
 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας     

Θέμα: Τραγική η κατάσταση στις ΜΕΘ 

Σήμα κινδύνου απευθύνει η ΠΟΕΔΗΝ μέσω του προέδρου της κ Μιχάλη 

Γιαννάκου, κάνοντας λόγο για βατερλώ του συστήματος με την τραγική 

κατάσταση στις ΜΕΘ, τονίζοντας ότι η Δευτέρα 29/3/2021 ήταν η χειρότερη 

μέρα από την αρχή της πανδημίας. 

 «Όλες οι κλίνες ΜΕΘ είναι γεμάτες μέχρι τελευταίας και έχουμε τους 

περισσότερους διασωληνωμένους ασθενείς με κορωνοϊό εκτός ΜΕΘ. Τα 

νοσοκομεία θέλουν ακόμη μία ΜΕΘ δεκάδων κλινών κορωνοϊού να 

εξυπηρετήσουν τους διασωληνωμενους που βρίσκονται σε κοινούς 

θαλάμους», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. 

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο σε κάθε νοσοκομείο δεκάδες ασθενείς με 

κορωνοϊό είναι συνδεδεμένοι με συσκευή υψηλής ροής οξυγόνου (Ηigh flow) 

που πολλοί εξ αυτών θα χρειαστούν διασωλήνωση τις επόμενες ώρες, αλλά, 

δυστυχώς, κλίνες ΜΕΘ δεν υπάρχουν. 

Για άλλη μια φορά, ο κ. Γιαννάκος σημείωσε πως «επικοινώνησε μαζί μας 

σήμερα ο γιος του 70χρονου που πέθανε διασωληνωμένος πολλές ημέρες 

στο “Αμαλία Φλέμινγκ”. Οι γιατροί του έλεγαν να βρει ο ίδιος ΜΕΘ. Αν είναι 

δυνατόν! Τη πρώτη ημέρα της διασωλήνωσης του είπαν ότι είναι 40ος στη 

λίστα αναμονής και μετά 8 ημέρες του είπαν ότι είναι 51ος. Κάθε ημέρα 

έπεφτε σειρά αντί να ανεβαίνει». 

Η ομοσπονδία, επίσης καταγγέλλει, ότι πέθανε 82χρονη διασωληνωμένη 

ασθενής στη “Παμμακάριστο” ευρισκόμενη 10 ημέρες σε λίστα αναμονής για 

ΜΕΘ, ενώ δεκάδες άλλα ανάλογα παραδείγματα αποτυπώνουν την επιλογή 

περιστατικών για ΜΕΘ με ηλικιακά κριτήρια και άλλα κριτήρια. 

Με βάση τα χθεσινά στοιχεία, στο Θριάσιο υπήρχαν οκτώ διασωληνωμένοι 

εκτός ΜΕΘ, στο Γ.Ν. Νίκαιας δεκαέξι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στον 

Ευαγγελισμό δύο διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, ο Ερυθρός άνοιξε προχθές 10 

επί πλέον κλίνες ΜΕΘ φθάνοντας τις 30 κλίνες, οι οποίες γέμισαν όλες εν 
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ριπή οφθαλμού και έχει τρεις διασωληνωμένους εκτός. Ακόμα, στο 

Ιπποκράτειο υπάρχουν τέσσερις διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στο Ελπίς 

τεσσερις διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στο Λαϊκό τέσσερις διασωληνωμένοι 

εκτός ΜΕΘ, στο Γεννηματάς επτά διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στο Τζάνειο 

πέντε διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στο Σισμανόγλειο δύο διασωληνωμένοι 

εκτός ΜΕΘ, στο Αλεξάνδρας εννιά διασωληνωμένοι σε λίστα αναμονής.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως είναι πολιτική η απόφαση να 

μένουν εκτός ΜΕΘ συνάνθρωποί μας και να γίνονται επικοινωνιακού τύπου 

δηλώσεις περί επάρκειας του ΕΣΥ, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

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

2. Πόσοι συνάνθρωποί μας νοσηλεύονται σήμερα 30/3/2021 εκτός ΜΕΘ 

καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες; 

3. Πόσοι συνάνθρωποί μας βρίσκονταν εκτός ΜΕΘ από 1/3/2021 και 

πόσοι εξ αυτών τελικώς απεβίωσαν; 

4. Με δεδομένο πως συνάνθρωποί μας που νοσούν με κορονοϊό, αλλά 

και άλλοι που χρήζουν ΜΕΘ και δεν βρίσκουν κλίνη να νοσηλευτούν, 

τελικά πεθαίνουν, για ποιο λόγο δεν έχουν διατεθεί παραπάνω κλίνες 

ΜΕΘ από ιδιώτες; 

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

κλινικών που έχουν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ; 

6. Αφού δεν επαρκούν οι ΜΕΘ με ποια κριτήρια ορίζει η Κυβέρνηση 

στους ιατρούς να προβαίνουν στην επιλογή των ασθενών που θα 

μπουν σε ΜΕΘ; Είναι ηλικιακά τα κριτήρια, οικονομικά, κοινωνικά, 

παίζει ρόλο η προτεραιότητα προσέλευσης στο νοσοκομείο ή το 

νόσημα κάθε ασθενούς; 

     

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




