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Σήµερα 30/8/10 συνεκλήθη εκτάκτως το ∆.Σ. της Ε.Ε.Ε.Θ. και
συζήτησε τα προβλήµατα που προκύπτουν για κάλυψη του
προγράµµατος εφηµεριών σε πολλές ΜΕΘ της χώρας µε την
εφαρµογή του νέου συστήµατος εφηµεριών, όπως αυτό
καθορίσθηκε µε το πρόσφατα ψηφισθέν νοµοσχέδιο. Μετά από
εξαντλητική συζήτηση του θέµατος εγκρίθηκε οµόφωνα η
ακόλουθη πρόταση:

Αντιπρόεδρος
Α. Μαυροµµάτης
Γεν. Γραµµατέας
Α. Κοτανίδου
Ταµίας
Η. Τσαγκάρης
Μέλη
Α. Αναστασάκης
Σ. Ζακυνθινός
Β. Ζηδιανάκης
Μ. Θεοδωρακοπούλου
Σ. Καρατζάς
Γ. Κωστοπαναγιώτου
∆. Ματάµης
Ι. Πνευµατικός
Α. Πρεκατές

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΕΕΘ για ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ στις ΜΕΘ
1) Η Ε.Ε.Ε.Θ. θεωρεί ότι κανονικά σε κάθε ΜΕΘ πρέπει να
υπάρχει σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο εφηµερεύων
µε εξειδίκευση στην εντατικολογία. Οι λόγοι είναι προφανείς:
οι ΜΕΘ βρίσκονται σε γενική εφηµερία καθηµερινά και η
επείγουσα αντιµετώπιση των ασθενών δεν γίνεται µε
εφηµερίες κλήσεως, όπως συµβαίνει σε άλλες ειδικότητες.
2) Οι εξειδικευόµενοι των ΜΕΘ δεν µπορούν να καλύψουν τις
επείγουσες ανάγκες των ασθενών της ΜΕΘ χωρίς άµεση
και συνεχή επίβλεψη και συνεργασία µε εξειδικευµένο
επιµελητή. Επιπλέον αποτελούν πλέον «είδος υπό
εξαφάνιση» δεδοµένου ότι µόνο το 1/3 των θέσεων που
προκηρύσσονται τα τελευταία 3 χρόνια καλύπτονται, µε
αποτέλεσµα πολλές ΜΕΘ να µην έχουν εξειδικευόµενους.
Οι εξειδικευόµενοι όταν υπάρχουν εφηµερεύουν επικουρικά
(µέχρι 7 εφηµερίες) µε στόχο την εκπαίδευση τους και όχι
την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών της ΜΕΘ.

3) Η Ε.Ε.Ε.Θ. θεωρεί ότι ο απαιτούµενος αριθµός εφηµερευόντων είναι 1 εξειδικευµένος
ανά 6 κλίνες (η ίδια αναλογία προβλέπεται ήδη από τη σχετική νοµοθεσία (βλέπε ΦΕΚ
για τις ιδιωτικές ΜΕΘ –Προεδρικό ∆ιάταγµα 235, ΦΕΚ 199/14-9-2000, τεύχος Α΄). Με
απλή διαίρεση του αριθµού των κλινών ΜΕΘ µε το 6 προκύπτει ο αριθµός
εφηµερευόντων που χρειάζεται η ΜΕΘ καθηµερινά, µε τον αριθµό να αλλάζει όταν η
διαίρεση υπερβαίνει τη µισή µονάδα π.χ. για 8 κλίνες 1 εξειδικευµένος (8/6 = 1,33) και
για 10 κλίνες 2 εξειδικευµένοι (10/6=1,66). Σε κάθε ΜΕΘ θα πρέπει να υπάρχει
καθηµερινά 1 τουλάχιστον εξειδικευµένος σε εφηµερία κλήσης (αντικατάσταση ή
βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας, αδυναµίας, υπερφόρτωσης εργασίας εφηµερεύοντος
σε ενεργή εφηµερία). Είναι προφανές ότι απαιτείται άµεση κάλυψη των κενών θέσεων
επιµελητών ή προκήρυξη νέων θέσεων για πλήρη προσαρµογή στις διατάξεις του
νόµου και οµαλοποίηση της διαδικασίας.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για τη λειτουργία και την ευελιξία του προγράµµατος
εφηµεριών στις ΜΕΘ (έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων όπου απαιτείται)

•

Κάθε νοσοκοµείο που διαθέτει ΜΕΘ καταρτίζει (ανά µήνα ή ανά τρίµηνο) πίνακα µε τον
συνολικό αριθµό απαιτούµενων εφηµεριών για τη συγκεκριµένη ΜΕΘ µε βάση τα
προαναφερόµενα (= αριθµός κλινών ΜΕΘ /6 Χ 30 ή 31 ηµέρες). Από το συνολικό
αριθµό απαιτούµενων εφηµεριών αφαιρούνται οι προβλεπόµενες από το νόµο
εφηµερίες µε βάση τον αριθµό και τη βαθµίδα των γιατρών που υπηρετούν στη
συγκεκριµένη ΜΕΘ (ανάλογα µε το αριθµό και το βαθµό των υπηρετούντων γιατρών και
τη ζώνη στην οποία βρίσκεται η ΜΕΘ). Από την αφαίρεση αυτή προκύπτει ο
συµπληρωµατικός αριθµός εφηµεριών (καθηµερινές Σάββατα και Κυριακές ή αργίες)
που χρειάζονται για να καλυφθούν οι απαιτούµενες για τη ΜΕΘ πλήρεις εφηµερίες και
οι εφηµερίες κλήσεως. Το ∆Σ του νοσοκοµείου σε συνεννόηση µε την αντίστοιχη ΥΠΕ
εξασφαλίζει το κονδύλι για την πληρωµή των συµπληρωµατικών εφηµεριών αυτών
σύµφωνα µε τη σχετική πρόβλεψη που υπάρχει ήδη στο ψηφισθέν νοµοσχέδιο.

•

Οι συµπληρωµατικές εφηµερίες καλύπτονται από τους γιατρούς που έχουν οργανική
θέση στη ΜΕΘ, οι οποίοι και αµείβονται για όσες επιπλέον εφηµερίες κάνουν χωρίς
περικοπές (αφού φυσικά έχουν πρώτα συµπληρώσει τις προβλεπόµενες από το νόµο
εφηµερίες τους ανά µήνα). Σε ειδικές και µόνο περιπτώσεις και για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα (αναµονή πλήρωσης κενών θέσεων επιµελητών ΜΕΘ, παραίτηση,
ασθένεια ή άδεια εκπαιδευτική ή εγκυµοσύνης επιµελητών) µπορεί µετά από έγκριση
του διευθυντού µιας συγκεκριµένης ΜΕΘ να συµµετέχουν στις συµπληρωµατικές
εφηµερίες και γιατροί του νοσοκοµείου που κατέχουν ήδη σε µια βασική ειδικότητα και
µε επαρκή εµπειρία σε ΜΕΘ (αξιολόγηση επάρκειας πάντα από τον ∆ιευθυντή της
ΜΕΘ). Στην κατηγορία αυτή µπορούν να εντάσσονται και οι εξειδικευόµενοι της ΜΕΘ
µετά από 6-12 µήνες εξειδίκευσης.

Για το ∆.Σ. της Ε.Ε.Ε.Θ.
Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης

