ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

870

Ημερομ. Κατάθεσης:

3/11/2021

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Αναξιοποίητος αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας – Πειραιά Άγιος Παντελεήμων
Η ΑΡιστερή Συσπείρωση Ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά, που
συμμετέχει στο Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, με ανακοίνωσή της
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας του δεύτερου αξονικού
τομογράφου, δωρεά ιδιώτη, προκειμένου να μπορέσουν να καλυφθούν με
μεγαλύτερη επάρκεια οι αυξημένες ανάγκες του νοσοκομείου.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Η αναγκαιότητα δεύτερου αξονικού
τομογράφου στο νοσοκομείο μας ήταν επιβεβλημένη εδώ και αρκετά χρόνια
λόγω του τεράστιου φόρτου από επείγοντα και τακτικά περιστατικά καθώς και
από νοσηλευόμενους. Το νοσοκομείο μας εδώ και πολλά χρόνια είναι το
πρώτο στην χώρα μακράν σε προσέλευση επειγόντων περιστατικών. Επίσης
πολλοί νοσηλευόμενοι στην ΜΕΘ, στην Νευρολογική, στην Νευροχειρουργική,
στις Παθολογικές και σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου συχνά χρειάζονται
επαναληπτικό αξονοτομογραφικό έλεγχο. Τέλος υπάρχει μεγάλος αριθμός
ανασφάλιστων ασθενών που διαθέτουν μόνο ΑΜΚΑ οι οποίοι μπορούν μόνο
στο

νοσοκομείο

να

εξυπηρετούνται

ως

εξωτερικοί

για

τακτικές

προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις.
Ιδιαίτερα δε με την πανδημία η αναγκαιότητα για δεύτερο αξονικό τομογράφο
επιβάλλεται και για λόγους αποτροπής της ενδονοσοκομειακής διασποράς
της νόσου ώστε να μην συγχρωτίζονται στον ίδιο αξονικό τομογράφο ασθενείς
COVID με ασθενείς λοιπών παθήσεων.
Εδώ και σχεδόν δυο μήνες δίπλα στον υπάρχοντα αξονικό τομογράφο έχει
εγκατασταθεί δεύτερος, νέος και σύγχρονος αξονικός τομογράφος δωρεά του
Ιδρύματος Αγγελικούση.

Οι γιατροί και οι τεχνολόγοι του τμήματος είχαν

έγκαιρα ζητήσει το αυτονόητο, δηλαδή προσλήψεις γιατρών (3) και
τεχνολόγων (5) ώστε να μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δυο
αξονικοί τομογράφοι. Όμως η κυβέρνηση προφανώς έχει άλλα σχέδια : το
αίτημα

αυτό

αγνοήθηκε

παντελώς.

Καμία

θέση

Επιμελητή

Β’

Ακτινοδιαγνωστικής για τον αξονικό τομογράφο δεν προκηρύχθηκε και
κανένας τεχνολόγος δεν προσλήφθηκε. Κι αυτό μάλιστα ενώ είναι σε γνώση
των αρμοδίων πως ως το τέλος του 2022 θα υπάρξουν και νέες αποχωρήσεις
γιατρών λόγω συνταξιοδότησης. Προφανώς από την μία η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Υγείας καθόλου δεν καλοβλέπει να λειτουργεί στα δημόσια
νοσοκομεία

σύγχρονος

και

επαρκής

διαγνωστικός

εξοπλισμός

γιατί

«χρωστάει γραμμάτια» στους ιδιώτες ιδιοκτήτες μεγάλων διαγνωστικών
αλυσίδων και από την άλλη σε μόνιμη βάση δεν καλοβλέπει το νοσοκομείο
μας ιδιαίτερα πράγμα που αποδεικνύεται από τα εξευτελιστικά ετήσια
κονδύλια χρηματοδότησής του καθώς και από την ακύρωση εξαγγελιών
εγκατάστασης δομών (π.χ. του cyber – knife) επειδή σαμποτάρονται και από
ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες αλλά και από το μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο
της Ιατρικής του ΕΚΠΑ.
Έτσι λοιπόν ένας σύγχρονος και πανάκριβος αξονικός τομογράφος κάθεται
και κλαίει εδώ και δυο μήνες, μια αξιέπαινη δωρεά παραμένει προκλητικά
αναξιοποίητη και οι ασθενείς COVID εξακολουθούν να συγχρωτίζονται με
ασθενείς λοιπών παθήσεων.».
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ένας αξονικός τομογράφος δεν
είναι δυνατόν να καλύπτει το σύνολο των αναγκών ενός νοσοκομείου όπως το
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά που, εδώ και πολλά χρόνια είναι το
πρώτο στην χώρα μακράν σε προσέλευση επειγόντων περιστατικών,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για τη δωρεά αξονικού τομογράφου στο Γενικό
Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά από το Ίδρυμα Αγγελικούση, η οποία
έγινε καθώς ο ένας και μόνο αξονικός τομογράφος που υπάρχει δεν
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου;
2. Αν ναι, γνωρίζει πως, μετά τη δωρεά, εδώ και δύο μήνες ο αξονικός
τομογράφος παραμένει αναξιοποίητος, ενώ τα κρούσματα αυξάνονται
γεγονός που καθιστά το συγχρωτισμό ασθενών στον ένα και μόνο
αξονικό τομογράφο επικίνδυνο για την υγεία;
3. Για ποιο λόγο δεν εγκρίθηκαν οι προσλήψεις-που υποβλήθηκαν
έγκαιρα-τριών γιατρών και πέντε τεχνολόγων ώστε να μπορούν να
λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δυο αξονικοί τομογράφοι και να
σώζονται ανθρώπινες ζωές;

4. Με δεδομένο πως ως το τέλος του 2022 θα υπάρξουν και νέες
αποχωρήσεις γιατρών από το συγκεκριμένο νοσοκομείο λόγω
συνταξιοδότησης, για ποιο λόγο δεν προκηρύσσονται άμεσα θέσεις
ιατρών και τεχνολόγων, όπως έχουν ζητήσει κατ’ επανάληψη οι ιατροί
του νοσοκομείου;
Η ερωτώσα βουλευτής
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