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Αθήνα 16 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΣ
Την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.
Θέμα: Μετακινήσεις ιατρών νοσοκομείων Ε.Σ.Υ σε «κλινικές» Covid-19,
που εκ των ενόντων λειτουργούν σ’ αυτές.
Α) 1. Όλα τα νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. έχουν οργανισμό. Προβλέπεται
από αυτόν και η οργανική μονάδα Ιατρική Υπηρεσία, η οποία είναι
επιπέδου Διεύθυνσης. Διαρθρώνεται από τομείς και οι τομείς από
τμήματα, που αντιστοιχούν σε ειδικότητες. Τμήμα (ή κλινική) Covid-19 δεν
προβλέπεται. Επομένως, δεν υφίστανται νομικά ως οργανική μονάδα.
2. Κανόνες λειτουργίας «κλινικών» Covid-19 δεν ψηφίστηκαν κι’
έτσι δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις που καθορίζουν ειδικά τη λειτουργία
τους.
3. Διατάξεις, που ορίζουν την ιατρική ειδικότητα ή ειδικότητες, στις
οποίες εμπίπτει η ασθένεια Covid-19, δεν ψηφίστηκαν.
4. Ο αριθμός των κλινών των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. καθορίζεται από
τον οργανισμό τους. Με αυτόν κατανέμονται οι κλίνες στα ιατρικά τμήματα.
Αύξηση των κλινών προϋποθέτει τροποποίηση του οργανισμού με
απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Β) 1. Εν τοις πράγμασι, λειτουργούν «κλινικές» Covid-19 σε
νοσοκομείο Ε.Σ.Υ. Από την έρευνά μας δεν διαπιστώσαμε ψήφιση
διατάξεων, που ρυθμίζουν την σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των
«κλινικών» Covid-19. Είναι, εικάζουμε, δημιούργημα εντολών των
Διοικητών των νοσοκομείων, που κυρίως αφορούν το χώρο ή τους
χώρους που θα χαρακτηριστούν κλινικές Covid-19.
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2. Ως προς την στελέχωση των κλινικών Covid-19 από ιατρικό
προσωπικό τα πράγματα είναι τουλάχιστον συγκεχυμένα:
α. Ως προς τις ιατρικές ειδικότητες, στις οποίες υπάγεται η ασθένεια
Covid-19.
β. Ως προς τον αριθμό των ιατρών που χρεώνονται το έργο
παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην «κλινική» Covid-19.
3.1. Η ασθένεια Covid-19 εμπίπτει σε κάποια κύρια ειδικότητα και
ιατροί άλλων ειδικοτήτων προστρέχουν, εάν και εφ’ όσον οι θεράποντες
θέλουν την δική τους ειδική εκτίμηση. Το συμπέρασμα από αυτά, με
όρους της ιατρικής επιστήμης, είναι ότι δε στελεχώνονται οι «κλινικές»
Covid-19 από ιατρούς όλων, ανεξαιρέτως, των ιατρικών ειδικοτήτων.
3.2. Ο αριθμός των ιατρών της κύριας ειδικότητας, που θα
χρεωθούν την αντιμετώπιση των ασθενών που νοσηλεύονται στις κλινικές
Covid-19 δεν είναι ακαθόριστος. Συναρτάται από τον αριθμό των κλινών
τους, όπως και των ιατρών κάθε τμήματος. Με βάση αυτές ορίζονται οι
οργανικές θέσεις των ιατρών τους. Κατά συνέπεια, και ο αριθμός των
ιατρών της ειδικότητας στην οποία εμπίπτει η ασθένεια Covid-19
καθορίζεται από τον αριθμό των κλινών. Από τους οργανισμούς των
νοσοκομείων προκύπτει ο αριθμός των ιατρών κάθε τμήματος. Αν
διαιρεθεί ο αριθμός των κλινών του παθολογικού τμήματος ή τμημάτων
του νοσοκομείου με τον αριθμό των οργανικών θέσεων ειδικότητας
παθολογίας προκύπτει και ο αριθμός των ιατρών που θα παρέχουν
υπηρεσία στις κλινικές Covid-19.
Γ) 1. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου
Υγείας, με το α.π. 71598/9.11.2020 έγγραφό του προς την Πρόεδρο του
ΚΕΣΥ, υπέβαλε το αίτημα να γνωμοδοτήσει:
 σχετικά με το αν υφίσταται κάποιος περιορισμός (ή κάποιες
προϋποθέσεις) όσον αφορά στις ειδικότητες, των ιατρών που δύνανται να
μετακινηθούν

σε

τμήμα/κλινικές,

που

αντιμετωπίζουν-νοσηλεύουν

ασθενείς με νόσο Covid-19.
Σημείωση: Το αίτημα αυτό το υπέβαλε σε σχέση με την
αρμοδιότητα, που του παρέχει του άρθρου 80 του Ν. 4745/2020 να
μετακινεί

