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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), με 

ανακοίνωσή της,  δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ως προς τη 

χρησιμότητα, την αμεσότητα και την 

αποτελεσματικότητά της στο σύστημα υγείας 

Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων ως 

προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας, καταθέτει σειρά 

προτάσεων στο αρμόδιο υπουργείο. 

 

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας ιατρός 

δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19 και υπενθυμίζει ότι όλοι οι 

ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ 

έτους, στην πρώτη γραμμή της μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 

επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των covid 

ασθενών κατ΄οίκον. 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 

 

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 

πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με 

διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ 

-με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στηνσυνέχεια ή/και ισχυρής 

μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν 

αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων 
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βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση 

του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η πρόταση αυτή έχει ήδη γίνει 

προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση 

της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα. 

 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 

κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 

ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 

η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 

γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 

μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 

μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
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Επιφυλακτική ως προς τη χρησιμότητά της, την αμεσότητά της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητά της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών 

Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη 

μάχη κατά του Covid-19. 

Σημειώνει μάλιστα ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της 

πανδημίας στην πρώτη γραμμή της μάχης, προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ 

οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, 

άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των πνευμονολόγων - παθολόγων 
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και αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό 

για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει μάλιστα, στην 1η και 2η ΥΠΕ, έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 

100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 

αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί 

να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του 

ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ σημειώνει ότι εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 

πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στη λειτουργία του 

ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 

εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά τη λειτουργία των 

κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 

χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική 

κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 

δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να 

εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επιφυλακτική ως προς τη χρησιμότητα της 
επιστράτευσης η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με ανακοίνωσή της αναφορικά με το 

ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων δηλώνει ότι 

επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας.  

Παράλληλα τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-

19, προσθέτοντας ότι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της 

πανδημίας, προ έτους, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 

επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID 

ασθενών κατ΄οίκον.  

Παράλληλα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρείας προτείνει:  



- ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. 

- ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο 

διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής 

που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε 

μόνιμη θέση στη συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες 

κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

- Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών Πνευμονολόγων 

είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως 

αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχει κάνει ήδη προς το Υπουργείο και 

το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από 

την προηγούμενη εβδομάδα). 

Όπως σημειώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, οι παραπάνω προτάσεις 

υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να επιστρατεύσει το 

Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην 

παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα - και εφόσον απαιτηθεί - προτείνει να επιτραπεί σε συναδέλφους 

που το επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ 

της ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν 

συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για 

κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει 

αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

"Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 

χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική 

κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 

δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 



να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας", δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία: Αμφίβολη η 

αποτελεσματικότητα της 

επιστράτευσης των 

πνευμονολόγων 

Διονυσία Προκόπη 

 

INTIME NEWS 

Με συγκεκριμένες προτάσεις προς το υπουργείο Υγείας για 
άμεση υλοποίηση, απαντά η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία στην επιστράτευση των πνευμονολόγων, τη 
χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα της οποίας αμφισβητεί.  
Αναφορικά με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών 
Πνευμονολόγων, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 
δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητά της, την 
αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα 
υγείας. Παράλληλα, τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη 
κατά της Covid-19. 
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Οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, εδώ 
και ένα χρόνο, στην πρώτη γραμμή της μάχης, προσφέροντας τα 
μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης 
των COVID-19 ασθενών κατ΄οίκον, τονίζει η ΕΠΕ. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει: 
• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 
ιατρών που περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των 
χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 
• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - 
Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλει αιτήσεις στον 
πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με 
διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ 
– με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και 
ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η 
ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί 
εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 
• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση 
του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η πρόταση έχει κατατεθεί στο 
Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της 
ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα, επισημαίνει η 
ΕΠΕ. 

Σύμφωνα με την ΕΠΕ, οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον 
αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να επιστρατεύσει το υπουργείο Υγείας 
και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα 
δύσκολη φάση. 

Επίσης, πολλοί Πνευμονολόγοι έχουν δηλώσει στην ΕΠΕ την πρόθεσή 
τους να συμβάλουν εθελοντικά στη λειτουργία του ΕΣΥ με μερική 
απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 
εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των 
κλινικών του ΕΣΥ, προσθέτει η ΕΠΕ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 
η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 
γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 
εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 
προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας. 
 



 

Επιστράτευση γιατρών: Προτάσεις της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας για το ζήτημα 

«Κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-

19» 
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Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας 

παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Σημειώνει ότι οι 

ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης 

προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης 

των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, άμεση 

ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 

Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις 

ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 πνευμονολόγοι, 

πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε 

κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας 

υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 
επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ 
στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 
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https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/7212930/fylla-poreias-se-206-idiotes-giatrous-vima-vima-i-diadikasia-tis-epistratefsis


Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του 
ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 
εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των 
κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 
αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, 
είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και 
ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 
προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προτάσεις των πνευμονολόγων αντί της 
επιστράτευσης 
Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 17:06 
  
UPD:17:12 

 
shutterstock 

Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι 

κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Σημειώνει ότι οι ιδιώτες 

πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης 

προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης 

των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, 

άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - Παθολόγων και 

Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις 

ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 πνευμονολόγοι, 

πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε 

κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας 

υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 



«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 

επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην 

παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε πνευμονολόγους που το 

επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση 

(part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα 

βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας 

COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και 

συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι 

στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας 

προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Όχι μόνο σοβαρές επιφυλάξεις διατύπωσε η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων αλλά 

ουσιαστικά έθεσε βαριά προς την κυβέρνηση ερωτήματα ως προς την 

χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα 

αυτής της κίνησης στο σύστημα υγείας, ενώ καταθέτει σειρά προτάσεων 

στο αρμόδιο υπουργείο. 

Ήταν που στο υπουργείο υγείας είχαν "εξαντλήσει" τον διάλογο. Μάλλον ο 

"διάλογος" δεν βόλευε την κυβερνητική οπτική. 

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν 

περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19 και υπενθυμίζει ότι όλοι οι ιδιώτες 

Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην 

πρώτη γραμμή της μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των covid ασθενών κατ΄οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 

πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία 

ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ -με δυνατότητα 



παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους 

στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 

100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή 

εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του 

χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η πρόταση αυτή έχει ήδη γίνει προς το 

Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας 

του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά 

της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 

χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. 

Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 

γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας 

προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 

μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
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Κοροναϊός : «Ασφυξία» στα νοσοκομεία – Ένας στους 

τέσσερις διασωληνώνεται εκτός ΜΕΘ 

Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νοσηλευόμενοι ασθενείς – 
Λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ 

 

TANEA Team23 Μαρτίου 2021 | 23:11 

Την ώρα που επικρατεί συνωστισμός στα ΜΜΜ και στις κάθε είδους κορονο-μαζώξεις, συνωστισμός επικρατεί και στα 
νοσοκομεία της Αττικής εκεί όπου γιατροί και ασθενείς μάχονται κατά του κοροναϊού σε έναν αγώνα που μοιάζει μάταιος. 

Εδώ και λίγες μέρες, καθημερινά σπάει το ρεκόρ διασωληνωμένων στη χώρα. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με COVID-19 έφτασαν 
χθες του 5.057, με το ΕΣΥ να οδηγείται στα όρια της κατάρρευσης. Στις 576 ανήλθαν οι εισαγωγές το περασμένο 24ωρο, με τις 
240 στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου που έφτασε να απαριθμεί 2.576 ασθενείς. 

Το 70% των ασθενών στα νοσοκομεία είναι νέοι άνθρωποι 

Τα χειρότερα έρχονται προειδοποιούν οι ειδικοί, την ώρα που οι εργαζόμενοι στο σύστημα έχουν ξεπεράσει από καιρό τις αντοχές 
τους. Ακόμα και η επιστράτευση ιδιωτών γιατρών δεν φαίνεται πως επαρκεί: «πολύ λίγο, πολύ αργά» λένε τόσο οι γιατροί στο 

https://www.tanea.gr/author/tanea-team/
https://www.tanea.gr/2021/03/29/greece/to-70-ton-asthenon-sta-nosokomeia-einai-neoi-anthropoi-proedopoiei-i-pagoni/
https://www.tanea.gr/wp-content/uploads/2021/03/nosok-1.jpg


ΕΣΥ, όσο και αυτοί που επιστρατεύτηκαν και πρέπει να μάθουν από το μηδέν πώς να πολεμάνε κατά του κοροναϊού.

 

Η χώρα βρίσκεται υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τρίτου κύματος της πανδημίας, με τους επιστήμονες να προβλέπουν ότι το 
επόμενο δεκαπενθήμερο, όχι μόνο δεν θα υπάρξει ύφεση, αλλά πιθανότατα θα καταγραφεί μεγαλύτερος αριθμός 
διασωληνωμένων – υπάρχουν προβλέψεις ακόμη και για 1.000. 

https://www.in.gr/2021/03/23/greece/pagoni-mporei-na-ftasoume-kai-tous-1-000-diasolinomenous-orosimo-o-ioulios-gia-tin-anosia/


Παράλληλα, ο δείκτης θετικότητας είναι σκαρφαλωμένος στο 5,7% δείχνοντας ότι θα αργήσει να υπάρξει η όποια ανάπαυλα στη 
μεγάλη αυτή μάχη. Με αυτά τα δεδομένα, τα όποια σχέδια για άνοιγμα του λιανεμπορίου φυσικά πάνε πίσω. 

Λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι 

Μόνο στην Αττική, οι διασωληνωμένοι με κοροναϊό ξεπέρασαν τους 400. Ένας στους 4 νοσηλεύεται εκτός ΜΕΘ. 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) που κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για 
τους διασωληνωμένους ασθενείς εκτός εντατικής, ορισμένοι εξ’ αυτών περιμένουν για μέρες στη λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι 
ΜΕΘ. 

Με βάση τον έκτακτο σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, αύριο Τετάρτη, στις εφημερίες του ΕΣΥ για τα Non Covid περιστατικά 
μπαίνει το 251 ΓΝΑ, καθώς και ο Ερυθρός Σταυρός ως νοσοκομείο αποκλειστικής νοσηλείας Covid περιστατικών. 

