
ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ, 17/11/2020 

Ευέρ ζε κίνδςνο 
 

Γίσυρ να έσει ππαγμαηοποιηθεί ούηε μία ππόζλητη γιαηπού, η διοίκηζη αλλά και η πεπιθέπεια 

πεπισαπήρ ανακοίνυζαν ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηηρ ΜΔΘ  Covid και ηηρ κλινικήρ Covid με 7 και 17 

κπεβάηια  ανηίζηοισα.  

Τνπλαληίνλ, ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο απνρώξεζαλ νηθεηνζειώο  ν κνλαδηθόο επεκβαηηθόο πλεπκνλνιόγνο, νη 

δύν εκπεηξόηαηεο ηαηξνί ΜΕΘ, κία επηθνπξηθή θαξδηνιόγνο, ζπληαμηνδνηήζεθε έλαο νξζνπεδηθόο θαη 

κεηαθηλήζεθε ν επηθνπξηθόο κηθξνβηνιόγνο. 

Η ιεηηνπξγία ηεο ΜΕΘ Covid κε ηνπο δύν ελαπνκείλαληεο ηαηξνύο ΜΕΘ (αλαηζζεζηνιόγνπο ζηελ εηδηθόηεηα 

θαη ρσξίο εμεηδίθεπζε ζηελ αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ ΜΕΘ), κε ηελ πξνζζήθε δπν αλαηζζεζηνιόγσλ αθόκα 

ιόγσ ηεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηαθηηθώλ ρεηξνπξγείσλ, ελόο θαξδηνιόγνπ πνπ ζα ιείςεη από ηελ θαξδηνινγηθή 

θιηληθή θαη κίαο γεληθήο ρεηξνπξγνύ θαη κε ηελ αλάζεζε ηεο δηεύζπλζεο ηεο ΜΕΘ Covid, ζε γηαηξό ρσξίο 

θιηληθή εκπεηξία θαη αληίζηνηρε εθπαίδεπζε, εγθπκνλεί πνιινύο θηλδύλνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη επαξθή 

ζηειέρσζε ηεο, αθόκα πεξηζζόηεξν αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο νη ίδηνη γηαηξνί ζα είλαη ππεύζπλνη θαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο απιήο ΜΕΘ , ε νπνία ήηαλ ήδε επηζθαιήο. 

ΓΗΑΣΗ ΜΔΘ ΓΔΝ ΖΜΑΗΝΔΗ ΔΝΑ ΔΞΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΡΔΒΑΣΗ ΚΑΗ ΔΝΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ. 

ΜΔΘ ΖΜΑΗΝΔΗ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ, ΔΜΠΔΗΡΟ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΑΗ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ… 

Όζν γηα ηελ θιηληθή Covid, ηα πξάγκαηα είλαη αθόκα ρεηξόηεξα θαζώο δελ ππάξρεη ηαηξηθό πξνζσπηθό  

απνθιεηζηηθά ππεύζπλν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο, αιιά ν έλαο θαη κνλαδηθόο εθεκεξεύσλ παζνιόγνο  είλαη 

ππεύζπλνο ηαπηόρξνλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο παζνινγηθήο θιηληθήο, ηεο θιηληθήο Covid, ηεο πηέξπγαο ησλ 

ππόπησλ Covid, ηνπ ηκήκαηνο  επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ θαη ησλ πηζαλώλ πεξηζηαηηθώλ Covid ζηα επείγνληα.  

Η κε θαζεκεξηλή εθεκέξεπζε, ιόγσ κε επαξθνύο πξνζσπηθνύ, ηκεκάησλ όπσο ην αθηηλνινγηθό, όπσο ζπλέβε 

ρζεο 16/11 νπόηε δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο νύηε κίαο αμνληθήο ζώξαθνο, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ κε θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπ πλεπκνλνιόγνπ θαη ηελ παληειή έιιεηςε ινηκσμηνιόγνπ θαζηζηνύλ ην έξγν 

ηνπ θάζε παζνιόγνπ αθόκα δπζθνιόηεξν θαη επηζθαιέο γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ.  

Αιιά ε δηνίθεζε καο θαζεζπράδεη…. Θα θάλνπκε ηειεταηξηθή. Θα είκαζηε ζε αλνηθηή επηθνηλσλία κε ηνπο 

ινηκσμηνιόγνπο ηνπ Ρίν ώζηε λα παίξλνπκε ηειεθσληθέο νδεγίεο….  

Απηή άιισζηε είλαη θαη ε πνιηηηθήο ηεο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο . Οη γηαηξνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζα 

θάλνπκε ηαρύξξπζκα καζήκαηα ηειεεθπαίδεπζεο γηα λα απνθηήζνπκε γλώζεηο ζηελ αληηκεηώπηζε 

πεξηζηαηηθώλ Covid θαη ζηελ επεηγνληνινγία. 

Γλσξίδακε όηη ε θξνληίδα ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ΜΕΘ, απαηηεί γλώζεηο πνπ ρξεηάδνληαη 

ρξόληα γηα λα απνθηεζνύλ. Δελ είρακε θαληαζηεί όηη είλαη εθηθηό κε ιίγεο κόλν κέξεο ηειεεθπαίδεπζε 
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