
 

     

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Άμεση ανάγκη ενίσχυσης των ΜΕΘ» 

 

Σε συνέχεια της από 23/09/2020 ερώτησής μου με θέμα «Καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ πως ήδη 

υπάρχει λίστα αναμονής για ΜΕΘ» (Α.Π.9973) και της από 29/10/2020 ερώτησής μου με θέμα 

«Ασφυκτική πίεση στις ΜΕΘ στην Ελλάδα» (Α.Π.1173) ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ Μιχάλης 

Γιαννάκος, απευθύνει για ακόμη μια φορά δραματική έκκληση για την άμεση στελέχωση των 

δομών του εθνικού συστήματος υγείας (ΕΣΥ), καταγγέλλοντας ταυτόχρονα 

ότι υπάρχουν διασωληνωμένοι ασθενείς σε θαλάμους που εκ των συνθηκών «βαπτίζονται» σε 

ΜΕΘ, με υποτυπώδη εξοπλισμό και ανειδίκευτο προσωπικό.  

 

«Η έλλειψη κλινών ΜΕΘ λειτουργεί αποτρεπτικά να διασωληνωθεί έγκαιρα ένας βαριά 

ασθενής στη κλινική ειδικά οι ηλικιωμένοι. Θα είχαν σωθεί πολύ περισσότεροι ασθενείς αν 

υπήρχαν επαρκείς κλίνες ΜΕΘ», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος και συνεχίζει «Οι πρόχειρες ΜΕΘ, η 

μη στελέχωση τους με εξειδικευμένο προσωπικό αύξησε πολύ τη θνητότητα. Οι θάλαμοι με 

έναν αναπνευστήρα, χωρίς δικό τους προσωπικό που τις παρακολουθεί το προσωπικό της 

κλινικής ή της ΜΕΘ που είναι σε άλλο όροφο ή κτήριο δεν είναι ΜΕΘ». 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το Υπουργείο Υγείας με ανακοινώσεις 

ισχυρίζεται πως είναι ελεγχόμενη η κατάσταση και δεν υπάρχει πληρότητα στις ΜΕΘ, 

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την παραπάνω καταγγελία; 

2. Πόσες πρόχειρες ΜΕΘ έχουν δημιουργηθεί; 

3. Τι ειδικότητας ιατροί απασχολούνται σε αυτές; 

4. Είναι επαρκείς οι συνθήκες νοσηλείας στις πρόχειρες ΜΕΘ;  

5. Πόσοι ασθενείς εκ των νοσηλευομένων σε πρόχειρες ΜΕΘ έχουν χάσει τη ζωή τους; 

6. Λειτουργούν όλες οι κλίνες ΜΕΘ που έχουν διατεθεί από ιδιώτες ως δωρεά; 
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7. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν λειτουργούν δεδομένου πως διατέθηκαν ακριβώς για τους 

σκοπούς της πανδημίας; 

8. Αν ναι, υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλες; 

9. Πόσοι εντατικολόγοι έχουν προσληφθεί σε σχέση με τις εν λειτουργία ΜΕΘ; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




