
 

 

 

 

 

Δευτέρα 12/9/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον υπουργό Υγείας 

Θέμα: Το Νοσοκομείο Παίδων ΑγίαΣοφία στερείται μεγάλου αριθμού αναισθησιολόγων, 

με αποτέλεσμα πλήθος χειρουργικών πράξεων να ακυρώνονται-αναβάλλονται 

Όπως μας ενημερώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες, 

το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα ακύρωσης  ή 

αναβολής επ`αόριστον  πολλών χειρουργείων. 

Αυτό οφείλεται στη δραματική έλλειψη ακτινολόγων, μετά την συνταξιοδότηση έμπειρων 

επιστημόνων αυτής της ειδικότητας. Ειδικότερα, οι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή 

αναισθησιολόγοι είναι μόλις οκτώ ενώ οι οργανικές θέσεις ήταν αρχικά δεκαεπτά.  

Τα περιστατικά τα οποία αναμένουν χειρουργική αντιμετώπιση, σύμφωνα τον 

προαναφερθέντα Σύνδεσμο, αγγίζουν πλέον  τις 3.000, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο 

την υγεία, ενίοτε και τη ζωή, παιδιών και εφήβων. Στα περιστατικά αυτά 

συμπεριλαμβάνονται και παιδιά πάσχοντα από συγγενείς καρδιοπάθειες, λόγω της χρόνιας 

υπολειτουργίας και υποστελέχωσης  της παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής του «Αγία 

Σοφία». 

Στην παρούσα κατάσταση, εξυπηρετούνται μόνο επείγοντα περιστατικά, πράγμα που 

βεβαίως δεν  αποσυμφορεί τον προγραμματισμό, αντίθετα τον περιπλέκει περισσότερο. 

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι η μετακίνηση ενός ή δύο αναισθησιολόγων προσωρινά ή η 

προκήρυξη μικρού αριθμού θέσεων οι οποίες είναι πιθανό να μην καλυφθούν καν, δεν 

αποτελούν βιώσιμες  λύσεις.  

Κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να επιληφθεί άμεσα το υπουργείο Υγείας του σοβαρού  αυτού 

ζητήματος και να διασφαλιστεί η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των χειρουργείων στο 

Νοσοκομείο Παίδων  «Αγία Σοφία». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, 

Ερωτάται ο υπουργός: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7278

Ημερομ. Κατάθεσης:

12/9/2022



 Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες χειρουργεία  του Παίδων «Αγία Σοφία» σε πάσχοντα  

παιδιά δεν πραγματοποιούνται λόγω μεγάλης έλλειψης αναισθησιολόγων; 

 Γνωρίζετε ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια, που ενίοτε 

η  ζωή τους εξαρτάται από μια εγχείρηση; 

 Τι προτίθεστε να κάνετε για να προσληφθούν μόνιμοι αναισθησιολόγοι στο 

συγκεκριμένο νοσοκομείο, και όπου αλλού υπάρχει έλλειψη; 

 Θα δώσετε κίνητρα στους νέους ιατρούς για να προσέλθουν στο Ε.Σ.Υ. και να μην 

στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα υγειονομικής φροντίδας ; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 




