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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

 

 Κοινοποίηση : Υπουργό Υγείας 

: Αναπληρωτή υπουργό Υγείας 

: Γενικό Γραμματέα υπουργείου Υγείας 

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε. 

: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά 

: ΙΣΑ 

: ΙΣΠ 

: ΟΕΝΓE 

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ 

: ΜΜΕ 

 

Αθήνα, 16/11/21 

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ επισημαίνει: 

Στις 15/11/21 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Ιωάννης Οικονόμου διέπραξε 

μέγιστο ατόπημα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το σοβαρότατο 

θέμα των πολλών ασθενών που παραμένουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ αλλά και 

για το θέμα των κυβερνητικών αρμοδίων που ονόμαζαν ως δήθεν ΜΕΘ πρόχειρες 

πτέρυγες, δήλωσε επί λέξη : 
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«Κάθε κλίνη που προστίθεται στο ΕΣΥ λειτουργεί με βάση τα πρωτόκολλα, τις 

τεχνικές προδιαγραφές που αποφασίζουν και εγκρίνουν κάθε φορά οι αρμόδιοι», 

«η απόφαση για το ποιος και πότε διασωληνώνεται είναι μία απόφαση, που 

παίρνεται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια από τους ανθρώπους που έχουν τη γνώση και 

την ευθύνη να την πάρουν», «όταν κάποιος διασωληνώνεται γίνεται αμέσως 

προσπάθεια εύρεσης ΜΕΘ, είτε στο νοσοκομείο που πηγαίνει είτε σε άλλη 

διαθέσιμη κλίνη. Για να μεταφερθεί θα πρέπει να είναι εφικτή και η δυνατότητα. 

Και αυτό αποφασίζεται από τους αρμόδιους επιστήμονες». 

 

Με άλλα λόγια ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος : 

 Υπονόησε πως δήθεν είναι νοσοκομειακοί γιατροί ΚΑΙ ΟΧΙ υπουργοί και 

διορισμένοι από την κυβέρνηση διοικητές νοσοκομείων – ΥΠΕ αυτοί που 

διατάζουν να ονομάζονται δήθεν «ΜΕΘ» πρόχειρες πτέρυγες χωρίς 

προδιαγραφές, ενώ ξέρει πολύ καλά πως οι νοσοκομειακοί γιατροί τόσο σε 

επίπεδο κάθε νοσοκομείου αλλά και μέσω της ΕΙΝΑΠ, των άλλων Ενώσεων 

και της ΟΕΝΓΕ έχουν κάθετα αντιδράσει σε κάθε τέτοια ανευθυνότητα των 

κυβερνητικών αρμοδίων. 

 Υπονόησε πως οι νοσοκομειακοί γιατροί ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΗ για το ποιός 

ασθενής διασωληνώνεται ενώ ξέρει πολύ καλά 1. πως οι γιατροί 

διασωληνώνουν αποκλειστικά με ιατρικά κριτήρια κάθε ασθενή (πλην 

εξαιρετικών περιπτώσεων) που χρειάζεται να αεριστεί μηχανικά (π.χ. στις 

περιπτώσεις βαριάς COVID πνευμονίας κάθε ασθενή που ΔΕΝ μπορεί να 

οξυγονωθεί επαρκώς ούτε με συσκευή high flow ούτε με μάσκα θετικής 

πίεσης) και 2. πως μόλις κάποιος ασθενής διασωληνωθεί αρχίζει να 

αερίζεται μηχανικά με πρόχειρο αναπνευστήρα και ΑΜΕΣΩΣ καταχωρείται 

και καταγράφεται το αίτημα για εισαγωγή του σε ΜΕΘ στην επίσημη σχετική 

ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΚΑΒ – ΕΚΕΠΥ – υπουργείου Υγείας. 
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 Υπονόησε πως και για την καθυστέρηση εισαγωγής σε ΜΕΘ των ασθενών 

αυτών πάλι ευθύνονται οι νοσοκομειακοί γιατροί γιατί δήθεν κρίνουν πως 

μεγάλο μέρος των ασθενών «δεν μπορούν να μεταφερθούν». 

Εκτός από την προφανή άθλια προσπάθεια μεταφόρτωσης στους νοσοκομειακούς 

γιατρούς των σοβαρότατων κυβερνητικών ευθυνών για τις ελλείψεις κλινών ΜΕΘ, 

μια αθλιότητα που είχε επαναληφθεί και το εξάμηνο Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 

2021, ο κύριος Οικονόμου σήμερα προχώρησε ακόμα ένα βήμα πιο πέρα : εμμέσως 

πλην σαφώς «δίνει αέρα» σε διάφορες οργανωμένες ομάδες ανορθολογιστών – 

αντιεμβολιαστών – «αντιδιασωληνωτών» ακροδεξιάς προέλευσης που συχνά 

εισβάλλουν σε νοσοκομεία προπηλακίζοντας γιατρούς με την αντίληψη πως δήθεν 

«η διασωλήνωση είναι που σκοτώνει και όχι ο ιός». 

Καλούμε τον πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη να πάρει αμέσως θέση και να 

καταδικάσει αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε 

διαφορετική περίπτωση, ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει ακέραια την 

ευθύνη απέναντι στους ασθενείς και απέναντι στους νοσοκομειακούς γιατρούς. 

 

 


