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Ακέφαλες οι Πολυδύναμες ΜΕΘ της χώρας, την ώρα
που ιλαρά και γρίπη είναι σε έξαρση
19/01/2018 09:00

Επιτακτική είναι η ανάγκη στελέχωσης με προσωπικό των
Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), υποστηρίζει η
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, με αφορμή την έξαρση αφενός
της ιλαράς, αφετέρου της εποχικής γρίπης, η οποία είναι προ των
πυλών για να ξεσπάσει.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τελευταία χρονικά επιλογή ειδικευμένων
ιατρών προς εξειδίκευση Εντατικολογίας πραγματοποιήθηκε πριν ένα χρόνο,
τον Ιανουάριο του 2017, όταν περίπου 240 υποψήφιοι πέρασαν από
συνέντευξη για μία από τις 50 θέσεις που ήταν κενές.
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), επισημαίνει με προβληματισμό η ΕΕΕΘ και
συνεχίζει:
«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 κυρίως 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
καταγραφείεπτά 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 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 Ξανθού 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».

Σχετικά με 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.

Τα χαρακτηριστικά των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι:
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.

«Καμπανάκι» κινδύνου για τα
κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ με την
έξαρση της ιλαράς και της
γρίπης
Παναγιώτα Καρλατήρα18/01/201820:312
Εκτύπωση

Οι εντατικολόγοι τονίζουν τα σημαντικά κενά που
υπάρχουν - «Κοινός παρονομαστής η έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού», δηλώνουν
Καμπανάκι κινδύνου «χτυπούν» οι Έλληνες εντατικολόγοι για τα
δραματικά κενά στη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής

Θεραπείας (ΜΕΘ) και τις κλειστές κλίνες ΜΕΘ, την ώρα που τα
συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα της ιλαράς αλλά και η εποχική
γρίπη δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες για εισαγωγές και
νοσηλείες ασθενών.

Δύο μήνες μετά την κλήρωση που έγινε στις αρμόδιες Υγειονομικές
Περιφέρειες, για την επιλογή των ειδικευμένων γιατρών που θα
εξειδικευτούν στην εντατική θεραπεία η τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ
παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτό συνεπάγεται κλειστά κρεβάτια σε
Μονάδες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη δημόσια
υγεία, λόγω της έξαρσης των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.
«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό
παρονομαστή για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που δεν
λειτουργούν ή υπολειτουργούν», επισημαίνει η πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ), καθηγήτρια
Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αναστασία Κοτανίδου.
Τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι ενδεικτικά για την ταχύτητα εξάπλωσης της
ιλαράς: από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 215
κρούσματα ιλαράς, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από
τον περασμένο Μάιο είναι 1.185. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους
ειδικούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 50% των ατόμων που νοσούν με ιλαρά
νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ το 10% εμφανίζει σοβαρές
επιπλοκές. Η ειδικευόμενη γιατρός του Ευαγγελισμού που
νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση,
είναι το πιο πρόσφατο «θύμα» αυτής της εξαιρετικά μεταδοτικής
ασθένειας.
Ο εφετινός χειμώνας έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις
απαιτήσεις για κρεβάτια Εντατικής: παράλληλη εμφάνιση με την

ιλαρά ετοιμάζεται να κάνει και η εποχική γρίπη. Μέχρι τώρα
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ επτά ασθενείς που εμφάνισαν
επιπλοκές λόγω της γρίπης, ένας εκ των οποίων κατέληξε. Πέρυσι
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών της νόσου 276
ασθενείς, εκ των οποίων κατέληξαν οι 108. Σημαντικός αριθμός,
περίπου 20 ασθενείς, κατέληξαν εκτός ΜΕΘ, χωρίς στις
επιδημιολογικές εκθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ να αποσαφηνίζεται εάν
υπήρχε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ αλλά όχι και διαθέσιμο κρεβάτι…
«Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση
από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ» επισημαίνει σε
ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και ζητεί:
α) επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, β)
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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6
μηνών, μετά την ολοκλήρωση της διετίας Εξειδίκευσης».
Υπενθυμίζεται πως 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 κ. Ανδρέα Ξάνθου και του αναπληρωτή υπουργού
Υγείας κ. 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, ωστόσο κατά την
πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας πριν από δύο μήνες η σειρά
προτεραιότητας έγινε «κλήρωση»…
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Την
διαμαρτυρία της προς το υπουργείο Υγείας, εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής
θεραπείας, καθώς όπως υποστηρίζει, έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την ημερομηνία
πραγματοποίησης της κλήρωσης από τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες και ακόμη
εκκρεμεί η τοποθέτησή τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). 18.1.2018
ΚΕΕΛΠΝΟ: Γιατροί και παιδιά στα κρούσματα της ιλαράς- Στα 1.185 τα καταγεγραμμένα
περιστατικά Μάλιστα, όπως επισημαίνει η ΕΕΕΘ, 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. Σε
ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως «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 κυρίως 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». Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, η κατάσταση αυτή
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 την επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου
προσωπικού, την κατεπείγουσα ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης των
εξειδικευμένων ιατρών εντατικής θεραπείας και 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 την ολοκλήρωση της διετίας εξειδίκευσης" Πηγή: www.lifo.gr
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ΕΕΕΘ: Καθυστερεί επικίνδυνα η
τοποθέτηση νέων γιατρών στις μονάδες
εντατικής θεραπείας του ΕΣΥ!
Από Βασίλη Βενιζέλο

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
κυρίως 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
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.

ΕΕΕΘ: Επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των
Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Η επιδημία ιλαράς και η επερχόμενη απιδημία γρόπης, επιβάλλει άμεσα την
αντίδραση από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ.
Δημοσίευση: 19 Ιανουαρίου 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 κυρίως 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 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.

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.

Μεγάλες ελλείψεις στη στελέχωση των
ΜΕΘ

Επιτακτική ανάγκη στελέχωσης των Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) διαπιστώνει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
(ΕΕΕΘ).
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, 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 κυρίως 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 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.

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας:
Επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των
Μονάδων
•
•

Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη
19 Ιανουαρίου 2018 | 09:03

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). Όπως αναφέρουν από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής
Θεραπείας, 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 αναφέρουν:
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 κυρίως 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.
Άμεση αντίδραση
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 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.
Πίνακας
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.

Εντατικολόγοι προς Υπ.
Υγείας: «Ενισχύστε τις ΜΕΘ,
η γρίπη θερίζει!»
19 Ιανουαρίου 2018

Να στελεχωθούν επαρκώς τώρα οι εντατικές ζητούν από
την κυβέρνηση οι εντατικολόγοιλόγω ιδιαιτέρως αυξημένων αναγκών που
δημιουργεί η έξαρση της γρίπης. Ειδικότερα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας
Εντατικής Θεραπείας καταγγέλλουν πως 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 δεν έχουν τοποθετηθεί στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Αναλυτικότερα, οι εντατικολόγοι τονίζουν ότι 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 κυρίως 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, αναφέρουν τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας
Εντατικής Θεραπείας, 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 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 Ξανθού και του
αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη (5/10/2017) και αντικαταστάθηκε
με τοποθέτηση ιατρών από πίνακα κατάρτισης βάσει προτεραιότητας
καταχώρησης.

Συναγερμός από τους
εντατικολόγους
Τη στιγμή που είναι σε έξαρση γρίπη και ιλαρά,
στον αέρα είναι η τοποθέτηση γιατρών στις
Εντατικές που μετρούν μεγάλα κενά
Μάρθα Καϊτανίδη | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08:00 |

Μόνο 170 εργαζόμενοι στον Ευαγγελισμό έχουν εμβολιαστεί, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής

Εντονη ανησυχία εκφράζουν οι εντατικολόγοι της
χώρας, δεδομένου ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες
από την κλήρωση για την επιλογή των ειδικευμένων...

Διαβάστε τη συνέχεια

Δύο μήνες μετά την επιλογή των
εντατικολόγων και ακόμη να
τοποθετηθούν στις ΜΕΘ
19|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 κυρίως 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 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.

Ακέφαλες οι Πολυδύναμες
ΜΕΘ της χώρας, την ώρα που
ιλαρά και γρίπη είναι σε
έξαρση

Επιτακτική είναι η ανάγκη στελέχωσης με προσωπικό των Πολυδύναμων
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), υποστηρίζει η Ελληνική Εταιρεία
Εντατικής Θεραπείας, με αφορμή την έξαρση αφενός της ιλαράς, αφετέρου της
εποχικής γρίπης, η οποία είναι προ των πυλών για να ξεσπάσει.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τελευταία χρονικά επιλογή ειδικευμένων ιατρών προς
εξειδίκευση Εντατικολογίας πραγματοποιήθηκε πριν ένα χρόνο, τον Ιανουάριο του 2017,
όταν περίπου 240 υποψήφιοι πέρασαν από συνέντευξη για μία από τις 50
θέσεις που ήταν κενές.
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), επισημαίνει με προβληματισμό η ΕΕΕΘ και συνεχίζει:

«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 κυρίως
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 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
Ξανθούκαι
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».

