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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Επιτακτική η Αντικατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο
Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός»
Το νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός- Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ συγκαταλέγεται στα
νοσοκομεία μεγάλης δυναμικότητας άνω των 600 κλινών το οποίο παρέχει υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να
αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας.
Σημαντικό ζήτημα ωστόσο που αποτελεί τροχοπέδη στην απρόσκοπτη και
ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη των πολιτών συνιστά ο πεπαλαιωμένος
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και η έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Παρά το γεγονός
ότι πρόσφατα εγκαινιάστηκε η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, δυναμικότητας 11
κλινών και το νέο σύγχρονο φαρμακείο, το νοσοκομείο Ερυθρός ΣταυρόςΚοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ παρουσιάζει σημαντικά κενά σε ιατρικό προσωπικό
καθώς εκτιμάται ότι είναι ακάλυπτες κατά 50 τοις εκατό οργανικές θέσεις σε
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικού. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε
νοσοκόμους και τραυματιοφορείς.
Προσθέτως, ιατρικά όργανα, μηχανήματα και συσκευές λόγω παλαιότητας ή και
έντονης χρήσης υφίστανται συχνά βλάβες με συνέπεια να βρίσκονται εκτός
λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αντιπροσωπευτική περίπτωση
αποτελεί η βλάβη του ενός εκ των δύο αγγειογράφων στο αιμοδυναμικό εργαστήριο
(στεφανιογραφία) καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεση αντικατάσταση
του.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρδιολογικές κλινικές του νοσοκομείου θεωρούνται
πρότυπο ως προς την εκτέλεση περίπλοκων ιατρικών πράξεων, καθίσταται προφανές
ότι αυτές θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν επιλύονταν το πρόβλημα της έλλειψης
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Σημειωτέον ότι η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε
διαγωνισμό μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας για την
ενίσχυση του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός - Κοργιαλένειο-Μπενάκειο με σύγχρονο
ψηφιακό αγγειογράφο (στεφανιογράφο).

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
-

Με ποιο τρόπο προτίθεστε να καλύψετε το πρόβλημα της απουσίας κατά 50 τοις
εκατό εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Ερυθρός ΣταυρόςΚοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ;

-

Ποιος ο προγραμματισμός του υπουργείου σας για την αντικατάσταση
πεπαλαιωμένου ιατροτεχολογικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο; Παρακαλώ όπως
παράσχετε λίστα με τον εξοπλισμό ανά κλινική που χρήζει αντικατάστασης.

-

Ποια η χρονική πρόβλεψη για παράδοση στο νοσοκομείο του σύγχρονου
ψηφιακού αγγειογράφου ο οποίος έχει προβλεφθεί στην Προγραμματική
Σύμβαση του Υπουργείου Υγείας με την Περιφέρεια Αττικής;
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