ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοινοποίηση

: Υπουργό Υγείας
: Υφυπουργό Υγείας
: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.
: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά
: ΙΣΑ
: ΙΣΠ
: ΟΕΝΓE
: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

Αθήνα, 11/02/20

Παρά το γεγονός ότι χθες, Δευτέρα 10/02/20, σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον
υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη επαναλήφθηκαν εκ μέρους της ΟΕΝΓΕ οι γνωστές και
εκφρασμένες θέσεις της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ για το θέμα της νέας εξειδίκευσης επείγουσας
ιατρικής με έμφαση στο αυτονόητο αίτημα πως τα εκπαιδευτικά κέντρα δεν πρέπει να είναι
μόνο δύο σε όλη τη χώρα αλλά πολύ περισσότερα, και παρά το γεγονός ότι για άλλη μια φορά
ο κ. Υφυπουργός δήλωσε πώς «κατανοεί τις θέσεις μας και πως θα εξετάσει το ζήτημα», μετά
τη συνάντηση έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε πώς χθες, 10/02/20, αναρτήθηκε στη Διαύγεια
Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων κ.κ Σκυλακάκη και Κοντοζαμάνη, με την οποία
καταργούνται πολλές θέσεις ειδικευομένων στα νοσοκομεία Νίκαιας, Τζάνειο και Μεταξά για
να μετατραπούν σε θέσεις εξειδικευόμενων επείγουσας ιατρικής αποκλειστικά στο Αττικό.

Θεωρούμε αυτή την Υπουργική Απόφαση απαράδεκτη για δύο τουλάχιστον λόγους:
1. Όπως προαναφέρθηκε, πιστεύουμε πως η νέα εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική θα
πρέπει άμεσα να αρχίσει να δίνεται σε περισσότερα νοσοκομεία που διαπιστωμένα
εκπληρώνουν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, αφού επί πολλά χρόνια αντιμετωπίζουν
τη μεγάλη πλειοψηφία των επειγόντων περιστατικών. Πχ. Στο λεκανοπέδιο Αττικής τα
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βασικά νοσοκομεία κορμού Γενικής Εφημερίας όπως Ευαγγελισμός, Γεννηματάς,
Νίκαιας, ΚΑΤ, ΕΕΣ, Ασκληπιείο, Θριάσιο, Τζάνειο, κλπ.
2. Είναι ξεκάθαρη και εκφρασμένη η θέση μας τόσο προς την προηγούμενη πολιτική
ηγεσία, όσο και στη σημερινή πως οι θέσεις εξειδικευόμενων για όλες τις νέες
έμμισθες εξειδικεύσεις θα πρέπει να είναι πρόσθετες (όπως ακριβώς είχε γίνει και στο
παρελθόν όταν ξεκινούσαν νέες εξειδικεύσεις, πχ. η εξειδίκευση στην Εντατική
Θεραπεία), και να μην μετατρέπονται θέσεις ειδικευόμενων

σε θέσεις

εξειδικευόμενων. Αυτό το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι να επιτείνει τη φυγή των
νέων πτυχιούχων ιατρικής στο εξωτερικό, και να αποδυναμώνει τα νοσοκομεία.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε να καταργηθεί άμεσα αυτή η Υπουργική Απόφαση.
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