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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών.
Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 4260/12-12-2018, 2145/3-10-2018 και
4547/21-12-2018 ερωτήσεων, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και Κωνσταντίνο Βλάση, αντίστοιχα, με θέμα σχετικά με τη
λειτουργία του στεφανιογράφου στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από την καταγραφή ι/τ εξοπλισμού υψηλού κόστους/ τεχνολογίας αιχμής που έχει
πραγματοποιήσει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας (επικαιροποίηση 2018)
προκύπτει ότι, το

Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ διαθέτει έναν ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟ ΨΗΦΙΑΚΟ, του

κατασκευαστικού οίκου G.E. (INNOVA IGS 520),

με έτος εγκατάστασης το 2014

και

«ΚΑΛΗ» λειτουργική κατάσταση.
Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι η κα Γιαννούλα Γκουτάνη τα προηγούμενα χρόνια έχει
κάνει σημαντικές δωρεές εξοπλισμού στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο οι οποίες έχουν βοηθήσει
τη λειτουργία του Νοσοκομείου και την εξυπηρέτηση των ληπτών των υπηρεσιών υγείας. Για
τις πράξεις της αυτές η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει τιμήσει επανειλημμένα την κα
Γκουτάνη.
Τον Αύγουστο του 2017 εγκαινιάστηκε το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και τέθηκε σε
λειτουργία το Βρογχοσκόπιο το οποίο είχε παραδοθεί από την κα Γκουντάνη στο Νοσοκομείο
πριν από δύο (2) χρόνια περίπου. Και τα δύο εργαστήρια λειτουργούν σήμερα κανονικά
εξυπηρετώντας τους πολίτες όχι μόνο της Αρκαδίας αλλά και όλης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, μέχρι που παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα στεφανιογραφίας η οποία αφορά
στην αντικατάσταση του ψηφιακού ανιχνευτή (detector). Η διάρκεια ζωής του ανιχνευτή σε ένα
τέτοιο σύστημα συνήθως είναι αρκετά έτη (π.χ. μετά τη δεκαετία χρειάστηκε να αντικατασταθεί
σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας - Ευαγγελισμός, το οποίο έχει και πολύ μεγαλύτερο φόρτο
εργασίας). Η ανάγκη αντικατάστασης του ανιχνευτή προκύπτει λόγω φυσιολογικής φθοράς από
τη χρήση στην πάροδο του χρόνου. Στην περίπτωση του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου
Τρίπολης προέκυψε μετά από περίπου 3,5 χρόνια λειτουργίας με όχι ιδιαίτερο φόρτο εργασίας.
Ο τελευταίος έλεγχος από τη συντηρήτρια εταιρεία έγινε το Δεκέμβριο του 2017 όπου και
διαπιστώθηκε η σωστή λειτουργία του συστήματος. Γι' αυτό και το Νοσοκομείο πιθανολογεί ότι
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η αστοχία υλικού ευθύνεται για το πρόβλημα στη μη λειτουργία του ανιχνευτή και το οποίο
προέκυψε πολύ νωρίτερα χρονικά από ότι συνηθίζεται.
Με αυτά τα δεδομένα το Νοσοκομείο προσπάθησε να διαπραγματευτεί με την εταιρεία
για την αμεσότερη και προσφορότερη λύση, καθώς επίσης και για την εξασφάλιση των
αναγκαίων κονδυλίων τα οποία όπως είναι γνωστό δεν είναι διαθέσιμα, ιδιαίτερα στο τέλος του
έτους που κλείνουν οι προϋπολογισμοί.
Στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετούνται περίπου 100.000 περιστατικά το χρόνο.
Από την περιστασιακή διακοπή της λειτουργίας του Αιμοδυναμικού (λειτουργούσε 2 μέρες την
εβδομάδα) οι λήπτες των υπηρεσιών υγείας δεν κινδύνευσαν και δεν κινδυνεύουν,
εξυπηρετούνται από άλλες δημόσιες δομές, βέβαια το επιθυμητό είναι να εξυπηρετούνται από
το Παναρκαδικό και αυτό επιδιώκουμε και το πετύχαμε ήδη, εργαζόμενοι με γνώμονα το
δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των ληπτών των υπηρεσιών υγείας.
Τελικά, σήμερα με την εξοικονόμηση των απαραίτητων κονδυλίων από την 6 η
Υ.ΠΕ. και την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
πραγματοποιήθηκε η προμήθεια του ανταλλακτικού σε τιμή 73.904€ από 111.549,16€
που ήταν η αρχική απαίτηση της εταιρίας, κι έτσι η βλάβη στο σύστημα στεφανιογραφίας
αποκαταστάθηκε πριν την εκπνοή του 2018.
Με την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε ότι, μετά την επιπλέον χρηματοδότηση από το
Υπουργείο Υγείας για φάρμακα και την χρηματοδότηση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου από την
6η Υ.ΠΕ. με το ποσό των 80.000€ και άλλων 100.000€ στη συνέχεια, έχουν καλυφθεί ήδη οι
ανάγκες του Νοσοκομείου σε όλα τα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων και των ογκολογικών και
των φαρμάκων για παιδιά με υποφυσιακή ανεπάρκεια.
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