέον σύγχρονες κλίνες 

Εντατικής και οι τρεις θερμοκοιτίδες που δωρήθηκαν προσφάτως στην ΚΕΜ 

παραμένουν αναξιοποίητες. Επίσης, παρότι το νοσηλευτικό προσωπικό της 

ΚΕΜ έχει αυξηθεί προσφάτως στους 18 νοσηλευτές (χωρίς την Προϊσταμένη), 

με τη μία να αποχωρεί λόγω διορισμού σε άλλο νοσοκομείο και έξι να είναι 

νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για δύο χρόνια, άρα το 1/3 του 

προσωπικού είναι άπειρο από γενική νοσηλευτική (πόσω μάλλον από 

Εντατική Νοσηλευτική) κι επομένως χρειάζεται εκπαίδευση μηνών, που θα 

πάει χαμένη καθώς πρόκειται για προσωρινές θέσεις και κάποια στιγμή θα 

φύγουν.  

Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του ΕΚΑΣΚΑΠ διατίθεται μόνο μία ημέρα την 

εβδομάδα για καθετηριασμούς καρδιάς (διαγνωστικούς και επεμβατικούς) και 

στη μία αυτή ημέρα μπορούν να πραγματοποιηθούν δύο μόνον καρδιακοί 

καθετηριασμοί, ενώ χρειάζονται πολλαπλάσιοι! Αναφέρουμε ότι μέχρι το 2010 

γίνονταν περίπου 400 καθετηριασμοί το χρόνο και τώρα ούτε 80!  

Εδώ και 18 χρόνια το ΕΚΑΣΚΑΠ λειτουργεί με έναν και μόνο Τεχνικό 

Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να αναστέλλονται οι επεμβάσεις 

ανοικτής καρδιάς στο «Αγία Σοφία» όταν αυτός απουσιάζει. Προ 

Χριστουγέννων 2020, αναβλήθηκε επέμβαση ανοικτής καρδιάς, λόγω 

αδιαθεσίας του μοναδικού Τεχνικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας. Έκτοτε, οι 

επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς είχαν επί της ουσίας ανασταλεί στο «Αγία 

Σοφία», αφού ουδείς Καρδιοχειρουργός τολμά να πραγματοποιήσει επέμβαση 



ανοικτής καρδιάς χωρίς την παρουσία 2ου Τεχνικού Εξωσωματικής 

Κυκλοφορίας. Η Διοίκηση, με καθυστέρηση ετών, προσπάθησε, όπως 

αναφέρει ο Σύνδεσμος το Φεβρουάριο του 2021, να εξασφαλίσει 2ο Τεχνικό 

Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, να επικουρήσει, αν χρειαστεί, τον ένα και 

μοναδικό Τεχνικό Εξωσωματικής Κυκλοφορίας του Νοσοκομείου, για μία ή 

δύο φορές την εβδομάδα. Τελικώς, ήρθε βοηθητικός, προσωρινός και όχι 

μόνιμος εξωσωματιστής από τον Ευαγγελισμό και έγινε, μετά από 6 

εβδομάδες πάλι χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. 

Ο καινούριος μαγνητικός τομογράφος, δωρεά του ΟΠΑΠ το 2013, παραμένει 

άχρηστος για μαγνητικές καρδιάς και τα καρδιοπαθή παιδιά αναγκάζονται να 

τις κάνουν εκτός του Παίδων, με οικονομικό κόστος, διότι τόσα χρόνια, 

συνολικά οκτώ, δεν έχει υπάρξει μέριμνα για να προσληφθούν χειριστές και 

ιατροί (ή να εκπαιδευτούν οι υπάρχοντες), για την πραγματοποίηση 

μαγνητικών τομογραφιών καρδιάς σε παιδιά. 