Σχετικά με 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.
Τα χαρακτηριστικά των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι:

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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Χωρίς γιατρούς οι Εντατικές με έξαρση
γρίπης! Τι καταγγέλλουν οι εντατικολόγοι
Γράφει: Λαυρέντης Νεκτάριος

Την ανάγκη για άμεση στελέχωση των εντατικών λόγω και της
έξαρσης της γρίπης, επισημαίνουν οι εντατικολόγοι.
Ειδικότερα
τα
μέλη
της Ελληνικής
Εταιρείας
Εντατικής
Θεραπείας καταγγέλλουν πως 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).
Και όλα αυτά την ώρα που ένα κρεβάτι εντατικής μπορεί να σώσει
ανθρώπινες ζωές. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: “Πόσοι Έλληνες

πεθαίνουν κάθε χρόνο για ένα κρεβάτι εντατικής; Στοιχεία σοκ
από τους εργαζομένους στο ΕΣΥ”

Σύμφωνα με την επιστημονική εταιρεία, 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, οι εντατικολόγοι τονίζουν ότι 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 κυρίως 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, αναφέρουν τα μέλη της Ελληνικής
Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, 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 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.

Επικίνδυνη καθυστέρηση στην στελέχωση των
ΜΕΘ καταγγέλλουν γιατροί

Την διαμαρτυρία της προς το υπουργείο Υγείας, εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής
θεραπείας, καθώς όπως υποστηρίζει, έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την ημερομηνία
πραγματοποίησης της κλήρωσης από τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, βάσει της
οποίας έγινε η επιλογή των ειδικευμένων γιατρών στην εντατική θεραπεία και ακόμη
εκκρεμεί η τοποθέτησή τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Μάλιστα, όπως
επισημαίνει η ΕΕΕΘ, 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.

Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως «βρίσκεται σε έξαρση επιδημία ιλαράς, με τα
καταγεγραμμένα κρούσματα να φτάνουν τα 1.185, 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 κυρίως 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»

Διαβάστε: «Προελαύνει» ακάθεκτη η ιλαρά - Στα 1.185 ανήλθαν τα κρούσματα

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, η κατάσταση αυτή 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 την επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, την
κατεπείγουσα ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης των εξειδικευμένων ιατρών
εντατικής θεραπείας και 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 την ολοκλήρωση της διετίας εξειδίκευσης».

Πηγή: http://www.parapolitika.gr/article/epikindini-kathisterisi-stin-stelechosi-ton-methkatangelloun-giatri

Συναγερμός από τους εντατικολόγους
19-1-2018 10:00 AM | τα νέα | 1 σχετικά νέα

Εντονη ανησυχία εκφράζουν οι εντατικολόγοι της χώρας, δεδομένου ότι έχουν περάσει
σχεδόν δύο μήνες από την κλήρωση για την επιλογή των ειδικευμένων(όλο το άρθρο)

tanea.gr/
5 hours ago

Συναγερμός από τους εντατικολόγους
Εντονη ανησυχία εκφράζουν οι εντατικολόγοι της χώρας, δεδομένου ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο
μήνες από την κλήρωση για την επιλογή των ειδικευμένων...
Read on the original site

Συναγερμός από τους εντατικολόγους
Κατηγορία: Ελλάδα και Κόσμος - Πηγή άρθρου: tanea.gr
19/1/2018 10:00:00 πμ

Εντονη ανησυχία εκφράζουν οι εντατικολόγοι της χώρας, δεδομένου
ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την κλήρωση για την επιλογή
των ειδικευμένων...
Πηγή άρθρου: tanea.gr
Ολόκληρο το άρθρο >>

Η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, για ακόμη μια φορά «κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου», και ζητά την τοποθέτηση εξειδικευμένου προσωπικού.

Την διαμαρτυρία της προς το υπουργείο Υγείας, εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής
Θεραπείας, καθώς όπως υποστηρίζει, έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την
ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης από τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες,
βάσει της οποίας έγινε η επιλογή των ειδικευμένων γιατρών στην εντατική θεραπεία και
ακόμη εκκρεμεί η τοποθέτησή τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Μάλιστα,
όπως επισημαίνει η ΕΕΕΘ, 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.

Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως «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 κυρίως 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»

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, η κατάσταση αυτή 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 την επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, την
κατεπείγουσα ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης των εξειδικευμένων ιατρών
εντατικής θεραπείας και 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 την ολοκλήρωση της διετίας εξειδίκευσης".

Πηγή: http://www.voria.gr/article/kampanaki-gia-tous-giatrous-stis-meth-logo-exarsisilaras-ke-gripis

«Καμπανάκι» κινδύνου για τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ με την έξαρση της
ιλαράς και της γρίπης
Καταχωρήθηκε από τον nea simera 15 ώρες πριν, στις 18-01-2018
στο Νέα Πηγή: http://www.protothema.gr

«Καμπανάκι» κινδύνου για τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ με την έξαρση της ιλαράς
και της γρίπης ... Διαβάστε ολο το Αρθρο
Tags:
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Επικίνδυνη καθυστέρηση στην στελέχωση των
ΜΕΘ καταγγέλλουν γιατροί
20:43 18/1/2018 - Πηγή: Παραπολιτικά

ΟΙ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παραμένουν υποστελεχωμένες παρότι πέρασαν δυο
μήνες από τον διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων - Τον κώδωνα του κινδύνου
κρούει η Ελληνική ΕταιρείαΕντατικής Θεραπείας
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Υγεία

Χωρίς γιατρούς οι Εντατικές με έξαρση
γρίπης! Τι καταγγέλλουν οι
εντατικολόγοι
18/01/2018 admin 0 Comments healthreport.gr

Ειδικότερα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας καταγγέλλουν
πως 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).
Και όλα αυτά την ώρα που ένα κρεβάτι εντατικής μπορεί να σώσει ανθρώπινες
ζωές. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: “Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο για
ένα κρεβάτι εντατικής; Στοιχεία σοκ από τους εργαζομένους στο ΕΣΥ”

Σύμφωνα με την επιστημονική εταιρεία, 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, οι εντατικολόγοι τονίζουν ότι 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 κυρίως 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, αναφέρουν τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας
Εντατικής Θεραπείας,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 ΕντατικήςΘεραπείας,
γ) 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 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.
Πηγή: healthreport.gr
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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). Όπως αναφέρουν από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, 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 αναφέρουν:
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
κυρίως 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.
Άμεση αντίδραση
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 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.
Πίνακας
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.

Γιατροί: Να τοποθετηθούν άμεσα στις ΜΕΘ που
υπολειτουργούν οι ειδικευόμενοι λόγω ιλαράς και
γρίπης
20:40 18/1/2018 - Πηγή: Lifo

«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό παρονομαστή για τις μονάδες
εντατικής θεραπείας που δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν»
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

«Καμπανάκι» κινδύνου για τα
κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ με την
έξαρση της ιλαράς και της
γρίπης
access_time13 ώρες πριν

Ενδεικτικά τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ
Οι εντατικολόγοι τονίζουν τα
σημαντικά κενά που υπάρχουν –
«Κοινός παρονομαστής η έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού»,
δηλώνουν
Καμπανάκι κινδύνου «χτυπούν» οι Έλληνες εντατικολόγοι για τα
δραματικά κενά στη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

(ΜΕΘ) και τις κλειστές κλίνες ΜΕΘ, την ώρα που τα συνεχώς
αυξανόμενα κρούσματα της ιλαράς αλλά και η εποχική γρίπη
δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες για εισαγωγές και
νοσηλείες ασθενών.
Δύο μήνες μετά την κλήρωση που έγινε στις αρμόδιες Υγειονομικές
Περιφέρειες, για την επιλογή των ειδικευμένων γιατρών που θα
εξειδικευτούν στην εντατική θεραπεία η τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ
παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτό συνεπάγεται κλειστά κρεβάτια σε
Μονάδες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη δημόσια
υγεία, λόγω της έξαρσης των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.
«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό
παρονομαστή για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που δεν
λειτουργούν ή υπολειτουργούν», επισημαίνει η πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ), καθηγήτρια
Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αναστασία Κοτανίδου.
Τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι ενδεικτικά για την ταχύτητα εξάπλωσης της ιλαράς:
από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 215
κρούσματα ιλαράς, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από
τον περασμένο Μάιο είναι 1.185. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους
ειδικούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 50% των ατόμων που νοσούν με ιλαρά
νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ το 10% εμφανίζει σοβαρές
επιπλοκές. Η ειδικευόμενη γιατρός του Ευαγγελισμού που
νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση,
είναι το πιο πρόσφατο «θύμα» αυτής της εξαιρετικά μεταδοτικής
ασθένειας.
Ο εφετινός χειμώνας έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις
απαιτήσεις για κρεβάτια Εντατικής: παράλληλη εμφάνιση με την
ιλαρά ετοιμάζεται να κάνει και η εποχική γρίπη. Μέχρι τώρα
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ επτά ασθενείς που εμφάνισαν
επιπλοκές λόγω της γρίπης, ένας εκ των οποίων κατέληξε. Πέρυσι
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών της νόσου 276
ασθενείς, εκ των οποίων κατέληξαν οι 108. Σημαντικός αριθμός,
περίπου 20 ασθενείς, κατέληξαν εκτός ΜΕΘ, χωρίς στις
επιδημιολογικές εκθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ να αποσαφηνίζεται εάν
υπήρχε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ αλλά όχι και διαθέσιμο κρεβάτι…
«Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση
από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ» επισημαίνει σε
ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και ζητεί:
α) επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, β)
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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα
των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της διετίας Εξειδίκευσης».
Υπενθυμίζεται πως 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 κ. Ανδρέα
Ξάνθου και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. 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, ωστόσο κατά την πρώτη
εφαρμογή της νέας διαδικασίας πριν από δύο μήνες η σειρά
προτεραιότητας έγινε «κλήρωση»…

«Καμπανάκι» κινδύνου για τα κλειστά κρεβάτια
ΜΕΘ με την έξαρση της ιλαράς και της γρίπης
•
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Καμπανάκι κινδύνου «χτυπούν» οι Έλληνες εντατικολόγοι για τα δραματικά
κενά στη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τις
κλειστές κλίνες ΜΕΘ, την ώρα που τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα της
ιλαράς αλλά και η εποχική γρίπη δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες
για εισαγωγές και νοσηλείες ασθενών.
Δύο μήνες μετά την κλήρωση που έγινε στις αρμόδιες Υγειονομικές
Περιφέρειες, για την επιλογή των ειδικευμένων γιατρών που θα εξειδικευτούν
στην εντατική θεραπεία η τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ παραμένει σε
εκκρεμότητα. Αυτό συνεπάγεται κλειστά κρεβάτια σε Μονάδες, σε μία
ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη δημόσια υγεία, λόγω της έξαρσης
των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.

