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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δύο χρόνια πριν, το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας

διαμαρτυρόταν για την αναστολή λειτουργίας του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης

Συγγενών  Καρδιοπαθειών  στα  Παιδιά»  (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.),  λόγω  της  πανδημίας  του

κορωνοϊού.  Το  ΕΚΑΣΚΑΠ  είναι  το  πρώτο  Παιδοκαρδιοχειρουργικό  Κέντρο  που

ιδρύθηκε στη χώρα και το μοναδικό στο ΕΣΥ, λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και καλύπτει με  τριτοβάθμια  περίθαλψη  όλη την Ελλάδα, δεχόμενο

παραπομπές  από  όλες  τις  περιοχές  της  πατρίδας  μας,  ακόμα  και  τις  πλέον

απομακρυσμένες. Παρ’όλο που επανεκκίνησε η λειτουργία του ΕΚΑΣΚΑΠ τον Ιούλιο

2020, λειτουργεί σε εξαιρετικά περιορισμένες συνθήκες, λόγω έλλειψης ιατρικού

και  νοσηλευτικού  προσωπικού.  Μέχρι  το  2010  πραγματοποιούνταν  εκεί  180

χειρουργικές  επεμβάσεις  και  350  καρδιακοί  καθετηριασμοί,  νοσηλεύονταν  850

καρδιοπαθή  παιδιά,  ενώ  στα  Εξωτερικά  Ιατρεία  του  εξετάζονταν  περί  τα  8.000

παιδιά. Εχοντας τα τελευταία χρόνια διαθέσιμη μόνο μία ημέρα την εβδομάδα για

καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και άλλη μία για καθετηριασμούς καρδιάς, το 2021

πραγματοποίησε  60  επεμβάσεις  και  110  καθετηριασμούς  και  νοσήλευσε  480

καρδιοπαθή παιδιά.  Σημειωτέον  ότι  μεγάλο  ποσοστό  από  αυτά  τα  παιδιά  είναι

ανασφάλιστα,  πρόσφυγες,  μετανάστες,  Ρομά  κ.ά.,  τα  οποία  έχουν  ουσιαστικά

πρόσβαση μόνο σε αυτό το Κέντρο, με τον δημόσιο χαρακτήρα του. 

Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο θέμα της λειτουργίας του

ΕΚΑΣΚΑΠ  μετά  τις  διαφαινόμενες  προθέσεις  του  Υπουργείου  Υγείας,  όπως

διατυπώθηκαν από την Αναπλ. Υπουργό κ. Γκάγκα σε ραδιοφωνική της συνέντευξη

στις  19/4/2022,  να  περιορίσει  ακόμα  περισσότερο  ή  και  να  καταργήσει  την

λειτουργία του ΕΚΑΣΚΑΠ δια της συγχώνευσής του με το Ωνάσειο. 

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας θεωρεί ότι το Κέντρο αυτό

είναι  απαραίτητο στο σύστημα Υγείας της χώρας μας, προσφέρει σημαντικές και

υψηλού  επιπέδου  υπηρεσίες  στα  καρδιοπαθή  παιδιά  της  χώρας,  ανεξαρτήτως

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και εθνικής-φυλετικής προέλευσης, μπορεί δε να

προσφέρει πολύ περισσότερα, αν στηριχθεί από την Πολιτεία.        

       Το ΔΣ της ΕΕΠΚ


