
 

     

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Αναστολή χειρουργικών επεμβάσεων σε περιοχές κινδύνου» 

 

Την αναστολή ή «περιορισμό» των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 

80% για τις «κόκκινες περιοχές» (επίπεδο Β, αυξημένου κινδύνου) ανακοίνωσε ο υφυπουργός 

Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς με μοναδική εξαίρεση τα ογκολογικά και επείγοντα 

περιστατικά. 

 

Σε δήλωσή τους εκπρόσωποι της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ κάνουν λόγο για απαράδεκτη 

κυβερνητική εντολή και μεθόδευση που θα αυξήσει τη θνητότητα και τη νοσηρότητα. 

 

Όπως αναφέρουν «Η κυβερνητική άνωθεν εντολή για μείωση των χειρουργικών επεμβάσεων 

κατά 80% στις περιοχές κινδύνου που ανακοίνωσε απόψε (31/10) ο κ. Χαρδαλιάς 

εξειδικεύοντας τα νέα μέτρα που εξήγγειλε το πρωί ο κ. Μητσοτάκης είναι μεθόδευση 

καταστροφική και θανατηφόρα. Αποτελεί ανοιχτή ομολογία από την κυβέρνηση πως όλους 

τους προηγούμενους μήνες ούτε «θωράκισε το ΕΣΥ», ούτε προσλήψεις έκανε και γι’ αυτό 

πάλι όπως την άνοιξη θέλει να μετακινήσει προσωπικό από τα χειρουργεία προς τα ΤΕΠ, τις 

πτέρυγες COVID και τις ΜΕΘ COVID. 

Αποτελεί ανοιχτή ομολογία πως η κυβέρνηση απλά δεν ενδιαφέρεται για την εκτίναξη της 

θνητότητας και της νοσηρότητας στις χειρουργικές παθήσεις. Δεν την ενδιαφέρουν θάνατοι 

που δεν απασχολούν τα δελτία ειδήσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως από την ανακοίνωση του 

συγκεκριμένου μέτρου «απέδρασαν» οι υπουργοί Υγείας κ.κ. Κικίλιας-Κοντοζαμάνης κι 

έβαλαν μπροστά τον κ. Χαρδαλιά. 

Χαρακτηριστική επίσης είναι και η ένοχη σιωπή των λεγόμενων «ειδικών του κράτους» στους 

οποίους μάλιστα «απαγορεύεται να κάνουμε κριτική» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Ας μας 

εξηγήσουν ποια ακριβώς επιστήμη προβλέπει την σχεδόν πλήρη κατάργηση της χειρουργικής 

δραστηριότητας στην δημόσια περίθαλψη και που ακριβώς σύμφωνα με την επιστήμη τους θα 
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πηγαίνουν να χειρουργούνται οι φτωχοί άνθρωποι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία που δεν 

έχει να πληρώνει στις ιδιωτικές κλινικές.» 

 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών, 

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Με ποια κριτήρια ακυρώνονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία; 

3. Για ποιο λόγο ακυρώνονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία στις κόκκινες 

περιοχές; 

4. Η ακύρωση των χειρουργείων οφείλεται σε έλλειψη ή μεταθέσεις ιατρών; 

5. Αν ναι, σε ποια νοσοκομεία και σε ποιες θέσεις προσελήφθησαν οι ιατροί που έχει 

ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός; 

6. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός των ιατρών που έχουν προσληφθεί λόγω της πανδημίας, 

υπάρχει πρόβλεψη για άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού; 

7. Η ακύρωση των προγραμματισμένων χειρουργείων αφορά σε εκείνα που θα 

γίνονταν σε νοσοκομεία αναφοράς; 

8. Αν ναι, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο χειρουργείο σε άλλη 

κλινική, δεδομένου ότι, πιθανότατα, σε αυτή την περίπτωση θα γίνει νωρίτερα από 

τη λήξη συναγερμού λόγω πανδημίας; 

9. Αν όχι, ποιες εναλλακτικές υπάρχουν για τους ασθενείς που πχ έχουν 

προγραμματισμένα ορθοπεδικά ή οφθαλμολογικά χειρουργεία, για προβλήματα που 

μπορεί να δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους και την εργασιακή απόδοσή τους;  

10. Θα αναλάβει το κόστος το Κράτος σε περίπτωση που η αναβολή χειρουργείου 

μπορεί να οδηγήσει σε παράταση τυχόν άδειας ασθενείας; 

11. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για έκτακτο επίδομα σε περίπτωση που η αναβολή 

χειρουργείου οδηγήσει σε παράταση της αποχής από τη δουλειά; 

12. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι να μπορούν να 

απολαμβάνουν τις παροχές του Ε.Σ.Υ. και να μην αναγκάζονται να μεταθέτουν τα 

χειρουργεία τους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




