
 

 

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα:  Πόσοι από τους εκλιπόντες καθημερινά συνανθρώπους μας 
παθαίνουν διασωληνωμένοι μηχανικά αεριζόμενοι εκτός ΜΕΘ; 

Ο γνωστός νευροχειρουργός, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας 

Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) και γιατρός στο 

Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κ Πάνος Παπανικολάου έχει χαρακτηρίσει «κρατικές 

δολοφονίες» τους μισούς θανάτους που αναφέρονται στις ανακοινώσεις του 

ΕΟΔΥ, υπενθυμίζοντας ότι η ΟΕΝΓΕ έστειλε αναφορά στον Άρειο Πάγο για 

τους θανάτους των ασθενών που καταλήγουν σε ράντζα χωρίς την 

απαραίτητη ιατρική φροντίδα:  

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανάρτησή του: «Από τους θανάτους που 

διαβάζετε κάθε μέρα στο δελτίο του ΕΟΔΥ οι μισοί τουλάχιστον είναι κρατικές 

δολοφονίες με κυβερνητική ευθύνη. Το λέω δημόσια κι επώνυμα γιατί η 

σχετική αναφορά της ΟΕΝΓΕ προς εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον 

Απρίλιο έχει αραχνιάσει στα συρτάρια τους.» 

Στις 30 Νοεμβρίου σε ανάρτησή του ανέφερε πως υπάρχουν «142 (εκατόν 

σαράντα δύο) βαρέως πάσχοντες διασωληνωμένοι μηχανικά αεριζόμενοι 

ασθενείς εκτός ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους και πρόχειρους αναπνευστήρες 

περιμένοντας εισαγωγή σε ΜΕΘ σύμφωνα με την επίσημη ηλεκτρονική 

πλατφόρμα υπουργείου Υγείας - ΕΚΑΒ - ΕΚΕΠΥ». 

Στις 2 Δεκεμβρίου με ανάρτησή του ο κ Παπανικολάου αναφερόταν σε 172 

βαρέως πάσχοντες διασωληνωμένους μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς εκτός 

ΜΕΘ σε λίστα αναμονής για ΜΕΘ σύμφωνα με την επίσημη ηλεκτρονική 

πλατφόρμα υπουργείου Υγείας - ΕΚΑΒ – ΕΚΕΠΥ. 

Στις 6 Δεκεμβρίου ο ίδιος με ανάρτησή του ζητά να ενημερωθεί αρμοδίως 

πόσες από τις 116 απώλειες «αφορούν βαρέως πάσχοντες 

διασωληνωμένους μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς που πέθαναν σε κοινούς 

θαλάμους ενώ ήταν στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ;» 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1744

Ημερομ. Κατάθεσης:

7/12/2021



Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Πόσες είναι οι ΜΕΘ στη χώρα και πόσες από αυτές λειτουργούν;  

2. Πόσοι συνάνθρωποί μας έχουν χάσει τη ζωή τους από 1/11/2021 

επειδή παρέμεναν διασωληνωμένοι μηχανικά αεριζόμενοι εκτός 

ΜΕΘ σε λίστα αναμονής; 

3. Ισχύει πως οι γιατροί καλούνται να επιλέξουν ποιοι ασθενείς θα 

μπουν σε ΜΕΘ με βάση κάποια κριτήρια;  

4. Αν ναι, ποια είναι αυτά τα κριτήρια; 

5. Από 1/11/2021 πόσοι εκ των καθημερινά εκλιπόντων 

συνανθρώπων μας πέθαναν όντας σε λίστα αναμονής;       

6. Ειδικότερα, αναφορικά με τις καταγγελίες του κ Παπανικολάου, στις 

30/11 από τους 142 που ανέμεναν εισαγωγή σε ΜΕΘ, πόσοι 

νοσηλεύτηκαν τελικά σε ΜΕΘ και μετά από πόσες ημέρες αναμονής 

και πόσοι έχασαν τη ζωή τους; 

7. Αντιστοίχως, στις 2/12 από τους 172 που ανέμεναν εισαγωγή σε 

ΜΕΘ, πόσοι νοσηλεύτηκαν τελικά σε ΜΕΘ και μετά από πόσες 

ημέρες αναμονής και πόσοι έχασαν τη ζωή τους ; 

8. Στις 6/12 από τις 116 απώλειες συνανθρώπων μας πόσοι πέθαναν 

ευρισκόμενοι σε λίστα αναμονής για ΜΕΘ; 

9. Ποια η επιστημονική τοποθέτηση αναφορικά με τη 

θνησιμότητα εκείνων που διασωληνώνονται πρόχειρα εκτός ΜΕΘ; 

Είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερη ή όχι;                                      

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




