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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Υγείας, Κ.Βασίλειο Κικίλια, 

Θέμα: «Ανακοίνωση και αιτήματα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης 

για τη δημόσια υγεία». 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως ήδη γνωρίζετε και σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε μια έμμεση παραδοχή των 

στοιχείων που δείχνουν πως το 80% των θυμάτων covid στην Ελλάδα έχει χάσει τη μάχη 

εκτός ΜΕΘ προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζομάνης, 

υποστηρίζοντας ωστόσο πως πρόκειται για απόφαση των γιατρών. 

Συγκεκριμένα, όταν του τέθηκε ερώτηση για τα  στοιχεία που έχει αναδείξει γνωστό 

ειδησεογραφικό πρακτορείο, το tvxs.gr, ο κ. Κοντοζαμάνης δεν τα διέψευσε αλλά σε 

αποστροφή του λόγου του υποστήριξε πως υπάρχουν κριτήρια για την εισαγωγή σε 

ΜΕΘ και η επιλογή γίνεται από τους γιατρούς. Στην ερώτηση για το πότε και εάν 

σκοπεύει το υπουργείο να δώσει στοιχεία για τους θανάτους εντός και εκτός ΜΕΘ, ο 

αναπληρωτής υπουργός Υγείας απέφυγε να απαντήσει. 

 

«Από την αρχή της πανδημίας κανένας συμπολίτης μας που χρειάστηκε νοσηλεία σε ΜΕΘ δεν 

έμεινε εκτός μονάδας. Όμως για να μπει κάποιος σε ΜΕΘ πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια 

και είναι οι γιατροί που αποφασίζουν αν κάποιος θα νοσηλευτεί σε ΜΕΘ ή όχι. Και πολλές φορές η 

απόφαση λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως είναι οι πολλαπλές νοσηρότητες, οι οποίες και παίζουν 
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τον κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο προκειμένου να ληφθεί ή όχι η απόφαση για εισαγωγή σε 

ΜΕΘ», δήλωσε και πρόσθεσε. 

«Σε κάθε περίπτωση εξετάζουμε τα δεδομένα, είναι στη διάθεσή μας…. Και θα ήθελα να το τονίσω 

για ακόμη μια φορά ότι κριτήριο δεν είναι η πληρότητα αλλά τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία 

έχει ο γιατρός και η κατάσταση του ασθενούς με τα οποία ο γιατρός αποφασίζει την εισαγωγή ή μη 

σε ΜΕΘ. Άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Όλοι οι θάνατοι από κορονοϊό δεν σημειώνονται 

σε ΜΕΘ. Υπήρξαν και θάνατοι εκτός μονάδων». 

Σημειωτέον, ότι οι δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού συμπίπτουν χρονικά με τη 

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές 

ευθύνες για το δεύτερο κύμα πανδημίας που χτύπησε τη Θεσσαλονίκη, με τα γνωστά, 

τραγικά αποτελέσματα, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας grtimes.gr, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα 

από όσα κατήγγειλε, σε ΜΜΕ, ο διευθυντής της Β΄ ΜΕΘ του νοσοκομείου 

«Παπανικολάου» Νίκος Καπραβέλος, ο οποίος μάλιστα έχει ήδη καταθέσει ενόρκως σε 

εισαγγελέα. Ο πνευμονολόγος και διευθυντής της Β ΜΕΘ του νοσοκομείου 

«Παπανικολάου» έχει επιρρίψει ευθύνες για την τραγωδία στην πόλη, τονίζοντας πως 

δεν προβλέφθηκε η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος με αποτέλεσμα το συστημα 

υγείας να καταρρεύσει και η Θεσσαλονίκη να γίνει η πόλη με τα περισσότερα θύματα.  

Η δικογραφία έχει πλέον διαβιβαστεί στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα της 

Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, ώστε να κληθούν να καταθέσουν τα μέλη της. Αυτό που 

εξετάζεται είναι αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους λοιμωξιολόγους από τη μη 

έγκαιρη εισήγηση για λήψη προστατευτικών μέτρων.  

Οι δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού προκάλεσαν την σφοδρή επίθεση της Ένωσης 

Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. «Στην προσπάθειά τους να κρύψουν και να 

αποποιηθούν τις εγκληματικές τους ευθύνες για το ότι άφησαν ανοχύρωτο το ΕΣΥ επιχειρούν να 

τις μετακυλήσουν στους υγειονομικούς», στοχοποιώντας τους, αναφέρεται χαρακτηριστικά 

στην ανακοίνωση των γιατρών. 

 

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, έχει 

ως εξής: 

 



«Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση, μέσα από τα λόγια υπουργού της, έκανε την ντροπή 

να ντρέπεται για χάρη της. Σε ερώτηση για το ποσοστό των ασθενών που κατέληξαν 

εκτός ΜΕΘ ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας στην χθεσινή ενημέρωση δεν δίστασε να 

κατηγορήσει τους γιατρούς ότι ευθύνονται για το γεγονός ότι το 80% των θανάτων 

συνέβη εκτός ΜΕΘ. Για άλλη μια φορά, αποδεικνύουν πόσο πολύ στηρίζουν τους 

…ήρωες της πανδημίας. 

