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σύντομο χρονικό διάστημα και -πιστέψτε με- 
δεν είναι μια απλή διαδικασία. Για τη λειτουρ-
γία τους, ενισχύσαμε το ΕΣΥ με το αναγκαίο 
προσωπικό. Από την αρχή της πανδημίας έ-
χουν γίνει περίπου 7.000 προσλήψεις: 745 
ιατροί, 3.867 νοσηλευτές, 1.277 διοικητικό 

προσωπικό, 752 
παραϊατρικό προ-
σωπικό και 171 τε-
χνικοί. Μάλιστα, ό-
πως έχει πει και ο 
Κυριάκος Μητσο-
τάκης, οι 4.000 νο-
σηλευτές θα έχουν 
τη δυνατότητα μέ-
σω ΑΣΕΠ να μονι-
μοποιηθούν. 

 Ποιο είναι το 
ύψος των κρου-
σμάτων που τα 
νοσοκομεία δεν 
θα αντέχουν άλ-
λο; Οι επιδημιο-

λογικά επιβαρυμένες περιοχές πώς θα αντι-
μετωπίσουν την αυξανόμενη πίεση;

Δεν είναι ακριβώς ο αριθμός κρουσμάτων 
το κύριο πρόβλημα, είναι ο αριθμός όσων 
θα χρειαστούν νοσηλεία για COVID-19. Α-
πέχουμε ακόμη από το «κόκκινο», αλλά θέ-
λω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι α-
περιόριστες οι δυνατότητες κανενός Συστή-
ματος Υγείας και, μάλιστα, όταν το ΕΣΥ δεν 
είναι μόνο κορωνοϊός. Εχω εδώ τα στοιχεία 
για τον Σεπτέμβριο. Πραγματοποιήθηκαν, 
λοιπόν, στα νοσοκομεία όλης της χώρας:
- 516.379 εξετάσεις ασθενών στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία.
 - 285.802 εξετάσεις ασθενών στα Τμήματα 

Επειγόντων Περιστατικών.
- 40.032 χειρουργεία.

- 50.114 εξετάσεις ασθενών στην 
απογευματινή λειτουργία των νοσο-
κομείων.

 Καταλαβαίνετε τους αριθμούς; Σε 
αυτή την πραγμα-
τικότητα προστίθε-
νται τα περιστατικά 
COVID-19 και για 
άλλη μια φορά θέ-
λω να ευχαριστήσω 

από την ψυχή μου όλους τους ανθρώπους του 
ΕΣΥ, για την αυταπάρνηση και την ηρωική πο-
λύμηνη μάχη που δίνουν. 

 Τα εμβόλια για τον κορωνοϊό σε ποια φά-
ση βρίσκονται; Για πόσες εταιρείες μιλάμε;

Υπάρχουν αρκετά εμβόλια σε τελικές φάσεις 
κλινικών δοκιμών, με βάση τα κριτήρια των 
παγκόσμιων οργανισμών, που είναι η ασφά-
λεια και η αποτελεσματικότητα. Η Ευρωπαϊκή 
Ενωση έχει ήδη υπογράψει προσυμφωνίες 
αγοράς με 3 εταιρείες (AstraZeneca, Sanofi-
GSK, Johnson & Johnson) και βρίσκεται σε 
προχωρημένες συζητήσεις με αρκετές. Αυ-
τή τη στιγμή καταρτίζουμε το επιχειρησια-
κό πλάνο των εμβολιασμών COVID-19, μαζί 
με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η ο-
ποία υλοποιεί και το πλαίσιο προτεραιοποί-
ησης του πληθυσμού. 
 Οσον αφορά το εμβόλιο της γρίπης, οι πο-

λίτες εμβολιάζονται;
Ναι, και μας γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός 
ότι οι πρώτοι που εμβολιάζονται είναι τα ά-
τομα 60 ετών και άνω και αυτοί που έχουν 
υποκείμενα νοσήματα. Χτίζουμε με αυτόν 
τον τρόπο ένα τείχος ανοσίας, το οποίο μα-
ζί με τα μέτρα προφύλαξης θα μας βοηθή-
σει να αντιμετωπίσουμε τη διπλή μάχη που 
δίνουμε. Για να σας δώσω και συγκεκριμέ-
να στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν συνταγο-
γραφηθεί 2.718.714 εμβόλια, έχουν εκτε-
λεστεί 2.129.719, ενώ βρίσκονται στην α-
γορά 3.100.000. 

Α πέχουμε ακόμη από το “κόκκινο”, 
αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος 
ότι δεν είναι απεριόριστες οι δυνα-

τότητες κανενός Συστήματος Υγείας και, μάλι-
στα, όταν το ΕΣΥ δεν είναι μόνο κορωνοϊός», 
τονίζει στη Realnews ο υπουργός Υγείας, Βα-
σίλης Κικίλιας.

Οσον αφορά τα εμβόλια, ο Β. Κικίλιας σημει-
ώνει πως η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ήδη υπο-
γράψει προσυμφωνίες αγοράς με 3 εταιρείες 
(AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson). 
Παράλληλα, αποκαλύπτει πως «αυτή τη στιγμή 
καταρτίζουμε το επιχειρησιακό πλάνο των εμ-
βολιασμών COVID-19, μαζί με την Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών, η οποία υλοποιεί και το 
πλαίσιο προτεραιοποίησης του πληθυσμού». 

