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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια.  

 

Θέμα: «Στο κόκκινο τα ημερήσια κρούσματα στην Αττική»  

 

Κύριε Υπουργέ,  

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μάχη με τον ιό της πανδημίας δίνουν οι 

υγειονομικοί στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου και τη δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής 

του σκληρότερου λοκντάουν. Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η προσέλευση ασθενών στα 

νοσοκομεία, οι ΜΕΘ έχουν πλέον 96% πληρότητα, ενώ ο ιός εξακολουθεί να εισβάλλει 

και στις πλέον ευαίσθητες κλειστές δομές, sτα γηροκομεία. 

 «Εχουμε πόλεμο στις εφημερίες των νοσοκομείων» περιγράφει ο Μιχάλης Γιαννάκος, 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων 

(ΠΟΕΔΗΝ), και κάνει λόγο για «εικόνες που θυμίζουν τα νοσοκομεία της 

Θεσσαλονίκης στην κορύφωση του δεύτερου κύματος». 

Ενδεικτική είναι η εφημερία της Κυριακής όταν εισήχθησαν 152 θετικές διαγνώσεις 

κορονοϊού και 21 ύποπτα περιστατικά στην Αττική, όπου οι κλινικές Covid δεν 

προλαβαίνουν να ανοίξουν για να περιθάλψουν τα κρούσματα και γεμίζουν η μία μετά 

την άλλη, ενώ μόνο 9 ΜΕΘ Covid είναι άδειες επί συνόλου 239. Την ίδια ώρα οι 

άνθρωποι δεν σταματούν να νοσούν και από άλλες ασθένειες και να προσέρχονται στα 

νοσοκομεία, τα οποία αναπτύσσουν ράντσα. Αυτό συμβαίνει και στο μεγαλύτερο 
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πανεπιστημιακό νοσοκομείο της χώρας, το «Αττικόν», το οποίο την Κυριακή μέτρησε 

131 εισαγωγές γενικών περιστατικών. 

Παράλληλα καταγράφονται επιδημικές εξάρσεις σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. 

Μέχρι χθες το βράδυ σε μονάδα στο Περιστέρι είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 32 

κρούσματα, εργαζόμενων και φιλοξενούμενων, εκ των οποίων τα 25 κρίθηκε πως 

έχρηζαν νοσηλείας, ενώ ήδη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. 

Τη Δευτέρα, 22/2/2021, ημέρα χαμηλών καταγραφών και λίγων τεστ, καταγράφηκαν 

880 κρούσματα, 396 στην Αττική, 85 στη Θεσσαλονίκη και 65 στην Πάτρα, 24 απώλειες 

ανθρώπινων ζωών και 346 διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. 

Σημειωτέον δε, ότι 72 ασθενείς βρίσκονται σε αναζήτηση ΜΕΘ το τελευταίο 24ωρο 

στην Αττική, αριθμός ρεκόρ, από τους οποίους εντάχθηκαν στο σύστημα οι 29. 

Σύμφωνα με καταγγελίες των υγειονομικών που απασχολούνται σε ιδιωτικές 

κλινικές, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαθέτουν κενές κλίνες που δεν τις παραχωρούν 

στο ΕΣΥ!!!!!!! 

Βάσει σημερινού δημοσιεύματος στο tvxs.gr, ‘’Tιτάνια μάχη δίνουν αυτήν την ώρα στις 

εφημερίες των Νοσοκομείων Λαϊκό, Αλεξάνδρα και Ελπίς οι διοικήσεις, οι γιατροί και 

οι νοσηλευτές, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά ασθενών 

που «χτύπησε» ο κορονοϊός. 

Ασθενείς άλλων νοσημάτων συμπτύσσονται στις παθολογικές κλινικές, ακόμη και σε 

ράντζα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τεράστιες ανάγκες των ασθενών που 

πάσχουν από Covid-19 και εμφανίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Φωτογρσφίες 

καταγράφουν τους υπεύθυνους στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν επιπλέον κλίνες 

κορονοϊού συμπτύσσοντας τους ασθενείς άλλων νοσημάτων στις κλινικές ακόμη και σε 

ράντζα. 



Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) η ίδια κατάσταση 

επικρατεί σε όλα τα νοσοκομεία που νοσηλεύουν ασθενείς με Covid-19.Οι ημερήσιες 

εισαγωγές στα νοσοκομεία ξεπερνούν τις τελευταίες ημέρες στο λεκανοπέδιο τους 150, 

αριθμό που δεν μπορεί πλέον να απορροφήσει το ΕΣΥ στην Αττική. 

Τραγική είναι η κατάσταση και με τους ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ, 

καθώς οι κενές θέσεις σε κλίνες Εντατικής βρίσκονται με το “σταγονόμετρο”. 

Η ανησυχία μεγαλώνει ακόμη περισσότερο καθώς την Τρίτη 23.02.2021, εντοπίστηκαν 

περισσότερα από 1.000 κρούσματα στην Αττική, γεγονός το οποίο θα φέρει τα 

επόμενα 24ωρα επιπλέον νοσηλείες στα νοσοκομεία. Πολλά από τα κρούσματα αυτά, 

μάλιστα, αφορούν και συρροές κρουσμάτων σε κλειστές δομές, που στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία φιλοξενούν ηλικιωμένους. 

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν πάνω από 70 θετικοί ασθενείς σε κλινική του Πειραιά (κάτι 

που εξηγεί τα 259 νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν σήμερα στην περιοχή), αλλά και 

άλλοι 15 θετικοί ασθενείς σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων στην Κυψέλη και τον 

Γέρακα.Η περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών τις επόμενες μέρες στα νοσοκομεία του 

λεκανοπεδίου θεωρείται δεδομένη, ενώ αυτές αναμένεται να πιέσουν ακόμη 

περισσότερο το σύστημα Υγείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε, 

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας δεδομένης της ασφυκτικής πίεσης που δέχεται το 

ΕΣΥ για την αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων του ιού; Σχεδιάζετε να 

αυξήσετε τα καθημερινά τεστ ιχνηλάτησης; 

2. Δεδομένης της αύξησης εισαγωγών ασθενών και της έλλειψης κλινών στα 

Νοσοκομεία καθώς και της διαθεσιμότητας στα ιδιωτικά θεραπευτήρια 

προτίθεστε να προβείτε σε επίταξη των ιδιωτικών κλινών ώστε να τύχουν 



περίθαλψης οι νοσούντες και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος για την υγεία τους και 

τη ζωή τους; 

3. Πώς σχεδιάζετε να αντιμετώπιση τις συρροές κρουσμάτων σε κλειστές δομές, που 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία φιλοξενούν ηλικιωμένους; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 




