
 

     

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Επιλογή ασθενών στο ΑΧΕΠΑ» 

 

Ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών του ΑΧΕΠΑ και μέλος της διοίκησης της Ένωσης 

Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, κ Θανάσης Σιούλης, καταγγέλλει πως από σήμερα, 

Τρίτη 10 Οκτωβρίου, οι γιατροί θα βρεθούν στο δίλημμα να επιλέξουν ποιους ασθενείς με 

κορονοϊό covid-19 θα περιθάλψουν με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ποιους όχι, 

σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «όπως είναι σήμερα η κατάσταση, δυστυχώς, δεν θα 

μπορέσουμε ούτε να αγγίξουμε έναν ασθενή ηλικίας 85 ετών και άνω».  

«Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός και θα δούμε στην πράξη, τι μπορεί να γίνει. 

Όταν ξεκινάει η εφημερία και δεν έχουμε ούτε ένα κρεβάτι άδειο στη Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας για κορονοϊό, η οποία έχει 25 κλίνες, γίνεται αντιληπτό ότι είναι πολύ οριακή και 

κρίσιμη η κατάσταση. Η ΜΕΘ για τον κορονοϊό γέμισε το βράδυ της Δευτέρας. Για τους 

καινούργιους ασθενείς ίσως χρησιμοποιήσουμε φορητούς αναπνευστήρες, ίσως έχουμε 

μεγαλύτερη επιτήρηση στους θαλάμους, θα δούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε σε συνθήκες 

πολέμου. Δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο να προχωρούμε σε επιλογές ασθενών. Αναμένεται 

ότι σήμερα θα το αντιμετωπίσουμε αυτό στο ΑΧΕΠΑ», σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Σιούλης 

Μάλιστα, το συγκεκριμένο νοσοκομείο, το οποίο έχει εφημερία, αναμένει πολλές εισαγωγές, 

αλλά δεν υπάρχει ούτε μία άδεια κλίνη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για ασθενείς με 

κορονοϊό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», ενώ το πρόβλημα εντείνεται 

ακόμα περισσότερο, εξαιτίας του γεγονότος ότι, σύμφωνα με εκπροσώπους των 

εργαζομένων, οι εργαζόμενοι (ιατροί και νοσηλευτές) που ασθενούν ή που βρίσκονται σε 

καραντίνα φτάνουν τους 150. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η ανθρώπινη ζωή είναι αναντικατάστατη και 

κανείς γιατρός δεν πρέπει να αναγκάζεται, λόγω ανεπάρκειας του συστήματος, να επιλέγει 

ποιος θα νοσηλευτεί και ποιος όχι, 

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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2. Πόσες είναι οι κλίνες ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ; 

3. Σήμερα Τρίτη 10/11 πόσες κλίνες ΜΕΘ είναι διαθέσιμες στο ΑΧΕΠΑ; 

4. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη της απόφασης που καλούνται να πάρουν οι γιατροί 

αναφορικά με τη νοσηλεία ή μη ενός ασθενούς με covid-19; 

5. Ποιος ο σχεδιασμός την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης ώστε να μη χαθεί 

καμία ζωή λόγω ανεπάρκειας του συστήματος; 

6. Πότε θα γίνουν οι προσλήψεις των μόνιμων ιατρών που αναφέρει η τροπολογία που 

ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη για παραπάνω ΜΕΘ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