 Πόσο αισιόδοξος είστε για την αντιμετώ-
πιση του δεύτερου και πολύ πιο ισχυρού σε 
όλη την Ευρώπη κύματος της πανδημίας;

 Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας, είναι θέμα λογι-
κής: Αν ακολουθήσουμε όλοι τα μέτρα προ-
φύλαξης, θα πάμε καλά, είμαι σίγουρος. Τώ-
ρα βρισκόμαστε στη φάση που η επιπολαιό-
τητα των λίγων καταστρέφει την υπευθυνό-
τητα των πολλών και τελικά θέτει σε κίνδυνο 
την υγεία όλων. Αυτή η ραγδαία αύ-
ξηση κρουσμάτων προκλήθηκε κυρί-
ως από αυτή την αντίληψη: «Ελα, μω-
ρέ, σιγά μην κολλήσω». Δεν είναι σε 
καμία περίπτωση 
ελληνικό το φαινό-
μενο, δεν μπορώ 
να πω δηλαδή ότι 
η δική μας κοινω-
νία είναι απείθαρ-
χη και αδιάφορη. Τα ίδια και πολύ χειρότε-
ρα, μάλιστα, συμβαίνουν σε όλες τις χώρες. 
 Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό, με δεδομένο 

ότι είναι θέμα υγείας; 
 Διότι είναι παρά πολύ δύσκολο να τηρού-
νται περιοριστικά μέτρα επί τόσους πολλούς 
μήνες. Ο κόσμος έχει κουραστεί ψυχολογικά 
(το δηλώνει και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας), άλλαξε η καθημερινότητά του, 
χτυπήθηκε και οικονομικά. Εδώ, όμως, έχου-
με να κάνουμε με την προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής και έχουμε χρέος στους συναν-
θρώπους μας, στους φίλους μας, στην οικο-
γένειά μας, να αυτοπειθαρχήσουμε. 
 Οι νέοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ως κα-

λός αγωγός υψηλής και αμελούς μεταδοτικό-
τητας. Εσείς προχθές, βέβαια, κάνατε έκκλη-
ση προς τους 65 και άνω ετών…

 Οι νέοι δεν στοχοποιούνται, όπως λέτε, του-
λάχιστον όχι από εμένα. Πράγματι, είναι και 
ασυμπτωματικοί, και με μεγάλη κινητικότη-
τα - βγαίνουν έξω, βρίσκονται με τις παρέες 
τους, διασκεδάζουν. Κάνουν, δηλαδή, ό,τι 
κάνει κάθε άνθρωπος στην ηλικία τους. Α-
ναπόφευκτα, όμως, γίνονται υπερμεταδότες. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι τους καθίζουμε στο 
σκαμνί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρού-
με τρόπο να μειώσουμε αυτή την υπερμε-
τάδοση. Τώρα, βεβαίως και έκανα έκκληση 
προς τους 65 και άνω ετών, όπως και σε ό-
σους έχουν υποκείμενα νοσήματα, να προ-
σέχουν πια -διπλά και τριπλά- διότι κινδυνεύ-
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«Αν ακολουθήσουμε
όλοι τα μέτρα προφύλαξης,

θα πάμε καλά»
«Αυτή τη στιγμή καταρτίζουμε το επιχειρησιακό 

πλάνο των εμβολιασμών COVID-19, μαζί 
με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών»

Βασίλης Κικίλιας Υπουργός Υγείας

ει η ζωή τους. Να μην έρχονται σε επαφή με πολλούς, να προσέχουν πολύ 
στις επαφές με νεότερα άτομα, να περιορίσουν τις εξόδους τους για λίγο 
καιρό και οπωσδήποτε να εμβολιαστούν για τη γρίπη. 
 Η πίεση των Συστημάτων Υγείας παρουσιάζει αυξητική τάση παγκοσμί-

ως. Ποια είναι η εικόνα των νοσοκομείων σε ΜΕΘ και πόσες προσλήψεις έ-
χουν γίνει σε προσωπικό;

Το 2019 παραλάβαμε 557 κλίνες και τώρα λειτουργούν 974 κλίνες, εκ των 
οποίων οι 289 είναι ΜΕΘ-COVID. Υπάρχει, όντως, αυξητική τάση, αλλά θέ-
λω να σκεφτείτε ότι το Σύστημα Υγείας, εκτός από την πανδημία, προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες του στα τακτικά και έκτακτα περιστατικά των συμπολιτών 
μας: τροχαία, εμφράγματα, καρδιαγγειακές παθήσεις, βαριές ασθένειες. Ο-
λα αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν και το ΕΣΥ είναι εδώ για όλους μας. Κυ-
ρίως για τους συνανθρώπους μας που δεν μπορούν και δεν έχουν. Οι 50 
ΜΕΘ στο «Σωτηρία», που εγκαινίασε ο πρωθυπουργός την προηγούμενη 
εβδομάδα, είναι η απόδειξη ότι υλοποιούμε το σχέδιό μας αποτελεσματικά 
και με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Ανοίγουμε συνεχώς νέες ΜΕΘ, κάτι 
το οποίο -πιστέψτε με- αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα, αλλά και μια ου-
σιαστική παρακαταθήκη για το Σύστημα Υγείας. Γιατί επίτευγμα; Διότι πο-
λύ απλά, κύριε Σιαδήμα, μιλάμε για νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του 
21ου αιώνα, μέσα σε νοσοκομεία του προηγούμενου αιώνα: Χωροταξικές 
αλλαγές, νέοι εξοπλισμοί, σύγχρονα μηχανήματα, ειδικά συστήματα ενδο-
επικοινωνίας, εξαερισμοί με εξειδικευμένα φίλτρα. Ολα αυτά γίνονται σε 

Τώρα βρισκόμαστε 
στη φάση που η 
επιπολαιότητα των 
λίγων καταστρέφει 
την υπευθυνότητα 
των πολλών και 
τελικά θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία 
όλων