Την Τρίτη, εφημερεύει το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, με την εφημερία να ξεκινά στο νοσοκομείο από τις 14:00 το μεσημέρι. Κάθε 
20 λεπτά έφτανε ασθενοφόρο με περιστατικό Covid, με το νοσοκομείο να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. 

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό λέει ότι τα πάντα κρέμονται από μία κλωστή, αφού ασθενείς περιμένουν σε αυτοσχέδιες μονάδες 
μέχρι να βρεθεί κρεβάτι. 

 

«Έρχεται μια πολύ δύσκολη νύχτα» 

Μιλώντας στο MEGA, η Όλγα Κοσμοπούλου, λοιμωξιολόγος, υπεύθυνη 1ης 
μονάδας Covid Γ.Ν Νίκαιας, σημείωσε ότι η αποψινή νύχτα της εφημερίας θα 
είναι πολύ δύσκολη. 

«Στη σημερινή εφημερία έχουν εξεταστεί πάνω από 65 περιστατικά Covid και 
έχουν εισαχθεί 27. Έχουμε πέντε διασωληνωμένους με Covid σε κοινούς 
θαλάμους και προβλέπεται δύσκολη η νύχτα». 



Η έλευση των επιστρατευμένων γιατρών στο νοσοκομείο, δε διευκολύνει την 
κατάσταση, σύφωνα με την κ. Κοσμοπούλου, καθώς αυτό που χρειάζεται είναι 
κλίνες νοσηλείας. 

«Το ερώτημα δεν είναι τι δίνει μια ανάσα σε εμάς, αλλά τι δίνει μια ανάσα στους 
ασθενείς, και αν μετρήσουμε τις ανάγκες των ασθενών, αυτό που πραγματικά 
χρειάζεται είναι κλίνες νοσηλείας, οι κλίνες νοσηλείας δεν επαρκούν στα δημόσια 
νοσοκομεία», τονίζει και επισημαίνει ότι οι κενές θέσεις γιατρών που υπάρχουν 
στο νοσοκομείο θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί με προσλήψεις και όχι με 
επίταξη. 

«Είναι ανάγκη να διαταραχθεί απολύτως η ζωή και η ισορροπία των συναδέλφων 
μικροεπαγγελματιών προκειμένου να μη γίνουν οι προσλήψεις που λείπουν;», 
αναρωτήθηκε, σημειώνοντας ότι οι κενές θέσεις των δημόσιων νοσοκομείων και 
η μη κάλυψή τους είναι διαχρονικό πρόβλημα. 

Ζήτημα προκύπτει και από την επάρκεια των επιταγμένων γιατρών και την 
τοποθέτησή τους στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς η χρόνια απουσία τους από το 
ΕΣΥ μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. 

«Δεν είναι μόνο τα χέρια, δεν είναι μόνο οι κλίνες που λείπουν. Αυτοί οι 
συνάδελφοι πώς θα δουλέψουν με τι συσκευές μόνιτορ, με τι οξύμετρα, με τι 
αναπνευστήρες; Ούτως ή άλλως έχουμε οριακό αριθμό υλικού», κατέληξε η κ. 
Κοσμοπούλου. 

Άνθρωποι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ 

Την ίδια στιγμή, με δραματικούς τόνους περιγράφει την κατάσταση στα 
νοσοκομεία η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλοντας, διά του προέδρου της Μιχάλη 



Γιαννάκου, πως «πεθαίνουν διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ» ενόσω 
βρίσκονται σε λίστα αναμονής. 

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει πως σήμερα το πρωί κατέληξε 70χρονος ασθενής στο 
νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ», ο οποίος ήταν διασωληνωμένος πέντε ημέρες 
εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

Ο ίδιος αναφέρει πως γίνεται πλέον επιλογή ασθενών με ηλικιακά κριτήρια. 

«Η απάντηση σε ένα κράτος Δικαίου ποιος μεταξύ δύο ασθενών επιλέγεται για τη 
μία διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ είναι και οι δύο. Το κράτος (πρέπει) να εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες ΜΕΘ. Είχε χρόνο και δεν το έπραξε» δηλώνει ο πρόεδρος της 
ΠΟΕΔΗΝ.

 

Αναφερόμενος στο θάνατο του 70χρονου ασθενή, επισημαίνει: «Οι γιατροί του 
‘Αμαλία Φλέμινγκ’ έπραξαν το χρέος τους. Τον διασωλήνωσαν και κάθε ημέρα 
ενημέρωναν το ΕΚΑΒ να βρεθεί ΜΕΘ. Μάταια. Επιτέλους κάντε κάτι». 

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει πως είναι δεκάδες πλέον οι ασθενείς κορωνοϊού, 
καθώς και γενικά περιστατικά, που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. 

• Σισμανόγλειο: 10 άτομα 

• Ελπίς: 4 

• Παμμακάριστος: 2 

• Γεννηματάς: 8 



• Λαϊκό: 2 

• Ιπποκράτειο: 1 

• Τζάνειο: 5 

• Γενικό Κρατικό Νίκαιας: 8 

• Θριάσιο: 4 

• Αλεξάνδρας: 5 στην καρδιολογική μονάδα 

Κενές κλίνες ΜΕΘ Covid υπήρχαν έως το μεσημέρι δύο στο ΚΑΤ και δύο στο 
Σωτηρία. 

Στη «μάχη» οι ιδιώτες γιατροί 

Στη μάχη του ΕΣΥ κατά της επιδημίας έχουν πλέον «ριχτεί» και 206 ιδιώτες 
γιατροί – παθολόγοι, γενικοί γιατροί, πνευμονολόγοι- κατόπιν της διαδικασίας 
επιστράτευσής τους. 

Οι επιστρατευμένοι ιδιώτες γιατροί έχουν κατανεμηθεί σχεδόν σε όλα τα δημόσια 
νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, με τους περισσότερους όμως να έχουν κληθεί να 
καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν στα νοσοκομεία αποκλειστικής νοσηλείας 
περιστατικών κοροναϊού. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το ποσοστό των γιατρών που 
ανταποκρίθηκαν στην επιστράτευση αγγίζει το 90%. Η πλειοψηφία τους 
διοχετεύτηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο που έχει μετατραπεί αποκλειστικά σε 
νοσοκομείο covid, ενώ προορίζονται 25 γιατροί για τον Ερυθρό Σταυρό, 14 για το 
Θριάσιο νοσοκομείο και 10 για το Αττικό. 

Τα ευτράπελα δεν έλειψαν: οι περισσότεροι ιδιώτες γιατροί έχουν χρόνια να 
δουλέψουν σε νοσοκομείο και σε εφημερία, έχουν οικογένειες και έχουν δομήσει 
τη ζωή τους γύρω από τη δουλειά τους στο ιατρείο. Επίσης, πρέπει να αφήσουν 
στην άκρη τους πελάτες τους, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 



Η Ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία εξέφρασε την επιφυλακτικότητα της 
απέναντι στη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της επιστράτευσης. 

Προτείνει, ωστόσο, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 
γιατρών και άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων 
– Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 
πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 
Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 
αυτού ως αγροτικό ιατρείο.

 

Μάλιστα υπογραμμίζει ότι οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό 
των γιατρών που επιχειρεί να επιστρατεύσει το υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας 
ότι με τον τρόπο αυτό θα βρεθούν οι αναγκαίες λύσεις που αναζητά το ΕΣΥ αυτή 
την περίοδο. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του 
ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 
εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των 
κλινικών του ΕΣΥ. 



«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 
χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 
δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 
να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

Θλιβερά ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων – Φουντώνει η πανδημία σε 

Αττική και Μακεδονία 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 3.586 νέα κρούσματα, 699 διασωληνωμένους και 
51 θανάτους. Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων καταγράφηκε και στην Αττική 
(1.779). 

Το Λεκανοπέδιο καταγράφει τριπλάσια νούμερα νέων διαγνώσεων σε όλες της 
περιφερειακές της ενότητες πλην των Νήσων. Από τα σημερινά 1.779 κρούσματα 
470 εντοπίζονται στο κέντρο, 320 στον Πειραιά, 282 στα Δυτικά Προάστια, 244 
στην Ανατολική Αττική και 121 στη Δυτική, 180 στα Βόρεια και 144 στα Νότια 
Προάστια και 18 στις Νήσους. 

Η πανδημία φουντώνει και στη Μακεδονία με ένα μεγάλο τριψήφιο για 
τη Θεσσαλονίκη (398) και έπειτα 37 για την Ημαθία, 31 για το Κιλκίς, 53 για 
την Πέλλα, 23 για την Πιερία, 48 για τη Χαλκιδική και 36 για τις Σέρρες από την 
Κεντρική και για τη Δυτική 15 στα Γρεβενά, 28 στην Καστοριά και 82 
στην Κοζάνη, με τις δύο τελευταίες περιφέρειες να ανάγονται σε οδηγούς της 
πανδημίας στην περιφέρεια. 

Σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις έδειξαν τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την 
επιδημιολογική επιτήρηση του SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα για το διάστημα 
15 έως 21 Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ “ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ” ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΝΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Σοβαρές επιφυλάξεις διατύπωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την 

επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων ενώ έθεσε προς την κυβέρνηση 

ερωτήματα ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα αυτής της κίνησης στο σύστημα υγείας, ενώ καταθέτει σειρά 

προτάσεων στο αρμόδιο υπουργείο. 

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη 

μάχη κατά της Covid-19 και υπενθυμίζει ότι όλοι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από 

την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην πρώτη γραμμή της μάχης προσφέροντας τα 



μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των covid ασθενών 

κατ΄οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν στις λίστες 

με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 

Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ 

(στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για 

τις ΜΕΘ -με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής 

μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό 

πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή 

εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών Πνευμονολόγων είναι 

υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η 

πρόταση αυτή έχει ήδη γίνει προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική 

γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας 

COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και 

συντεχνιακές αντιλήψεις. 

Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με 

όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 

να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κρεβάτια ΜΕΘ τέλος, με ευθύνη της 

κυβέρνησης 

Αναφορά στον Αρειο Πάγο κατέθεσαν χθες οι 

νοσοκομειακοί γιατροί «για την παραμονή σε καθημερινή 

βάση δεκάδων βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων 

ασθενών εκτός ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους και σε 

πρόχειρους αναπνευστήρες», «για τη στελέχωση 

πτερύγων νοσηλείας ασθενών πασχόντων από Covid με 

γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων» και για την «ευθύνη που 

βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση» ● Στο πόδι οι 

επιστρατεύσεις γιατρών, προσλήψεις στο ΕΣΥ ζητούν η 

ΟΕΝΓΕ, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία. 



