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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Προβλήματα επάρκειας οξυγόνου, διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ,
χειρουργεία σε αναμονή, στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Στις τραγικές στιγμές που βιώνουν γιατροί και ασθενείς στο Γενικό Κρατικό
Νοσοκομείο της Νίκαιας αναφέρθηκε η κα Μαίρη Αγρογιάννη, παθολόγος μονάδας
Covid-19 στο νοσοκομείο και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων
Αθήνας και Πειραιά, η οποία ανέφερε πως έχουν εμφανιστεί προβλήματα πλέον
και με το οξυγόνο, αφού δεν είναι επαρκής η παροχή καθώς υπάρχουν πολλοί
ασθενείς που το χρειάζονται. Μάλιστα, ασθενείς που δεν έχουν Covid-19, με τη
μείωση των χειρουργείων που πάλι επιβλήθηκε, ταλαιπωρούνται με αποτέλεσμα
μόνο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας να αναμένουν χειρουργείο 2.400 περιστατικά.
Να σημειώσουμε πως πριν μία εβδομάδα για το ίδιο νοσοκομείο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωνε πως οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ
ήταν 8 και σε εφημερία του, δεν είχε χώρο για εισαγωγή περιστατικών και
έδιωχναν τους ασθενείς να επιστρέψουν σπίτια τους.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1.

Γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας;

2.

Αν ναι, πού οφείλεται η ανεπάρκεια οξυγόνου για τους ασθενείς;

3.

Πόσες εισαγωγές covid-19 έχουν γίνει τον τελευταίο μήνα;

4.

Πόσα από τα covid-19 περιστατικά χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ και πόσα
έμειναν εκτός;

5.

Πόσα non covid-19 περιστατικά που έχρηζαν νοσηλεία σε ΜΕΘ έχουν μείνει
εκτός το Νοέμβριο;

6.

Ποια η επάρκεια σε οξυγόνο του συγκεκριμένου νοσοκομείου;

7.

Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε το συγκεκριμένο νοσοκομείο να
μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια στα ολοένα και περισσότερα covid-

19 περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ καθώς και παροχής
οξυγόνου;
8.

Τι περιπτώσεις αφορούν τα 2400 περιστατικά που αναμένουν χειρουργείο
στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και ποια η πρόβλεψη για την πραγματοποίηση
αυτών;

9.

Δεδομένου πως η ανεπάρκεια του Κράτους είναι αυτή που θέτει σε αναμονή
χειρουργείου μόνο στο Κρατικό Νίκαιας 2400 περιστατικά, υπάρχει
πρόβλεψη να επιτάξει το Κράτος τα ιδιωτικά νοσοκομεία ώστε να
επιμεριστεί ο φόρτος των δημοσίων νοσοκομείων και να πραγματοποιούνται
και τα χειρουργεία;
Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα

