
 

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ για τις άθλιες συνθήκες στο 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης  

Πλήθος από δημοσιεύματα του Τύπου σε συνδυασμό με δύο βίντεο 

ντοκουμέντο τα οποία καταγράφουν τριτοκοσμικές εικόνες που δείχνουν 

ασθενείς με φιάλες οξυγόνου να μεταφέρονται μέσα στη βροχή για εξετάσεις 

σε πολύ μεγάλη απόσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο  της Θεσσαλονίκης 

σκιαγραφούν τις άθλιες συνθήκες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. 

Στο νέο οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κ 

Μιχάλη Γιαννάκο, οι τραυματιοφορείς φαίνεται να παραλαμβάνουν ασθενείς 

που αναπνέουν με δυσκολία, με κορονοϊό, με πυρετό, με πνευμονία και μέσα 

στη βροχή τους να τους μεταφέρουν, διανύοντας μία μεγάλη απόσταση 

προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις.  

Σημειώνει επίσης και καταγγέλλει ότι «τον περασμένο χειμώνα επισκέφθηκα 

μετά από καταγγελίες τον Διοικητή του Νοσοκομείου του ζήτησα να βρει λύση 

για αυτή τη κατάσταση αλλά τίποτα. Θέλω πραγματικά να επισημάνω την 

ανταπόκριση που έδειξε ο Διοικητής της Υγειονομικής περιφέρειας που παρά 

τις παρεμβάσεις του η διοίκηση του νοσοκομείου αδιαφορεί». 

Παράλληλα αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο 

της Θεσσαλονίκης τονίζει ότι ήδη νοσηλεύονται επτά παιδιά με κορονοϊό. Οι 

28 κλίνες ΜΕΘ του Νοσοκομείου είναι γεμάτες, ενώ 12 διασωληνωμένοι 

βρίσκονται στα χειρουργεία και ένας σε κλινική. 

Το βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά την 

καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, για νοσοκομείο της κεντρικής 

Μακεδονίας, στο οποίο 23 ύποπτα κρούσματα κορονοϊού βρίσκονται σε 

ράντζα στον ίδιο χώρο, φορώντας μάσκες αλλά με καμία παραπάνω 

προφύλαξη και χρησιμοποιώντας κοινόχρηστους χώρους. 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στα βίντεο, τα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού 

στοιβάζονται στους διαδρόμους σε ράντζα, έξω από τις τουαλέτες, με φορητές 

μπουκάλες οξυγόνου, χωρίς να μπορούν να λάβουν τη δέουσα υγειονομική 
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φροντίδα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ μάλιστα χαρακτηρίζει ως «ανείπωτη 

τραγωδία» το θέμα της ενδονοσοκομειακής διασποράς και κάνει λόγο για 100 

ασθενείς που, αν και είναι διασωληνωμένοι, βρίσκονται εκτός ΜΕΘ, λέγοντας 

ότι «χάνουν τη ζωή τους ευρισκόμενοι σε λίστα αναμονής». «Ο ένας κολλάει 

τον άλλον. Όταν βγει το μοριακό τεστ αρνητικό μεταφέρονται σε γενικές 

κλινικές περιμένοντας να βγουν τα τεστ μπορεί ο αρνητικός ασθενής να 

κολλήσει από τον θετικό. Έτσι μεταφέρει τον ιό σε κλινικές άλλων 

παθήσεων», σημειώνει ο κ. Γιαννάκος.  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Έχει ενημερωθεί και γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στο 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και εάν ναι, τι μέτρα 

πρόκειται να λάβει για την προστασία της υγείας των ασθενών; 

2. Γνωρίζει για ποιους λόγους ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ενώ 

γνώριζε  την κατάσταση αυτή από το περασμένο χειμώνα, δεν έχει 

κάνει κάτι για να λυθεί το θέμα με τους ασθενείς που μεταφέρονται 

μέσα στη βροχή για να υποβληθούν σε εξετάσεις; 

3. Τι πρωτοβουλίες θα λάβει για να σταματήσει η ταλαιπωρία αυτή 

των ασθενών; 

4. Για ποιους λόγους τα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού που 

βρίσκονται σε ράντζα στον ίδιο χώρο, δεν παίρνουν άλλη 

προφύλαξη, εκτός της μάσκας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστους 

χώρους; Γιατί δεν υπάρχει χώρος αποκλειστικά για τα ύποπτα 

κρούσματα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 
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