«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό παρονομαστή για τις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν»,
επισημαίνει η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας
(ΕΕΕΘ), καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αναστασία Κοτανίδου.
Τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι ενδεικτικά για την ταχύτητα εξάπλωσης της ιλαράς: από την

αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 215 κρούσματα ιλαράς, ενώ ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από τον περασμένο Μάιο είναι 1.185.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους ειδικούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 50% των
ατόμων που νοσούν με ιλαρά νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ το 10%
εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές. Η ειδικευόμενη γιατρός του Ευαγγελισμού που
νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση, είναι το
πιο πρόσφατο «θύμα» αυτής της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας.
Ο εφετινός χειμώνας έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για
κρεβάτια Εντατικής: παράλληλη εμφάνιση με την ιλαρά ετοιμάζεται να κάνει
και η εποχική γρίπη. Μέχρι τώρα χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ επτά
ασθενείς που εμφάνισαν επιπλοκές λόγω της γρίπης, ένας εκ των οποίων
κατέληξε. Πέρυσι χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών της νόσου
276 ασθενείς, εκ των οποίων κατέληξαν οι 108. Σημαντικός αριθμός, περίπου
20 ασθενείς, κατέληξαν εκτός ΜΕΘ, χωρίς στις επιδημιολογικές εκθέσεις του
ΚΕΕΛΠΝΟ να αποσαφηνίζεται εάν υπήρχε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ αλλά
όχι και διαθέσιμο κρεβάτι…
«Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση από
πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και ζητεί: α) επίσπευση της
τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, β) 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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6
μηνών, μετά την ολοκλήρωση της διετίας Εξειδίκευσης».
Υπενθυμίζεται πως 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 κ. Ανδρέα Ξάνθου και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ.
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,
ωστόσο κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας πριν από δύο μήνες
η σειρά προτεραιότητας έγινε «κλήρωση»…
πηγή: protothema
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Καμπανάκι κινδύνου «χτυπούν» οι Έλληνες εντατικολόγοι για τα
δραματικά κενά στη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) και τις κλειστές κλίνες ΜΕΘ, την ώρα που τα συνεχώς
αυξανόμενα κρούσματα της ιλαράς αλλά και η εποχική γρίπη
δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες για εισαγωγές και νοσηλείες
ασθενών.

Δύο μήνες μετά την κλήρωση που έγινε στις αρμόδιες Υγειονομικές
Περιφέρειες, για την επιλογή των ειδικευμένων γιατρών που θα
εξειδικευτούν στην εντατική θεραπεία η τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ
παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτό συνεπάγεται κλειστά κρεβάτια σε
Μονάδες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη δημόσια
υγεία, λόγω της έξαρσης των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.
«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό παρονομαστή
για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που δεν λειτουργούν ή
υπολειτουργούν», επισημαίνει η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας
Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ), καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Εντατικής
Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία
Αναστασία Κοτανίδου.
Τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι ενδεικτικά για την ταχύτητα εξάπλωσης της ιλαράς:
από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 215
κρούσματα ιλαράς, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από τον
περασμένο Μάιο είναι 1.185. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους
ειδικούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 50% των ατόμων που νοσούν με ιλαρά
νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ το 10% εμφανίζει σοβαρές
επιπλοκές. Η ειδικευόμενη γιατρός του Ευαγγελισμού που νοσηλεύεται
τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση, είναι το πιο
πρόσφατο «θύμα» αυτής της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας.
Ο εφετινός χειμώνας έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις
για κρεβάτια Εντατικής: παράλληλη εμφάνιση με την ιλαρά ετοιμάζεται
να κάνει και η εποχική γρίπη. Μέχρι τώρα χρειάστηκαν νοσηλεία σε
ΜΕΘ επτά ασθενείς που εμφάνισαν επιπλοκές λόγω της γρίπης, ένας εκ
των οποίων κατέληξε. Πέρυσι χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω
επιπλοκών της νόσου 276 ασθενείς, εκ των οποίων κατέληξαν οι 108.
Σημαντικός αριθμός, περίπου 20 ασθενείς, κατέληξαν εκτός ΜΕΘ, χωρίς
στις επιδημιολογικές εκθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ να αποσαφηνίζεται εάν
υπήρχε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ αλλά όχι και διαθέσιμο κρεβάτι…

«Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση από
πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και ζητεί: α) επίσπευση της
τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, β) 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 χρόνου εργασίας
εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της
διετίας Εξειδίκευσης».
Υπενθυμίζεται πως 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 κ. Ανδρέα Ξάνθου και του
αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. 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, ωστόσο κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας
διαδικασίας πριν από δύο μήνες η σειρά προτεραιότητας έγινε
«κλήρωση»…
Πηγή: protothema.gr

ΚΕΕΛΠΝΟ: «Καμπανάκι» κινδύνου για
τις κλειστές κλίνες ΜΕΘ με την έξαρση
της ιλαράς και της γρίπης
18/01/2018

Οι εντατικολόγοι τονίζουν τα σημαντικά κενά που
υπάρχουν – «Κοινός παρονομαστής η έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού», δηλώνουν
Καμπανάκι κινδύνου «χτυπούν» οι Έλληνες εντατικολόγοι για τα δραματικά
κενά στη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τις
κλειστές κλίνες ΜΕΘ, την ώρα που τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα της
ιλαράς αλλά και η εποχική γρίπη δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες για
εισαγωγές και νοσηλείες ασθενών.
Δύο μήνες μετά την κλήρωση που έγινε στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες,
για την επιλογή των ειδικευμένων γιατρών που θα εξειδικευτούν στην εντατική
θεραπεία η τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτό
συνεπάγεται κλειστά κρεβάτια σε Μονάδες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά
περίοδο για τη δημόσια υγεία, λόγω της έξαρσης των ιώσεων όπως η ιλαρά και
η γρίπη.

«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό παρονομαστή για τις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν»,
επισημαίνει η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ),
καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αναστασία Κοτανίδου.
Τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι ενδεικτικά για την ταχύτητα εξάπλωσης της ιλαράς: από την
αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 215 κρούσματα ιλαράς, ενώ ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από τον περασμένο Μάιο είναι 1.185. Την
ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους ειδικούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 50% των ατόμων που
νοσούν με ιλαρά νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ το 10% εμφανίζει σοβαρές
επιπλοκές. Η ειδικευόμενη γιατρός του Ευαγγελισμού που νοσηλεύεται τις
τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση, είναι το πιο πρόσφατο
«θύμα» αυτής της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας.
Ο εφετινός χειμώνας έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για
κρεβάτια Εντατικής: παράλληλη εμφάνιση με την ιλαρά ετοιμάζεται να κάνει
και η εποχική γρίπη. Μέχρι τώρα χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ επτά ασθενείς
που εμφάνισαν επιπλοκές λόγω της γρίπης, ένας εκ των οποίων κατέληξε.
Πέρυσι χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών της νόσου 276
ασθενείς, εκ των οποίων κατέληξαν οι 108. Σημαντικός αριθμός, περίπου 20
ασθενείς, κατέληξαν εκτός ΜΕΘ, χωρίς στις επιδημιολογικές εκθέσεις του
ΚΕΕΛΠΝΟ να αποσαφηνίζεται εάν υπήρχε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ αλλά όχι
και διαθέσιμο κρεβάτι…
«Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση από πλευράς
Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό των ΜΕΘ» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία
Εντατικής Θεραπείας και ζητεί: α) επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου
προσωπικού, β) 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 χρόνου
εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση
της διετίας Εξειδίκευσης».
Υπενθυμίζεται πως 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 κ. Ανδρέα Ξάνθου και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ.
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,
ωστόσο κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας πριν από δύο μήνες η
σειρά προτεραιότητας έγινε «κλήρωση»…
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«Καμπανάκι» κινδύνο με
την έξαρση της ιλαράς και
της γρίπης
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Καμπανάκι κινδύνου «χτυπούν» οι
Έλληνες εντατικολόγοι για τα δραματικά
κενά στη στελέχωση των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τις
κλειστές κλίνες ΜΕΘ, την ώρα που τα
συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα της
ιλαράς αλλά και η εποχική γρίπη
δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες
ανάγκες για εισαγωγές και νοσηλείες
ασθενών
Δύο μήνες μετά την κλήρωση που έγινε στις αρμόδιες Υγειονομικές
Περιφέρειες, για την επιλογή των ειδικευμένων γιατρών που θα
εξειδικευτούν στην εντατική θεραπεία η τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ
παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτό συνεπάγεται κλειστά κρεβάτια σε
Μονάδες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη δημόσια
υγεία, λόγω της έξαρσης των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.
«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό
παρονομαστή για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που δεν
λειτουργούν ή υπολειτουργούν», επισημαίνει η πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ), καθηγήτρια
Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αναστασία Κοτανίδου.
Τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι ενδεικτικά για την ταχύτητα εξάπλωσης της ιλαράς:
από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 215
κρούσματα ιλαράς, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από

