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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 6812/24-05-2021 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος
Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Ελλείψεις σε ιατρικές ειδικότητες και
εξοπλισμό στο 212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας στην Ξάνθη», σας
γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και στελέχωσης του 212
ΚΙΧΝΕ (Διαβαθμισμένος Πίνακας Οργάνωσης Υλικού), δεν προβλέπεται η λειτουργία
αξονικού και μαγνητικού τομογράφου, καθώς και η τοποθέτηση ιατρών ειδικοτήτων
Δερματολογίας, Ενδοκρινολογίας και Γυναικολογίας.
Επίσης, από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης μέχρι σήμερα δεν
διεξάγονται χειρουργικές επεμβάσεις στο 212 ΚΙΧΝΕ, εξαιτίας των επιβεβλημένων
μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού SARS- Cov- 2, καθόσον λόγω ύπαρξης μιας
πτέρυγας νοσηλείας δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο ασθενών, που
έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και αναρρώνουν, με ασθενείς οι οποίοι
έχουν προσβληθεί από τον εν λόγω ιό.
Εξάλλου, ανάλογες προϋποθέσεις και περιορισμοί εφαρμόζονται για το
σύνολο των Στρατιωτικών Νοσοκομείων αλλά και εν γένει των Δημόσιων Δομών
Υγείας.
Παράλληλα, λαμβάνουν χώρα εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και
αναβάθμισης, όπως αντικατάσταση του υδραυλικού και αποχετευτικού συστήματος,
ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και ελαιοχρωματισμοί, που βρίσκονταν σε εξέλιξη
στο χώρο του ΚΙΧΝΕ πριν από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, γεγονός που
καθιστούσε αδύνατη την τήρηση όλων των μέτρων αποστείρωσης και ασηψίας για τη
διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων.
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Παρά ταύτα, όμως, το σηπτικό χειρουργείο μικροεπεμβάσεων λειτούργησε
κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και εξακολουθεί να συνεχίζει την
απρόσκοπτη λειτουργία του.
Περαιτέρω, κατά την τρέχουσα περίοδο βαίνουν προς ολοκλήρωσή τους οι
ως άνω εργασίες ανακαίνισης και θα ακολουθήσουν εργασίες τακτοποίησης του χώρου
του χειρουργείου, ήτοι αποστείρωσης, συντήρησης και ελέγχου της ορθής λειτουργίας
του επιστημονικού εξοπλισμού, ώστε σε συνδυασμό με την εκτιμώμενη σταδιακή άρση
των μέτρων κατά της εξάπλωσης της υγειονομικής κρίσης, να υπάρξει η ετοιμότητα
επανάληψης διενέργειας προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, η δυνατότητα νοσηλείας των στελεχών, ως
εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών, εκτός Στρατιωτικών Νοσοκομείων ή ΚΙΧΝΕ σε
ιδιωτικές κλινικές (συμβεβλημένες και μη), παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ισχύοντος ΠΔ 432/1983 (Α΄162), υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
σε αυτό.
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