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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια
Θέμα: Έκδηλη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά θνητότητας στη ΜΕΘ του
Νοσοκομείου Αγρινίου
Κύριε Υπουργέ,
Εκτενή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, αναφέρονται σε σοβαρά
προβλήματα στο Νοσοκομείο Αγρινίου με το ποσοστό θνητότητας των ασθενών με
COVID-19 στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου να αγγίζει το 100%, τη στιγμή που σε άλλα
νοσοκομεία της χώρας το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μικρότερο.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της 6ης ΥΠΕ, το γεγονός αυτό αναδείχθηκε την
Παρασκευή 21 Μαΐου, κατά την επίσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια
κλιμακίου υπό τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο και τον
Πρόεδρο του ΕΚΑΒ/ΚΕΠΥ Νίκο Παπαευσταθίου, οπότε και ζητήθηκαν διευκρινίσεις
από το Διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου. Και μόλις προ μιας εβδομάδας, την
Παρασκευή 28/5 ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ απέστειλε έγγραφο στον Διοικητή του
Νοσοκομείου Αγρινίου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να υπάρχει απάντηση.
Η πανδημία του COVID-19 έχει δημιουργήσει μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ και φόβο στους
πολίτες, ο οποίος επιτείνεται όταν γνωρίζουν ότι τα Νοσοκομεία της περιοχής δεν
θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιουργούνται. Η αναστάτωση
των πολιτών είναι τεράστια και το Υπουργείο θα πρέπει άμεσα να διερευνήσει τις
συνθήκες λειτουργίας της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγρινίου. Οι ευθύνες τόσο της
διοίκησης του Νοσοκομείου Αγρινίου όσο και της 6ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας
είναι μεγάλες, καθώς θα έπρεπε να έχουν εγκαίρως αναγνωρίσει και αντιμετωπίσει
το πρόβλημα αυτό. Να σημειωθεί δε, ότι ακόμα το Υπουργείο Υγείας δεν έχει
απαντήσει στην ερώτηση του δεύτερου εξ ημών για τα προβλήματα που έχουν
διαπιστωθεί στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και ιδιαίτερα όσον αφορά στα εμβόλια
κατά του COVID-19.
Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την ενίσχυση
των Νοσοκομείων και κέντρων υγείας της Αιτωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα του
Νοσοκομείου Αγρινίου και του Νοσοκομείου Μεσολογγίου που βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας με υγειονομικό προσωπικό και
κατάλληλους πόρους, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς.
Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο για τη διερεύνηση του
ζητήματος αναφορικά με τα υψηλά ποσοστά θνητότητας που έχουν
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παρατηρηθεί στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου
Αγρινίου;
2. Σκοπεύει το Υπουργείο να ενισχύσει το Νοσοκομείο Αγρινίου και το
Νοσοκομείο Μεσολογγίου με υγειονομικό προσωπικό;
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
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