
     

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: “Αττικό: Σταματήστε τη μετατροπή των Νοσοκομείων αναφοράς σε κέντρα διασποράς του ιού!”

Σύμφωνα  με  την  ανακοίνωση  της  Ομοσπονδίας  Ενώσεων  Νοσοκομειακών  Γιατρών  Ελλάδος  της  16ης
Σεπτεμβρίου,  “παρατηρείται  μια  συνεχιζόμενη  καθημερινή  αύξηση στον  απόλυτο αριθμό ασθενών βαρέως
πασχόντων από COVID-19 πνευμονία που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ, μια αύξηση 2 – 8 ανά ημέρα.
Είναι αυτονόητο πως πρέπει να εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η εξέλιξη της επιδημίας
σε Κρίση Εντατικής Θεραπείας πράγμα που θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα όπως είδαμε σε άλλες χώρες
την  περασμένη  άνοιξη.  Είναι  τραγικό  τον  21ο  αιώνα  και  σε  συνθήκες  ειρήνης  το  ηλικιακό  triage  «δεν
διασωληνώνουμε τους άνω των 80, των 70, των 60 …» ανάλογα με τις διαθεσιμότητες κλινών ΜΕΘ”.

Στη Γενική ΜΕΘ του ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου 16 κλινών εμφανίστηκαν 2 υγειονομικοί θετικοί στον κορωνοϊό και
ένας διασωληνωμένος ασθενής. Οι ασθενείς θα έπρεπε να μεταφερθούν σε άλλη ΜΕΘ Νοσοκομείου της Αττική
προκειμένου να απολυμανθεί  ο  χώρος.  Δεν μεταφέρθηκαν ελλείψει  ΜΕΘ.  Το προσωπικό της Μονάδας θα
έπρεπε  να  βγει  σε  καραντίνα.  Υποβλήθηκαν  μόνο  σε  τεστ  και  δούλευαν  κανονικά  εξαιτίας  της  έλλειψης
προσωπικού. Το ίδιο και σε μία σειρά άλλων κλινικών στο Αττικό, όπως για παράδειγμα η Ογκολογική. Λόγω των
παραλείψεων και των αποφάσεων της Διοίκησης αλλά και του Υπουργείου Υγείας τα κρούσματα κορωνοϊού στο
προσωπικό του Νοσοκομείου συνεχώς αυξάνονται. Και είναι εικόνες ντροπής και υψηλού κινδύνου τα ύποπτα
περιστατικά να συνωστίζονται στα ΤΕΠ με τα γενικά περιστατικά και οι διάδρομοι του Νοσοκομείου να είναι
γεμάτοι ράντζα. 

Η κατάσταση στο Αττικό πρέπει να διορθωθεί άμεσα, καθώς και σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς, και για το
λόγο αυτό αιτούμαστε αντικειμενικής ενημέρωσης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι η δυναμική των κλινών ΜΕΘ στην Αθήνα και πόσοι/ες είναι;  Ποιος είναι ο αριθμός των
νοσηλευομένων εκτός ΜΕΘ με κορωνοϊό; 

2. Ποιος  είναι  ο  αριθμός υγειονομικών θετικών στο κορωνοϊό ανά νοσοκομείο;  Που  νοσηλεύονται  οι
υγειονομικοί που έχουν νοσήσει και πόσοι/ες από αυτούς βρίσκονται σε καραντίνα; 
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