τον περασμένο Μάιο είναι 1.185. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους
ειδικούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 50% των ατόμων που νοσούν με ιλαρά
νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ το 10% εμφανίζει σοβαρές
επιπλοκές. Η ειδικευόμενη γιατρός του Ευαγγελισμού που
νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση,
είναι το πιο πρόσφατο «θύμα» αυτής της εξαιρετικά μεταδοτικής
ασθένειας.
Ο εφετινός χειμώνας έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις
απαιτήσεις για κρεβάτια Εντατικής: παράλληλη εμφάνιση με την
ιλαρά ετοιμάζεται να κάνει και η εποχική γρίπη. Μέχρι τώρα
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ επτά ασθενείς που εμφάνισαν
επιπλοκές λόγω της γρίπης, ένας εκ των οποίων κατέληξε. Πέρυσι
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών της νόσου 276
ασθενείς, εκ των οποίων κατέληξαν οι 108. Σημαντικός αριθμός,
περίπου 20 ασθενείς, κατέληξαν εκτός ΜΕΘ, χωρίς στις
επιδημιολογικές εκθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ να αποσαφηνίζεται εάν
υπήρχε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ αλλά όχι και διαθέσιμο κρεβάτι…
«Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση
από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ» επισημαίνει σε
ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και ζητεί:
α) επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, β)
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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα
των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της διετίας Εξειδίκευσης».
Υπενθυμίζεται πως 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 κ. Ανδρέα

Ξάνθου και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. 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, ωστόσο κατά την πρώτη
εφαρμογή της νέας διαδικασίας πριν από δύο μήνες η σειρά
προτεραιότητας έγινε «κλήρωση»…

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018
Χωρίς γιατρούς οι Εντατικές με έξαρση γρίπης! Τι καταγγέλλουν οι εντατικολόγοι

Πέμπτη 18 Ιανουάριος 2018

Γράφει: Λαυρέντης Νεκτάριος

Την ανάγκη για άμεση στελέχωση των εντατικών λόγω και της έξαρσης της γρίπης,
επισημαίνουν οι εντατικολόγοι.

Ειδικότερα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας καταγγέλλουν πως 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).

Και όλα αυτά την ώρα που ένα κρεβάτι εντατικής μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές.
Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: “Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο για ένα κρεβάτι εντατικής;
Στοιχεία σοκ από τους εργαζομένους στο ΕΣΥ”

Σύμφωνα με την επιστημονική εταιρεία, 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, οι εντατικολόγοι τονίζουν ότι 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 κυρίως 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, αναφέρουν τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής
Θεραπείας, 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 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.
Αναρτήθηκε από Μαστοράκου Αννα στις 12:04 π.μ.

ΕΕΕΘ: Επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των
Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
19-1-2018 12:24 PM | iatronet | 1 σχετικά νέα

Η επιδημία ιλαράς και η επερχόμενη απιδημία γρόπης, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση από
πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό των ΜΕΘ (όλο το άρθρο)

Ακέφαλες οι Πολυδύναμες ΜΕΘ
της χώρας, την ώρα που ιλαρά και
γρίπη είναι σε έξαρση
Γραμμένο από onmed.gr την 19 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή. στήν κατηγορία Ιατρικά Νέα.

Επιτακτική είναι η ανάγκη στελέχωσης με προσωπικό των Πολυδύναμων Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), υποστηρίζει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, με
αφορμή την έξαρση αφενός… …περισσότερα

Μεγάλες ελλείψεις στη στελέχωση των ΜΕΘ
22:27 18/1/2018 - Πηγή: Capital

Επιτακτική ανάγκη στελέχωσης των Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) διαπιστώνει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ).
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Μεγάλες ελλείψεις στη
στελέχωση των ΜΕΘ – Η
Ελληνική Εταιρεία
Εντατικής Θεραπείας
κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου
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•
•
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Επιτακτική ανάγκη στελέχωσης των Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) διαπιστώνει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
(ΕΕΕΘ).
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, 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
κυρίως 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 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.

Μεγάλες ελλείψεις στη στελέχωση των
ΜΕΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
• 4486 Νόμου, ΦΕΚ Α΄ 115/07-08-2017 περί παράτασης χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών
πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της διετίας εξειδίκευσηςΕλλάδα ΓρίπηΙλαρά

•

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, η κατάσταση αυτή επιβάλλει άμεσα την
αντίδραση από πλευράς υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ.

•

Αυτό συνεπάγεται κλειστά κρεβάτια σε Μονάδες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη
δημόσια υγεία, λόγω της έξαρσης των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.

•

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

Χωρίς γιατρούς οι ΜΕΘ εν μέσω ιώσεων
Ιαν 19, 2018 - 11:37ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι γιατροί για τη λειτουργία των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη Δημόσια
Υγεία, λόγω της έξαρσης των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.
Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας καταγγέλλουν πως έχουν
περάσει 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.
Σύμφωνα με την επιστημονική εταιρεία, 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.
Ειδικότερα οι εντατικολόγοι τονίζουν ότι βρίσκεται σε έξαρση επιδημία ιλαράς, με
τα καταγεγραμμένα κρούσματα να φτάνουν τα 1.185, σύμφωνα με ανακοίνωση
του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ και προ των πυλών βρίσκεται η επιδημία της εποχικής γρίπης.
«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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6
μηνών, μετά την ολοκλήρωση της διετίας Εξειδίκευσης».

Μεγάλες ελλείψεις στη στελέχωση των
ΜΕΘ
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Επιτακτική ανάγκη στελέχωσης των Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) διαπιστώνει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ).
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, 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 κυρίως 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 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.

ΙΣΑ: Να ανοίξουν άμεσα οι κλίνες των ΜΕΘ, για να μην
κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές
19/01/2018 14:30

Να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά κρεβάτια των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας, ζητά την Παρασκευή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει διαχρονικά καταγγείλει την εγκληματική
ολιγωρία της πολιτείας να στελεχώσει τις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.Μάλιστα έχει καταθέσει αναφορά προς τον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, για τη τραγική καθυστέρηση στη στελέχωση των ΜΕΘ που έχει
αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Το πρόβλημα πρόκειται να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, το επόμενο χρονικό
διάστημα κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω έξαρση ιού της γρίπης,
σε συνδυασμό με την επιδημία της ιλαράς που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά
τις ανάγκες για κρεβάτια ΜΕΘ, τονίζει ο ΙΣΑ και συνεχίζει: «Το υπουργείο
Υγείας δεν μερίμνησε για τη στελέχωση των ΜΕΘ παρά το γεγονός ότι οι
ενδείξεις από την πορεία του ιού της γρίπης στις άλλες χώρες είναι
ανησυχητικές καθώς τα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας είναι ιδιαίτερα
αυξημένα».
Και ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, προσθέτει ακόμη τα εξής:«Δυστυχώς
για άλλη μια φορά φέτος, η αναμενόμενη επιδημία της γρίπης βρίσκει
ανέτοιμο το υγειονομικό σύστημα της χώρα μας. Η ανεπαρκέστατη
διαχείριση της επιδημίας είχε αποτέλεσμα, η Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία
χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε να
στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να ανοίξουν τα
κλειστά κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα γιατί να μη
κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.»
Να σημειώσουμε, ότι όπως υποστηρίζει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής
Θεραπείας, είναι επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης με προσωπικό των
Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με αφορμή την έξαρση
αφενός της ιλαράς, αφετέρου της εποχικής γρίπης, η οποία είναι προ των
πυλών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τελευταία χρονικά επιλογή ειδικευμένων ιατρών
προς εξειδίκευση Εντατικολογίας πραγματοποιήθηκε πριν ένα χρόνο, τον
Ιανουάριο του 2017, όταν περίπου 240 υποψήφιοι πέρασαν από συνέντευξη
για μία από τις 50 θέσεις που ήταν κενές. Επίσης, σύμφωνα με την
ΕΕΕΘ, 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).

