
 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

Θέμα: Κατάργηση παιδιατρικής κλινικής Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά  

Με μία δραματική επιστολή, οι δύο διευθύντριες που οργάνωσαν την κλινική 

το 2000-2005 και το 2009-2018, οι παιδίατροι Νίτσα Βλασσοπούλου και Ζωή 

Γκερλέ, μετά και τα τελευταία γεγονότα που οδηγούν στη δραματική 

συρρίκνωση και ουσιαστικά στην πλήρη κατάργησή της παιδιατρικής κλινικής 

του Τζανείου Γ.Ν.Πειραιά, όπου άλλοτε οι εφημερίες μέρα παρά μέρα 

οδηγούσαν στην εξέταση 21.000 περίπου παιδιών και 10.000 νοσηλευόμενων 

παιδιών κατ’ έτος, περιγράφουν αναλυτικά την κατάσταση και καλούν τους 

αρμόδιους να ευαισθητοποιηθούν.  

Όπως αναφέρουν «Το έτος 2000 η παιδιατρική κλινική μεταφέρθηκε στο 

νεόκτιστο κτίριο του Τζανείου νοσοκομείου το οποίο αρχικά προοριζόταν να 

λειτουργήσει ολόκληρο ως παιδιατρικό κέντρο, αλλά τελικά παραχωρήθηκε 

στα παιδιά μόνο ο 5ος όροφος. Εκεί στεγάστηκαν η παιδιατρική, η 

παιδοχειρουργική, η παιδοορθοπεδική και η παιδοψυχιατρική κλινική.  

Δυστυχώς, το έτος 2011 έκλεισαν τόσο η παιδοχειρουργική όσο και η 

παιδοορθοπεδική κλινική λόγω υποστελέχωσης και αρνήσεως των 

αναισθησιολόγων να δίνουν νάρκωση σε παιδιά κάτω των 5 ετών.  

Αντιλαμβάνεται κανείς τις δυσκολίες που προέκυψαν για την εξέταση και τη 

νοσηλεία των παιδιών. Παρά ταύτα τα στελέχη της παιδιατρικής κλινικής 

προσπάθησαν να καλύψουν τα κενά με την εξειδίκευσή τους στην 

νεογνολογία, παιδοενδοκρινολογία, παιδονευρολογία και την ιατρική των 

εφήβων. Σημειωτέον ότι οι παιδίατροι είχαν και τη φροντίδα ανάνηψης των 

νεογνών της μαιευτικής κλινικής. Στα πλαίσια της βελτίωσης της παροχής 

υπηρεσιών υγείας στα παιδιά έγιναν προσπάθειες δημιουργίας τμήματος 

νεογνών, αλλά οι προσπάθειες κατέληξαν στις καλένδες, παρότι είχαν φτάσει 

μέχρι και της παραγγελίας μηχανικού εξοπλισμού (αναπνευστήρας, CPAP και 

λοιπά). Τον τελευταίο χρόνο παρεχωρήθησαν κλίνες της παιδιατρικής κλινικής 

στην παιδοχειρουργική κλινική με αποτέλεσμα την μείωση των κλινών της 
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παιδιατρικής. Η νοσηλεία χειρουργηθέντων παιδιών δίπλα σε ασθενείς με 

λοιμώδη νοσήματα αντιβαίνει κάθε έννοια ορθής παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά λόγω της επιδημίας covid, κλίνες της 

παιδιατρικής κλινικής παρεχωρήθησαν εσχάτως στην οφθαλμολογική κλινική.  

Φυσικά η νοσηλεία ενηλίκων και παιδιών στον ίδιο όροφο δεν επιτρέπεται 

από τον νόμο, για ευνόητους λόγους. Συνοπτικά υπενθυμίζουμε τα εξής: Επί 

454 κλινών που διαθέτει το Τζάνειο Νοσοκομείο, για τα παιδιά διετέθησαν 

αρχικώς 24 κλίνες οι οποίες συρρικνώθηκαν σε 20, ακολούθως σε 17 και 

τελικώς σε 8.  Δηλαδή 2 μόνο κρεβάτια για μεγάλα παιδιά, 3 κούνιες για μικρά 

παιδιά, 1 μόνωση για μικρά παιδιά και 2 κλίνες covid. To ποσοστό, δηλαδή, 

των κλινών που παρέχονται για τη νοσηλεία παιδιών είναι κάτω του 2%, 

ενώ βεβαίως τα παιδιά κυμαίνονται άνω του 30% του πληθυσμού του 

Πειραιά.»   

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως μιλάμε για περισσότερα από 

140.000 παιδιά, οι γονείς των οποίων, στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα να απευθύνονται σε ιδιωτικές κλινικές, με το Τζάνειο 

να είναι το μοναδικό νοσοκομείο του Δήμου Πειραιά, το οποίο εξυπηρετεί και  

τα νησιά του Αργοσαρωνικού, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα στην παιδιατρική κλινική του 

Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά; 

2. Πόσοι ιατροί απασχολούνται στην παιδιατρική κλινική, πόσες κενές 

θέσεις υπάρχουν και ποιες ειδικότητες αφορούν; 

3. Προβλέπεται άμεση κάλυψη των κενών θέσεων με μόνιμες προσλήψεις 

ιατρικού προσωπικού; 

4. Για ποιο λόγο αποφασίσθηκε τελικά να υπάρχουν μονάχα 8 κλίνες 

στην παιδιατρική κλινική στο Τζάνειο; 

5. Η συρρίκνωση των κλινών για παιδιά έγινε λόγω υποστελέχωσης της 

παιδιατρικής κλινικής ή μήπως έχει αποδειχθεί, βάση πληρότητας των 

συγκεκριμένων κλινών, πως δεν χρειάζονται παραπάνω των 8 κλινών; 

6. Πόσα παιδιά νοσηλεύτηκαν στο Τζάνειο το 2019 και το 2020 (αριθμός 

παιδιών και αριθμός διαθέσιμων κλινών ανά μήνα); 

7. Πόσα παιδιά παραπέμφθηκαν σε άλλες κλινικές λόγω της έλλειψης 

κλινών στην παιδιατρική του Τζανείου; 



8. Πού παραπέμπονται τα περιστατικά που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει η 

παιδιατρική κλινική του Τζανείου; 

9. Πού βρίσκονται οι κλίνες νοσηλείας της παιδιατρικής και πού της 

παιδοχειρουργικής κλινικής; 

10. Ποια τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας για τα νοσηλευόμενα παιδιά, 

δεδομένου πως στον ίδιο όροφο, λόγω της πανδημίας, νοσηλεύονται, 

παρόλο που δεν το προβλέπει ο νόμος, και ενήλικες που νοσηλεύονται 

στην οφθαλμολογική κλινική; 

11. Υπάρχει πρόβλεψη αύξησης του αριθμού κλινών στην παιδιατρική 

κλινική και αν ναι, εντός ποιου χρονοδιαγράμματος; 

 

                       Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα  

 

Κρίτων Αρσένης 