«Η κυβέρνηση επιλέγει να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι 
ασθενείς». Το ποτήρι για τους νοσοκομειακούς γιατρούς ξεχείλισε. Η 
χθεσινή αναφορά της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών 
Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «για την 
παραμονή σε καθημερινή βάση δεκάδων βαρέως πασχόντων 
διασωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους και σε 
πρόχειρους αναπνευστήρες», «για τη στελέχωση πτερύγων νοσηλείας 
ασθενών πασχόντων από Covid με γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων», για 
την «ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση» είναι η 
απάντηση των νοσοκομειακών γιατρών στην αδιαφορία της κυβέρνησης 
για το ΕΣΥ. 

Η αναφορά τους έρχεται έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες να 
εισακουστούν από την κυβέρνηση για ένα σύστημα που υπηρετούν 
δεκαετίες, αλλά και ύστερα από πολυάριθμες παρεμβάσεις τους που 
κλιμακώθηκαν τις τελευταίες μέρες με σκοπό να σώσουν ό,τι μπορεί να 
σωθεί. Ενδεικτική η προχθεσινή παρέμβασή τους για την εφημερία του 
Θριασίου, στην οποία το νοσοκομείο έμπαινε με λιγοστά κρεβάτια. Μετά 
από παρέμβαση των νοσοκομειακών γιατρών σε σύσκεψη με τον 
διοικητή της 2ης ΥΠΕ και του νοσοκομείου κατάφεραν να ζητηθεί από το 
ΕΚΑΒ να μοιραστούν τα περιστατικά μεταξύ Θριασίου και των άλλων 
εφημερευόντων νοσοκομείων. Κατόρθωσαν τουλάχιστον να μη σηκώσει 
το μεγαλύτερο βάρος της εφημερίας το Θριάσιο, καθώς πλέον δεν το 
άντεχε. 

«Συνεχίζεται η μοιρασιά της φτώχειας» εξηγεί στην «Εφ.Συν.» ο 
Μανώλης Βαρδαβάκης, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του 
Θριασίου Νοσοκομείου, το οποίο χθες είχε 34 εισαγωγές Covid, 17 στα 
17 κρεβάτια ΜΕΘ Covid κατειλημμένα, 106 στα 112 απλά κρεβάτια 
Covid γεμάτα και 6 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ - 4 Covid και 2 μη 
Covid. «Η κυβέρνηση είναι αυτή που επιλέγει να νοσηλεύονται εκτός 
ΜΕΘ διασωληνωμένοι ασθενείς» ανέφερε στην Εισαγγελία του Αρείου 
Πάγου η ΟΕΝΓΕ. 

Την ώρα που τα αρνητικά ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας 
συνεχίζονται, με 3.586 νέα κρούσματα χθες, 51 θανάτους, 699 
διασωληνωμένους σε ΜΕΘ και 105 εκτός ΜΕΘ, χθες, η επικίνδυνη 
έλλειψη σχεδίου για την αντιμετώπιση του ιού αναδύεται παντού. 



«Αντί για πρόσληψη παθολόγων και πνευμονολόγων, έχουν μετακινηθεί 
και εφημερεύουν στις κλινικές Covid επικουρικός ορθοπεδικός και 
ειδικευόμενοι ψυχιατρικής, ακτινολογίας, γυναικολογίας, νευρολογίας, 
καρδιολογίας, χειρουργικής και παιδιατρικής, ενώ το ιατρείο Covid του 
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στελεχώνεται και με ορθοπεδικούς, 
χειρουργούς και καρδιολόγους» μας λέει ο Μανώλης Βαρδαβάκης. 
Αποτέλεσμα είναι να στερούνται οι ασθενείς Covid την εξειδικευμένη 
ιατρική φροντίδα από γιατρούς της αντίστοιχης ειδικότητας αλλά και να 
δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των υπόλοιπων ιατρείων 
του ΤΕΠ, των κλινικών και να διαταράσσεται η εκπαίδευση των 
ειδικευόμενων γιατρών. «Η κυβέρνηση είναι αυτή που επιλέγει να 
περιθάλπουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων τους ασθενείς πάσχοντες 
από Covid. Οι νοσοκομειακοί γιατροί καμία τέτοια επιλογή δεν κάνουν», 
επισημαίνει η ΟΕΝΓΕ. 

Στο πόδι σχεδιάστηκαν και οι επιστρατεύσεις των ιδιωτών γιατρών. 206 
πνευμονολόγοι, παθολόγοι και γενικοί γιατροί έχουν παραλάβει φύλλα 
πορείας και παρουσιάστηκαν χθες στα νέα πόστα τους για να λάβουν 
οδηγίες. Ανακύπτουν ωστόσο και εδώ προβλήματα. «Ο γενικός γιατρός 
δεν είναι νοσοκομειακή ειδικότητα. Μπορεί να επιστρατευτεί στο ιατρείο 
Covid, στο εμβολιαστικό κέντρο, μπορεί να φτάσει μέχρι τα επείγοντα 
ενός νοσοκομείου. Στις κλινικές όμως δεν έχει θέση» αναφέρει στην 
«Εφ.Συν.» ο Ευάγγελος Φραγκούλης, γενικός γραμματέας της 
Ελληνικής Ενωσης Γενικής Ιατρικής. 

Η... κληρωτίδα της επιστράτευσης 

Επιστρατευμένη παθολόγος, παντρεμένη με γιατρό του ΕΣΥ, μας εξηγεί 
ότι παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο που όριζε το φύλλο πορείας, 
ωστόσο για να κάνει το καθήκον της η ίδια θα πρέπει ο σύζυγός της να 
πάρει άδεια ειδικού σκοπού για να μείνει στο σπίτι με τα δυο παιδιά 
τους. Συνεπώς, ένας θα μπει στο σύστημα, ένας θα βγει, υπόλοιπο 
μηδέν! 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με ανακοίνωσή της 
αναφορικά με το ζήτημα της επιστράτευσης των πνευμονολόγων, 
δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ως προς τη χρησιμότητά της, την αμεσότητά 
της χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. 
Προτείνει την άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 
γιατρών που περιμένουν στις λίστες του ΕΣΥ, την άμεση ένταξη στο 
ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των πνευμονολόγων - παθολόγων και 



αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλει αιτήσεις στον πρόσφατο 
διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα 
Covid όσων πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 
αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. Προτάσεις που, 
όπως σημειώνεται, «υπερκαλύπτουν τον αριθμό των γιατρών που 
επιθυμεί να επιστρατεύσει το υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 
επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση». 

Πρόκειται για προτάσεις που έχει καταθέσει για όλες τις Covid 
ειδικότητες και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ η ΟΕΝΓΕ μιλάει 
για μαζικές προσλήψεις μονίμων από την αρχή της πανδημίας. Το 
υπουργείο Υγείας, ωστόσο, αρνείται το γεγονός μέσω non paper, στο 
οποίο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στις λίστες του ΕΣΥ γιατροί παρά 
μόνο ένας παθολόγος στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-
Θράκης! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τη στιγμή που το μπρα ντε φερ της κυβέρνησης με τους ιδιώτες 
γιατρούς για το θέμα της επιστράτευσης είναι σε εξέλιξη, η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις 
εκθέτοντας το Μαξίμου και το υπουργείο Υγείας. 

Η ΕΠΕ εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την 
αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα 
υγείας για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας 
παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-
19. 

Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της 
πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 
επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των 
COVID ασθενών κατ’ οίκον. 



Προτείνει, ωστόσο, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή 
ειδικευόμενων γιατρών και άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες 
συμβάσεις των Πνευμονολόγων - Παθολόγων και Αναισθησιολόγων 
που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις 
ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 
100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή 
εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID 
όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 
αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

Μάλιστα υπογραμμίζει ότι οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον 
αριθμό των γιατρών που επιχειρεί να επιστρατεύσει το υπουργείο 
Υγείας, προσθέτοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα βρεθούν οι αναγκαίες 
λύσεις που αναζητά το ΕΣΥ αυτή την περίοδο. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 
λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες 
μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα 
βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 
η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 
γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 
εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 
προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κορωνοϊός : Η «μητέρα των 

μαχών» στα νοσοκομεία – Ένας 

στους τέσσερις διασωληνώνεται 

εκτός ΜΕΘ 

Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νοσηλευόμενοι ασθενείς - Λίστα 
αναμονής για ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ 
TO10.GR 

 

Την ώρα που επικρατεί συνωστισμός στα ΜΜΜ και στις κάθε είδους 
κορονο-μαζώξεις, συνωστισμός επικρατεί και στα νοσοκομεία της 

https://www.to10.gr/author/newsroom/


Αττικής εκεί όπου γιατροί και ασθενείς μάχονται κατά του κοροναϊού σε 
έναν αγώνα που μοιάζει μάταιος. 
Εδώ και λίγες μέρες, καθημερινά σπάει το ρεκόρ διασωληνωμένων στη 
χώρα. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με COVID-19 έφτασαν χθες του 
5.057, με το ΕΣΥ να οδηγείται στα όρια της κατάρρευσης. Στις 576 
ανήλθαν οι εισαγωγές το περασμένο 24ωρο, με τις 240 στα νοσοκομεία 
του λεκανοπεδίου που έφτασε να απαριθμεί 2.576 ασθενείς. 
Τα χειρότερα έρχονται προειδοποιούν οι ειδικοί, την ώρα που οι 
εργαζόμενοι στο σύστημα έχουν ξεπεράσει από καιρό τις αντοχές τους. 
Ακόμα και η επιστράτευση ιδιωτών γιατρών δεν φαίνεται πως επαρκεί: 
«πολύ λίγο, πολύ αργά» λένε τόσο οι γιατροί στο ΕΣΥ, όσο και αυτοί 
που επιστρατεύτηκαν και πρέπει να μάθουν από το μηδέν πώς να 

πολεμάνε κατά του κοροναϊού. 

 



Η χώρα βρίσκεται υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τρίτου κύματος της 
πανδημίας, με τους επιστήμονες να προβλέπουν ότι το επόμενο 
δεκαπενθήμερο, όχι μόνο δεν θα υπάρξει ύφεση, αλλά πιθανότατα θα 
καταγραφεί μεγαλύτερος αριθμός διασωληνωμένων – 
υπάρχουν προβλέψεις ακόμη και για 1.000. 
Παράλληλα, ο δείκτης θετικότητας είναι σκαρφαλωμένος στο 5,7% 
δείχνοντας ότι θα αργήσει να υπάρξει η όποια ανάπαυλα στη μεγάλη 
αυτή μάχη. Με αυτά τα δεδομένα, τα όποια σχέδια για άνοιγμα του 
λιανεμπορίου φυσικά πάνε πίσω. 

Λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι 

Μόνο στην Αττική, οι διασωληνωμένοι με κοροναϊό ξεπέρασαν τους 
400. Ένας στους 4 νοσηλεύεται εκτός ΜΕΘ. 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) που 
κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τους 
διασωληνωμένους ασθενείς εκτός εντατικής, ορισμένοι εξ’ αυτών 
περιμένουν για μέρες στη λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι ΜΕΘ. 
Με βάση τον έκτακτο σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, αύριο 
Τετάρτη, στις εφημερίες του ΕΣΥ για τα Non Covid περιστατικά μπαίνει 
το 251 ΓΝΑ, καθώς και ο Ερυθρός Σταυρός ως νοσοκομείο 
αποκλειστικής νοσηλείας Covid περιστατικών. 
Την Τρίτη, εφημερεύει το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, με την εφημερία 
να ξεκινά στο νοσοκομείο από τις 14:00 το μεσημέρι. Κάθε 20 λεπτά 
έφτανε ασθενοφόρο με περιστατικό Covid, με το νοσοκομείο να 
βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. 
Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό λέει ότι τα πάντα κρέμονται από μία 
κλωστή, αφού ασθενείς περιμένουν σε αυτοσχέδιες μονάδες μέχρι να 
βρεθεί κρεβάτι. 



«Έρχεται μια πολύ δύσκολη νύχτα» 

Μιλώντας στο MEGA, η Όλγα Κοσμοπούλου, λοιμωξιολόγος, υπεύθυνη 
1ης μονάδας Covid Γ.Ν Νίκαιας, σημείωσε ότι η αποψινή νύχτα της 
εφημερίας θα είναι πολύ δύσκολη. 
«Στη σημερινή εφημερία έχουν εξεταστεί πάνω από 65 περιστατικά 
Covid και έχουν εισαχθεί 27. Έχουμε πέντε διασωληνωμένους με Covid 
σε κοινούς θαλάμους και προβλέπεται δύσκολη η νύχτα». 
Η έλευση των επιστρατευμένων γιατρών στο νοσοκομείο, δε 
διευκολύνει την κατάσταση, σύφωνα με την κ. Κοσμοπούλου, καθώς 
αυτό που χρειάζεται είναι κλίνες νοσηλείας. 
«Το ερώτημα δεν είναι τι δίνει μια ανάσα σε εμάς, αλλά τι δίνει μια 
ανάσα στους ασθενείς, και αν μετρήσουμε τις ανάγκες των ασθενών, 
αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι κλίνες νοσηλείας, οι κλίνες 
νοσηλείας δεν επαρκούν στα δημόσια νοσοκομεία», τονίζει και 
επισημαίνει ότι οι κενές θέσεις γιατρών που υπάρχουν στο νοσοκομείο 
θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί με προσλήψεις και όχι με επίταξη. 
«Είναι ανάγκη να διαταραχθεί απολύτως η ζωή και η ισορροπία των 
συναδέλφων μικροεπαγγελματιών προκειμένου να μη γίνουν οι 
προσλήψεις που λείπουν;», αναρωτήθηκε, σημειώνοντας ότι οι κενές 
θέσεις των δημόσιων νοσοκομείων και η μη κάλυψή τους είναι 
διαχρονικό πρόβλημα. 
Ζήτημα προκύπτει και από την επάρκεια των επιταγμένων γιατρών και 
την τοποθέτησή τους στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς η χρόνια απουσία 
τους από το ΕΣΥ μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. 



«Δεν είναι μόνο τα χέρια, δεν είναι μόνο οι κλίνες που λείπουν. Αυτοί οι 
συνάδελφοι πώς θα δουλέψουν με τι συσκευές μόνιτορ, με τι οξύμετρα, 
με τι αναπνευστήρες; Ούτως ή άλλως έχουμε οριακό αριθμό υλικού», 
κατέληξε η κ. Κοσμοπούλου. 

 

Άνθρωποι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ 

Την ίδια στιγμή, με δραματικούς τόνους περιγράφει την κατάσταση στα 
νοσοκομεία η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλοντας, διά του προέδρου της Μιχάλη 
Γιαννάκου, πως «πεθαίνουν διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός 
ΜΕΘ» ενόσω βρίσκονται σε λίστα αναμονής. 
Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει πως σήμερα το πρωί κατέληξε 70χρονος 
ασθενής στο νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ», ο οποίος ήταν 
διασωληνωμένος πέντε ημέρες εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
Ο ίδιος αναφέρει πως γίνεται πλέον επιλογή ασθενών με ηλικιακά 
κριτήρια. 
«Η απάντηση σε ένα κράτος Δικαίου ποιος μεταξύ δύο ασθενών 
επιλέγεται για τη μία διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ είναι και οι δύο. Το κράτος 
[πρέπει] να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ΜΕΘ. Είχε χρόνο και δεν το 



έπραξε» δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. 

 
Αναφερόμενος στο θάνατο του 70χρονου ασθενή, επισημαίνει: «Οι 
γιατροί του ‘Αμαλία Φλέμινγκ’ έπραξαν το χρέος τους. Τον 
διασωλήνωσαν και κάθε ημέρα ενημέρωναν το ΕΚΑΒ να βρεθεί ΜΕΘ. 
Μάταια. Επιτέλους κάντε κάτι». 
Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει πως είναι δεκάδες πλέον οι ασθενείς 
κορωνοϊού, καθώς και γενικά περιστατικά, που νοσηλεύονται 
διασωληνωμένοι εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. 

• Σισμανόγλειο: 10 άτομα 
• Ελπίς: 4 
• Παμμακάριστος: 2 
• Γεννηματάς: 8 
• Λαϊκό: 2 
• Ιπποκράτειο: 1 
• Τζάνειο: 5 
• Γενικό Κρατικό Νίκαιας: 8 
• Θριάσιο: 4 
• Αλεξάνδρας: 5 στην καρδιολογική μονάδα 

Κενές κλίνες ΜΕΘ Covid υπήρχαν έως το μεσημέρι δύο στο ΚΑΤ και δύο 
στο Σωτηρία. 



Στη «μάχη» οι ιδιώτες γιατροί 

Στη μάχη του ΕΣΥ κατά της επιδημίας έχουν πλέον «ριχτεί» και 206 
ιδιώτες γιατροί – παθολόγοι, γενικοί γιατροί, πνευμονολόγοι- κατόπιν 
της διαδικασίας επιστράτευσής τους. 
Οι επιστρατευμένοι ιδιώτες γιατροί έχουν κατανεμηθεί σχεδόν σε όλα 
τα δημόσια νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, με τους περισσότερους όμως 
να έχουν κληθεί να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν στα 
νοσοκομεία αποκλειστικής νοσηλείας περιστατικών κοροναϊού. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το ποσοστό των γιατρών που 
ανταποκρίθηκαν στην επιστράτευση αγγίζει το 90%. Η πλειοψηφία 
τους διοχετεύτηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο που έχει μετατραπεί 
αποκλειστικά σε νοσοκομείο covid, ενώ προορίζονται 25 γιατροί για τον 
Ερυθρό Σταυρό, 14 για το Θριάσιο νοσοκομείο και 10 για το Αττικό. 

Τα ευτράπελα δεν έλειψαν: οι περισσότεροι ιδιώτες γιατροί έχουν 
χρόνια να δουλέψουν σε νοσοκομείο και σε εφημερία, έχουν οικογένειες 
και έχουν δομήσει τη ζωή τους γύρω από τη δουλειά τους στο ιατρείο. 
Επίσης, πρέπει να αφήσουν στην άκρη τους πελάτες τους, 
δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας. 
Η Ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία εξέφρασε την επιφυλακτικότητα 
της απέναντι στη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της 
επιστράτευσης. 
Προτείνει, ωστόσο, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή 
ειδικευόμενων γιατρών και άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες 
συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και Αναισθησιολόγων 



που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις 
ΕΣΥ. 
Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 
100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή 
εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID 
όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 
αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

 
Μάλιστα υπογραμμίζει ότι οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον 
αριθμό των γιατρών που επιχειρεί να επιστρατεύσει το υπουργείο 
Υγείας, προσθέτοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα βρεθούν οι αναγκαίες 
λύσεις που αναζητά το ΕΣΥ αυτή την περίοδο. 
Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 
λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες 
μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα 
βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 
«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. 
Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι 
στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 



εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 
προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας. 
Θλιβερά ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων – Φουντώνει η πανδημία σε 

Αττική και Μακεδονία 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 3.586 νέα κρούσματα, 699 
διασωληνωμένους και 51 θανάτους. Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων 
καταγράφηκε και στην Αττική (1.779). 
Το Λεκανοπέδιο καταγράφει τριπλάσια νούμερα νέων διαγνώσεων σε 
όλες της περιφερειακές της ενότητες πλην των Νήσων. Από τα σημερινά 
1.779 κρούσματα 470 εντοπίζονται στο κέντρο, 320 στον Πειραιά, 282 
στα Δυτικά Προάστια, 244 στην Ανατολική Αττική και 121 στη Δυτική, 
180 στα Βόρεια και 144 στα Νότια Προάστια και 18 στις Νήσους. 
Η πανδημία φουντώνει και στη Μακεδονία με ένα μεγάλο τριψήφιο για 
τη Θεσσαλονίκη (398) και έπειτα 37 για την Ημαθία, 31 για το Κιλκίς, 53 
για την Πέλλα, 23 για την Πιερία, 48 για τη Χαλκιδική και 36 για 
τις Σέρρες από την Κεντρική και για τη Δυτική 15 στα Γρεβενά, 28 
στην Καστοριά και 82 στην Κοζάνη, με τις δύο τελευταίες περιφέρειες 
να ανάγονται σε οδηγούς της πανδημίας στην περιφέρεια. 
Σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις έδειξαν τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας 
Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του SARS-CoV-2 σε αστικά 
λύματα για το διάστημα 15 έως 21 Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με την 
προηγούμενη εβδομάδα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τα ευτράπελα της 

επιστράτευσης 

 

Η κυβέρνηση σε απόλυτο πανικό και χωρίς κανέναν 
σχεδιασμό να αντιμετωπίσει τη σφοδρότητα του τρίτου 
κύματος επιστράτευσε ιδιώτες γιατρούς για να ενισχυθεί το 
ΕΣΥ. Η διαδικασία έγινε στο πόδι και για εντυπωσιασμό, 
λένε οι νοσοκομειακοί γιατροί, με αποτέλεσμα πολλοί 
ιδιώτες γιατροί να πάνε στα νοσοκομεία και να μην υπάρχει 
κανείς να τους δώσει οδηγίες. 