Ιατρικός Σύλλογος: Να ανοίξουν
άμεσα τα κλειστά κρεβάτια των
ΜΕΘ
Παναγιώτα Καρλατήρα19/01/201814:15
Εκτύπωση

Η παρέμβαση του ΙΣΑ γίνεται με αφορμή τις δραματικές
επισημάνσεις των Ελλήνων εντατικολόγων για την
ανεπαρκή στελέχωση των ΜΕΘ και τις κλειστές κλίνες,
ενόψει της επιδημίας της εποχικής γρίπης και της έξαρσης
της ιλαράς που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
Την εγκληματική -όπως την χαρακτηρίζει- ολιγωρία της πολιτείας
για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
καταγγέλλει για μια ακόμη φορά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Η παρέμβαση του ΙΣΑ γίνεται με αφορμή τις δραματικές

επισημάνσεις των Ελλήνων εντατικολόγων για την ανεπαρκή
στελέχωση των ΜΕΘ και τις κλειστές κλίνες, ενόψει της επιδημίας
της εποχικής γρίπης και της έξαρσης της
ιλαράς που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
«Το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για τη στελέχωση των ΜΕΘ
παρά το γεγονός ότι οι ενδείξεις από την πορεία του ιού της γρίπης
στις άλλες χώρες είναι ανησυχητικές καθώς τα ποσοστά
νοσηρότητας και θνητότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένα» αναφέρει
στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, επισημαίνει
τα εξής:
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος ,η αναμενόμενη επιδημία της
γρίπης βρίσκει ανέτοιμο το υγειονομικό σύστημα της χώρα μας. Η
ανεπαρκέστατη διαχείριση της επιδημίας είχε αποτέλεσμα, η Ελλάδα
να κατέχει τα τελευταία χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των
θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε να στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας και να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια μέσα στο
επόμενο χρονικό διάστημα γιατί να μη κινδυνεύσουν ανθρώπινες
ζωές».

Ενόψει αύξηση των κρουσμάτων γρίπης

Άμεσο άνοιγμα των κλειστών κρεβατιών
ΜΕΘ ζητούν οι γιατροί

Το άμεσο άνοιγμα των κλειστών κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, με αφορμή το επερχόμενο κύμα εποχικής γρίπης
αλλά και την επιδημία ιλαράς που έχει ήδη προκαλέσει 1.185 κρούσματα.
Η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ), αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι, τόσο η εν εξελίξει
επιδημία ιλαράς όσο και η αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων εποχικής γρίπης επιβάλλει την άμεση
αντίδραση του υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
των ΜΕΘ.
Υπενθυμίζεται ότι από γρίπη έχουν ήδη χρειαστεί νοσηλεία επτά άτομα, ενώ σημειώθηκε και ένας θάνατος
ηλικιωμένου άνδρα. Την περσινή περίοδο της εποχικής γρίπης 276 άτομα νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ λόγω
επιπλοκών, εκ των οποίων οι 108 τελικά απεβίωσαν.
Σύμφωνα με την ΕΕΕΘ, η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση από πλευράς
Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ 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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών
πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της διετίας Εξειδίκευσης».
Εξάλλου, η Αναστασία Κοτανίδου, πρόεδρος της ΕΕΕΘ, καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επισημαίνει ότι «η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
αποτελεί κοινό παρονομαστή για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που δεν λειτουργούν ή
υπολειτουργούν».
Σύμφωνα με την ΕΕΕΘ, ενώ πριν δύο μήνες έγινε η κλήρωση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες,
βάσει της οποίας έγινε η επιλογή των ειδικευμένων προς εξειδίκευση ιατρών στην εντατική θεραπεία
ακόμη εκκρεμεί η τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ.
Η τελευταία επιλογή ειδικευμένων γιατρών 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 γιατρών 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».

ΙΣΑ: Εγκληματική ολιγωρία της Πολιτείας
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με τη σειρά του κάνει λόγο για εγκληματική ολιγωρία της Πολιτείας να
στελεχώσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει αναφορά προς τον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη καθυστέρηση στη στελέχωση των ΜΕΘ που έχει αποτέλεσμα να
χάνονται ανθρώπινες ζωές.
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος, η αναμενόμενη επιδημία της γρίπης βρίσκει ανέτοιμο το υγειονομικό
σύστημα της χώρα μας. Η ανεπαρκέστατη διαχείριση της επιδημίας είχε αποτέλεσμα, η Ελλάδα να κατέχει
τα τελευταία χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε να στελεχωθούν
άμεσα οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό
διάστημα γιατί να μη κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές», σημειώνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.
Μαίρη Μπιμπή
health.in.gr

ΙΣΑ: Ζητεί να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά
κρεβάτια των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας
•
•
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει διαχρονικά καταγγείλει την
εγκληματική ολιγωρία της πολιτείας να στελεχώσει τις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας.
Μάλιστα έχει καταθέσει αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, για τη τραγική καθυστέρηση στη στελέχωση των ΜΕΘ που
έχει αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Το πρόβλημα πρόκειται να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, το επόμενο
χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω έξαρση ιού
της γρίπης ,σε συνδυασμό με την επιδημία της ιλαράς που έχει ήδη
αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για κρεβάτια ΜΕΘ.
Το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για τη στελέχωση των ΜΕΘ παρά
το γεγονός ότι οι ενδείξεις από την πορεία του ιού της γρίπης στις
άλλες χώρες είναι ανησυχητικές καθώς τα ποσοστά νοσηρότητας και
θνητότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, επισημαίνει
τα εξής:
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος ,η αναμενόμενη επιδημία της
γρίπης βρίσκει ανέτοιμο το υγειονομικό σύστημα της χώρα μας. Η
ανεπαρκέστατη διαχείριση της επιδημίας είχε αποτέλεσμα, η Ελλάδα
να κατέχει τα τελευταία χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των
θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε να στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας και να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια μέσα στο
επόμενο χρονικό διάστημα γιατί να μη κινδυνεύσουν ανθρώπινες
ζωές.»
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Επιτακτική είναι η ανάγκη στελέχωσης με προσωπικό των Πολυδύναμων
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), υποστηρίζει η Ελληνική Εταιρεία
Εντατικής Θεραπείας, με αφορμή την έξαρση αφενός της ιλαράς,
αφετέρου της εποχικής γρίπης, η οποία είναι προ των πυλών για να
ξεσπάσει.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τελευταία χρονικά επιλογή ειδικευμένων ιατρών
προς εξειδίκευση Εντατικολογίας πραγματοποιήθηκε πριν ένα χρόνο,
τον Ιανουάριο του 2017, όταν περίπου 240 υποψήφιοι πέρασαν από
συνέντευξη για μία από τις 50 θέσεις που ήταν κενές. Η διαδικασία άλλαξε
με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη (05/10/2017) και αντικαταστάθηκε με
τοποθέτηση ιατρών από πίνακα κατάρτισης βάσει προτεραιότητας
καταχώρησης.
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), επισημαίνει με
προβληματισμό η ΕΕΕΘ και συνεχίζει:
«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 κυρίως 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 χρόνου εργασίας
εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της
διετίας Εξειδίκευσης».
Διαβάστε περισσότερα στο Onmed.gr

Read more: http://www.onmed.gr/ygeia-politiki/story/363200/akefalesoi-polydynames-meth-tis-xoras-tin-ora-poy-ilara-kai-gripi-einai-seexarsi#ixzz54u3Yxw37

Επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης
των ΜΕΘ
Δημοσιεύθηκε: 19 Ιανουαρίου 2018, 09:12

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), σύμφωνα με
ενημέρωση που είχαμε από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας. Και όπως
αναφέρει η πρόεδρος της Εταιρείας, 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 κυρίως 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 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». Ενώ, οι γιατροί
οφείλουν να προσέλθουν στο νοσοκομείο για υπογραφή σύμβασης και ανάληψη καθηκόντων
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης τοποθέτησής
τους.

Σήμα κινδύνου και από τον ΙΣΑ για τα κλειστά
κρεβάτια ΜΕΘ

ΥΓΕΙΑ
Δημοσίευση: 19 Ιαν - 20:53
Nα ανοίξουν άμεσα τα κλειστά κρεβάτια των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, ζητά ο
Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, μία ημέρα μετά τις εκκλήσεις για την τοποθέτηση
ειδικευομένων γιατρών στις ΜΕΘ, από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας.
Ο ΙΣΑ, σε ανακοίνωση του, κάνει λόγο για εγκληματική ολιγωρία της πολιτείας να
στελεχώσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όπως « διαχρονικά έχει καταγγείλει ο ίδιος»,
και επισημαίνει πως έχει ήδη καταθέσει αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
για τη «τραγική» καθυστέρηση στη στελέχωση των ΜΕΘ, η οποία, όπως υποστηρίζει, «έχει
αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκτιμά πως «το πρόβλημα πρόκειται να λάβει εκρηκτικές
διαστάσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω έξαρση του
ιού της γρίπης ,σε συνδυασμό με την επιδημία της ιλαράς που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά
τις ανάγκες για κρεβάτια ΜΕΘ».
Το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για τη στελέχωση των ΜΕΘ παρά το γεγονός ότι οι
ενδείξεις από την πορεία του ιού της γρίπης στις άλλες χώρες είναι ανησυχητικές καθώς τα
ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένα, υποστηρίζει ο ΙΣΑ, ενώ ο
πρόεδρος του Γ. Πατούλης, επισημαίνει:

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος ,η αναμενόμενη επιδημία της γρίπης βρίσκει ανέτοιμο
το υγειονομικό σύστημα της χώρα μας. Η ανεπαρκέστατη διαχείριση της επιδημίας είχε
αποτέλεσμα, η Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των
θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε να στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
και να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να μη
κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές».

