
 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας   

Θέμα: “Η κυβέρνηση επιλέγει πάσει θυσία να μην ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία” 

Στις 12 Νοεμβρίου, από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, δήλωνε: “Έχει 
καταβληθεί κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια για να ενισχυθούν οι ΜΕΘ και το προσωπικό”. 
Με αυτό μάλλον εννοεί την κατάργηση του 80% των χειρουργικών επεμβάσεων στα δημόσια 
νοσοκομεία, τα οποία παραπέμπονται στον ιδιωτικό τομέα, αν είναι ασφαλισμένος/η η ασθενής, τη 
συμφωνία με τους κλινικάρχες και τις αδρές αποζημιώσεις στο διπλάσιο της μέχρι πρότινος τιμής 
για την χρήση κρεβατιών ΜΕΘ, τις επιχορηγήσεις με εκατομμύρια ευρώ των κλινικαρχών για 
διαγνωστικές εξετάσεις και την τελευταία απόφαση για προσλήψεις ιδιωτών γιατρών με 6μηνες 
συμβάσεις και σχεδόν διπλό μισθό σε σχέση με τους συναδέλφους τους νοσοκομειακούς γιατρούς.  

Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που καταβάλουν κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια, οι 
νοσοκομειακοί γιατροί, μιλούν για πόλεμο και περιγράφουν στις μαρτυρίες τους και στις 
ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων μια εικόνα ντροπής. Η κ. Πολίτου, νοσηλεύτρια 
στο ΑΧΕΠΑ, στις 12 Νοεμβρίου λίγο πριν ολοκληρώσει τη βάρδια της, είδε έναν μικρό χώρο μέσα 
στο νοσοκομείο να μετατρέπεται σε ΜΕΘ με οκτώ μηχανήματα –  αναπνευστήρες  και οκτώ φορεία 
καθώς αποφασίστηκε ότι τα μεγάλα κρεβάτια θα έπιαναν περισσότερο χώρο και θα 
εξυπηρετούνταν μικρότερος αριθμό ασθενών. Ο Βασίλης Τσάπας, εντατικολόγος, στη ΜΕΘ του 
Παπαγεωργίου, σε συνέντευξη στο karfitsa.gr, δηλώνει “τα κρεβάτια ΜΕΘ αυξήθηκαν από 12 σε 18 
και κατόπιν, μέσα σε λίγες μέρες σε 26, με την προσθήκη μίας μόνο επικουρικής εντατικολόγου – 
συνεπικουρούν και 4 αναισθησιολόγοι. Όσο πρόθυμοι και να είναι αυτοί οι γιατροί και όση 
βοήθεια και να θέλουν να προσφέρουν, στερούνται της ειδικής γνώσης και της εμπειρίας που είναι 
απαραίτητες για την αντιμετώπιση μιας τόσο ακραίας και βαριάς νόσου» αναφέρει και 
συμπληρώνει: «Τα νέα κρεβάτια ΜΕΘ είναι υποεξοπλισμένα. Για παράδειγμα, από τους 
αναπνευστήρες, άλλοι είναι κατασκευασμένοι το 1998 άλλοι έχουν αναβαθμιστεί το 2005 ενώ οι  
δωρεές που έγιναν πριν ξεσπάσει η δεύτερη φάση της πανδημίας αφορούν σε αναπνευστήρες 
τεχνολογίας 2004». 

Ερωτάται, λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας: 

1. Πόσες είναι οι πραγματικές κενές οργανικές θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία;  
2. Ποιος ο αριθμός κλινών ΜΕΘ/κάτοικο;  

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης  
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