Σε άλλη περίπτωση οι διοικήσεις νοσοκομείων τούς ζητάνε να 
αναλάβουν ολόκληρες κλινικές Covid χωρίς γνώσεις και εμπειρία 
από τη λειτουργία νοσοκομείου. «Μαζέψανε όσους γιατρούς 
ήρθαν από την επίταξη και άνοιξαν 25 κρεβάτια Covid με 
ειδικευόμενους του νοσοκομείου, έναν καρδιολόγο, δύο 
γυναικολόγους και έναν χειρουργό και τους είπαν θα 



λειτουργήσετε τμήμα Covid» περιγράφει η Μαίρη Αγρογιάννη, 
επικουρική παθολόγος στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
Νοσοκομείου της Νίκαιας. 

Γενικοί γιατροί αλλά και πνευμονολόγοι μιλούν για προχειρότητα 
της κυβέρνησης και ζητούν την πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ με 
μόνιμες προσλήψεις «Η ειδικότητα της γενικής ιατρικής είναι 
κατεξοχήν ειδικότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 
δεν είναι νοσοκομειακή. Είμαστε γιατροί της κοινότητας» εξηγεί ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής Γιάννης 
Λέντζας. «Δεν πιστεύω ότι η επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών 
είναι η λύση στο πρόβλημα, γιατί έπρεπε να έχουν ληφθεί 
πρότερα μέτρα ώστε να αντιμετωπίζεται ο κορονοϊός σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας για να αποφευχθούν οι μαζικές εισαγωγές στα 
νοσοκομεία» καταλήγει ο ίδιος. 

Επιφυλακτική ως προς τη χρησιμότητα της επίταξης εμφανίστηκε 
και η Ελληνική Εταιρεία Πνευμονολογίας, τονίζοντας σε 
ανακοίνωση ότι κανένας γιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά 
της Covid. Διευκρίνισε ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι βρίσκονται 
από την αρχή στην πρώτη γραμμή προσφέροντας τα μέγιστα σε 
επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράλληλα πρότειναν 
την άμεση ένταξη στο ΕΣΥ των πνευμονολόγων-παθολόγων και 
αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλει αιτήσεις στον πρόσφατο 
διαγωνισμό με τρίμηνες συμβάσεις. «Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν 
αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των 
οποίων βρίσκονται αυτήν τη στιγμή εκτός ΕΣΥ» διευκρινίζει η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, «αδειάζοντας» τον υπουργό 
Υγείας που υποστήριζε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι δεν έχει 
μείνει νοσηλευτής και γιατρός στην αγορά –πλην αυτών που 
έχουν φύγει στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια– που να μην 
είχε σχέση εργασίας με το ΕΣΥ. 

«Στο Σισμανόγλειο για μια θέση πνευμονολόγου υπάρχουν 15 
υποψήφιοι, στο Σωτηρία για δύο θέσεις πνευμονολόγου 
υπάρχουν 30-40 υποψήφιοι. Σε όλη την Ελλάδα για 950 θέσεις 
υπάρχουν πάνω από 2.500 υποψήφιοι. Πολλοί από αυτούς είναι 
ήδη επικουρικοί και δουλεύουν σε διάφορα νοσοκομεία, αλλά η 



συντριπτική πλειονότητα ζητάει δουλειά» εξηγεί ο Ηλ. Σιώρας και 
συνεχίζει: «Οπως έκανε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
και μας επιστράτευσε καταργώντας τις άδειές μας, θα 
μπορούσαν με μια ΠΝΠ να πουν ότι διορίζουν όσους είναι 
υποψήφιοι. Ετσι θα είχε λυθεί το θέμα». 

Για καμία ουσιαστική μεταβολή του μόνιμα απασχολούμενου 
προσωπικού στα νοσοκομεία κάνει λόγο ο Γιάννης 
Γαλανόπουλος, μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ. «Στο σύστημα έχουν 
μπει λίγο περισσότεροι από 1.000 γιατροί. Οι περισσότεροι από 
αυτούς δούλευαν ήδη ως επικουρικοί, δηλαδή ουσιαστικά δεν 
υπάρχει καμία μεταβολή, απλώς άλλαξε η εργασιακή σχέση» 
αναφέρει και συνεχίζει: «Για όλο το 2020 στην απογραφή 
προσωπικού του υπουργείου Υγείας, που συμπεριλαμβάνει 
γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, 
είμαστε μείον 1.220 εργαζόμενους σε σχέση με το 2019». 

Ενώ η κυβέρνηση διατρανώνει πως έγινε ό,τι είναι ανθρωπίνως 
δυνατό για την ενίσχυση του ΕΣΥ, ακόμη ένα στοιχείο τη 
διαψεύδει, «Η τυπική διαδικασία του διορισμού των 
ειδικευόμενων καθυστερεί προκλητικά τρεις τέσσερις μήνες» λέει 
ο Π. Παπανικολάου και εξηγεί: «Υπάρχει θέση ειδικευόμενου 
κενή, υπάρχει υποψήφιος που έχει υποβάλει αίτηση και δεν τον 
αφήνουν να ξεκινήσει ειδικότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι την 
περασμένη εβδομάδα έτρεχαν να προχωρήσουν αυτούς τους 
διορισμούς». 

Πάντως δεν είναι λίγοι οι γιατροί που με αυτή την αντιμετώπιση 
από την πλευρά της κυβέρνησης σκέφτονται μετά την πανδημία 
να εγκαταλείψουν το ΕΣΥ. Ηδη ο γενικός γραμματέας της 
ΟΕΝΓΕ εξηγεί ότι υπάρχει τεράστιο ρεύμα αποχωρήσεων είτε 
για λόγους υγείας είτε λόγω συνταξιοδότησης, ενώ υπάρχουν και 
παραιτήσεις επικουρικών γιατρών: «Βαρέθηκαν να 
αντιμετωπίζονται σαν σκουπίδια και να μην υλοποιεί ο 
πρωθυπουργός τη δέσμευσή του ότι οι επικουρικοί υγειονομικοί 
που θα συμβάλουν στη μάχη για τον κορονοϊό θα μείνουν μόνιμα 
στο δημόσιο. Ταυτόχρονα σε πολλές περιπτώσεις οι επικουρικοί 
ήταν μήνες απλήρωτοι»! 



 

 

Άκρως επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και 

την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) αναφορικά την επιστράτευση των 

ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει 

στη μάχη κατά της Covid-19. 

Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, 

στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, 

άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - Παθολόγων 

και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό 

για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 

αυτού ως αγροτικό ιατρείο. «Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό 

των ιατρών που επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις 

https://tvxs.gr/news/ellada/arxise-i-epitaksi-ton-idioton-giatron
https://tvxs.gr/news/ellada/arxise-i-epitaksi-ton-idioton-giatron


στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 

πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του 

ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 

εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των 

κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 

αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική κοινότητα 

ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις 

και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να 

εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η εταιρεία εμφανίζεται «επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την 
αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα 
υγείας» 
Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά 
και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των 
ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν 
περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Σημειώνει ότι οι ιδιώτες 
πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, στην 1η γραμμή 
μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 
ιατρών, άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των 
Πνευμονολόγων - Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει 
αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός 
ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων 



ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 
αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

 «Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που 
επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 
επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η 
ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 
λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες 
την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

 «Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η 
πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 
γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 
μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 
μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Επιφυλάξεις για την 

επιστράτευση ιατρών – Τι προτείνει 

 

 23/03/2021 17:45 

 |  

 THESTIVAL TEAM 

Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για 

την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων ως προς την χρησιμότητά της, την 

αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας και ως 

εκ τούτου καταθέτει σειρά προτάσεων στο αρμόδιο υπουργείο. 

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει 

στη μάχη κατά της Covid-19 και υπενθυμίζει ότι όλοι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι 

βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην πρώτη γραμμή της μάχης 

προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

αντιμετώπισης των covid ασθενών κατ΄ οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 



• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν στις 

λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 

Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις 

ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 

3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και 

ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί 

διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την 

στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών Πνευμονολόγων είναι 

υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – 

η πρόταση αυτή έχει ήδη γίνει προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική 

γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 

αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, 

είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και 

ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς 

όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Κανένας γιατρός 

δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid 

23/03/2021 18:00 

 

Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της 
χρονικά και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, 
εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την 
επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα 
ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. 
Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της 
πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών 
κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 
ιατρών, άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - 
Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 
πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

https://www.onmed.gr/tags/tag/13463/koronoios


Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 
Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του 
χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 
«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που 
επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 
επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η 
ΕΠΕ. 
Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία 
του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα 
ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την 
λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 
«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά 
της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, 
ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η 
πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή 
μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας 
προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» 
δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία: Επιφυλάξεις για την 

επιστράτευση ιατρών – Τι 

προτείνει 

 



Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), με ανακοίνωσή της, 

δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ως προς τη χρησιμότητα, την αμεσότητα 

και την αποτελεσματικότητά της στο σύστημα υγείας 

Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών 
Πνευμονολόγων ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της 
χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας, 
καταθέτει σειρά προτάσεων στο αρμόδιο υπουργείο. 

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας ιατρός 
δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19 και υπενθυμίζει ότι όλοι οι 
ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ 
έτους, στην πρώτη γραμμή της μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 
επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των covid 
ασθενών κατ΄οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 
περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 
Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 
πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με 
διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – 
με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής 
μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν 
αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων 
βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση 
του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η πρόταση αυτή έχει ήδη γίνει 
προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση 
της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα. 

https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1085764/emvoliasmo-olon-ton-asthenon-me-hronia-anapneustika-nosimata-sunista-i-elliniki-pneumonologiki-etaireia/
https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1085764/emvoliasmo-olon-ton-asthenon-me-hronia-anapneustika-nosimata-sunista-i-elliniki-pneumonologiki-etaireia/


«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 
η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 
γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 
μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 
μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ορωνοϊός / Γιατροί και νοσηλευτές βγάζουν στη σέντρα 

την κυβέρνηση για το έγκλημα στην υγεία 

EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ 

Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας υγείας 

βρισκόμενοι στα όριά τους - Κραυγή αγωνίας προς μία κυβέρνηση που κωφεύει. 

