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θνητότητα σύμφωνα με επιστημονική μελέτη Τσιόδρα
Στις 13 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scandinavian
Journal of Public Health μελέτη των Τ. Λύτρα και Σ. Τσιόδρα με τίτλο “Total patient
load, regional disparities and in-hospital mortality of intubated COVID-19 patients in
Greece, from September 2020 to May 2021”. Ο κ. Τσιόδρας από την 1η Φεβρουαρίου
μέχρι και τις 26 Μαΐου 2020 εκτελούσε καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου
Υγείας ενώ παραμένει, όπως δήλωσε, επικεφαλής της ομάδας για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα των
βαρέως πασχόντων ασθενών με COVID-19 επηρεάζεται αρνητικά από το υψηλό
φορτίο ασθενών ακόμη και χωρίς υπέρβαση χωρητικότητας. Επίσης, καταδεικνύει
γεωγραφικές ανισότητες δηλ. ότι το ποσοστό θνησιμότητας είναι μεγαλύτερο στα
περιφερειακά νοσοκομεία από ό,τι στην Αττική, με +35% για τη Θεσσαλονίκη και +40
για την υπόλοιπη χώρα. Προκύπτει λοιπόν ότι «από τους 3.988 θανάτους που
αναφέρθηκαν, οι 947 αποδίδονται στο υψηλό φορτίο (≥200) των διασωληνωμένων
ασθενών Covid-19, οι 133 στο ότι βρίσκονταν εκτός μιας ΜΕΘ και 656 σε νοσηλεία
εκτός Αττικής. Ένα συνδυασμένο σύνολο 1.535 θανάτων αποδόθηκε σε αυτούς τους
τρεις παράγοντες συνολικά».

Ο ένας εκ των δύο συγγραφέων επιδημιολόγος Θεόδωρος Λύτρας, δήλωσε πως η
κυβέρνηση είχε στα χέρια της από τον Μάιο του 2021 τη μελέτη του ίδιου και του
Σωτήρη Τσιόδρα που ανέφερε ότι η νοσηλεία εκτός ΜΕΘ σχετίζεται με 87% αυξημένη
θνητότητα.
Ενώ λοιπόν ήταν ήδη κατανοητό από όλους και με βάση την απλή λογική αλλά και τις
εκκλήσεις των νοσοκομειακών ιατρών ότι η διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ και η
διασωλήνωση σε ΜΕΘ χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, όπου οι ασθενείς
υποθεραπεύονται, γιατί δεν παρακολουθούνται από εξειδικευμένο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό οδηγούν σε αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, η μελέτη
σφραγίζει με ψυχρά δεδομένα την αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:
1. Όταν τον Απρίλιο του 2011 δηλώνατε «Η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να
υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες και για να γίνω κατανοητός, αν δεν
υπάρχουν νεκροί» μήπως εννοούσατε και τα σύνορα που χωρίζουν τα
συμφέροντα των ολιγαρχών από τον ελληνικό λαό που έχει ανάγκη μια κλίνη
ΜΕΘ δημόσιου νοσοκομείου;
2. Πώς μιλάτε για 1300 ΜΕΘ, όταν με 700 διασωληνωμένους έχουμε 150 εκτός
ΜΕΘ;
3. Ποιοι είναι, τελικά, οι πραγματικοί αριθμοί για κλίνες ΜΕΘ, πλήρως
στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό;
4. Ποιό είναι το ποσοστό θνησιμότητας εμβολιασμένων και μη από τον μήνα
Νοέμβριο του 2021;
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