
 
 

Τετάρτη 8/12/2021 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Προς: τον υπουργό Υγείας 
 
Θέμα: Βαριά νοσούντες ασθενείς από covid-19 δεν λαμβάνουν την 
απαραίτητη νοσηλεία εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε ΜΕΘ και 
ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την 
πολιτική ηγεσία της χώρας και κανέναν άλλο 
 
Οι απολύτως τραγικές τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν στο Εθνικό  
Σύστημα Υγείας αποτυπώνονται στον τεράστιο αριθμό  θανάτων και 
διασωλήνωσης ασθενών. Κάτι που δυστυχώς είναι συνέπεια της εγκληματικής 
αμέλειας της κυβέρνησής σας, εφόσον καθημερινά πάνω από  100 βαριά 
νοσούντες ασθενείς παραμένουν εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. 
 
Όπως καταγγέλλει η ΟΕΝΓΕ ενδεικτικά, στις 2/12/21  ο αριθμός των εκτός ΜΕΘ 
διασωληνωμένων βαρέως πασχόντων μηχανικά αεριζόμενων ασθενών στη 
λίστα αναμονής για εισαγωγή σε ΜΕΘ ήταν 172 (σύμφωνα με την σχετική 
επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΚΑΒ – ΕΚΕΠΥ – υπουργείου Υγείας).  
 
Επομένως, ο ισχυρισμός του Υπουργείου Υγείας περί 98,9% πληρότητας στις 
ΜΕΘ Covid-19, είναι ψευδέστατος, διότι πρόκειται για πληρότητα που ξεπερνά 
το 100% και αγγίζει το 127% περίπου. Εν τούτοις, έχει γίνει γνωστό ότι κάποιοι 
«επώνυμοι» πολίτες έχουν την τύχη να βρίσκουν άμεσα θέση σε ΜΕΘ, ενώ οι 
«ανώνυμοι» περιμένουν στους κοινούς θαλάμους να έρθει η σειρά τους. Αν δεν 
πεθάνουν εν τω μεταξύ. 
 
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, πετώντας το μπαλάκι της 
ευθύνης στους μη εμβολιασμένους και επιβάλλοντας πρόστιμα, αντί να δράσει 
τάχιστα για να σώσει όσους θα νοσήσουν βαριά από εδώ και πέρα. Αντί να 
σπεύσει να πράξει τα δέοντα με γενναίες επενδύσεις στον τομέα της υγείας , 
περικόπτει την κρατική χρηματοδότηση του 2022 για τα νοσοκομεία και τα 
Κέντρα Υγείας  κατά 279 εκατομμύρια ευρώ. 
 
Ο Πρωθυπουργός της χώρας μάλιστα έκανε το αδιανόητο. Ισχυρίστηκε  ότι δεν 
έχει διαφορά η νοσηλεία διασωληνωμένων εντός ή εκτός ΜΕΘ. Έφτασε στο 
σημείο να αρνείται την Εντατική Θεραπεία, για να δικαιολογήσει τους θανάτους 
εκτός ΜΕΘ ασθενών που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να παλέψουν για τη ζωή 
τους. Σύμφωνα με δηλώσεις έγκριτων επιστημόνων,θεραπεία εκτός ΜΕΘ δεν 
υπάρχει, αντιθέτως είναι άκρως επικίνδυνη. Οι διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ 
ανήκουν σε τριτοκοσμικές χώρες και όχι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Κρίνουμε 
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ότι η κατάσταση που επικρατεί αποτελεί εγκληματική αμέλεια εκ μέρους της 
κυβέρνησής σας. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, 
 
Ερωτάται ο υπουργός 
 

● Πόσοι θάνατοι από τους 18.500 αφορούν διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ 
ασθενείς από την αρχή της πανδημίας; Θα δώσετε τα συγκεκριμένα 
στοιχεία στη δημοσιότητα; 

● Πως δικαιολογείτε την ύπαρξη διασωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ 
από τη στιγμή που ισχυρίζεστε πως οι διαθέσιμες ΜΕΘ πλησιάζουν τις 
1.300 ενώ οι ασθενείς σε αυτές είναι πολύ λιγότεροι; 

● Ισχύει ότι η χώρα μας είναι 7 φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο 
σε θανάτους λόγω covid; 

● Γιατί αρνείστε την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας; 
● Πόσες ακόμα εκατόμβες ασθενών αντέχει η χώρα μας; 
● Γιατί μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση των νοσοκομείων και των 

Κέντρων Υγείας; 
● Γιατί κάποιοι ασθενείς βρίσκουν άμεσα θέση σε ΜΕΘ ενώ άλλοι 

αφήνονται στην μοίρα τους νοσηλευόμενοι σε κοινούς θαλάμους; 
 
 

Οι ερωτώντες βουλευτές 
 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Γιώργος Λογιάδης 

Σοφία Σακοράφα 

 
 
 




