
 

 

 

     

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «ΠΟΕΔΗΝ: Διασωληνωμένοι σε απλούς θαλάμους στο νοσοκομείο 

Καρδίτσας» 

 

Η ΠΟΕΔΗΝ, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει πως στο νοσοκομείο Καρδίτσας, λόγω της 

έλλειψης ειδικά διαμορφωμένων χώρων για τη νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό, υπάρχουν 

διασωληνωμένοι ασθενείς στις κλινικές κορονοϊού, αντί οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται σε 

ΜΕΘ.  

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει: «Στο νοσοκομείο Καρδίτσας οι συνάδελφοι βρίσκονται σε 

απόγνωση όπως καταγγέλλει το Σωματείο. Εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την κατάσταση του 

νοσοκομείου. Κινδυνεύουν οι ασθενείς και το προσωπικό. Στις κλινικές κορονοϊού υπάρχουν 

διασωληνωμένοι ασθενείς λόγω έλλειψης κλινών ΜΕΘ. Το προσωπικό είναι ανεκπαίδευτο για 

να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Ψάχνουν ΜΕΘ και δεν υπάρχει πουθενά. Γίνονται 

συνέχεια διασωληνώσεις ασθενών με κορονοϊό σε θαλάμους κλινικών όπου και νοσηλεύονται 

ημέρες μέχρι να βρεθεί ΜΕΘ. Το προσωπικό νοσεί ο ένας μετά τον άλλον. Δεν υπάρχει 

οργανωμένο σχέδιο ασφαλούς νοσηλείας των περιστατικών κορονοϊού. Ζητάμε άμεσα να 

οργανωθεί η λειτουργία του Νοσοκομείου.» 

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.  Πόσοι ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στο νοσοκομείο Καρδίτσας; 

3. Πόσοι ιατροί και νοσηλευτές υπάρχουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και πόσοι 

απασχολούνται και με περιστατικά covid-19; 

4. Πόσα κενά υπάρχουν και σε ποιες ειδικότητες; 

5. Από τις προσλήψεις που έχουν γίνει λόγω της πανδημίας, πόσες και ποιες θέσεις 

καλύφθηκαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο; 
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6. Πόσοι εξειδικευμένοι στον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών covid-19 ιατροί και 

νοσηλευτές υπάρχουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

7. Ποιο το πρωτόκολλο ασφαλείας του συγκεκριμένου νοσοκομείου για ασθενείς και 

προσωπικό; 

8. Πόσοι υγειονομικοί έχουν νοσήσει από κορονοϊό τον τελευταίο μήνα; 

9. Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν νοσήσει κάποιος υγειονομικός και πότε 

επιστρέφει στα καθήκοντά του; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




