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Προς  

Υπουργό Υγείας 

κ. Βασίλη Κικίλια 

minister@moh.gov.gr 

 

Κοινοποίηση: 

Υφυπουργό Υγείας 

κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη 

yfypourgos@moh.gov.gr 

 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 

pisinter1@pis.gr 

 

 

Α.Π.: 4896                                                                  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020 

 

Θέμα: Στελέχωση Πνευμονολογικών Κλινικών εν μέσω της πανδημίας covid. 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Ενημερωθήκαμε για την κατάθεση στη Βουλή την Πέμπτη 05/11 τροπολογίας 

για την πρόσληψη μόνιμων ιατρών σε ΜΕΘ και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του 

ΕΣΥ. Με αυτήν – και σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου σας - 

«…προσλαμβάνονται άμεσα 300 μόνιμοι ιατροί που θα στελεχώσουν τις Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων όλης της χώρας. Από Δευτέρα 9 

Νοεμβρίου, τόσο οι επιτυχόντες του διαγωνισμού όσο και οι επιλαχόντες, μπορούν να 

προσέρχονται στα Νοσοκομεία και να αναλαμβάνουν υπηρεσία». 

Ήδη η 1η ΥΠΕ την Παρασκευή 06/11 το βράδυ ξεκίνησε επικοινωνία με όλους 

τους γιατρούς (επιτυχόντες και επιλαχόντες της πρόσφατης προκήρυξης) με email και 

τηλεφωνικά ζητώντας τους εντός της ημέρας να υπογράψουν και αποστείλουν 

υπεύθυνη δήλωση λέγοντας ότι «…δέχομαι να αναλάβω υπηρεσία προσωρινά για 

χρονικό διάστημα (3) μηνών, καλύπτοντας τις ανάγκες της οργανικής θέσης του 

Νοσοκομείου που έχω δηλώσει ως πρώτη επιλογή, σύμφωνα με την υπ’αρ 

Γ4α/Γ.Π.οικ.54849/21-09-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, μέχρι την 

ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής 

Ιατρών Ε.Σ.Υ» 
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Αναλογιζόμενοι την βαρύτητα της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 και των 

αυξημένων αναγκών για λειτουργικές κλίνες ΜΕΘ, στηρίζουμε ως Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των δομών ΜΕΘ του 

ΕΣΥ που γίνεται από το Υπουργείο. Θα θέλαμε όμως να επιστήσουμε την προσοχή σας 

ότι αυτό δεν μπορεί ούτε πρέπει να γίνει με αποδυνάμωση άλλων λειτουργικών 

μονάδων του ΕΣΥ – και ειδικότερα των Πνευμονολογικών κλινικών. Ειδικότερα 

θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τα εξής: 

1.  Η πλειοψηφία των 300 ιατρών (επιτυχόντες και επιλαχόντες της 

πρόσφατης προκήρυξης) που ζητάτε από την Δευτέρα 09/11 να βρίσκονται 

στην διάθεση των διοικητών των Νοσοκομείων για ανάληψη καθηκόντων 

σε ΜΕΘ είναι Πνευμονολόγοι που ΗΔΗ υπηρετούν σε δομές του ΕΣΥ 

(Νοσοκομεία και δομές ΠΦΥ) είτε ως ειδικευμένοι Πνευμονολόγοι σε 

παράταση ειδικότητας είτε ως Επικουρικοί. 

2. Οι Πνευμονολόγοι αυτοί (ειδικευμένοι σε παράταση χρόνου ειδικότητας 

και Επικουρικοί) αποτελούν μεγάλο λειτουργικό κομμάτι των 

Πνευμονολογικών Κλινικών του ΕΣΥ – σε πολλές περιπτώσεις 

αποτελούν το 30-50% του δυναμικού αυτών – με αποτέλεσμα η απώλειά 

τους να καταστήσει την λειτουργία αυτών των κλινικών από 

προβληματική έως αδύνατη. Η πλειοψηφία των Πνευμονολογικών 

Κλινικών λόγω έλλειψης ειδικευόμενων ιατρών και αρνητικού ισοζυγίου 

αποχωρήσεων προς προσλήψεις μόνιμων Επιμελητών ΕΣΥ τα τελευταία 

χρόνια βρίσκονται ήδη από καιρού σε οριακή λειτουργία.   

