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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια. 

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα στις ΜΕΘ της χώρας - καταγγελίες.» 

Δημοσιεύματα, αποδεικτικά, και δεδομένα από τον χώρο της Υγείας αναδεικνύουν απαράδεκτες καταστάσεις εν μέσω 
του σφοδρότατου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 
Σύμφωνα με έγγραφα του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» προκύπτει εντολή της Διοίκησης να αδειάσουν όλες οι 
μονάδες εντατικής θεραπείας από μη-COVID19 περιστατικά, προκειμένου οι ΜΕΘ να εξυπηρετούν μόνο ασθενείς με 
κορωνοϊό. Ενώ μάλιστα ο «Άγιος Παύλος» δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς, οι γιατροί θεωρούν ότι η εσπευσμένη αυτή 
μετάβαση γίνεται χωρίς στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης και υποδομές αποτροπής της διασποράς. Ο πρόεδρος των 
νοσοκομειακών γιατρών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ μετέφερε ότι «μετά την τελευταία γενική εφημερία, οι κλίνες εντατικής 
θεραπείας και νοσηλείας των ασθενών με COVID βρίσκονται σε οριακά επίπεδα … η κλινική μας ήταν καλυμμένη και προ 
ημερών καταλάβαμε άλλες δύο κλινικές, όπου νοσηλεύονται οι θετικοί ασθενείς με συμπτώματα της νόσου. Σε ό,τι 
αφορά τις εντατικές μονάδες, υπάρχει κορεσμός ... η μονάδα ΜΕΘΜΕ που υπήρχε με 10 κρεβάτια έχει διατεθεί πλέον για 
νοσηλεία ασθενών COVID θετικών … αυτή τη στιγμή οι κλίνες του νοσοκομείου για τακτικά περιστατικά αρνητικά σε 
COVID , είναι ελαχιστότατες. Αυτό σημαίνει αναστολή τακτικών λειτουργιών ή διακομιδή ασθενών που αντιμετωπίζονται 
για κάποιο επείγον χειρουργικό τους πρόβλημα σε ιδιωτικές ΜΕΘ.» 
Από στοιχεία των νοσοκομειακών γιατρών: από τις 43 πρόσθετες κλίνες που προέβλεπαν τα έκτακτα μέτρα στα 
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, μέχρι την 1.11 είχαν καλυφθεί οι 17. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (αναφοράς για τη Β. Ελλάδα): 10 
κενές κλίνες ΜΕΘ από 26. Νοσοκομείο «Παπανικολάου»: και οι 25 κλίνες ΜΕΘ κατειλημμένες, 40 υγειονομικοί θετικοί σε 
COVID, μια γιατρός νοσεί δεύτερη φορά. Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος»: 3 από τις 10 είναι κατειλημμένες. Νοσοκομείο 
«Γεννηματάς»: 7 από τις 10 κατειλημμένες. Στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο συλλέγει τα 
δείγματα σε δικό του αποθετήριο μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο και στη συνέχεια κάνει τα τεστ επί αδρά πληρωμή.  
Με χαρακτηριστικό παράδειγμα την «κοκκινισμένη» Θεσσαλονίκη, καταγγέλλεται μεθόδευση μεταφοράς των μη-
COVID19 περιστατικών που χρήζουν εντατικής θεραπείας σε ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών, και μάλιστα με τιμολόγηση 
διπλάσια από τη συνήθη σύμφωνα με όσα νομοθετήσατε την περασμένη άνοιξη (€ 1.600/ημέρα). Το ίδιο θα συμβεί και 
με τα -συχνά επείγοντα- χειρουργεία  που είχαν συσσωρευτεί τόσους μήνες, όπως αποδεικνύει η οριζόντια διακοπή τους 
κατά 80%. 
Εκτός των παραπάνω εξαιρετικά ανησυχητικών, στον Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» καταγγέλλονται συνεχείς πειθαρχικές 
διώξεις και εκφοβισμός προκειμένου να σταματήσουν οι αντιδράσεις ιατρών και υγειονομικών που καταγγέλλουν και 
αντιδρούν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας ως εξής, ενδεικτικά: «η κυβέρνηση επί έξι μήνες δεν πήρε κανένα 
απολύτως μέτρο για να καλυφθούν οι ανάγκες. Προβλέπαμε όλοι και -αφού και ο κύριος πρωθυπουργός στηρίζεται στις 
προβλέψεις των επιστημόνων- ξέραμε ότι έρχεται το δεύτερο επιδημικό κύμα. Ωστόσο, δεν λήφθηκαν καθόλου μέτρα.»  

 Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 
1. Για ποιον λόγο δεν λήφθηκαν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ενδυνάμωσης του ΕΣΥ και βρισκόμαστε πλέον στην

τραγική προπεριγραφείσα κατάσταση;
2. Τι και πότε προτίθεστε να πράξετε προκειμένου: α) να επανορθώσετε τα καταγγελλόμενα, β) να επαναπροσδιορίσετε

τα δεδομένα σε σχέση με τα ιδιωτικά κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, και γ) να ελέγξετε πειθαρχικά τις
διοικήσεις;

Η ερωτώσα Βουλευτής 
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