
 

 

 

Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

ΘΕΜΑ: Τραγική η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας 

«Καραμανδάνειο» 

Κύριε Υπουργέ, 

Μέσα στις τραγικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί εργαζόμενοι σε ένα 

μονοθεματικό και καταρρέον πλέον ΕΣΥ, υπέπεσε στην αντίληψή μας και μία επιστολή της  

τριμελούς επιτροπής των νοσοκομειακών γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας 

«Καραμανδάνειο» όπου περιγράφεται η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μοναδικό 

αμιγώς Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα, τόσο με παθολογικό όσο και με 

χειρουργικό τομέα.  

Όπως και όλες οι νοσοκομειακές μονάδες έτσι και στο Καραμανδάνειο με απόφαση της 6ης 

ΥΠΕ, η Παιδιατρική κλινική ξεκίνησε να νοσηλεύει ασθενείς με Covid-19 λοίμωξη. Επίσης 

όπως και στις υπόλοιπες νοσοκομειακές μονάδες η πτέρυγα Covid-19 δημιουργήθηκε με 

συνοπτικές διαδικασίες χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό. 

Καταγγέλλονται τραγικές ελλείψεις σε μέτρα προστασίας, με τις ειδικότητες του  

Παιδολοιμωξιολόγου και Παιδοκαρδιολόγου να είναι οι πιο επείγουσες καθώς είναι οι πλέον 

απαραίτητες στα πλαίσια νόσησης από Covid-19. Αντίστοιχες είναι και οι ελλείψεις και στις 

άλλες ειδικότητες. Συγκεκριμένα το αναισθησιολογικό τμήμα στελεχώνεται από 5 γιατρούς εκ 

των οποίων οι 4 μόνιμοι, με τους 3 από αυτούς να συνταξιοδοτούνται σύντομα. Το 

Ακτινολογικό τμήμα αντιμετωπίζει και αυτό προβλήματα, με σοβαρό το ενδεχόμενο αδυναμίας 

διενέργειας ακόμα και απλών ακτινογραφιών, καθώς από τον νέο χρόνο κρίνεται απαραίτητη 

η παρουσία ακτινοφυσικού για τη λειτουργία του τμήματος, θέση για την οποία δεν φαίνεται 

να έχει μεριμνήσει το Υπουργείο. Οι ελάχιστες προσλήψεις σε συνδυασμό με τις αναστολές 

και την επικείμενη λήξη των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών, έχει κάνει τη κατάσταση 

απελπιστική δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες τόσο για την υγεία των μικρών  ασθενών, 

όσο και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Ελλείψεις παρατηρούνται και στον εξοπλισμό 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1775

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/12/2021



του νοσοσκομείου. Η εγκατάσταση του Μαγνητικού Τομογράφου, σύμφωνα με τους Γιατρούς 

δεν προχωρά με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι διακομιδές από τους ειδικευόμενους σε άλλα 

νοσοκομεία, επιβαρύνοντας και άλλο  το δυναμικό της παιδιατρικής κλινικής, ενώ πολλές 

φορές καθυστερεί η αντιμετώπιση των μικρών ασθενών. Δεδομένου πως το Καραμανδάνειο 

αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.  

Ερωτάται ο Υπουργός: 

1. Δεσμεύεστε να προβείτε στις απαραίτητες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού και 

παροχής μέτρων ατομικής προστασίας ώστε να αντιμετωπίζονται κατάλληλα τα 

περιστατικά και να  αποφευχθεί η ενδεχόμενη ενδονοσοκομειακή διασπορά του 

κορονοϊού εξαιτίας των ελλείψεων τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικά; 

2. Τι προτίθεστε να πράξετε για να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου  

και των κλινικών του που καλύπτει όλα τα παιδιά της Δυτικής Ελλάδας; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

      Γιάνης Βαρουφάκης 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Γιώργος Λογιάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Σοφία Σακοράφα 

 




