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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΘ σας ενημερώνει  για 
τις ενέργειες του κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών του 
τρέχοντος έτους, για τις εξελίξεις που μας αφορούν, για τα 
τρέχοντα εργασιακά του χώρου και τις στοχεύσεις της 
ΕΕΕΘ.  
Τον Ιούνιο του 2017, το Υπουργείο Υγείας μας ανέφερε ότι 
υπάρχουν καταγγελίες πως η επιλογή των 
εξειδικευόμενων με την διαδικασία της συνέντευξης δεν 
είναι αντικειμενική.  Μας διαβιβάστηκε αρμοδίως (από το 
υπουργείο) προσχέδιο νόμου στο οποίο εμφανιζόταν η 
αλλαγή στον τρόπο επιλογής εξειδικευόμενων: από την 
γνωστή διαδικασία της συνέντευξης σε διαδικασία λίστας.  
Το ΔΣ της ΕΕΕΘ αιτήθηκε την άμεση έναρξη διαλόγου με 
το Υπουργείο Υγείας με στόχο την ταυτοποίηση και 
επίλυση των όποιων προβλημάτων. Στην συνάντηση και 
μετά από μακρά συζήτηση του ΔΣ με την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας (όπου και διαπιστώθηκε διάσταση 
απόψεων μεταξύ της απαρτίας του ΔΣ, του προέδρου της 
επιτροπής ΜΕΘ του ΚΕΣΥ που επαρευρίσκετο  και της 
ηγεσίας του Υπουργείου), το ΔΣ της ΕΕΕΘ ανέλαβε την 
υποχρέωση να συντάξει και να αποστείλει την πρότασή 
του στο Υπουργείο για το παραπάνω θέμα.  Στάλθηκε στο 
Υπουργείο η πρόταση για την βελτίωση του τρόπου 
επιλογής των εξειδικευόμενων. Η θέση μας παρέμεινε 
αταλάντευτη: να παραμείνει η διαδικασία της 
συνέντευξης. Επικαιροποιημένη και βελτιωμένη βεβαίως, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της 
διαδικασίας. Την παραπάνω επιστολή, αυτούσια σας την 
παραθέτουμε στην ροή του κειμένου, προς ενημέρωσή 
σας: 
Κύριε Υπουργέ, 
Σχετικά με το Σχέδιο Απόφασης για την κατάρτιση και τήρηση 
καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για 
εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας, 
σας ενημερώνουμε, ότι το Δ.Σ. της ΕΕΕΘ αποφάσισε και 
εγκρίθηκε Ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 
Εταιρείας στις 17/6/17 ότι η τοποθέτηση Ιατρών για εξειδίκευση 
στις Πολυδύναμες ΜΕΘ θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω 
συνέντευξης και όχι μέσω λίστας: 
 Η πρόταση της ΕΕΕΘ  για τη διαδικασία είναι η εξής: 
1) Συνέντευξη  (ποσοστό βαρύτητας 40%):   
α) Θα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το γνωσιακό 
αντικείμενο ως εξής: 
Α) Καταπληξία 
Β) Πολυτραυματίας 
Γ) Αναπνευστική Ανεπάρκεια 
Δ) Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση  (ΚΑΡΠΑ) 
β) Αξιολόγηση των μη τεχνικών δεξιοτήτων (non-technical skills) 
όπως ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας, συμπεριφορά, 
ενδιαφέροντα κ.λ.π. 
 

 



 
2) Βιογραφικό (ποσοστό βαρύτητας 20%) 
Θα εξετάζεται και θα αξιολογείται θετικά η παρακολούθηση πιστοποιημένων ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων που αφορούν στο αντικείμενο της αντιμετώπισης των βαρέως πασχόντων 
όπως:  ALS, ATLS, BLS κ.λ.π. ιδιαίτερα αν είναι σε επίπεδο εκπαιδευτού. 
3) Συστατικές Επιστολές (ποσοστό βαρύτητας 20%) 
Α) Θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε συστατική επιστολή από τον Διευθυντή του Τμήματος 
της Ειδικότητας  
Β) Θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε είτε συστατική επιστολή του Διευθυντή της ΜΕΘ στην 
οποία εκπαιδεύτηκε στα πλαίσια της ειδικότητας του ή του Διευθυντή Τομέα στον οποίον 
υπαγόταν η κλινική του. 
4) Χρόνος Εκπαίδευσης στη ΜΕΘ (ποσοστό βαρύτητας 10%) 
Θα εξετάζεται ο χρόνος εκπαίδευσης στη ΜΕΘ κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. 
5) Προσδιορισμός ανώτατου ορίου ηλικίας (ποσοστό βαρύτητας 10%) 
Λόγω των απαιτήσεων της εργασίας η ΕΕΕΘ προτείνει την οριοθέτηση ανώτατου ορίου 
ηλικίας στα  40 έτη για την έναρξη της εξειδίκευσης. 
Το Δ.Σ. της ΕΕΕΘ 

 
Το ΔΣ παράλληλα, συγκάλεσε γενική συνέλευση ΕΕΕΘ στις 17/06/2017, κατά 
την οποία ενημέρωσε τα μέλη για το θέμα και στη διάρκεια της οποίας 
ομόφωνα κρίθηκε ως απαραίτητη η διατήρηση της διαδικασίας της 
συνέντευξης. 
 
