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Επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης 

των Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

 

Αθήνα 18/01/2018. Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την 

ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης από τις αρμόδιες 

Υγειονομικές Περιφέρειες, βάσει της οποίας έγινε η επιλογή των 

ειδικευμένων προς εξειδίκευση ιατρών στην εντατική θεραπεία και 

ακόμη… εκκρεμεί η τοποθέτησή τους στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ). Η καθυστέρηση αυτή έρχεται να επιβαρύνει 

ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των ΜΕΘ, σε μια ιδιαίτερα 

κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη Δημόσια Υγεία, λόγω της έξαρσης 

των ιώσεων, όπως η ιλαρά και η γρίπη.  

Αναλυτικότερα, βρίσκεται σε έξαρση επιδημία ιλαράς, με τα 

καταγεγραμμένα κρούσματα να φτάνουν τα 1.068, σύμφωνα με 

ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ και προ των πυλών βρίσκεται η 

επιδημία της εποχικής γρίπης. Τα κρούσματα ιλαράς, αφορούν 

κυρίως μικρά παιδιά και άτομα από το γενικό πληθυσμό ηλικίας  

25-44 ετών που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά, μεταξύ των οποίων 

Ρομά αλλά και επαγγελματίες υγείας που ήταν μη - εμβολιασμένοι 

ή μη - επαρκώς ανοσοποιημένοι. Αναφορικά με τη γρίπη - η οποία 

ακόμη κινείται σε χαμηλά επίπεδα – έχουν καταγραφεί επτά 

σοβαρά κρούσματα που χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ.  

Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση 

από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ. «Η έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό παρονομαστή για τις 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που δεν λειτουργούν ή 

υπολειτουργούν», επισημαίνει η Αναστασία Κοτανίδου, πρόεδρος 

της ΕΕΕΘ, καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας για ακόμη μια φορά 

«κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» και ζητά: α) επίσπευση της 

τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, β) την κατεπείγουσα 

ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης των εξειδικευμένων 

ιατρών Εντατικής Θεραπείας, γ) την  αναστολή εφαρμογής του 

υπ. Αριθ. 4486 Νόμου, ΦΕΚ Α΄ 115/07-08-2017 «περί παράτασης 
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χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6 μηνών, μετά 

την ολοκλήρωση της διετίας Εξειδίκευσης». 

Η τελευταία χρονικά επιλογή ειδικευμένων ιατρών προς εξειδίκευση 

Εντατικολογίας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017, όταν 

περίπου 240 υποψήφιοι πέρασαν από συνέντευξη για μία από τις 

50 θέσεις που ήταν κενές τη συγκεκριμένη στιγμή. Η διαδικασία 

άλλαξε με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξάνθου και του 

αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη (5/10/2017) και 

αντικαταστάθηκε με τοποθέτηση ιατρών από πίνακα κατάρτισης 

βάσει προτεραιότητας καταχώρησης. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, για κάθε ΜΕΘ 

καταρτίστηκε στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια, ηλεκτρονικός 

πίνακας ειδικευμένων ιατρών υποψηφίων προς εξειδίκευση. Η 

τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις εξειδίκευσης γίνεται βάσει 

της προτεραιότητας καταχώρησης στον πίνακα, ενώ κατά την 

πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας πριν από δύο μήνες η 

σειρά προτεραιότητας … έγινε  «κλήρωση» !  Οι ιατροί οφείλουν 

να προσέλθουν στο νοσοκομείο για υπογραφή σύμβασης και 

ανάληψη καθηκόντων εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής της απόφασης τοποθέτησής τους. 

Λίγα λόγια για την ΕΕΕΘ: H Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ) 

συστάθηκε το 1984, με σκοπό: α)την ανάπτυξη και προώθηση των στόχων 

της Εντατικής Θεραπείας, στο πλαίσιο αυτόνομων και ανεξάρτητων 

Μονάδων, με την υποστήριξη συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων, β)την 

προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και επιστημονικών ιδιοτήτων 

των μελών της (Eντατικολόγων) γ)τη θεσμική εκπροσώπηση των 

Εντατικολόγων και γενικότερα την προώθηση της συνεργασίας τους με την 

Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα. Περισσότερες 

πληροφορίες: www.icu.gr 

Τα χαρακτηριστικά των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ): Η 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ένα ξεχωριστό και διακριτό 

χώρο ιατρικής δραστηριότητας και νοσηλείας, η οποία λειτουργεί 

ανεξάρτητα από τα άλλα τμήματα του Νοσοκομείου αλλά και σε πολύ στενή 

συνεργασία μαζί τους.  Στόχος της ΜΕΘ είναι η διαρκής παρακολούθηση, η 

επαρκής υποστήριξη και αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών κάθε 

βαρέως πάσχοντα ασθενή καθώς και η διενέργεια των απαραίτητων 

διαγνωστικών εξετάσεων για τον καθορισμό και την εφαρμογή της βέλτιστης 

θεραπευτικής αγωγής. Εάν υπάρχει η δυνατότητα (προσωπικού, χώρου, 

εξοπλισμού) για την ανάπτυξη μιας Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), 

αυτή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Μονάδας Εντατικής. Η 

κάθε ΜΕΘ οφείλει να στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, σε ικανό αριθμό, βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων 

ανάλογα των κλινών της, ενώ Εντατικές με λιγότερες των έξι (6) κλινών, 

κρίνονται λειτουργικά και οικονομικά ασύμφορες. 
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