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ΘΕΝΑ : Λειτουργία Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Παΐδων «Η Ἁγία

Σοφία» (ΕΚΑΣΚΑΠ)

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου
Σοφία» (ΕΚΑΣΚΑΠ] Θέση η οποία υπήρξε Οοφέστατη καὶ μη ἴτ η

Άμεση επαναλειτουργία της ἓν λόγω Μονάδας, ενίσχυση και
βελπίωση σε προσωπικό και υποδομές, ὥστε να καταστεί µία ευρωπαϊκού
επιπέδου Κλινική, θέση την οποία εγκαίρως υποθέτησε καὶ το
τριτοβάθμιο ὀργανο εκπροσώπησης ὁλων µας, η ΕΣΑµεΑ.

Στον αγώνα µας για τη Θεραπευτική αντιμετώπιση καὶ αποκατάσταση όλων των
παιδιών τα οποῖα γεννιούνται µε κάποια µορφή καρδιοπάθειας καὶ τα οπο!

ξεπερνούν ετησίωςτα 800 µόνο στην Ελλάδα, ουδείς περισσεύει. Ἔχουμε και κατά
το παρελθὀν ζητήσειτην αξιολόγηση όλων των προσφερόντων υπηρεσίες στο
συγκεκριµένο τοµέα,µε την υποχρεωτική μάλιστα δημοσιοποίηση σταπστικών
στοιχείων κρίσιµων τα οποία αντικατοπτρίζουν πλήρως το επίπεδο των
παρεχομένων υπηρεσιών από κάθε κλινική, δημόσιαἡ ιδιωτική, ὥστε η τελική
επιλογή να ανήκει, ως µία επιλογή συχνά ζωής,µη το λησμονείτε αυτό, στοὺς
ἴδιουςτους γονείς και σε κανέναν άλλο. Την ἴδια στιγµή, επείγουσα εἶναι η ανάγκη
δημιουργίας καὶ επαρκούς χρηµατοδότησης αξιόπιστης παιδοκαρδιοχειρουργικής
δημόσιας µονάδας στη Θεσσαλονίκη, η οποία Θα καλύψει διαχρονικά και

κανοποιητικά τις ανάγκες τηςΒόρειας Ελλάδας τουλάχιστον.

Τα προαναφερθέντα αναμφισβήτητα εἶναι γνωστά τοις πάσι καὶ δεν
υφίστανται υπόνοιες για τις προθέσεις ουδενός. Ωστόσο, παρά τις
διαβεβαιώσεις, οἱ οποίες γνωστοποιήθηκαν ευρέως καὶ μέσω του γραπτούκαι

ηλεκτρονικού Τύπου, για την άµεση καὶ πλήρη επαναλειτουργία
τον παρελθόντα Ιούνιο, δυστυχώς εἴμαστε υποχρεωμένοι να

ραμμίζοντας το γεγονός ὁτι καθηµερινά φθάνουν στο



μας καταγγελίες οι οποίες αφορούν τη σοβαρή υπολειτουργία του
ουργικού Τµήµατος καὶ τηνεν τοις πράγµασι απαξίωσή του

ηρό τούτο συνεπάγεται για το χώρο µας.

Οχε!

ακτικό να θέσουμε κάποια κρίσιµα ερωτήματα τα οποία θα
παντηθούν άµεσακαι µε ειλικρίνεια

. Πόσα τακτικά χειρουργεία καρδιάς λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα
στην κλινική;
Β. Για ποιον λόγο δεν υφίστανται θέσεις μονίμων εντατικολόγων στην
Παιδοκαρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ); Είναι προφανές ὁτι
αποτελεί καθοριστικότατο παράγοντα για τη λειτουργία της Κλινικής ο
διορισμός μόνιμων ιατρών της προαναφερθείσας ειδικότητας.
Γ. Πόσες µονάδες ΚΕ λειτουργούν αυτή τη στιγμή και σε τι κατάσταση
βρίσκονται οι κλίνες εντατικής και οἱ θερµοκοιτίδες, ἑξι στον αριθµό, οι
οποίες εδωρήθησαν πρόσφατα από την εταιρεία Νείο ΗεΙΙας, γεγονός
το οποίο έτυχε ευρείας δημοσιότητας;

Πόσοι διαγνωστικοί καὶ επεµβατικοί καθετηριασµοί καρδιά:
πραγματοποιούνται την εβδομάδακαι ποιες οἱ πραγματικές ανάγκες;
Ε. Πόσοι τεχνικοί εξωσωματικής κυκλοφορίας απασχολούνται;
Φρονούμε ότι ο μόνος τρόπος ώστε να δοθεί λύση είναι µία ευρεία σύσκεψη
στο Υπουργείο Υγείας, στην οποία Θα συμμετέχουν ὁλοι ανεξαιρέτως οἱ
διαφερόμενοι, υπό τη διεύθυνση καὶ µε ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας. Είναι

ο μόνος τρόπος ώστενα δοθεί τέλος στην αγωνία μεγάλου αριθμού γονέωνοἱ
οποίοι εἶτε συνειδητά εἰτε εξ ανάγκης επιλέγουν να εναποθέσουν τις ελπίδες
τοὺς για τη θεραπεία και αποκατάσταση των πασχόντων παιδιών τους στο
ΕΚΑΣΚΑΠ, αγωνία την οποία τα μέλη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ συμμεριζόµαστε βαθιά.


