
 

 

  

 

 

Αθήνα 24/11/2021 

         Α.Π. 036 

 

 

Προς τον Υπουργό Υγείας  

κ. Αθανάσιο Πλεύρη 

Κοιν.: 

Γενικό Γραμματέα Υπ. Υγείας 

κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο 

 

Θέμα: Χειρισμός μη εμβολιασμένων για τον κορωνοϊό ασθενών που υποβάλλονται σε 

αιμοκάθαρση  

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Καθημερινά, ο σύλλογός μας  δέχεται τηλεφωνήματα   διαμαρτυρίας /φοβίας  ασθενών που 

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού( ΜΤΝ) και Μονάδες Χρόνιας 

Αιμοκάθαρσης( ΜΧΑ) και έχουν εμβολιαστεί πλήρως έναντι του κορωνοϊού  επειδή  είναι 

υποχρεωμένοι κατά την συνεδρία της αιμοκάθαρσης και όχι μόνο  να έχουν δίπλα τους και 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς οι οποίοι αρνούνται  να εμβολιαστούν (μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία που ο σύλλογος είχε με διάφορες μονάδες υπολογίζουμε ότι  το ποσοστό αυτών 

ανέρχεται στο  2-5% των ασθενών). 

Προκειμένου να  κατευναστούν οι διαμαρτυρίες  και να  υπάρξει αίσθημα ασφάλειας   στους 

εμβολιασμένους ασθενείς και επειδή δεν υφίσταται  δυνατότητα οι μη εμβολιασμένοι να 

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση απομονωμένοι σε ξεχωριστές αίθουσες αιμοκάθαρσης , θα 

θέλαμε να προτείνουμε την με απόφαση σας άμεση  ρύθμιση ώστε οι ασθενείς της δεύτερης 

κατηγορίας να ελέγχονται από τις μονάδες  αιμοκάθαρσης με Rapid  Test  πριν κάθε 

συνεδρία αιμοκάθαρσης ( ήτοι 3 φορές εβδομαδιαίως).  Διευκρινίζεται ότι η πρόταση του 

συλλόγου προήλθε μετά από συζήτηση του επιστημονικού συμβούλου μας με ειδικούς 

λοιμωξιολόγους εγνωσμένου κύρους. 

Επισημαίνεται ότι , εκτός  της προαναφερόμενης ρύθμισης, απαραίτητο είναι  το Υπουργείο 

Υγείας να δώσει επίσης  άμεση  λύση με εγκύκλιο του  και στο πρόβλημα της υποβολής 

αιμοκάθαρσης  ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε ΜΤΝ & ΜΧΑ του ιδιωτικού  



 

 

  

 

τομέα υγείας και προσβάλλονται από κορωνοϊό, πρόβλημα που κατά κύριο λόγο συμβαίνει 

στην Αττική.. Μέχρι σήμερα , οι περισσότεροι από αυτούς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση 

μέχρι να  εξαλειφθεί η δυνατότητα μετάδοσης του ιού και επιστρέψουν στη μονάδα τους  

στην ΜΤΝ του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ. Δυστυχώς όμως, λόγω αύξησης των 

περιστατικών, η προαναφερόμενη ΜΤΝ δε μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους 

προσβληθέντες με κορωνοϊό ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στον ιδιωτικό 

τομέα και έτσι αυτοί, είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν για  αιμοκάθαρση  και μέχρι τη 

δυνατότητα να επιστρέψουν στη μονάδα τους,  στο  εκάστοτε εφημερεύων νοσοκομείο . 

Επειδή το τελευταίο σε καμία περίπτωση δεν είναι ορθό και δε  μπορεί να συνεχιστεί να 

συμβαίνει , παρακαλούμε όπως με απόφαση σας οριστούν μια ή δυο επιπρόσθετες 

νοσοκομειακές ΜΤΝ που να μπορούν οι προαναφερόμενοι ασθενείς να υποβάλλονται  

σταθερά σε αιμοκάθαρση μέχρι τη δυνατότητα επιστροφής στις μονάδες τους . 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

Ο Γεν. Γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών 

Γρηγόριος Λεοντόπουλος 

 

 

 