ιατρούς

νοσοκομείων

και,

γενικότερα

δομών

παροχής
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υπηρεσιών υγείας από μη πληττόμενες περιοχές σε νοσοκομεία
πληττόμενων περιοχών.
2.1. Η Πρόεδρος του ΚΕΣΥ «γνωμοδότησε» ως εξής:
 Είναι σαφές ότι στη σημερινή πανδημία όλοι οι ιατροί οφείλουμε
να συμμετάσχουμε στη φροντίδα των ασθενών με Covid-19 στα τμήματα
όπου αυτά νοσηλεύονται ή προσέρχονται με τήρηση των περί
πρωτοκόλλων ασφαλείας και με επίβλεψη από ειδικούς ιατρούς
(παθολόγους – πνευμονολόγους – λοιμοξιωλόγους, ιατρούς εντατικής
θεραπείας).
2.2. Η Πρόεδρος του ΚΕΣΥ, για το βάσιμο της «γνωμοδότησής»
της, επικαλείται, με το απαντητικό από 09.11.2020 έγγραφό της (α.π.
71604/09.11.2020), τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 3418/2005,
προφανώς τις παρ. 1 και 3. Ορίζουν αυτές:
 1. Ο ιατρός δίνει προτεραιότητα στην προστασία της υγείας του ασθενή.
(…)
3. Ο ιατρός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση
επειγόντων περιστατικών ανεξάρτητα από την ειδικότητα του. Η υποχρέωση αυτή
βαρύνει τον ιατρό, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για την άσκηση της
ιατρικής, και ισχύει μέχρι την παραπομπή του ασθενή σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας ή
τη μεταφορά του σε κατάλληλη μονάδα παροχής υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης.
Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός οφείλει να εξαντλήσει τις υπάρχουσες, κάτω από τις
δεδομένες συνθήκες, δυνατότητες, σύμφωνα με τις επιταγές της ιατρικής επιστήμης.
(…)

2.3. Αναμφίβολα, η «γνωμοδότηση» της Προέδρου του ΚΕΣΥ δεν
μπορεί να νομιμοποιηθεί από την διάταξη, που επικαλείται. Και τούτο,
διότι η σχετική υποχρέωση του ιατρού ισχύει μέχρι την παραπομπή του
ασθενή σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας ή τη μεταφορά του σε κατάλληλη
μονάδα παροχής υπηρεσιακής φροντίδας και περίθαλψης». Ισχύει,
δηλαδή, μέχρι την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, «σε
κατάλληλη μονάδα παροχής υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης». Και
αυτό ανεξάρτητα από το ότι δεν πρόκειται για γνωμοδότηση, αλλά για
απάντηση στο ερώτημα.
Σημείωση: Η «γνωμοδότηση» της Προέδρου του ΚΕΣΥ περιήλθε
στους

Διοικητές των ΥΠε και από αυτούς στους Διοικητές των

νοσοκομείων, οι οποίοι την αποδέχτηκαν και την εφαρμόζουν.
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Δ) 1. Ο Διοικητής νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., με βάση τη διάταξη του
άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005, δε νομιμοποιείται να μετακινεί ιατρούς
από το τμήμα της ειδικότητάς τους σε ανύπαρκτο νομικά τμήμα και
οπωσδήποτε

σε

τμήμα

άλλο

από

εκείνο

της

ειδικότητάς

του.

Επιβεβαιώνεται αυτό και από την καταφυγή του Γενικού Γραμματέα
Υγείας στη «γνωμοδότηση» της Προέδρου του ΚΕΣΥ.
2. Οι ειδικευόμενοι ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό την
επίβλεψη των ειδικών ιατρών, των ιατρών με ειδικότητα, που αντιστοιχεί
σε εκείνη που επέλεξαν ν’ αποκτήσουν και για να την αποκτήσουν
εντάχθηκαν στο αντίστοιχο τμήμα. Οι ειδικευόμενοι, επομένως, ιατροί δεν
μπορεί, με βάση τη νομιμότητα που επιβάλλει η ιατρική επιστήμη, να
τελούν υπό την επίβλεψη ιατρών ειδικότητας άλλης από εκείνη που
επέλεξαν και για την απόκτηση της τοποθετήθηκαν στο αντίστοιχο τμήμα.
Οι ειδικευόμενοι ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους, υπό την ευθύνη
ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας αντίστοιχης με εκείνη που επέλεξαν (οι
ειδικευόμενοι). Αποκλείεται να τεθούν υπό την επίβλεψη ιατρών άλλης
ειδικότητας για να προσφέρουν υπηρεσίες, που δεν αντιστοιχούν στην
ειδικότητά για την οποία εκπαιδεύονται.
3. Η εφαρμογή της «γνωμοδότησης» της Προέδρου του ΚΕΣΥ δεν
απαλλάσσει τον ιατρό από τις ευθύνες του. Ούτε οποιαδήποτε εντολή ή
απόφαση Διοικητή ΥΠε ή Νοσοκομείου σε ιατρό να μετακινηθεί και να
παράσχει υπηρεσίες σε «κλινική» Covid-19 νομιμοποιείται και δεν
απαλλάσσει από τις ευθύνες τον ιατρό άσχετης με την ασθένεια Covid-19
ειδικότητας που θα παρέχει υπηρεσίες έστω και υπό την επίβλεψη
ειδικού. Ο ειδικευμένος ιατρός δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες υπό
επίβλεψη, ούτε του επιτρέπεται από το νόμο να εκτελεί ιατρικές πράξεις
άλλης ειδικότητας, ακόμα και υπό επίβλεψη. Η διάταξη του άρθρου 25
παρ. 3 Υ.Κ. επιβάλλει να μην εκτελούνται οι παράνομες εντολές.

