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Κύριε Υπουργέ, 
 

 

Ενάμιση - σχεδόν - χρόνο μετά την έναρξη της 

πανδημίας και με τους υποχρεωτικούς και βαρείς 

κλυδωνισμούς του χώρου, φαίνεται ότι η Εντατική Θεραπεία 

άντεξε. Αυτό κυρίως χάρη στον επαγγελματισμό, την 

αυταπάρνηση και τις άοκνες προσπάθειες των επαγγελματιών 

του. Τίμησαν τον όρκο τους,  σε πείσμα της γεωμετρικής 

αύξησης του καθημερινού τους μόχθου. Υπήρξαν ανιδιοτελώς 

καλοί επαγγελματίες,  ανθεκτικοί και ταπεινοί.  

 

Πολιτεία, Ιδρύματα, Φυσικά Πρόσωπα υπήρξαν και 

αυτοί με την σειρά τους αρωγοί αυτής της προσπάθειας: 

Ανάπτυξη νέων κλινών ΜΕΘ, Δωρεές εξοπλισμού και χώρων, 

στελέχωση με επείγουσες διαδικασίες των νέων δομών. Ο 

σύνολος χώρος της  Εντατικής, εν μέσω αυτής κρίσης, 

αναπτύχθηκε. 

 

Η διαχείριση όμως της κρίσης - όσο επιτυχημένη και να 

είναι - παράγει εξ ορισμού και θετικότητες και αβλεψίες. Το 

τελικό τους συμπίλημα δίνει και το άνυσμα και το βαθμό της 

επιτυχίας. Ο αναστοχασμός αυτής της  προσπάθειας - όταν το 

επιτρέπει η ένταση της μάχης - είναι πολύτιμο εργαλείο. Νέες 

κλίνες ΜΕΘ και θέσεις Εντατικολόγων δημιουργήθηκαν. Αυτό 

θέλει θεσμική θωράκιση. 

 

Μερικές παρατηρήσεις της ΕΕΕΘ προς την Πολιτεία και 

τα όργανά της:  

 

 



 

Α. Οι θέσεις των νέων εντατικολόγων ιατρών και του λοιπού προσωπικού δεν είναι 

εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό των νοσοκομείων. Αυτό προϋποθέτει αλλαγή Οργανισμού, 

που δεν έγινε. Είναι μια ιδιότυπη ομηρία των παραπάνω εργαζομένων, που στη καλύτερη 

εκδοχή της προσομοιάζει με προσωποπαγείς θέσεις και στη χειρότερη έωλες εργασιακές 

σχέσεις εργασίας. Να αλλάξουν οι Οργανισμοί των νοσοκομείων και ως προς τον αριθμό 

των κλινών και ως προς τον αριθμό των απαραίτητων εργαζομένων. Φαινόμενα 

«Φυσαρμόνικας» δεν πρέπει να παρατηρηθούν. 

 

Β. Η αναλογία ανά κλίνη ΜΕΘ ιατρών και νοσηλευτών είναι γνωστή (ανά κλίνη 

τρεις  νοσηλευτές κυκλικής βάρδιας και ένας ειδικός εντατικολόγος). Να τηρηθεί, για την 

ασφάλεια της λειτουργίας των τμημάτων. Να προκηρυχθούν άμεσα τα κενά. 

 

Γ. Οι εντατικολόγοι δεν δανείζονται. Δημιουργούνται και απορροφούνται, σε 

εγγεγραμμένες σε Οργανισμούς θέσεις. Πρέπει να επιστρέψουν άμεσα οι αποσπασμένοι 

στις κανονικές τους θέσεις. Τα κενά -  όπως προείπαμε - να καλυφθούν με κανονικές 

προκηρύξεις θέσεων ιατρών ΕΣΥ. Κινδυνεύουν οι «χορηγούσες¨ προσωπικό ΜΕΘ - μετά 

και από την υπερανάπτυξη κλινών από τις Δωρεές - να κλείσουν υπερπολύτιμες για την 

πανδημία, αλλά και την υπόλοιπη νοσηρότητα, κλίνες ΜΕΘ. 

 

Με τιμή 

Το Δ.Σ. της ΕΕΕΘ 

 

 

 


