
 

 

  

 

 
Αθήνα 27/12/2021 

Α.Π. 46 

 

 

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

 

Θέμα : Χειρισμός μη εμβολιασθέντων  για τον κορωνοϊό   και  προσβληθέντων εξ αυτού ασθενών  

που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση   

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,  

Στις 24/11/2021 στάλθηκε προς τον Υπουργό Υγείας μια επιστολή (επισυνάπτεται) επισημαίνοντας 

δύο σημαντικά τρέχοντα θέματα σχετιζόμενα με την εκ του COVID-19 πανδημία και τον χειρισμό 

των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (δηλ. μια ομάδα χιλιοταλαιπωρημένων  και a 

priory ανοσοκατασταλμένων ασθενών) των οποίων η επίλυση, κατά την εκτίμησή μας, κρίνεται 

αναγκαία και άμεση.  

Σήμερα, δηλαδή ένα μήνα μετά, κανένα από τα θέματα που επισημαίνονται στη επιστολή  δεν 

έχουν επιλυθεί με αποτέλεσμα :  

α) οι  προσβληθέντες με κορωνοϊό  αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς να μετακινούνται ως περιοδεύων   

θίασος από εφημερεύον σε εφημερεύον νοσοκομείο για να  υποβληθούν  στην απολύτως 

αναγκαία για την επιβίωση τους συνεδρία αιμοκάθαρσης, μέχρι να περάσει τον ασφαλές διάστημα  

που να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στην μονάδα τους, ένα φαινόμενο που  κατά την άποψή 

μας  μόνο τριτοκοσμικό μπορεί να χαρακτηριστεί  και  

β) να συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες και η  ανασφάλεια των εμβολιασθέντων  έναντι  του COVID-19   

αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, για τη μη λήψη μέτρων, για τους  αρνητές του εμβολιασμού  

ασθενείς εντός της ίδιας μονάδας αιμοκάθαρσης, γεγονός όχι παράλογο με βάσει τα υπάρχοντα 

επιδημιολογικά δεδομένα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και βλέποντας με μεγάλη λύπη την τεράστια  αδράνεια της 

ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας  για την επίλυσή των προαναφερόμενων σημαντικών θεμάτων, για 

την πολύπαθη τάξη αυτών των ασθενών και ειδικά σε συνθήκες πανδημίας,  απευθυνόμαστε προς 

εσάς προσωπικά και ζητάμε τη βοήθεια/παρέμβαση σας για την άμεση διευθέτησή τους. 

Η έκκληση προς εσάς για βοήθεια προέρχεται από το ότι, παρά την επιστολή και τις 

επανειλημμένες προσπάθειες για επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας ή τους συνεργάτες του  ώστε 

να επισημανθεί και προφορικώς η σημασία της άμεσης επίλυσης των  προαναφερόμενων 

προβλημάτων λόγω της  πανδημίας, φωνή βοώντος  εν τη ερήμω.  Δε σας κρύβουμε ότι, τέτοια 

συμπεριφορά  για θέματα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου 

Υγείας, διαπιστώνουμε με έκπληξη μόνο κατά την τελευταία διετία παρά τις συνθήκες πανδημίας 

που επικρατούν (να φανταστείτε ότι και  με την έναρξη της πανδημίας και παρά τις  



 

 

  

 

 

ιδιαιτερότητες των αιμοκαθαιρομένων ασθενών ο σύλλογός μας ήταν αυτός που πίεζε για άμεση 

ανάρτηση οδηγιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας στις μονάδες αιμοκάθαρσης και αυτό 

έγινε μετά από μήνες και μετά από τεράστιες προσπάθειες) γεγονός που αμαυρώνει  την όλη 

προσπάθεια της κυβέρνησή σας και εσάς προσωπικώς. Δυστυχώς φαίνεται ότι η τακτική του 

Υπουργείου  Υγείας είναι να  γράφει τα προβλήματα των νεφροπαθών και ειδικά των 

αιμοκαθαιρόμενων από  αυτούς, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. 

Αναμένοντας την άμεση παρέμβαση σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνηση κριθεί αναγκαία, 

 

Μετά τιμής, 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών 

κ. Γρ. Λεοντόπουλος 

Τηλ. Επικοινωνίας 6977314515   

                                                                                                          

 