3. Οι Πνευμονολόγοι σε όλες τις δομές του ΕΣΥ και ιδιαίτερα οι 

Πνευμονολογικές Κλινικές βρίσκονται στην 1η γραμμή αντιμετώπισης 

της πανδημίας COVID-19 από την έναρξη αυτής τον Μάρτιο του 2020. 

Πολλές έχουν μετατραπεί σε κλινικές COVID (π.χ στο ΣΩΤΗΡΙΆ 4 από 

τις 6 κλινικές COVID στελεχώνονται αποκλειστικά από Πνευμονολόγους) 

νοσηλεύοντας την πληθώρα των ασθενών με COVID που προσέρχονται στα 

Νοσοκομεία. Να σημειωθεί ότι μόνο 10-20% των ασθενών αυτών θα 

χρειαστεί τελικά νοσηλεία σε ΜΕΘ καθότι οι υπόλοιποι αντιμετωπίζονται 

επιτυχώς στις πνευμονολογικές κλινικές των Νοσοκομείων μας με την 

χρήση εξειδικευμένων τεχνικών υποστήριξης της αναπνοής (Μη 

επεμβατικός αερισμός, High-flow oxygen). Η εξειδικευμένη αυτή 

αναπνευστική υποστήριξη απόρροια της ειδικής εκπαίδευσης  των 

πνευμονολόγων λειτουργεί ως ανάχωμα μειώνοντας δραστικά τον φόρτο 

των ΜΕΘ. 

4. Οι πνευμονολογικές κλινικές είναι αυτές υποδέχονται την πλειονότητα των 

εξερχομένων από τις ΜΕΘ για την τελική, συχνά μακρόχρονη αποθεραπεία 

τους. Οι ασθενείς αυτοί χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα υποστήριξης 

της αναπνοής και συνολική αποκατάσταση. 

5. Επιπλέον οι Πνευμονολογικές Κλινικές των Νοσοκομείων μας αναμένεται 

να αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα την αυξημένη νοσηρότητα των 
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αναπνευστικών παθήσεων που παραδοσιακά παρατηρείται τους 

χειμερινούς μήνες του έτους.     

Για να μπορέσουν λοιπόν να παραμείνουν λειτουργικές οι Πνευμονολογικές 

δομές του ΕΣΥ και να ανταποκριθούν στις ανάγκες αντιμετώπισης τόσο του COVID 

όσο και των υπολοίπων πνευμονικών παθήσεων θα θέλαμε να ζητήσουμε να 

αναθεωρήσετε ή τροποποιήσετε την πρόσφατη απόφασή σας και να 

συμπεριλάβετε στις δομές που χρειάζονται ενίσχυση εκτός από τις ΜΕΘ και τις 

Πνευμονολογικές Κλινικές. Η αναλυτική παράθεση των δεδομένων που προηγήθηκε 

νομίζουμε ότι στηρίζει την ορθότητα της πρότασης μας αυτής. 

Ευελπιστούμε στην κατανόηση του προβλήματος που αναμένεται άμεσα να 

δημιουργηθεί και στις δικές σας ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού. Είμαστε στην 

διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες επί του 

θέματος και για άμεση – όποτε το θελήσετε – συνάντηση μαζί σας αποσκοπώντας να 

βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί η πανδημία αποτελεσματικότερα. 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

        Ο Πρόεδρος 

 

   Στυλιανός Λουκίδης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

   Ελευθέριος Ζέρβας 

 


