
 

 

 

     

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

 

Θέμα: «Μετατροπή Στεφανιαίων Μονάδων των Νοσοκομείων σε Μονάδες για τη 

Νοσηλεία βαθέως πασχόντων από SARS-COV-2» 

 

Με επιστολή της η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αναδεικνύει τους κινδύνους από τη 

μετατροπή στεφανιαίων μονάδων σε μονάδες για τη νοσηλεία ασθενών από COVID-19. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή:  

“Σύμφωνα με καταγγελίες από  μέλη μας, ορισμένοι Διοικητές Νοσοκομείων και 

υπηρεσιακοί παράγοντες, από υπερβάλλοντα ζήλο και έλλειψη γνώσης σχεδιάζουν τη 

μετατροπή των Στεφανιαίων Μονάδων των Νοσοκομείων τους σε Μονάδες για τη 

Νοσηλεία βαθέως πασχόντων από SARS-COV-2. 

Αναγνωρίζουμε όλοι τις δύσκολες καταστάσεις και τις έκτακτες συνθήκες που ζει ο κόσμος 

παγκοσμίως και την ανάγκη για τον όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό κρεβατιών εντατικής 

θεραπείας για τη νοσηλεία των ασθενών λόγω της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, δεν 

παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο, παρά την πανδημία 

COVID-19, εξακολουθεί να είναι η στεφανιαία νόσος, με πολύ μεγαλύτερο αριθμό 

αναμενόμενων θανάτων φέτος από τον αναμενόμενο αριθμό θανάτων λόγω της πανδημίας 

COVID-19. 
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Ήδη υπάρχουσες αξιόπιστες μελέτες μιλούν για αύξηση των αιφνίδιων θανάτων, ελλιπή 

αντιμετώπιση των οξέων εμφραγμάτων, αύξηση των επιπλεγμένων εμφραγμάτων και 

πιθανή αύξηση της θνητότητάς της στεφανιαίας νόσου. 

Ο αριθμός των κρεβατιών στις στεφανιαίες μονάδες είναι ήδη πολύ μικρός. Η αναλογία 

κρεβατιών στεφανιαίας μονάδας προς το γενικό πληθυσμό είναι πολύ μικρότερη από την 

αναλογία κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας προς το γενικό πληθυσμό. Να είστε 

σίγουρος ότι η σχεδιαζόμενη από ορισμένους διοικητές, μετατροπή κρεβατιών στεφανιαίας 

μονάδας σε κρεβάτια γενικής μονάδας θα επιδεινώσει έτι περαιτέρω τον τρόπο 

αντιμετώπισης της στεφανιαίας νόσου και θα αυξήσει την ήδη μεγάλη θνητότητα της.” 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και 

να μην μπουν σε κίνδυνο συμπολίτες μας που θα υποστούν οξύ ή επιλεγμένο 

έμφραγμα εξαιτίας αυτής της μετατροπής; 

2. Ποια μέτρα θα λάβει για την αύξηση του αριθμού κρεβατιών στεφανιαίας μονάδας 

που τώρα είναι ακόμη μικρότερη από την αναλογία κρεβατιών ΜΕΘ στη χώρα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