Πριν την πανδημία, γινόταν ένα τακτικό χειρουργείο καρδιάς την εβδομάδα 

(δηλ σε ένα χρόνο το πολύ 50-60 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, ενώ οι 

ανάγκες είναι τουλάχιστον οκταπλάσιες). Το 2020, με κλειστό το Κέντρο λόγω 

Covid για 4 μήνες, έγιναν περί τις 35 επεμβάσεις καρδιάς και 15 θώρακα. Από 

τις αρχές Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2021 το Κέντρο 

αδυνατούσε να πραγματοποιήσει με τις δικές του δυνάμεις χειρουργείο 

ανοιχτής καρδιάς και δεν έγινε κανένα για 6 εβδομάδες, ενώ πρόσφατα 

δόθηκε από τη Διοίκηση και 2η μέρα χειρουργείου… 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών και προκειμένου να μην 

υπάρχουν υπόνοιες αδιαφάνειας αναφορικά με τη Διοίκηση, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα στο Παιδοκαρδιοχειρουργικού 

Κέντρου στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»; 

2. Για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκαν οι εξαγγελίες του Υπουργείου για την 

πλήρη επαναλειτουργία του Κέντρου; 

3. Ποια η εισήγηση του Διοικητή για την πλήρη επαναλειτουργία του 

Κέντρου; Παρακαλούμε να μας κατατεθεί η εισήγηση, εφόσον υπάρχει. 



4. Δεδομένων των δημόσιων και συστηματικών αιτημάτων να δοθεί στη 

δημοσιότητα το πτυχίο και τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου 

Διοικητή, για ποιο λόγο ο Υπουργός δεν προβαίνει σε σχετική 

ενημέρωση του Συλλόγου, ώστε να μην υπάρχει καμία υπόνοια 

αναφορικά με την επάρκειά του να βρίσκεται σε αυτή τη νευραλγική 

θέση; 

5. Παρακαλούμε όπως μας προσκομισθεί το πτυχίο του Διοικητή και σε 

περίπτωση μη προσκόμισης, ενυπόγραφη αιτιολογία για αυτή την 

πολιτική απόφαση. 

6. Πόσα τακτικά χειρουργεία καρδιάς λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα 

στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»; 

7. Για ποιον λόγο δεν υφίστανται θέσεις μονίμων εντατικολόγων στην 

Παιδοκαρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ), δεδομένου πως ο 

διορισμός μόνιμων ιατρών της προαναφερθείσας ειδικότητας αποτελεί 

καθοριστικότατο παράγοντα για τη λειτουργία της Κλινικής; 

8. Ποιες άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να 

προσληφθούν άμεσα μόνιμοι εντατικολόγοι, αλλά και τα απαραίτητο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την πλήρη λειτουργία του 

Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά 

(Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) 

9. Πόσες μονάδες ΚΕΜ λειτουργούν αυτή τη στιγμή και σε τι κατάσταση 

βρίσκονται οι κλίνες εντατικής και οι θερμοκοιτίδες, έξι στον αριθμό, οι 

οποίες εδωρήθησαν πρόσφατα;  

10. Πόσοι διαγνωστικοί και επεμβατικοί καθετηριασμοί καρδιάς 

πραγματοποιούνται την εβδομάδα και ποιες οι πραγματικές ανάγκες; 

11. Πόσοι τεχνικοί εξωσωματικής κυκλοφορίας απασχολούνται; 

12. Υπάρχει πρόβλεψη να ενισχυθούν τα δημόσια Παιδοκαρδιοχειρουργικά 

Κέντρα, στο ΕΣΥ; 

13. Προβλέπεται να δημιουργηθούν Κέντρα για τους ενήλικες με συγγενείς 

καρδιοπάθειες, που δεν υπάρχουν, ενώ ο πληθυσμός των ενηλίκων με 

συγγενείς καρδιοπάθειες όλο και μεγαλώνει;. 

14. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να εφαρμοσθεί η 

σχετική απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου ήδη από το 2015 



αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της ΚΕΜ ως αυτόνομου τμήματος στο 

οργανόγραμμα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»; 

                        

Οι ερωτώντες βουλευτές 

      

  Φωτεινή Μπακαδήμα          Μαρία Απατζίδη          Κωνσταντίνα Αδάμου    

 

  Γιώργος Λογιάδης       Αγγελική Αδαμοπούλου       Κλέων Γρηγοριάδης   

 

  Κρίτων Αρσένης 