Ανεξάρτητα και παράλληλα, οι δύο ανεξάρτητες επιτροπές του ΚΕΣΥ: η 
Επιτροπή ΜΕΘ του ΚΕΣΥ και η Επιτροπή Εκπαίδευσης της Εξειδίκευσης  της 
Εντατικής Θεραπείας, ομόφωνα έκριναν και αποφάσισαν ότι είναι 
απαραίτητη η διατήρηση της διαδικασίας της συνέντευξης. Οι επιστολές 
απεστάλησαν στο Υπουργείο. 
 
Αρχές Αυγούστου του 2017, η Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΕΘ 
συναντήθηκαν και πάλι με τους συμβούλους του Υπουργείου, κ.κ,  
Μανουσογιαννάκη και  Νιάκα, οι οποίοι  διαβεβαίωσαν  ότι το θέμα της συνέντευξης 
θα συζητηθεί εκ νέου και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.  
Αιφνιδίως, μέσα  Αυγούστου 2017,  διαπιστώσαμε την κατάργηση του δικαιώματος 
δεύτερης 6μηνης παράτασης για τους εξειδικευόμενους που ήδη υπηρετούσαν, που 
σε συνδυασμό με τις κενές θέσεις εξειδικευόμενων λόγω των μακρών ενδιάμεσων 
μεσοδιαστημάτων των προσλήψεων, δημιούργησε μέσα στον Δεκαπενταύγουστο 
τεράστια προβλήματα στον ιστό των εφημεριών και στην λειτουργία των ΜΕΘ. Λίγο 
αργότερα ενεργοποιήθηκε η λίστα προτεραιότητας στην εξειδίκευση.  Ζητήθηκε από 
το ΔΣ εκ νέου συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς, δυστυχώς χωρίς 
ανταπόκριση. 
Στις 5/10/17 το ΔΣ απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο αιτούμενο την άμεση 
συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς χωρίς και πάλι να λάβει απάντηση.  Την 
παραπάνω επιστολή, αυτούσια σας την παραθέτουμε επίσης στην ροή του 
κειμένου, προς ενημέρωσή σας: 
 
Προς Υπουργό Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Κο. Α. ΞΑΝΘΟ 
 
Κατόπιν έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΘ & παρά τις επαναλαμβανόμενες 
οχλήσεις μας καθώς και τις προσπάθειες διαλόγου μας με την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σχετικά με 
τα ακόλουθα θέματα: 
 
1. την κατεπείγουσα ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης Εξειδικευομένων ιατρών Εντατικής 
Θεραπείας. 
2. την αναστολή εφαρμογής του υπ. Αριθ. 4486 Νόμου, ΦΕΚ Α΄ 115/07-08-2017 «περί παράτασης χρόνου 
εργασίας. 
Εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6 μηνών μετά το πέρας της διετίας Εξειδίκευσης. 
3. τη μείωση του ειδικού μισθολογίου που έχει ιδιαίτερο και ζωτικής σημασίας αντίκτυπο στους ιατρούς 
της Εντατικής. 
4. την επαπειλούμενη δυσλειτουργία των Κλινικών Εντατικής προ του νέου κύματος ιώσεων (π.χ. ιλαράς, 
γρίππης). 
 



Αιτούμαστε την άμεση συνάντηση και διάλογο με την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 
 
Με τιμή 
Το Δ.Σ. της ΕΕΕΘ 

 
Την ίδια ημέρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας εξέδωσε υπουργική απόφαση για 
την ενεργοποίηση της λίστας. 
Στόχος μας υπήρξε πάντα η στελέχωση των ΜΕΘ με εξειδικευόμενους που 
ενδιαφέρονται γνησίως για το αντικείμενο της Εντατικής Θεραπείας, που μπορούν 
να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των ΜΕΘ και επιθυμούν να 
προσφέρουν στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σε συνεργασία με την Επιτροπή 
ΜΕΘ του ΚΕΣΥ, προσπαθήσαμε να οριοθετήσουμε το χώρο της Εντατικής 
Θεραπείας  και να εξασφαλίσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στις 
ΜΕΘ, παραδίδοντας  στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ τα εξής κείμενα-θέματα: 

- Ελάχιστες προδιαγραφές για τη λειτουργία ΜΕΘ 

- Διακομιδές βαρέως πασχόντων  

- Προτεραιότητες εισαγωγής στη ΜΕΘ 

- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6μηνης εξειδίκευσης νοσηλευτών στη ΜΕΘ 

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαίδευσης της Εξειδίκευσης  της Εντατικής 
Θεραπείας του ΚΕΣΥ, προσπαθήσαμε να οριοθετήσουμε το γνωστικό αντικείμενο 
της εξειδίκευσης, παραδίδοντας στην επιτροπή εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ τα εξής 
κείμενα-θέματα: 

- Ύλη και απαιτούμενες δεξιότητες της εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία 

- Βιβλιάριο παρακολούθησης εκπαίδευσης εξειδικευόμενων ( log book). 

Η ΕΕΕΘ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο χώρο της Εντατικής Θεραπείας και 
ενεργεί πάντα με γνώμονα την ασφαλή και αποδοτική εργασία στις ΜΕΘ της χώρας  
και στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των εξειδικευόμενών μας 
και αντιστοίχως υψηλού επιπέδου φροντίδας στον βαρέως πάσχοντα ασθενή.   
Η τυχαιοποίηση της επιλογής εντατικολόγου – μέσω της λίστας 
προτεραιότητας – μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.  
 
 
Το ΔΣ της ΕΕΕΘ 
 
 
Υ.Γ. 
1. Για τα υπόλοιπα κρίσιμα ζητήματα του χώρου, θα επανέλθουμε συντομότατα 
προς ενημέρωσής σας, με καινούργια επιστολή.  
2. Τα πλήρη κείμενα των επιτροπών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΘ. 
 


