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ΕΡΩΤΗΣΗ& ΑΚΕ
Προς: Τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Αναξιοποίητες παραμένουν εκατοντάδες κλίνες
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για ΜΕΘ από δωρεές ιδιωτών"

ΜΕΘ

και

λοιπός

Κύριε Υπουργέ,
Το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, ημέρα εφαρμογής του σκληρού lockdown σε
Θεσσαλονίκη και Σέρρες και ενώ όλη η χώρα έχει μπει σε καθεστώς ειδικών, αυστηρότερων
περιοριστικών μέτρων, πηγές του Υπουργείου Υγείας εξηγούν ότι σε όλη την χώρα
λειτουργούν 331 κλίνες ΜΕΘ-COVID,εκ των οποίων οι 209 είναι κατειλημμένες και οι 122
κενές (ποσοστό περίπου 36%).
Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα από την αρχή της πανδημίας
και επί 8 μήνες για να αυξήσει ουσιαστικά τις κλίνες ΜΕΘ και να προετοιμάσει το ΕΣΥ για το
δεύτερο κύμα της πανδημίας, σύμφωναμε την λίστα των ολοκληρωμένων δωρεών που
δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας μέχρι και τον Μάιο,μεγάλοι όμιλοι,
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, εφοπλιστές, φορείς και ιδιώτες, θέλοντας
να συμβάλουν έμπρακτα στη μάχη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, δώρισαν
εκατοντάδες κλίνες ΜΕΘ, αναπνευστήρες και λοιπό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για
ΜΕΘπου αν είχε τεθεί στην διάθεση του ΕΣΥ,και με την πρόσληψη του κατάλληλου ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού, η εικόνα των διαθεσίμων κλινών ΜΕΘ-COVIDκαι ΜΕΘ
γενικά θα ήταν εντελώς διαφορετική από την εικόνα που παρουσίασε το Υπουργείο Υγείας
για αυτές μόλις χθες, την ώρα που η χώρα κατέγραφε 2.152 νέα κρούσματα και ρεκόρ
διασωληνωμένων που αυξήθηκαν σε 16 σε ένα μόνο εικοσιτετράωρο, φτάνοντας τους 169
με τα στοιχεία να προοιωνίζουν μια πολύ δύσκολη διαδρομή για την χώρα μας, το Εθνικό
Σύστημα Υγείας και την οικονομία.
Ειδικότερα,οι ιδιώτες δωρητές - επιχειρήσεις με αίσθημα ευθύνης έσπευσαν να
συνεισφέρουν εξοπλισμό αξίας δεκάδων εκατομμυρίων, τον οποίο μάλιστα προμηθεύτηκαν
με ταχύτατες διαδικασίες οι ίδιοι ως ιδιώτες, παρακάμπτοντας την αναγκαία κατά τα άλλα
γραφειοκρατία του δημόσιου λογιστικού, με σκοπό αφενός μεν να ενισχύσουν την δημόσια

υγεία, αφετέρου δε να προφυλάξουν την οικονομία από ένα δεύτερο, καταστροφικό για τις
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους,lockdown.
Όπως καταγγέλλουν όμως πολλοί από τους παραπάνω ιδιώτες δωρητές- επιχειρήσεις που
απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να πληροφορηθούν για την τύχη της
δωρεάς τους ενημερώθηκαν ότι οι πολύτιμες κλίνες ΜΕΘ και ο λοιπός
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για ΜΕΘ (αναπνευστήρες κλπ) που δώρισαν
παραμένει αναξιοποίητος και σκονίζεται στις κεντρικές αποθήκες του Υπουργείου
Υγείας κατά την διάρκεια της σκληρότερη κρίσης δημόσιας υγείας που γνώρισε ποτέ
η χώρα μας, με αποτέλεσμα ήδη στις αρχές του δεύτερου κύματος της πανδημίας, το
ΕΣΥ να βρίσκεται στα όρια του και στις κόκκινες περιοχές να έχει ήδη ανασταλεί το
80% των χειρουργικών επεμβάσεων.
Η ανικανότητα του Υπουργείου Υγείας δεν οδηγεί μόνο με μαθηματική ακρίβεια στην
οικονομική καταστροφή της χώρας αλλά έχει ήδη τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, καθώς στην
διάθεση του Υπουργείου έχουν τεθεί από τους ιδιώτες σημαντικοί πόροι και εργαλεία για την
αντιμετώπιση της κρίσης, οι οποίοι απαξιώνονται προκλητικά.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Α.Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
1) Έχουν τεθεί στην διάθεση του ΕΣΥ οι κλίνες και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για ΜΕΘ
που δώρισαν δεκάδες ιδιώτες από το πρώτο ακόμη κύματος της πανδημίας και μέχρι
σήμερα;
2) Με ποιες στοχευμένες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα μπορέσουν
να αξιοποιηθούν και να λειτουργήσουν εύρυθμα οι νέες κλίνες ΜΕΘ;
και
Β.Να προσκομισθούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο:
α) Ηαλληλογραφία του Υπουργείου με την εταιρεία DELOITEη οποία συντόνισε αφιλοκερδώς
εκ μέρους του Υπουργείου τις δωρεές των ιδιωτών στις ΜΕΘ.
β) Ηλίστα με τις ολοκληρωμένες δωρεές μέχρι σήμερα.
γ)(Αν υπάρχουν) Οι
Νοσοκομεία.

αποφάσεις διάθεσης του εν λόγω εξοπλισμού στα επί μέρους

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Τζάκρη Θεοδώρα
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Ελευθεριάδου Τάνια
Ζαχαριάδης Κώστας
ΖεϊμπέκΧουσεΐν
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού Γιώργος
Παππάς Νίκος
Πέρκα Θεοπίστη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Γιώτα
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
ΣκούφαΜπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Τζούφη Μερόπη
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Ψυχογιός Γιώργος