Κάθε έλεγχο μοιάζει ότι έχει χάσει η κυβέρνηση όσον αφορά στη διαχείριση της 

πανδημίας. Την ώρα που γιατροί, νοσηλευτές δίνουν την πιο δύσκολη μάχη στην πρώτη 

γραμμή ενάντια στον κορωνοϊό, την ώρα που «κονβόι» ασθενοφόρων μεταφέρουν άτομα 

σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία που εφημερεύουν και την ώρα που τα κρούσματα 

παραμένουν πάνω από τα 3.000 και οι διασωληνωμένοι πλησιάζουν τους 700, το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας στην Αττική, βρίσκεται στα όρια αντοχής. 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας υγείας βρισκόμενοι 
στα όριά τους καταφεύγουν στη δικαιοσύνη κραυγάζοντας βοήθεια προς 
μία κυβέρνηση που συνεχίζει να κωφεύει. 

Ενδεικτικό, μεταξύ άλλων, της τραγικής κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται τα νοσοκομεία είναι το κλείσιμο της 
καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο της Πάτρας ένα μόλις μήνα μετά τα εγκαίνια που 

https://www.avgi.gr/koinonia/382630_ekleise-i-kardioheiroyrgiki-kliniki-poy-egkainiase-prin-ena-mina-o-kikilias
https://www.avgi.gr/koinonia/382630_ekleise-i-kardioheiroyrgiki-kliniki-poy-egkainiase-prin-ena-mina-o-kikilias
https://www.avgi.gr/koinonia/382630_ekleise-i-kardioheiroyrgiki-kliniki-poy-egkainiase-prin-ena-mina-o-kikilias


πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και αφού 
πραγματοποιήθηκε ένα μόλις χειρουργείο από τότε. 
Παράλληλα, το σωματείο εργαζομένων στο Δρομοκαΐτειο κατέθεσε 
αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών καταγγέλλοντας ότι έχει χαθεί 
κάθε έλεγχος στη διασπορά του κορωνοϊού στο νοσοκομείο, καθώς ήδη 
έχουν εντοπισθεί περίπου 50 ασθενείς θετικοί. 
Οι ίδιοι καταγγέλλουν μάλιστα ότι «το νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε 
Γενικό Νοσοκομείο νοσηλείας περιστατικών κορωνοϊού, χωρίς γιατρούς, 
λοιπό προσωπικό, μέσα ατομικής προστασίας και χωρίς οξυγόνο». 

Σημειώνεται ότι τη νομική οδό ακολουθούν και οι νοσοκομειακοί 
γιατροί καταθέτοντας στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 
Η ΟΕΝΓΕ τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τους 
ασθενείς που νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ. «Είναι αυτή που επιλέγει να 
νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι ασθενείς» καταγγέλλουν 
αναφερόμενοι στην κυβέρνηση οι γιατροί στα νοσοκομεία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα ότι το ΕΣΥ 
διαθέτει περισσότερες από 1.000 ΜΕΘ, την ώρα που οι 
διασωληνωμένοι είναι 699, όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, ένας 
70χρονος ασθενής με covid-19 που είχε διασωληνωθεί πριν από 5 
ημέρες και βρισκόταν στο Σισμανόγλειο, την Τρίτη έχασε την μάχη πριν 
βρεθεί στην εντατική. 
Κραυγή αγωνίας εκπέμπει και το ΔΣ της Ένωσης Ιατρών 
Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς, καθώς υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη για βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα και για επίταξη περαιτέρω 
ιδιωτικών κλινικών για την μάχη ενάντια στην πανδημία, την ώρα που 
δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς αναζητούν μάταια κρεβάτι σε ΜΕΘ. 
Τέλος με ανακοίνωσή της η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία «βγάζοντας στη σέντρα» το υπουργείο Υγείας εμφανίζεται 
επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητα της επιστράτευσης των ιατρών 
Πνευμονολόγων, σημειώνοντας ωστόσο ότι κανένας γιατρός δεν 
περισσεύει στη μάχη απέναντι στον κορωνοϊό. 
Οι ίδιοι ζητούν την άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή 
ειδικευόμενων γιατρών και άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες 
συμβάσεις των Πνευμονολόγων - Παθολόγων και Αναισθησιολόγων 
που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις 
ΕΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι οι εν λόγω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον 
αριθμό των γιατρών που επιχειρεί να επιστρατεύσει το υπουργείο. 

https://www.avgi.gr/koinonia/382633_anexelegkti-i-diaspora-anafora-ston-eisaggelea-katethesan-oi-ergazomenoi
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https://www.avgi.gr/koinonia/382635_epitaxi-kai-allon-idiotikon-klinikon-kai-proslipseis-monimoy-prosopikoy
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«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 
η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 
γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 
εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 
προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Άμεση πρόσληψη όλων των εν 

αναμονή ειδικευόμενων ιατρών 

προτείνει η Πνευμονολογική εταιρία 

και όχι επιστράτευση 

Όπως αναφέρει στη 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός 

ΕΣΥ. 

 

Επιφυλακτική ως προς τη χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά 

και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των 

ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν 



περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Σημειώνει ότι οι ιδιώτες 

πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, στην 1η γραμμή 

μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

  

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 

ιατρών, άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των 

Πνευμονολόγων - Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει 

αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

  

Όπως αναφέρει στη 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός 

ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων 

ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 

αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

  

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που 

επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 

επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η 

ΕΠΕ. 

  

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 

πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 

λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες 

την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει 

αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

  

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 

κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 

ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 

η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 

γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 

μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 

μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 



 

Τα χειρότερα έρχονται 

για το ΕΣΥ – Δραματική η 

κατάσταση σε Αττική και 

Αχαΐα 
• Έφη Τσιβίκα 
• 25 Μαρτίου 2021 07:01 Τελευταία ενημέρωση:4:32 μμ 
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Μεγάλη πίεση δέχονται τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, 

ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή 

Ενότητα Αχαΐας, όπου η κατάσταση έχει λάβει δραματικές 

διαστάσεις. 

Το βράδυ της Τετάρτης (24/3) στην επικράτεια νοσηλεύονταν 4290 

ασθενείς με Covid σε απλές κλίνες και 686 διασωληνωμενοι σε 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Το μεγαλύτερο βάρος 

εξακολουθούν να δέχονται τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, με 

2080 ασθενείς σε απλές κλίνες και 370 διασωληνωμένους σε ΜΕΘ. Τα 

εφημερεύοντα νοσοκομεία έρχονται αντιμέτωπα με αθρόες 

εισαγωγές περιστατικών κορονοϊού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

ασθενείς με άλλες παθήσεις νοσηλεύονται σε ράντζα. 

Παρόλο που οι κλίνες ΜΕΘ του ΕΣΥ μαζί με αυτές που έχουν 

παραχωρηθεί από τον ιδιωτικό τομέα, αγγίζουν σήμερα τις 1410 

ανά την επικράτεια, ξεπερνώντας πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 

ασθενείς στα νοσοκομεία της Αττικής βρίσκονται διασωληνωμένοι 

σε θαλάμους. Μάλιστα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), ο αριθμός τους 

σημείωσε «μαύρο» ρεκόρ κατά τη χθεσινή ημέρα. 

Βάσει των στοιχείων της Ομοσπονδίας, χθες Τετάρτη, κενές κλίνες 

ΜΕΘ υπήρχαν μόνο 3 στο νοσοκομείο «ΚΑΤ», 6 στο «Ερυθρός 

Σταυρός», 2 στο «Ευαγγελισμός», 1 στο «Σωτηρία» και 2 στο 

«Αττικόν». Όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Μιχάλης Γιαννάκος, οι 

κλίνες που αδειάζουν καταλαμβάνονται άμεσα από εσωτερικά 

περιστατικά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η μεταφορά 

διασωληνωμένων που νοσηλεύονται σε θαλάμους άλλων 

νοσοκομείων. 

Νοσοκομειακές πηγές αναφέρουν ότι, παρότι βοηθητική, η 

επιστράτευση των 206 ιδιωτών γιατρών δε μπορεί να λύσει το 

πρόβλημα, ενώ εκ των πραγμάτων αποδυναμώνει την ήδη 

«αδύναμη» Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Εργαζόμενοι στα 

https://www.mononews.gr/?s=%CE%95%CE%A3%CE%A5
https://www.mononews.gr/business/apo-ti-hellenic-healthcare-group-i-merida-tou-leontos-ton-idiotikon-klinon-pou-parachorounte-sto-esi
https://www.mononews.gr/business/apo-ti-hellenic-healthcare-group-i-merida-tou-leontos-ton-idiotikon-klinon-pou-parachorounte-sto-esi


νοσοκομεία και αντιπολίτευση ζητούν επίταξη των ιδιωτικών 

κλινικών με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τους, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η ασύμμετρη πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία. 

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει, όμως, η κατάσταση και στην Αχαΐα. 

Είναι ενδεικτικό ότι την Τετάρτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

της Πάτρας και το Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» 

νοσηλεύονταν συνολικά περισσότεροι από 160 ασθενείς με κορονοϊό 

σε απλές κλίνες και 48 ασθενείς στις ΜΕΘ. 

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ζητά τη «μέγιστη ευθύνη απ’ όλους», 

προκειμένου να περιοριστεί η επιδημία και να μπορέσει να 

διαχειριστεί το σύστημα υγείας τις υπέρμετρες ανάγκες, 

επισημαίνοντας ότι οι πόροι έχουν πλέον στερέψει. 

«Το σύστημα Υγείας δέχεται μεγάλες πιέσεις και έχουμε 

επιστρατεύσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. Δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας. Έχουμε πλέον επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις μας, 

για αυτό και απαιτείται η μέγιστη ευθύνη από όλους», ανέφερε την 

Παρασκευή (19/03) ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης 
Σκέρτσος. 

Η επιστημονική κοινότητα τονίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, 

υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα τήρησης των μέτρων στην πιο 

κρίσιμη στιγμή της υγειονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Το τρίτο 

κύμα της επιδημίας κορονοϊού έχει λυγίσει το ΕΣΥ και δυστυχώς οι 

προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες είναι δυσοίωνες. 

