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Κο. Βασίλη Κικίλια 
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Αριθ. Πρωτοκόλλου:  79/εξ/2021 

 

Κε Υπουργέ, 
 

Με μεγάλη έκπληξη, αλλά και απογοήτευση, ολόκληρος ο 
Ιατρικός κόσμος της Εντατικής Ιατρικής ενημερώθηκε για 
το έκτακτο οικονομικό επίδομα προς τους Ειδικούς και 
Ειδικευόμενους της Αναισθησιολογίας, που μόλις χθες 
ψηφίσθηκε. 
 

Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας (από αρχές Μαρτίου 
2020 μέχρι και σήμερα) ο χώρος της Εντατικής Ιατρικής 
έδωσε μάχη με υποστελεχωμένες Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας, χωρίς το απαραίτητο εξειδικευμένο ιατρικό, 
νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό να κρατήσει στη 
ζωή όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 
 

Η πολιτεία κατά το διάστημα της μεγάλης κρίσης έδινε 
υποσχέσεις και προσπαθούσε να ανοίξει όσο το δυνατόν 
περισσότερες κλίνες ΜΕΘ, παρά τις φωνές των 
Εντατικολόγων ότι εάν δεν υπάρχει εξειδικευμένο 
προσωπικό δεν θα έχουμε καλή έκβαση για τους ασθενείς. 
 

Οι Εντατικολόγοι προκειμένου να μην μείνει κανείς βαριά 
πάσχων ασθενής εκτός ΜΕΘ, συμφώνησαν τελικά να 
ανοίξουν κλίνες ΜΕΘ ακόμα και σε χώρους πλήρως 
ακατάλληλους όπως π.χ. οι αίθουσες χειρουργείου ή 
ακόμα και απλοί θάλαμοι. 
 

Όπως γνωρίζετε Κε Υπουργέ, τόσο εσείς προσωπικά, όσο και 
οι άμεσοι συνεργάτες σας αλλά και όλοι οι πολίτες της 
χώρας μας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, δίδεται ένας τιτάνιος 
αγώνας για την καταπολέμηση της Πανδημίας. Ο αγώνας 
αυτός δίδεται κατά κύριο λόγο στις ΜΕΘ. 
 

Η από πολλών ετών υποστελέχωση των ΜΕΘ με 
εξειδικευμένους ιατρούς και νοσηλευτές, προκάλεσε την 
ανάγκη συστράτευσης  κάτω από την καθοδήγηση έμπειρων 
εντατικολόγων ιατρικών ειδικοτήτων όπως παθολόγων, 
χειρουργών, αναισθησιολόγων, πνευμονολόγων και 
καρδιολόγων που θα μπορούσαν να συνδράμουν στο έργο 
μας στην Εντατική Ιατρική. 

 

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η έγκαιρη 
απόφαση σας για την ταχεία στελέχωση με 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ήδη υποστελεχωμένων 
ΜΕΘ, ενίσχυσε σημαντικά τις δυνατότητες των ΜΕΘ.   
 



 

 

Δυστυχώς στην πλειοψηφία του το προσωπικό αυτό στερούνταν εμπειρία. Όλοι όμως 
συμφωνήσαμε ότι αυτό είναι αναγκαίο για την άμεση ανάπτυξη νέων κλινών ΜΕΘ. 

 

Κε Υπουργέ αντιλαμβάνεστε το δίκαιο αίσθημα απογοήτευσης που κυριάρχησε στο 
χώρο της Εντατικής Ιατρικής, στο άκουσμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους 
αναισθησιολόγους. Αυτή τη στιγμή που οι Εντατικολόγοι μαζί με τους  παθολόγους, 
πνευμονολόγους & καρδιολόγους, δώσαμε άνιση μάχη με την πανδημία, θεωρούμε 
ότι διαπράττετε μια μεγάλη αδικία εις βάρος όλων. 

 

Το θέμα δεν είναι ένα επίδομα, το θέμα είναι πολύ βαθύτερο. Είναι θέμα 
αναγνώρισης ενός έργου διαχρονικά. 
 

Περιμένουμε την άμεση επανόρθωση και τη θεσμική θωράκιση του χώρου μας. 
 

Με τιμή 

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Θ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Κο. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Υφυπουργό Υγείας Κα. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ 

 


