
 

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Τι σημαίνει παραχώρηση ιδιωτικών κλινικών για τη νοσηλεία 

covid περιστατικών 

Από αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε πως άρχισε να 

εφαρμόζει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών 

των ασθενών με κορονοϊό και έτσι στη μάχη πλέον ρίχνονται και οι ιδιωτικές 

κλινικές προκειμένου να αποσυμπιέσουν τα δημόσια νοσοκομεία που 

κατακλύζονται καθημερινά από περιστατικά κορονοϊού που γεμίζουν τις κλίνες 

αλλά και τις ΜΕΘ για να στηρίξουν τις δυνάμεις του ΕΣΥ. 

Σήμερα, όμως, ο Νευροχειρουργός στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και 

γραμματέας του ΟΕΝΓΕ, Παναγιώτης Παπανικολάου κατήγγειλε πως η 

παραχώρηση ιδιωτικών κλινικών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που εξήγγειλε ο 

Υπουργός Υγείας, όπως προκύπτει στην πράξη, αφορά σε ασθενείς που είτε 

πλέον δεν νοσούν είτε η νόσος βρίσκεται σε αποδρομή. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ Παπανικολάου αναφερόμενος σε έγγραφο του  

Διοικητή της 2ης ΥΠΕ: «Η κατάσταση που πρέπει να έχουν οι ασθενείς COVID 

ώστε να μπορούν να διακομίζονται στο (ιδιωτικό) Ιατρικό Περιστερίου 

σύμφωνα με εντολή του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ: απλά να μην είναι πλέον 

ασθενείς αλλά να είναι για εξιτήριο. Μας καταϋποχρεώσατε κ. Κικίλια, 

ευχαριστούμε. Το μόνο που μένει να μας πείτε είναι το ακριβές ποσό που θα 

τσεπώνει από το κράτος η ιδιωτική κλινική για κάθε τέτοιον προς εξιτήριο 

ασθενή». 

Κατόπιν της παραπάνω πολύ σημαντικής καταγγελίας, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ισχύει η παραπάνω καταγγελία; 
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2. Ποιες οι προϋποθέσεις νοσηλείας ασθενών με covid σε ιδιωτικές 

κλινικές; 

3. Ισχύει αυτό που αναγράφεται σε έγγραφο με την υπογραφή του 

Διοικητή της 2ης ΥΠΕ πως πρέπει να είναι απύρετοι, με καλό επίπεδο 

συνείδησης, αιμοδυναμικά σταθεροί και με ικανοποιητικοί οξυγόνωση; 

4. Αν ναι, για ποιο λόγο πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά; 

5. Οι ιδιωτικές κλινικές που έχουν αναλάβει τη νοσηλεία covid ασθενών, 

δεν έχουν παραχωρήσει και τις κλίνες ΜΕΘ τους; 

6. Αν ναι, πώς συνάδει αυτό με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Διοικητής 

της 2ης ΥΠΕ για την μεταφορά ασθενή με covid σε ιδιωτικές κλινικές; 

7. Πόσοι covid ασθενείς που νοσούν έχουν μεταφερθεί σε ιδιωτικές 

κλινικές; 

8. Ισχύει πως οι κλινικές νοσηλείας ασθενών με covid έχουν 

παραχωρηθεί εθελοντικά; 

9. Αν όχι, ποιο είναι το αντίτιμο που καταβάλλεται για κάθε ασθενή 

ημερησίως;             

10. Πόσες άλλες ιδιωτικές κλινικές θα επιταχθούν για νοσηλεία covid & non 

covid ασθενών και αυτό θα γίνει εθελοντικά ή έναντι αντιτίμου; 

                                 Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




