
 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας     

Θέμα: Δραματική η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία 

Σε συνέχεια των πλέον των 20 ερωτήσεων που έχω καταθέσει αναφορικά με 

τη δραματική κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία κατά το δεύτερο κύμα της 

πανδημίας, επανέρχομαι στο θέμα καθώς η ΟΕΝΓΕ, με ανακοίνωσή της 

(Α.Π.11216/23-03-2021) χθες, ενημέρωσε πως κατέθεσε αναφορά στην 

Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπου επισημαίνεται πως τόσο για την 

παραμονή διασωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ όσο και για την επιλογή να 

περιθάλπουν τους ασθενείς της Covid γιατροί άσχετων ειδικοτήτων, 

αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση και η πολιτική της και όχι βέβαια οι 

γιατροί. 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, νευροχειρουργός στο Γενικό Νοσοκομείο 

Νίκαιας, κ Πάνος Παπανικολάου περιγράφει με καθημερινές παρεμβάσεις του 

τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα νοσοκομεία της 

χώρας εν μέσω πανδημίας, αναδεικνύοντας τις εγκληματικές κυβερνητικές 

ευθύνες. «Την επιλογή να μην υπάρχει κλίνη ΜΕΘ για αυτούς τους 

συνανθρώπους μας την έχει 100% η κυβέρνηση», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ 

Παπανικολάου. «Την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, 

στην επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία καταγράφονται τα αιτήματα 

των γιατρών για κλίνες ΜΕΘ για τους ασθενείς, στην περιοχή της Αττικής ο 

αριθμός αυτός, των ανθρώπων που περιμένουν για κλίνη ΜΕΘ, ήταν 125, 

αριθμός ρεκόρ για την Αττική», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Ακόμα καταγγέλλει ότι οι γιατροί που περιθάλπουν τους ασθενείς συχνά είναι 

άσχετων ειδικοτήτων, όπως οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ψυχίατροι ή 

ειδικευόμενοι γιατροί των ειδικοτήτων αυτών που δεν είναι καν ειδικευμένοι 

(πχ στο Ψυχογηριατρικό Τμήμα του Δρομοκαΐτειου, ειδικευόμενοι ψυχίατροι 

περιθάλπουν ασθενείς πάσχοντες από κορωνοϊό, με εντολή της Διοίκησης), 

ενώ δηλώνει πως είναι τεράστιο ψέμα το ότι δήθεν δεν υπάρχουν γιατροί να 

στελεχώσουν τα Νοσοκομεία, επιστρατεύοντας επίσημα στοιχεία: Για 5 θέσεις 
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παθολόγων που προκηρύχθηκαν στο «Γεννηματάς» οι υποψήφιοι είναι 45,  

ενώ για μία θέση Επιμελητή Β’ πνευμονολόγου στο Νοσοκομείο «Ελπίς», οι 

υποψήφιοι ειδικευμένοι πνευμονολόγοι που έχουν κάνει αίτηση είναι 43, 

αναφέρει ο ΓΓ της ΟΕΝΓΕ. «Ο κ. Κικίλιας είπε ψέματα στο πανελλήνιο, ότι δεν 

υπάρχουν άλλοι πνευμονολόγοι, παθολόγοι και αναισθησιολόγοι που να 

θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα δημόσια νοσοκομεία της 

Αττικής. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι αυτό είναι ένα περίτρανο ψέμα», τονίζει 

και συμπληρώνει «Οι παθολόγοι οι ειδικευμένοι, οι πνευμονολόγοι οι 

ειδικευμένοι, οι αναισθησιολόγοι οι ειδικευμένοι που έχουν κάνει αίτηση για 

θέση Επιμελητή ΕΣΥ στα νοσοκομεία της Αττικής, είναι συνολικά 400». Τέλος, 

ο κ Παπανικολάου ενημερώνει πως οι μόνες κλίνες ΜΕΘ που έχουν 

παραχωρηθεί από τους ιδιώτες για νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό, είναι 

πέντε.  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία; 

2. Πόσοι συνάνθρωποί μας νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ καθώς δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες; 

3. Λειτουργούν όλες οι κλίνες ΜΕΘ που έχουν δημιουργηθεί κυρίως από 

δωρεές μέσα στην πανδημία και πόσες είναι συνολικά οι ΜΕΘ στη 

χώρα; 

4. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν λειτουργούν; 

5. Πόσες κλίνες ΜΕΘ έχουν διατεθεί από ιδιωτικά νοσοκομεία; 

6. Ισχύει πως μέχρι τις 23/5/2021 είχαν διατεθεί μόνο πέντε (5); 

7. Έχετε ενημερωθεί για τον αριθμό των συνανθρώπων μας που 

περιμένουν εκτός ΜΕΘ να αδειάσει κάποια κλίνη προκειμένου να 

έχουν τη δυνατότητα να παλέψουν για τη ζωή τους; 

8. Αν ναι, πόσοι συνάνθρωποί μας βρίσκονταν εκτός ΜΕΘ από 1/3/2021 

και πόσοι εξ αυτών τελικώς απεβίωσαν; 

9. Πόσες ώρες θεωρείτε πως μπορεί να διαρκέσει η αναμονή για 

εισαγωγή σε ΜΕΘ, δίχως αυτό να αποβεί μοιραίο για την υγεία ή και 

την ίδια τη ζωή του ασθενούς; 



10. Ποιος είναι ο μέσος όρος παραμονής ασθενών εκτός ΜΕΘ στα 

δημόσια νοσοκομεία και ποιες είναι οι παροχές που έχουν σε επίπεδο 

οξυγόνου και εξειδικευμένης φροντίδας;  

11. Με δεδομένο πως πεθαίνουν συνάνθρωποί μας που νοσούν με 

κορονοϊό και δεν βρίσκουν κλίνη ΜΕΘ να νοσηλευτούν, για ποιο λόγο 

δεν έχουν διατεθεί παραπάνω κλίνες ΜΕΘ από ιδιώτες; 

12. Για ποιο λόγο δεν προχωράει η Κυβέρνηση σε επίταξη των ιδιωτικών 

κλινικών που έχουν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ; 

13. Ισχύει πως τους ασθενείς με covid-19 τους περιθάλπουν ιατροί 

άσχετων ειδικοτήτων, καθώς δεν υπάρχει επαρκής αριθμός 

πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και παθολόγων στο ΕΣΥ; 

14. Αν ναι, ιατροί ποιων ειδικοτήτων έχουν αναλάβει να περιθάλπουν τους 

ασθενείς με covid-19 και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; 

15. Με δεδομένο πως για κάθε θέση πνευμονολόγου, παθολόγου κλπ που 

προκηρύσσεται οι υποψήφιοι ιατροί είναι υπερπολλαπλάσιοι, πώς 

στοιχειοθετείται πως δεν υπάρχουν ιατροί να στελεχώσουν τα 

νοσοκομεία; 

16. Ποιος είναι ο λόγος που επιλέγετε την επιστράτευση των ιατρών και 

δεν προχωράτε σε προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού; 

     

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