Σήμα κινδύνου από τον ΙΣΑ για τα
κλειστά κρεβάτια στις ΜΕΘ
•

Σε σχετική του ανακοίνωση ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι έχει διαχρονικά καταγγείλει την
εγκληματική ολιγωρία της πολιτείας να στελεχώσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

•

Μάλιστα έχει καταθέσει αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη τραγική
καθυστέρηση στη στελέχωση των ΜΕΘ που έχει αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.

•

Μάλιστα, κάνει λόγο για ανησυχητική κατάσταση το επόμενο διάστημα, λόγω της έξαρσης της
γρίπης.

•

Ζητούμε να στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να ανοίξουν τα κλειστά
κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα γιατί να μη κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

ΙΣΑ: Να Ανοίξουν Άμεσα Οι Κλίνες Των
ΜΕΘ, Για Να Μην Κινδυνεύσουν
Ανθρώπινες Ζωές
Ιανουάριος 19, 2018 Your News Comment(0)

3 total views, 2 views today

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει διαχρονικά καταγγείλει την εγκληματική ολιγωρία της
πολιτείας να στελεχώσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Μάλιστα έχει καταθέσει
αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη τραγική καθυστέρηση στη
στελέχωση των ΜΕΘ που έχει αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Το πρόβλημα πρόκειται να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα
κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω έξαρση ιού της γρίπης, σε συνδυασμό με
την επιδημία της ιλαράς που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για κρεβάτια ΜΕΘ,
τονίζει ο ΙΣΑ και συνεχίζει: «Το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για τη στελέχωση των ΜΕΘ
παρά το γεγονός ότι οι ενδείξεις από την πορεία του ιού της γρίπης στις άλλες χώρες είναι
ανησυχητικές καθώς τα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένα».
Και ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, προσθέτει ακόμη τα εξής:«Δυστυχώς για άλλη μια
φορά φέτος, η αναμενόμενη επιδημία της γρίπης βρίσκει ανέτοιμο το υγειονομικό
σύστημα της χώρα μας. Η ανεπαρκέστατη διαχείριση της επιδημίας είχε αποτέλεσμα, η
Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων από τη
νόσο. Ζητούμε να στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να ανοίξουν τα
κλειστά κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα γιατί να μη κινδυνεύσουν
ανθρώπινες ζωές.»
Να σημειώσουμε, ότι όπως υποστηρίζει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, είναι
επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης με προσωπικό των Πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ), με αφορμή την έξαρση αφενός της ιλαράς, αφετέρου της εποχικής
γρίπης, η οποία είναι προ των πυλών.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τελευταία χρονικά επιλογή ειδικευμένων ιατρών προς εξειδίκευση
Εντατικολογίας πραγματοποιήθηκε πριν ένα χρόνο, τον Ιανουάριο του 2017, όταν περίπου
240 υποψήφιοι πέρασαν από συνέντευξη για μία από τις 50 θέσεις που ήταν κενές. Επίσης,
σύμφωνα με την ΕΕΕΘ, 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).

Σήμα κινδύνου για τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ
ΑΘΗΝΑ 19/01/2018

Να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά κρεβάτια τωνΜονάδων Εντατικής Θεραπείας, ζητά οΙατρικός
Σύλλογος της Αθήνας, μία ημέρα μετά τις εκκλήσεις για την τοποθέτηση ειδικευομένων γιατρών στις
ΜΕΘ,

από

την

Ελληνική

Εταιρεία

Εντατικής

Θεραπείας.

Ο ΙΣΑ, σε ανακοίνωση του, κάνει λόγο για εγκληματική ολιγωρία της πολιτείας να στελεχώσει τις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όπως « διαχρονικά έχει καταγγείλει ο ίδιος», και επισημαίνει πως έχει
ήδη καταθέσει αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη «τραγική» καθυστέρηση στη
στελέχωση των ΜΕΘ, η οποία, όπως υποστηρίζει, «έχει αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκτιμά πως «το πρόβλημα πρόκειται να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, το
επόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω έξαρση του ιού της γρίπης ,σε
συνδυασμό με την επιδημία της ιλαράς που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για κρεβάτια
ΜΕΘ».

Το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για τη στελέχωση των ΜΕΘ παρά το γεγονός ότι οι ενδείξεις από
την πορεία του ιού της γρίπης στις άλλες χώρες είναι ανησυχητικές καθώς τα ποσοστά νοσηρότητας και
θνητότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένα, υποστηρίζει ο ΙΣΑ, ενώ ο πρόεδρος του Γ. Πατούλης, επισημαίνει:

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος ,η αναμενόμενη επιδημία της γρίπης βρίσκει ανέτοιμο το
υγειονομικό σύστημα της χώρα μας. Η ανεπαρκέστατη διαχείριση της επιδημίας είχε αποτέλεσμα, η
Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε
να στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια μέσα στο
επόμενο χρονικό διάστημα για να μη κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές».

Πέμπτη 18-01-2018, 20:31 Πριν 3 ημέρες
Ελλάδα

«Καμπανάκι» κινδύνου για τα κλειστά
κρεβάτια ΜΕΘ με την έξαρση της ιλαράς
και της γρίπης
Οι εντατικολόγοι τονίζουν τα σημαντικά κενά που υπάρχουν - «Κοινός παρονομαστής η
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού», δηλώνουν
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Σήμα κινδύνου για τα κλειστά κρεβάτια
στις ΜΕΘ
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά να ανοίξουν
άμεσα
19/01/2018

Nα ανοίξουν άμεσα τα κλειστά κρεβάτια των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας,
ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, μία ημέρα μετά τις εκκλήσεις για την
τοποθέτηση ειδικευομένων γιατρών στις ΜΕΘ, από την Ελληνική Εταιρεία
Εντατικής Θεραπείας.
Ο ΙΣΑ, σε ανακοίνωση του, κάνει λόγο για εγκληματική ολιγωρία της πολιτείας
να στελεχώσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όπως «διαχρονικά έχει
καταγγείλει ο ίδιος», και επισημαίνει πως έχει ήδη καταθέσει αναφορά προς
τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη «τραγική» καθυστέρηση στη
στελέχωση των ΜΕΘ, η οποία, όπως υποστηρίζει, «έχει αποτέλεσμα να
χάνονται ανθρώπινες ζωές».
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκτιμά πως «το πρόβλημα πρόκειται να λάβει
εκρηκτικές διαστάσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο
αναμένεται περαιτέρω έξαρση του ιού της γρίπης ,σε συνδυασμό με την
επιδημία της ιλαράς που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για κρεβάτια
ΜΕΘ».
Το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για τη στελέχωση των ΜΕΘ παρά το
γεγονός ότι οι ενδείξεις από την πορεία του ιού της γρίπης στις άλλες χώρες

είναι ανησυχητικές καθώς τα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας είναι
ιδιαίτερα αυξημένα, υποστηρίζει ο ΙΣΑ, ενώ ο πρόεδρος του Γ. Πατούλης,
επισημαίνει:
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος ,η αναμενόμενη επιδημία της γρίπης
βρίσκει ανέτοιμο το υγειονομικό σύστημα της χώρα μας. Η ανεπαρκέστατη
διαχείριση της επιδημίας είχε αποτέλεσμα, η Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία
χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε να
στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να ανοίξουν τα
κλειστά κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να μη κινδυνεύσουν
ανθρώπινες ζωές».

«Καμπανάκι» κινδύνου για τα
κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ με την
έξαρση της ιλαράς και της
γρίπης...

Οι εντατικολόγοι τονίζουν τα σημαντικά κενά που
υπάρχουν - «Κοινός παρονομαστής η έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού», δηλώνουν
Καμπανάκι κινδύνου «χτυπούν» οι Έλληνες
εντατικολόγοι για τα δραματικά κενά στη
στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) και τις κλειστές κλίνες ΜΕΘ, την ώρα που
τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα της ιλαράς
αλλά και η εποχική γρίπη δημιουργούν ολοένα
μεγαλύτερες ανάγκες για εισαγωγές και νοσηλείες
ασθενών.