Στην προσπάθειά τους να κρύψουν και να αποποιηθούν τις εγκληματικές τους ευθύνες 

για το ότι άφησαν ανοχύρωτο το ΕΣΥ επιχειρούν να τις μετακυλήσουν στους 

υγειονομικούς, στοχοποιώντας τους. Τους υγειονομικούς που με τον καθημερινό αγώνα 

τους, που δεν λογάριασαν κόπωση, που αναγκάστηκαν να δουλεύουν για δύο για να 

καλύψουν τα τεράστια κενά σε προσωπικό, μέσα και υλικοτεχνική υποδομή, και 

κατόρθωσαν να αποσοβήσουν τα χειρότερα. 

Τους υγειονομικούς που στη μάχη αυτή νόσησαν κατά εκατοντάδες και δεκάδες 

διασωληνώθηκαν και έχασαν και τη ζωή τους. Τους υγειονομικούς που από την αρχή 

ενημέρωσαν για τα προβλήματα και διεκδίκησαν άμεσα μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ, στα 

οποία η κυβέρνηση κωφεύει ακόμα και τώρα που το 3ο κύμα είναι προ των πυλών και 

μάλιστα με γεμάτα νοσοκομεία, με εξαντλημένο και αποδεκατισμένο προσωπικό. 

Σε μια πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας ανέφερε ότι κανένας ασθενής δεν 

έμεινε εκτός ΜΕΘ, την ώρα που στην Β. Ελλάδα οι ΜΕΘ λειτουργούσαν για πάνω από 

ένα μήνα με 100% πληρότητα. Την ώρα που απλά μετονόμασαν την πλειονότητα των 

κλινών ΜΕΘ των δημοσίων νοσοκομείων σε Covid χωρίς να δημιουργήσουν, παρά 

ελάχιστες, καινούργιες κλίνες. Την ώρα που δεκάδες ασθενείς παρέμεναν για μέρες 

διασωληνωμένοι σε αυτοσχέδιες ΜΕΘ σε χειρουργεία και χώρους ανάνηψης, ακόμα και 

σε απλούς θαλάμους, με στελέχωση το υπάρχον προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων 

χωρίς την αναγκαία εξειδίκευση στην εντατικολογία. 

 Φτάνει πια με τα ψέματα και την υποκρισία! 

Δεν θα επιτρέψουμε κανένας συνάδελφος να πληρώσει, για άλλη μια φορά, τα 

σπασμένα για τις τεράστιες ελλείψεις και την αδυναμία του ΕΣΥ να αντιμετωπίσει τις 

συνέπειες της πανδημίας, για τις οποίες δεν φέρει καμία ευθύνη. Η ευθύνη για τις 

εκατόμβες νεκρών από την πανδημία βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της 

κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων, που άφησαν το ΕΣΥ ανοχύρωτο με την 

συνεχή κρατική υποχρηματοδότηση και την τεράστια υποστελέχωση. 



Η κυβέρνηση επιτέλους, για να αποσοβηθούν τα χειρότερα, να ακούσει τα αιτήματα 

των υγειονομικών και να προχωρήσει άμεσα σε: 

 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των 

συμβασιούχων. Εξοπλισμός των νοσοκομείων με τα απαραίτητα εργαλεία (πχ 

συσκευές οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής) που μειώνουν την ανάγκη 

διασωλήνωσης. 

 Πραγματική αύξηση των κλινών ΜΕΘ με εξειδικευμένο προσωπικό και 

εξοπλισμό. 

 Ενίσχυση της ΠΦΥ ώστε να επιτελέσει τον καθοριστικό ρόλο της στην 

περίθαλψη των χρονίως πασχόντων, των ασυμπτωματικών Covid και post-Covid 

ασθενών καθώς και του εμβολιασμού. 

 Καθολική επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. 

 Δωρεάν μαζικά test στον πληθυσμό, αυστηρά ελεγχόμενη τήρηση των μέτρων 

και τακτικά επαναλαμβανόμενα test στους χώρους υπερμετάδοσης (χώροι εργασίας, 

δομές φιλοξενίας). Ενίσχυση ΜΜΜ. Λήψη μέτρων στα σχολεία (μείωση αριθμού 

μαθητών ανά τάξη, προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστών κ.α.) ώστε η 

εκπαίδευση να γίνεται με όρους ασφάλειας για μαθητές και εργαζόμενους. 

 Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία. 

 Ένταξη στα ΒΑΕ. Την πλήρη, καθολική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 

των υγειονομικών με ευθύνη του κράτους». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

 

1. Αναφορικά με την ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών γιατρών Θεσσαλονίκης 

και τα αιτήματα των υγειονομικών, ποια μέτρα συγκεκριμένα έχετε λάβει μέχρι σήμερα 

για την αποσόβηση του υγειονομικού κινδύνου από την πανδημία; 

2. Ποια από τα μέτρα που αιτούνται οι υγειονομικοί και πότε προτίθεστε να λάβετε για 

την άμεση ενίσχυση και θωράκιση της δημόσια υγείας, για την περίθαλψη των 

νοσούντων,  των χρονίως πασχόντων, των ασυμπτωματικών Covid και post-Covid 

ασθενών, για την αποτροπή της περαιτέρω διασποράς του ιού και για την υγειονομική 

προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών ενόψει του σημερινού ανοίγματος των 

σχολείων; 



3. Ποιο ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό έχετε διαθέσει μέχρι σήμερα για την 

ενίσχυση του ΕΣΥ και ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την επόμενη κρατική 

χρηματοδότηση για την υγεία; 

4. Σκοπεύει το Υπουργείο να δώσει στοιχεία για τους θανάτους εντός και εκτός ΜΕΘ και πότε; 

 

 

 

                                                                                                              Η αιτούσα Βουλευτής 

 

 

 

                                                                                                         Αγγελική Αδαμοπούλου  

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

 

 

 

 