Βάσει των μαθηματικών μοντέλων που αναπτύσσει η ομάδα του 

αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της 

Κρήτης Νίκου Τζανάκη, οι αριθμοί θα επιδεινωθούν, ενώ η 

εκτόνωση του επιδημικού κύματος δεν αναμένεται πριν τα τέλη του 

επόμενου μήνα. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς, προβλέπεται ότι θα 

φτάσουν τους 750 τις επόμενες μέρες, ενώ σύμφωνα με τις 

https://www.mononews.gr/?s=%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
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εκτιμήσεις του καθηγητή εντός 10 ημερών θα φανεί εάν θα υπάρξει 

και περαιτέρω αύξηση. Ο κ. Τζανάκης εκτιμά ότι η κάμψη στον 

αριθμό των διασωληνωμένων θα έρθει μετά τις 10 Απριλίου, ενώ 

δεν αποκλείει να φτάσουν και τους 800 κατά την κορύφωση. 

Επιφυλάξεις και «ενστάσεις» για την επιστράτευση ιδιωτών 
γιατρών 

Στη μάχη έχουν ήδη μπει οι περισσότεροι από τους 206  ιδιώτες 

γιατρούς, που επιστρατεύθηκαν στην Αττική, η πλειονότητα των 

οποίων σύμφωνα με πληροφορίες απορροφήθηκε από τα 

νοσοκομεία «Ερυθρός Σταυρός» και «Σισμανόγλειο», όπου 

εντοπίζονται οι μεγαλύτερες  ελλείψεις. 

Εντούτοις, πεδίο προβληματισμού, αποτελεί η συγκεκριμένη 

πρακτική για τις επιστημονικές εταιρείες της Πνευμονολογίας, η 

οποία αποτελεί ειδικότητα πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της 

Covid. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) δηλώνει ότι 

επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητα της επιστράτευσης 

πνευμονολόγων και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα 

υγείας. Παράλληλα, προτείνει άμεση πρόσληψη όλων των εν 

αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν στις λίστες με 

κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, 

άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των πνευμονολόγων – 

παθολόγων και αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις 

στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με 

διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις 

ΜΕΘ. 

Όπως σημειώνει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω 

από 100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την 

στιγμή εκτός ΕΣΥ. Τέλος, ζητά πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και 

τμήματα Covid όσων γιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι 



υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως 

«αγροτικό ιατρείο». 

Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας (ΕΠΝΕΛ), από την πλευρά της, 

δηλώνει αντίθετη με την πρακτική της επιστράτευσης, 

υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα αποδυναμώνει την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και, κατά συνέπεια, επιφορτίζει 

περισσότερο τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των δημόσιων 

νοσοκομείων, στερώντας παράλληλα από τους ασθενείς με Covid-19 

την «πολύτιμη επιστημονική συμβολή του εξειδικευμένου 

Πνευμονολόγου-Φυματιολόγου» στην κοινότητα. 

Εθελοντικά στη μάχη οι ιδιώτες γιατροί της Πάτρας 

Στη μάχη ετοιμάζονται να ριχθούν ιδιώτες γιατροί της Πάτρας με 

τον Ιατρικό Σύλλογο της πόλης (ΙΣΠ) να πρωτοστατεί σε αυτήν την 

προσπάθεια. Μετά από έκτακτη συνεδρίαση, ο ΙΣΠ, αποφάσισε να 

υποστηρίξει το έργο των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, που εδώ 

και έναν χρόνο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί, μέλη του ΔΣ του, δήλωσαν ότι 

τίθενται στη διάθεση της πολιτείας, για τη κάλυψη αναγκών του ΕΣΥ, 

εντός των ορίων ευθύνης του Συλλόγου. Επίσης, όπως αναφέρεται 

σε σχετική ανακοίνωση, «διαπιστώθηκε η ύπαρξη εκπεφρασμένης 

πρόθεσης συνεισφοράς από ικανό αριθμό γιατρών, ειδικοτήτων 

αιχμής, είτε με σχέση μη πλήρους και μη αποκλειστικής 

απασχόλησης, είτε με σχέση πλήρους και μη αποκλειστικής 

απασχόλησης». 

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, ήδη 

έχουν δηλώσει τη διαθεσιμότητά τους 20 γιατροί διαφορετικών 

ειδικοτήτων -πέρα από αυτές που ζητά το Υπουργείο- που 

επιθυμούν να συνδράμουν εθελοντικά στους συναδέλφους τους στο 

ΕΣΥ. 



 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με την ανακοίνωσή της, 
αναφορικά με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων 
δηλώνει ότι ‘’επιφυλάσσεται ως προς τη χρησιμότητά της,  την αμεσότητά 
της χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. 
Παράλληλα τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της 
Covid-19. Οι Συνάδελφοι ιδιώτες Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή 
της πανδημίας, προ έτους, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα 
μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης 
των COVID ασθενών κατ΄οίκον. 

Η ελληνική πνευμονολογική εταιρεία προτείνει: 

• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 
περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των 
Πνευμονολόγων - Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν 
υποβάλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 
1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε 
προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη 
θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις 
επικείμενες κρίσεις.Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω 
από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την 
στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 



αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο –(την πρόταση 
αυτή την έχουμε κάνει ήδη προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και 
υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από 
την προηγούμενη εβδομάδα). 

Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που 
επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 
επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα - και εφόσον απαιτηθεί - να επιτραπεί σε Συναδέλφους που 
το επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το 
ΔΣ της ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να 
δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση 
(part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα 
βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η 
Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι στην 1η 
γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 
μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 
μας», δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κοροναϊός : Η «μητέρα των μαχών» στα 

νοσοκομεία – Ένας στους τέσσερις 

διασωληνώνεται εκτός ΜΕΘ 

Την ώρα που επικρατεί συνωστισμός στα ΜΜΜ και στις κάθε είδους κορονο-

μαζώξεις, συνωστισμός επικρατεί και στα νοσοκομεία της Αττικής εκεί όπου 

γιατροί και ασθενείς μάχονται κατά του κοροναϊού σε έναν αγώνα που μοιάζει 

μάταιος. 

Εδώ και λίγες μέρες, καθημερινά σπάει το ρεκόρ διασωληνωμένων στη χώρα. Οι 

νοσηλευόμενοι ασθενείς με COVID-19 έφτασαν χθες του 5.057, με το ΕΣΥ να 

οδηγείται στα όρια της κατάρρευσης. Στις 576 ανήλθαν οι εισαγωγές το 

περασμένο 24ωρο, με τις 240 στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου που έφτασε να 

απαριθμεί 2.576 ασθενείς. 

Τα χειρότερα έρχονται προειδοποιούν οι ειδικοί, την ώρα που οι εργαζόμενοι στο 

σύστημα έχουν ξεπεράσει από καιρό τις αντοχές τους. Ακόμα και η επιστράτευση 

ιδιωτών γιατρών δεν φαίνεται πως επαρκεί: «πολύ λίγο, πολύ αργά» λένε τόσο οι 

γιατροί στο ΕΣΥ, όσο και αυτοί που επιστρατεύτηκαν και πρέπει να μάθουν από το 

μηδέν πώς να πολεμάνε κατά του κοροναϊού. 

Η χώρα βρίσκεται υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τρίτου κύματος της πανδημίας, με 

τους επιστήμονες να προβλέπουν ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο, όχι μόνο δεν θα 

υπάρξει ύφεση, αλλά πιθανότατα θα καταγραφεί μεγαλύτερος αριθμός 

διασωληνωμένων – υπάρχουν προβλέψεις ακόμη και για 1.000. 

Παράλληλα, ο δείκτης θετικότητας είναι σκαρφαλωμένος στο 5,7% δείχνοντας ότι 

θα αργήσει να υπάρξει η όποια ανάπαυλα στη μεγάλη αυτή μάχη. Με αυτά τα 

δεδομένα, τα όποια σχέδια για άνοιγμα του λιανεμπορίου φυσικά πάνε πίσω. 

Λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι 

https://theworldnews.net/gr-news/koronaios-e-metera-ton-makhon-sta-nosokomeia-enas-stous-tesseris-diasolenonetai-ektos-meth
https://theworldnews.net/gr-news/koronaios-e-metera-ton-makhon-sta-nosokomeia-enas-stous-tesseris-diasolenonetai-ektos-meth
https://theworldnews.net/gr-news/koronaios-e-metera-ton-makhon-sta-nosokomeia-enas-stous-tesseris-diasolenonetai-ektos-meth
https://theworldnews.net/gr-news/koronaios-e-metera-ton-makhon-sta-nosokomeia-enas-stous-tesseris-diasolenonetai-ektos-meth


Μόνο στην Αττική, οι διασωληνωμένοι με κοροναϊό ξεπέρασαν τους 400. Ένας 

στους 4 νοσηλεύεται εκτός ΜΕΘ. 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) που κατέθεσε 

αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τους διασωληνωμένους ασθενείς 

εκτός εντατικής, ορισμένοι εξ’ αυτών περιμένουν για μέρες στη λίστα αναμονής 

για ένα κρεβάτι ΜΕΘ. 

Με βάση τον έκτακτο σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, αύριο Τετάρτη, στις 

εφημερίες του ΕΣΥ για τα Non Covid περιστατικά μπαίνει το 251 ΓΝΑ, καθώς και ο 

Ερυθρός Σταυρός ως νοσοκομείο αποκλειστικής νοσηλείας Covid περιστατικών. 

Την Τρίτη, εφημερεύει το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, με την εφημερία να ξεκινά 

στο νοσοκομείο από τις 14:00 το μεσημέρι. Κάθε 20 λεπτά έφτανε ασθενοφόρο με 

περιστατικό Covid, με το νοσοκομείο να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. 

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό λέει ότι τα πάντα κρέμονται από μία κλωστή, 

αφού ασθενείς περιμένουν σε αυτοσχέδιες μονάδες μέχρι να βρεθεί κρεβάτι. 

Άνθρωποι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ 

Την ίδια στιγμή, με δραματικούς τόνους περιγράφει την κατάσταση στα 

νοσοκομεία η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλοντας, διά του προέδρου της Μιχάλη Γιαννάκου, 

πως «πεθαίνουν διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ» ενόσω βρίσκονται σε 

λίστα αναμονής. 