Δύο μήνες μετά την κλήρωση που έγινε στις
αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, για την
επιλογή των ειδικευμένων γιατρών που θα
εξειδικευτούν στην εντατική θεραπεία η
τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ παραμένει σε
εκκρεμότητα. Αυτό συνεπάγεται κλειστά κρεβάτια
σε Μονάδες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά
περίοδο για τη δημόσια υγεία, λόγω της έξαρσης
των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.
«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί
κοινό παρονομαστή για τις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας που δεν λειτουργούν ή
υπολειτουργούν», επισημαίνει η πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ),
καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής
Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αναστασία
Κοτανίδου.
Τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι ενδεικτικά για την
ταχύτητα εξάπλωσης της ιλαράς: από την αρχή
του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 215
κρούσματα ιλαράς, ενώ ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων από τον περασμένο Μάιο είναι 1.185.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους ειδικούς του
ΚΕΕΛΠΝΟ, το 50% των ατόμων που νοσούν με
ιλαρά νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ το 10%
εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές. Η ειδικευόμενη

γιατρός του Ευαγγελισμού που νοσηλεύεται τις
τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση,
είναι το πιο πρόσφατο «θύμα» αυτής της
εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας.
Ο εφετινός χειμώνας έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι
αφορά τις απαιτήσεις για κρεβάτια Εντατικής:
παράλληλη εμφάνιση με την ιλαρά ετοιμάζεται να
κάνει και η εποχική γρίπη. Μέχρι τώρα
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ επτά ασθενείς που
εμφάνισαν επιπλοκές λόγω της γρίπης, ένας εκ
των οποίων κατέληξε. Πέρυσι χρειάστηκαν
νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών της νόσου 276
ασθενείς, εκ των οποίων κατέληξαν οι 108.
Σημαντικός αριθμός, περίπου 20 ασθενείς,
κατέληξαν εκτός ΜΕΘ, χωρίς στις επιδημιολογικές
εκθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ να αποσαφηνίζεται εάν
υπήρχε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ αλλά όχι και
διαθέσιμο κρεβάτι…
«Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα
την αντίδραση από πλευράς Υπουργείου Υγείας
για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ» επισημαίνει σε
ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής
Θεραπείας και ζητεί: α) επίσπευση της
τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, β)
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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων
ιατρών πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση
της διετίας Εξειδίκευσης».
Υπενθυμίζεται πως 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 κ.
Ανδρέα Ξάνθου και του αναπληρωτή υπουργού
Υγείας κ. 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, ωστόσο κατά την
πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας πριν από
δύο μήνες η σειρά προτεραιότητας έγινε
«κλήρωση»…

«Καμπανάκι» κινδύνου για τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ
με την έξαρση της ιλαράς και της γρίπης
ΑΠΟ
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Οι εντατικολόγοι τονίζουν τα σημαντικά κενά που υπάρχουν – «Κοινός
παρονομαστής η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού», δηλώνουν

Καμπανάκι κινδύνου «χτυπούν» οι Έλληνες εντατικολόγοι για τα δραματικά κενά στη στελέχωση
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τις κλειστές κλίνες ΜΕΘ, την ώρα που τα συνεχώς
αυξανόμενα κρούσματα της ιλαράς αλλά και η εποχική γρίπη δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες για
εισαγωγές και νοσηλείες ασθενών.
Δύο μήνες μετά την κλήρωση που έγινε στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, για την επιλογή των
ειδικευμένων γιατρών που θα εξειδικευτούν στην εντατική θεραπεία η τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ
παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτό συνεπάγεται κλειστά κρεβάτια σε Μονάδες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη
χρονικά περίοδο για τη δημόσια υγεία, λόγω της έξαρσης των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.
«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό παρονομαστή για τις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας που δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν», επισημαίνει η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας

Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ), καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αναστασία Κοτανίδου.
Τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι ενδεικτικά για την
ταχύτητα εξάπλωσης της ιλαράς: από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 215 κρούσματα
ιλαράς, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από τον περασμένο Μάιο είναι 1.185. Την ίδια στιγμή,
σύμφωνα με τους ειδικούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 50% των ατόμων που νοσούν με ιλαρά νοσηλεύονται σε
νοσοκομείο, ενώ το 10% εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές. Η ειδικευόμενη γιατρός του Ευαγγελισμού που
νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση, είναι το πιο πρόσφατο «θύμα» αυτής
της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας.
Ο εφετινός χειμώνας έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για κρεβάτια Εντατικής:
παράλληλη εμφάνιση με την ιλαρά ετοιμάζεται να κάνει και η εποχική γρίπη. Μέχρι τώρα χρειάστηκαν
νοσηλεία σε ΜΕΘ επτά ασθενείς που εμφάνισαν επιπλοκές λόγω της γρίπης, ένας εκ των οποίων κατέληξε.
Πέρυσι χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών της νόσου 276 ασθενείς, εκ των οποίων κατέληξαν
οι 108. Σημαντικός αριθμός, περίπου 20 ασθενείς, κατέληξαν εκτός ΜΕΘ, χωρίς στις επιδημιολογικές
εκθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ να αποσαφηνίζεται εάν υπήρχε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ αλλά όχι και διαθέσιμο
κρεβάτι…
«Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την
κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και ζητεί: α) επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου
προσωπικού, β) 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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της
διετίας Εξειδίκευσης».
Υπενθυμίζεται πως 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 κ. Ανδρέα Ξάνθου και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. 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, ωστόσο
κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας πριν από δύο μήνες η σειρά προτεραιότητας έγινε
«κλήρωση»…

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής
Θεραπείας: Επιτακτική η ανάγκη
στελέχωσης των Μονάδων
19/01/2018 admin 0 Comments iatropedia.gr

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). Όπως αναφέρουν από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, 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 αναφέρουν:
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
κυρίως 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.

Άμεση αντίδραση
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 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.

Πίνακας
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.
Πηγή: iatropedia.gr

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας:
Επιτακτική Η Ανάγκη Στελέχωσης Των
Μονάδων
Ιανουάριος 19, 2018 Your News Comment(0)

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). Όπως αναφέρουν από την Ελληνική Εταιρεία
Εντατικής Θεραπείας, 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 αναφέρουν:
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 κυρίως 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.

Άμεση αντίδραση
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 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.

Πίνακας
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.
Πηγή: Iatropedia.gr
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Καμπανάκι για τους γιατρούς στις ΜΕΘ λόγω έξαρσης ιλαράς και γρίπης
Η Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, ζητά την τοποθέτηση εξειδικευμένου προσωπικού
Την διαμαρτυρία της προς το υπουργείο Υγείας, εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής
Θεραπείας, καθώς όπως υποστηρίζει, έχουν περάσει...
... σχεδόν δύο μήνες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης από τις
αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, βάσει της οποίας έγινε η επιλογή των ειδικευμένων
γιατρών στην εντατική θεραπεία και ακόμη εκκρεμεί η τοποθέτησή τους στις μονάδες
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Μάλιστα, όπως επισημαίνει η ΕΕΕΘ, 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.

Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως «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 κυρίως 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»

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, η κατάσταση αυτή 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 την επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, την
κατεπείγουσα ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης των εξειδικευμένων ιατρών
εντατικής θεραπείας και 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 την ολοκλήρωση της διετίας εξειδίκευσης".
Αναρτήθηκε από Καρφωτικός στις 08:56
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Σήμα κινδύνου από τον Ιατρικό Σύλλογο για τα
κλειστά κρεβάτια στις ΜΕΘ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Nα ανοίξουν άμεσα τα κλειστά κρεβάτια των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας,
ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, μία ημέρα μετά τις εκκλήσεις για την
τοποθέτηση ειδικευομένων γιατρών στις ΜΕΘ, από την Ελληνική Εταιρεία
Εντατικής Θεραπείας.
Ο ΙΣΑ, σε ανακοίνωση του, κάνει λόγο για εγκληματική ολιγωρία της πολιτείας
να στελεχώσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και επισημαίνει πως έχει ήδη
καταθέσει αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη «τραγική»
καθυστέρηση στη στελέχωση των ΜΕΘ, η οποία, όπως υποστηρίζει, «έχει
αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές».
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκτιμά πως «το πρόβλημα πρόκειται να λάβει
εκρηκτικές διαστάσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένεται
περαιτέρω έξαρση του ιού της γρίπης ,σε συνδυασμό με την επιδημία της ιλαράς
που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για κρεβάτια ΜΕΘ».

Το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για τη στελέχωση των ΜΕΘ παρά το
γεγονός ότι οι ενδείξεις από την πορεία του ιού της γρίπης στις άλλες χώρες
είναι ανησυχητικές καθώς τα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας είναι
ιδιαίτερα αυξημένα, υποστηρίζει ο ΙΣΑ, ενώ ο πρόεδρος του Γ. Πατούλης,
επισημαίνει:
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος ,η αναμενόμενη επιδημία της γρίπης
βρίσκει ανέτοιμο το υγειονομικό σύστημα της χώρα μας. Η ανεπαρκέστατη
διαχείριση της επιδημίας είχε αποτέλεσμα, η Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία
χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε να
στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να ανοίξουν τα
κλειστά κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να μη κινδυνεύσουν
ανθρώπινες ζωές».

ΙΣΑ: Η υποστελέχωση των ΜΕΘ βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές
ΕΛΛΑΔΑ, 19.01.2018 16:37 |
Parapolitika Newsroom

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ (06)
Επικίνδυνη καθυστέρηση στην στελέχωση των ΜΕΘ καταγγέλλουν γιατροί
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τον κώδωνα του κινδύνου για την καθυστέρηση της στελέχωσης των ΜΕΘ κρούει και ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά κρεβάτια τους
Να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά κρεβάτια των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ζητά με
ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος καταγγέλει την καθυστέρηση της
στελέχωσης των ΜΕΘ που έχει ήδη βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ έρχεται να προστεθεί και στη χθεσινή διαμαρτυρία της Ελληνικής
Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας,που κατήγγειλε πως έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από
την ημερομηνία επιλογής των ειδικευμένων γιατρών για τις ΜΕΘ αλλά δεν έχει
πραγματοποιηθεί η τοποθέτησή τους σε αυτές. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν ο ΙΣΑ κι η
ΕΕΕΘ, 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.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει διαχρονικά καταγγείλει την εγκληματική ολιγωρία της
πολιτείας να στελεχώσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Μάλιστα έχει καταθέσει αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη τραγική
καθυστέρηση στη στελέχωση των ΜΕΘ που έχει αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.

