
 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα:  Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει πως η Ιατρική Σχολή Αθηνών ζητά από το 

Υπουργείο Υγείας να μη νοσηλεύονται ασθενείς covid-19 σε 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 

H Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) επικαλείται σε 

επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας έγγραφο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

που κοινοποιήθηκε σε πολλά νοσοκομεία της Αττικής (Α.Π.59555, 31-8-21) 

«το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρει πως δεν θα γίνονται δεκτοί από εδώ 

και πέρα ασθενείς πάσχοντες από Covid 19 στις πανεπιστημιακές κλινικές και 

πως θα διοχετεύονται για νοσηλεία αποκλειστικά σε κλινικές του ΕΣΥ. 

Το αρχικό έγγραφο παρουσιάζεται ως ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης 

της ιατρικής σχολής με ημερομηνία 31/08/21 και είχε κοινοποιηθεί ως 

"εξαιρετικά επείγον" στην πολιτική ηγεσία των υπουργείων Υγείας και 

Παιδείας και στους διοικητές της 1ης και 2ης ΥΠε.» 

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Το έγγραφο αυτό συνιστά πράξη μονομερούς 

κήρυξης λιποταξίας από τη μάχη ενάντια στην πανδημία η οποία καθόλου δεν 

τιμά τους πανεπιστημιακούς γιατρούς, πολλοί από τους οποίους είμαστε 

σίγουροι ότι διαφωνούν με αυτή την κίνηση και θεωρούμε εξαιρετικά θλιβερό 

το ότι δεν έχουν εκφράσει ακόμα δημοσίως τη διαφωνία τους. 

Η αιτιολογία που προβάλλεται είναι επιεικώς νηπιώδης, αντιεπιστημονική και 

έωλη. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των πανεπιστημιακών κλινικών οι 

εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

εξειδικευμένων ιατρικών πράξεων για λοιπές παθήσεις επιτελείται στα 

νοσοκομεία του ΕΣΥ. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των πανεπιστημιακών 

κλινικών η εκπαίδευση. Το 75% των ειδικευόμενων γιατρών εκπαιδεύεται σε 

τμήματα του ΕΣΥ. Αποτελεί πραγματική επίδειξη θράσους και αλαζονείας το 

αφήγημα πως οι Κύριοι Κύριοι Καθηγηταί θα δώσουν "οδηγίες" στους 

γιατρούς του ΕΣΥ σχετικά με την περίθαλψη ασθενών Covid. 

Οι γιατροί του ΕΣΥ στα ΤΕΠ, στις πτέρυγες νοσηλείας, και στις ΜΕΘ, δίνουν 

τη μάχη ενάντια στην πανδημία εδώ και 18 μήνες και δεν έχουν καμία ανάγκη 

ιατρικής καθοδήγησης από γιατρούς που σιώπησαν όταν επιφανείς 
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εκπρόσωποί τους δήλωναν δημοσίως ότι ο ιός δήθεν δεν μεταδίδεται με τη 

μετάληψη γιατί επισυμβαίνει κάποιο υπερφυσικό θαύμα. Δεν έχουν καμία 

ανάγκη να λάβουν ιατρικές οδηγίες από συναδέλφους που σιώπησαν όταν 

άλλοι επιφανείς εκπρόσωποί τους εδώ και 18 μήνες εφευρίσκουν τις πιο 

αστείες αντιεπιστημονικές δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν εκ των υστέρων 

προειλημμένες κυβερνητικές αποφάσεις. Η μονομερής αυτή κίνηση 

υποκρύπτει την πεποίθηση πως δήθεν οι δημόσιες πανεπιστημιακές κλινικές 

αποτελούν ατομική, ιδιωτική ιδιοκτησία κάποιων Καθηγητών. Προφανώς 

κάποιοι Καθηγηταί αντέγραψαν τους ιδιώτες κλινικάρχες, οι οποίοι 

σκανδαλωδώς έχουν απαλλαγεί εξαρχής από την νοσηλεία ασθενών Covid 19 

στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η Υφυπουργός Υγείας κα 

Γκάγκα δήλωσε πως «Καμιά αίτηση δεν έχουμε λάβει από πανεπιστημιακή 

κλινική να εξαιρεθούν κλίνες για ασθενείς με COVID-19», 

 
Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

 

1. Ποια η επίσημη θέση του Υπουργείου αναφορικά με το αίτημα της 

Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Α.Π.59555/31-8-2021 έγγραφο που 

εστάλη στην ηγεσία του Υπουργείου για μη νοσηλεία ασθενών covid-19 

σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία; 

2. Με δεδομένο πως έχουν περάσει 25 μέρες από την αποστολή του 

συγκεκριμένου εγγράφου (Α.Π.59555/31-8-2021) έχει σταλεί επίσημη 

απάντηση του Υπουργείου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών; 

3. Αν ναι, θα δημοσιευθεί σχετικό δελτίο τύπου από το Υπουργείο προς 

ενημέρωση; 

4. Αν όχι, δεν οφείλει να απαντηθεί; 

5. Σε κάθε περίπτωση, ποια η θέση του Υπουργείου αναφορικά με την 

προοπτική αποκλεισμού νοσηλείας ασθενών covid-19 από τα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

          Φωτεινή Μπακαδήμα 




