
 
 

                                                                     Αθήνα 11/10/2021 

ΠΡΟΣ: Τον κο. Υπουργό Υγείας 

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις στις φιάλες αίματος  

Κύριε Υπουργέ, 

Με μεγάλη λύπη πληροφορούμαστε την τραγική κατάσταση που επικρατεί με τις μεταγγίσεις 
αίματος των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών που εξυπηρετούνται καθημερινά στη Μονάδα 
Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία 
Σοφία», αλλά και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της επικράτειας. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο 
παρατηρούνται τραγικές ελλείψεις στις μονάδες αίματος με ολέθρια αποτελέσματα στην 
υγεία των ασθενών, την ποιότητα ζωής τους και των οικογενειών τους και την 
καθημερινότητά τους. Οι ελλείψεις αυτές δεν αποτελούν σημερινό φαινόμενο, τον τελευταίο 
χρόνο όμως το πρόβλημα αντί να λύνεται επιδεινώνεται. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις το 
έλλειμα καλυπτόταν από εισαγωγές αίματος από την Ελβετία πρακτική όμως που έχει μεγάλο 
κόστος και δεν εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών καθώς οι αποστολές μειώνονται όταν 
αυξάνονται οι εκεί ανάγκες. Πληροφορούμαστε μάλιστα πως οι αγορές αυτές στα πλαίσια 
των μνημονιακών υποχρεώσεων οφείλουν να σταματήσουν λόγω κόστους και οι ανάγκες να 
καλύπτονται εσωτερικά.Οι συνέπειες των ελλείψεων αυτών για τους ασθενείς είναι 
σημαντικότατες καθώς υπομεταγγίζονται (οι 800 περίπου ασθενείς λαμβάνουν το 1/6 της 
απαραίτητης ποσότητας αίματος) με αποτέλεσμα ενώ απαιτούνταν, σε κανονικές συνθήκες, 
επίσκεψη 2 φορές το μήνα σε νοσοκομείο τώρα να αναγκάζονται να επισκέπτονται το 
νοσοκομείο 8 φορές καθώς δε λαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες αίματος, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την υγεία τους.  Την ίδια ώρα οι μονάδες αιμοληψίας είναι  
υποστελεχωμένες, όπως άλλωστε όλο το ΕΣΥ, με τους εργαζόμενους να μη μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις (μόλις 4 άτομα για τους 800 ασθενείς του Νοσοκομείου 
Παίδων «Η Αγία Σοφία). Επιπλέον τα βαν των κινητών μονάδων αιμοληψίας του νοσοκομείου 
αφήνονται να σαπίζουν, καμπάνιες για την ανάγκη αιμοδοσίας δεν πραγματοποιούνται από 
το Υπουργείο Υγείας σε συνδυασμό με το φόβο του Covid 19 , με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να εκμεταλλευθεί το ΕΣΥ τη διάθεση των Ελλήνων πολιτών να προσφέρουν αίμα. 

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:  

1. Αληθεύει το γεγονός πως υπάρχει υποχρέωση οι αγορές φιαλών αίματος από την 
Ελβετία  να σταματήσουν και τι ακριβώς προτίθεται να κάνει ώστε να καλυφθεί, 
άμεσα, η έλλειψη στις μονάδες αίματος ώστε να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα οι 
απαιτούμενες μεταγγίσεις; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να πάρει και θα προβεί σε προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον αντίστοιχες ελλείψεις; 
 

Ο ερωτών βουλευτής 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

69

Ημερομ. Κατάθεσης:

11/10/2021

Ώρα κατάθεσης:

13:57'