Το πρόβλημα πρόκειται να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα κατά
το οποίο αναμένεται περαιτέρω έξαρση ιού της γρίπης, σε συνδυασμό με την επιδημία της
ιλαράς που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για κρεβάτια ΜΕΘ.

Το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για τη στελέχωση των ΜΕΘ παρά το γεγονός ότι οι
ενδείξεις από την πορεία του ιού της γρίπης στις άλλες χώρες είναι ανησυχητικές καθώς τα
ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, επισημαίνει τα εξής:

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος ,η αναμενόμενη επιδημία της γρίπης βρίσκει ανέτοιμο
το υγειονομικό σύστημα της χώρα μας. Η ανεπαρκέστατη διαχείριση της επιδημίας είχε
αποτέλεσμα, η Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των
θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε να στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
και να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα γιατί να μη
κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.»

Πηγή: http://www.parapolitika.gr/article/isa-ipostelechosi-ton-meth-vazi-se-kindinoanthropines-zoes

Άμεσο άνοιγμα των κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ
ζητούν οι γιατροί
14:45 19/1/2018 - Πηγή: In.gr

Το άμεσο άνοιγμα των κλειστών κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ζητά ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Ελληνική ΕταιρείαΕντατικής Θεραπείας, με αφορμή το
επερχόμενο κύμα εποχικής γρίπης αλλά και την επιδημία ιλαράς που έχει ήδη
προκαλέσει 1.185 κρούσματα.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
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«Καμπανάκι» κινδύνου για τις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας με την έξαρση της ιλαράς και της
γρίπης
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

| 12:19:00 μ.μ. | ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι κινδύνου «χτυπούν» οι Έλληνες εντατικολόγοι για τα δραματικά κενά στη
στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τις κλειστές κλίνες ΜΕΘ, την
ώρα που τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα της ιλαράς αλλά και η εποχική γρίπη
δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες για εισαγωγές και νοσηλείες ασθενών.
Δύο μήνες μετά την κλήρωση που έγινε στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, για την
επιλογή των ειδικευμένων γιατρών που θα εξειδικευτούν στην εντατική θεραπεία η
τοποθέτησή τους στις ΜΕΘ παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτό συνεπάγεται κλειστά
κρεβάτια σε Μονάδες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη δημόσια υγεία,
λόγω της έξαρσης των ιώσεων όπως η ιλαρά και η γρίπη.
«Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί κοινό παρονομαστή για τις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας που δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν», επισημαίνει η πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ), καθηγήτρια Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αναστασία
Κοτανίδου.
Τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) είναι
ενδεικτικά για την ταχύτητα εξάπλωσης της ιλαράς: από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα
έχουν καταγραφεί 215 κρούσματα ιλαράς, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
από τον περασμένο Μάιο είναι 1.185. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους ειδικούς του
ΚΕΕΛΠΝΟ, το 50% των ατόμων που νοσούν με ιλαρά νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ
το 10% εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές. Η ειδικευόμενη γιατρός του Ευαγγελισμού που
νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση, είναι το πιο
πρόσφατο «θύμα» αυτής της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας.
Ο εφετινός χειμώνας έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για κρεβάτια
Εντατικής: παράλληλη εμφάνιση με την ιλαρά ετοιμάζεται να κάνει και η εποχική γρίπη.

Μέχρι τώρα χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ επτά ασθενείς που εμφάνισαν επιπλοκές
λόγω της γρίπης, ένας εκ των οποίων κατέληξε. Πέρυσι χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ
λόγω επιπλοκών της νόσου 276 ασθενείς, εκ των οποίων κατέληξαν οι 108. Σημαντικός
αριθμός, περίπου 20 ασθενείς, κατέληξαν εκτός ΜΕΘ, χωρίς στις επιδημιολογικές
εκθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ να αποσαφηνίζεται εάν υπήρχε ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ αλλά
όχι και διαθέσιμο κρεβάτι…
«Η προαναφερόμενη κατάσταση, επιβάλλει άμεσα την αντίδραση από πλευράς
Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
των ΜΕΘ» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και
ζητεί: α) επίσπευση της τοποθέτησης εξειδικευμένου προσωπικού, β) κατεπείγουσα
ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης των εξειδικευμένων ιατρών Εντατικής
Θεραπείας, γ) την αναστολή εφαρμογής του υπ. Αριθ. 4486 Νόμου, ΦΕΚ Α΄ 115/07-082017 «περί παράτασης χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6 μηνών,
μετά την ολοκλήρωση της διετίας Εξειδίκευσης».
Υπενθυμίζεται πως 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 κ. Ανδρέα
Ξάνθου και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. 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, ωστόσο κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας
διαδικασίας πριν από δύο μήνες η σειρά προτεραιότητας έγινε «κλήρωση»…

Δημοσίευση: 20 Ιανουαρίου 2018 22:16

Φωνή αγωνίας για τις ελλείψεις
κρεβατιών σε ΜΕΘ εν μέσω “διπλής
απειλής” (βίντεο)
Τι λένε οι επιστήμονες των Δημοσίων Νοσοκομείων για την κατάσταση στο ΕΣΥ, εν μέσω
της έξαρσης κρουσμάτων ιλαράς και της «τακτικής» επιδημίας γρίπης.

http://www.ant1news.gr/news/Society/article/494517/foni-agonias-gia-tis-elleipseiskrebation-se-meth-en-meso-diplis-apeilis-binteo-

Οι Μονάδες Εντατικής χρειάζονται γιατρούς,
λένε οι εντατικολόγοι
19/1/2018 12:02:46 μμ

Θα αυξηθούν οι ανάγκες για κλίνες λόγω γρίπης και ιλαράς

Οι τεράστιες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα, ιδιαίτερα τους επόμενους κρίσιμους μήνες
όπου αναμένεται έξαρση των κρουσμάτων γρίπης αλλά και ιλαράς.
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 κυρίως 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 Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ),
καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΕΕΕΘ 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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών
πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της διετίας εξειδίκευσης».

SOS από τους εντατικολόγους
για τα κλειστά κρεβάτια στις
ΜΕΘ
Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018 20:45

Να στελεχωθούν άμεσα με προσωπικό οι Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) ζητά η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ) με
αφορμή το επερχόμενο κύμα εποχικής γρίπης αλλά και την επιδημία ιλαράς που
έχει ήδη προκαλέσει 1.185 κρούσματα.
Να σημειωθεί ότι 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» επισημαίνει η ΕΕΕΘ.
Η επιδημία ιλαράς βρίσκεται σε έξαρση, 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 κυρίως
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 σύμφωνα με την ΕΕΕΘ 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 χρόνου
εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της
διετίας Εξειδίκευσης».
Όπως αναφέρει η ΕΕΕΘ 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»!

SOS για τις κλειστές ΜΕΘ ενόψει έξαρση της
γρίπης και της ιλαράς!

Κυριακή 21 Ιαν 2018
Πολιτική Υγείας

Επιτακτική είναι η ανάγκη για άμεση στελέχωση των εντατικών λόγω και
της έξαρσης της γρίπης, επισημαίνουν οι εντατικολόγοι.
Ειδικότερα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας
καταγγέλλουν πως 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).
Σύμφωνα με την επιστημονική εταιρεία, 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, οι εντατικολόγοι τονίζουν ότι 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 κυρίως 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, αναφέρουν τα μέλη της Ελληνικής
Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, 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΄ 115/07-082017 «περί παράτασης 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.
Πηγή: iatronea.gr

SOS για τις κλειστές ΜΕΘ λόγω έξαρσης της
γρίπης και της ιλαράς!

Επιτακτική είναι η ανάγκη για άμεση στελέχωση των εντατικών λόγω και της
έξαρσης της γρίπης, επισημαίνουν οι εντατικολόγοι.
Ειδικότερα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας καταγγέλλουν πως 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).
Σύμφωνα με την επιστημονική εταιρεία, 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, οι εντατικολόγοι τονίζουν ότι 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 κυρίως 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, αναφέρουν τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής
Θεραπείας, 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 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.
Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου

Οι Μονάδες Εντατικής
χρειάζονται γιατρούς, λένε
οι εντατικολόγοι
22 Ιανουαρίου 2018

Οι τεράστιες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα, ιδιαίτερα τους επόμενους
κρίσιμους μήνες όπου αναμένεται έξαρση των κρουσμάτων γρίπης αλλά και
ιλαράς.
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 κυρίως 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 Ελληνικής
Εταιρείας

Εντατικής

Θεραπείας

(ΕΕΕΘ),

καθηγήτρια

Πνευμονολογίας

–

Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΕΕΕΘ 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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων
ιατρών πέρα των 6 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της διετίας εξειδίκευσης».

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η ΕΕΕΘ
για τη στελέχωση των Πολυδύναμων ΜΕΘ
4 hours πριν Ιδιωτικός Τομέας, Τελευταίες Εξελίξεις

Τη δυσαρέσκειά της και, παράλληλα, την πρόθεσή της να πιέσει προς άμεσες κινήσεις στον
τομέα της εντατικής θεραπείας εξέφρασε η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ)
σε σχετική επιστολή της, η οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω:
«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…
…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
κινδύνουκαι 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 χρόνου εργασίας εξειδικευομένων ιατρών πέραν 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 Ξανθού, και του αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας, Παύλου Πολάκη (5/10/2017)…
…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 προτεραιότητα… 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.»

