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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών
Απαντώντας στην με αρ. 3709/29-2-2018 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των
Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Οικονόμου, Ι. Φωτήλα και Ι. Τραγάκη, σχετικά με τη
σύσταση Αγγειοχειρουργικής κλινικής στο ΓΝ Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων», σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ο Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας–Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», ο
οποίος αναθεωρήθηκε με την αρ. Υ4α/Οικ. 43073/20.4.2012 (ΦΕΚ 1483/Β/2012) ΚΥΑ, δεν
προβλέπει τη σύσταση ενός Τμήματος Αγγειοχειρουργικής Κλινικής με διοικητική και
επιστημονική αυτοτέλεια.
Προβλέπονται από τον ανωτέρω οργανισμό δυο (2) θέσεις Αγγειοχειρουργικής καθώς
υπάγονται διοικητικά στον Δ/ντη του Χειρουργικού Τομέα.
Στις 18.06.2017 έγινε πρόσληψη ενός (1) επικουρικού Αγγειοχειρουργικής, Επιμελητή
Β’, ο οποίος συμμετέχει με ενεργείς εφημερίες στη γενική εφημερία του Νοσοκομείου (κάθε
τέσσερες ημέρες ή περίπου 8 εφημερίες το μήνα), επισημαίνοντας ότι από τον 9/2017 έως
και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 62 αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις (μεσαίες – μεγάλες).
Στις 5.07.2017 με αρ. πρωτ. 28389 προκηρύχθηκε μία (1) μόνιμη θέση ιατρού ΕΣΥ
Αγγειοχειρουργού Επιμελητή Β΄, με τη συμμετοχή έξι (6) υποψηφίων. Βρίσκεται σε εξέλιξη η
πρόσληψη, ήτοι, διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται εντός του επόμενου μήνα.
Με τη σύμφωνη γνώμη της Ιατρικής Υπηρεσίας οι Αγγειοχειρουργοί συστεγάζονται στη
Θωρακοχειρουργική Κλινική.
Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διευθέτηση της παροχής υπηρεσιών στο
Νοσοκομείο του μόνιμου Αγγειοχειρουργού ιατρού του Θριάσιου Νοσοκομείου, με βαθμό
Διευθυντή ΕΣΥ, με θετικό ενεργό ρόλο της Διοίκησης 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
Οι ανωτέρω ενέργειες συμβάλουν στη δημιουργία της αναγκαίας αγγειοχειρουργικής
ομάδας, με επιστημονική αυτοτέλεια, όπου θα αποτελέσει το πρόπλασμα στη δημιουργία
Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο, που είναι αναγκαία για την κάλυψη του
πληθυσμού αναφοράς.
Το έργο της ομάδας αυτής θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη – κατάρτιση της αναγκαίας
μελέτης για την προμήθεια του πρόσθετου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμό, αναλώσιμα, καθώς
και τη διαμόρφωση των χειρουργείων.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει ένταξη στο σχεδιασμό της τη δημιουργία ενός
τμήματος Αγγειοχειρουργικής στην επόμενη αναμόρφωση των Οργανισμών.

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 2
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Πρέπει να επισημανθεί ότι, με την πρόσληψη ενός (1) επικουρικού Αγγειοχειρουργού
το 2017, ήταν πρώτη φορά που προσλήφθηκε – τοποθετήθηκε στο Νοσοκομείο η
συγκεκριμένη ειδικότητα από τη σύσταση των θέσεων στον Οργανισμό (2012).
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση
Οργανισμού θα πρέπει να έχει υποβληθεί τεκμηριωμένη σχετική πρόταση-εισήγηση του
Νοσοκομείου και της αρμόδιας ΥΠΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλευτές κ.κ. Β. Οικονόμου, Ι. Φωτήλα, Ι. Τραγάκη
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
2.Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.
3. Δ/νση Οργ. & Λειτ. Νος. Μον. & Εποπτ. Φορ.
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