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει πως σήμερα το πρωί κατέληξε 70χρονος ασθενής στο 

νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ», ο οποίος ήταν διασωληνωμένος πέντε ημέρες 

εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

Ο ίδιος αναφέρει πως γίνεται πλέον επιλογή ασθενών με ηλικιακά κριτήρια. 

«Η απάντηση σε ένα κράτος Δικαίου ποιος μεταξύ δύο ασθενών επιλέγεται για τη 

μία διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ είναι και οι δύο. Το κράτος [πρέπει] να εξασφαλίσει τις 

απαραίτητες ΜΕΘ. Είχε χρόνο και δεν το έπραξε» δηλώνει ο πρόεδρος της 

ΠΟΕΔΗΝ. 

Αναφερόμενος στο θάνατο του 70χρονου ασθενή, επισημαίνει: «Οι γιατροί του ‘Αμαλία 

Φλέμινγκ’ έπραξαν το χρέος τους. Τον διασωλήνωσαν και κάθε ημέρα ενημέρωναν το 

ΕΚΑΒ να βρεθεί ΜΕΘ. Μάταια. Επιτέλους κάντε κάτι». 



Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει πως είναι δεκάδες πλέον οι ασθενείς κορωνοϊού, καθώς 

και γενικά περιστατικά, που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας. 

Κενές κλίνες ΜΕΘ Covid υπήρχαν έως το μεσημέρι δύο στο ΚΑΤ και δύο στο Σωτηρία. 

Στη «μάχη» οι ιδιώτες γιατροί 

Στη μάχη του ΕΣΥ κατά της επιδημίας έχουν πλέον «ριχτεί» και 206 ιδιώτες γιατροί – 

παθολόγοι, γενικοί γιατροί, πνευμονολόγοι- κατόπιν της διαδικασίας 

επιστράτευσής τους. 

Οι επιστρατευμένοι ιδιώτες γιατροί έχουν κατανεμηθεί σχεδόν σε όλα τα δημόσια 

νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, με τους περισσότερους όμως να έχουν κληθεί να 

καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν στα νοσοκομεία αποκλειστικής νοσηλείας 

περιστατικών κοροναϊού. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το ποσοστό των γιατρών που ανταποκρίθηκαν στην 

επιστράτευση αγγίζει το 90%. Η πλειοψηφία τους διοχετεύτηκε στο νοσοκομείο 

Σισμανόγλειο που έχει μετατραπεί αποκλειστικά σε νοσοκομείο covid, ενώ προορίζονται 

25 γιατροί για τον Ερυθρό Σταυρό, 14 για το Θριάσιο νοσοκομείο και 10 για το Αττικό. 

Τα ευτράπελα δεν έλειψαν: οι περισσότεροι ιδιώτες γιατροί έχουν χρόνια να δουλέψουν 

σε νοσοκομείο και σε εφημερία, έχουν οικογένειες και έχουν δομήσει τη ζωή τους γύρω 

από τη δουλειά τους στο ιατρείο. Επίσης, πρέπει να αφήσουν στην άκρη τους πελάτες 

τους, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία εξέφρασε την επιφυλακτικότητα της απέναντι στη 

χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της επιστράτευσης. 

Προτείνει, ωστόσο, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων γιατρών και 

άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 

Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις 

ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 

αυτού ως αγροτικό ιατρείο. Μάλιστα υπογραμμίζει ότι οι παραπάνω προτάσεις 

υπερκαλύπτουν τον αριθμό των γιατρών που επιχειρεί να επιστρατεύσει το 

υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα βρεθούν οι αναγκαίες 

λύσεις που αναζητά το ΕΣΥ αυτή την περίοδο. 



Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 

πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του 

ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 

εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία 

των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 

χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική 

κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 

δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να 

εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

Θλιβερά ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων – Φουντώνει η 

πανδημία σε Αττική και Μακεδονία 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 3.586 νέα κρούσματα, 699 διασωληνωμένους και 51 

θανάτους. Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων καταγράφηκε και στην Αττική (1.779). 

Το Λεκανοπέδιο καταγράφει τριπλάσια νούμερα νέων διαγνώσεων σε όλες της 

περιφερειακές της ενότητες πλην των Νήσων. Από τα σημερινά 1.779 κρούσματα 

470 εντοπίζονται στο κέντρο, 320 στον Πειραιά, 282 στα Δυτικά Προάστια, 244 

στην Ανατολική Αττική και 121 στη Δυτική, 180 στα Βόρεια και 144 στα Νότια 

Προάστια και 18 στις Νήσους. 

Η πανδημία φουντώνει και στη Μακεδονία με ένα μεγάλο τριψήφιο για 

τη Θεσσαλονίκη (398) και έπειτα 37 για την Ημαθία, 31 για το Κιλκίς, 53 για 

την Πέλλα, 23 για την Πιερία, 48 για τη Χαλκιδική και 36 για τις Σέρρες από την 

Κεντρική και για τη Δυτική 15 στα Γρεβενά, 28 στην Καστοριά και 82 στην Κοζάνη, 

με τις δύο τελευταίες περιφέρειες να ανάγονται σε οδηγούς της πανδημίας στην 

περιφέρεια. 

Σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις έδειξαν τα αποτελέσματα των 

εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την 

επιδημιολογική επιτήρηση του SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα για το διάστημα 15 

έως 21 Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. 

 

 



 

Προτάσεις της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας 
για το ζήτημα της 
επιστράτευσης 
23 Μαρτίου 2021 

 

Επιφυλακτική ως προς τη χρησιμότητά της, την αμεσότητά της χρονικά και την 
αποτελεσματικότητά της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών 
Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη 
μάχη κατά του Covid-19. 

Σημειώνει μάλιστα ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της 
πανδημίας στην πρώτη γραμμή της μάχης, προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο 



Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ 
οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, 
άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των πνευμονολόγων – 
παθολόγων και αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο 
διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει μάλιστα, στην 1η και 2η ΥΠΕ, έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 
100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός ΕΣΥ. 
Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 
αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί 
να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες 
του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ σημειώνει ότι εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στη λειτουργία του 
ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 
εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά τη λειτουργία των 
κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 
χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 
δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 
να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 



 

Κατακραυγή από τους Πνευμονολόγους 

για τις κυβερνητικές ευθύνες και τη 

διαχείριση της πανδημίας 
Καθαρή θέση για την ανάγκη άμεσης πρόσληψης όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 

γιατρών που βρίσκονται στις λίστες, για την άμεση ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

των τριμήνων συμβάσεων πνευμονολόγων, παθολόγων και αναισθησιολόγων που 

έχουν υποβάλλει αιτήσεις στο πρόσφατο σχετικό διαγωνισμό, για την άμεση πρόσληψη 

πνευμονολόγων που είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά και με επιφυλάξεις για 

τη χρησιμότητα της επιστράτευσης των πνευμονολόγων εξέφρασε με ανακοίνωσή της η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

The Press Project 

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 Αναρτήθηκε: 19:35:26 

 



«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 
χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 
δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 
να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην 
ανακοίνωση του ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, στον απόηχο της 
επίταξης των 206 γιατρών από την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας. 

Στην ανακοίνωσή τους, οι Πνευμονολόγοι αδειάζουν την κυβερνητική πολιτική 
εκφράζοντας επιφυλάξεις για την κίνηση της κυβέρνησης να επιτάξει τους 
γιατρούς, ενώ παράλληλα παραθέτει σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης. 

Όπως αναφέρουν, καλούν την κυβέρνηση να προσλάβει άμεσα τόσο τους εν 
αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων 
των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και όσους πνευμονολόγους είναι 
υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε κλινικές και τμήματα COVID, όσο και να 
εντάξει άμεσα στο ΕΣΥ τους πνευμονολόγους, παθολόγους και 
αναισθησιολόγους που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για 
θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία 
ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα 
παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις 
επικείμενες κρίσεις. 

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση της ΕΠΕ: 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Άκρως επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και 
την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) αναφορικά την επιστράτευση των ιατρών 
Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη 
κατά της Covid-19. 

Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, 
στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, 
άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων 
και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για 
θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 



Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 
αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 
επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ 
στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 
Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του 
ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 
εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των 
κλινικών του ΕΣΥ. «Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε 
όλοι κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, 
ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 
δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να 
εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Επιφυλάξεις για την 

επιστράτευση- Τι προτείνει 
15:40 - 23 Μαρ 2021 | ΥΓΕΙΑ 

 

Ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων 

εξέδωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), η οποία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται 

ως προς τη χρησιμότητα, την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητά της στο σύστημα 

υγείας. 

Παράλληλα, τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19, 

προσθέτοντας ότι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ 

έτους, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρείας προτείνει: 

- ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν στις 

λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

https://www.reporter.gr/Eidhseis/Ygeia
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- ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - Παθολόγων και 

Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις 

ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου 

για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στη συνέχεια ή/και ισχυρής 

μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό 

πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός 

ΕΣΥ. 

- Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών Πνευμονολόγων είναι 

υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – 

(την πρόταση αυτή την έχει κάνει ήδη προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η 

θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα). 

Όπως σημειώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, οι παραπάνω προτάσεις 

υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και 

αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα - και εφόσον απαιτηθεί - προτείνει να επιτραπεί σε συναδέλφους που το 

επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της ΕΠΕ δήλωσαν 

ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του 

ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 

εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

"Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 

αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι 

και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 

εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 

μας", δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
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Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της 

δημόσιας υγείας 

23 Μαρτίου 2021 

 

Γιατροί και νοσηλευτές στα όρια τους 
Κάθε έλεγχο μοιάζει ότι έχει χάσει η κυβέρνηση όσον αφορά στη διαχείριση της 
πανδημίας. Την ώρα που γιατροί, νοσηλευτές δίνουν την πιο δύσκολη μάχη στην 
πρώτη γραμμή ενάντια στον κορωνοϊό, την ώρα που «κονβόι» ασθενοφόρων 
μεταφέρουν άτομα σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία που εφημερεύουν και την 
ώρα που τα κρούσματα παραμένουν πάνω από τα 3.000 και οι διασωληνωμένοι 
πλησιάζουν τους 700, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Αττική, βρίσκεται στα όρια 
αντοχής. 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας υγείας βρισκόμενοι στα όριά 
τους καταφεύγουν στη δικαιοσύνη κραυγάζοντας βοήθεια προς μία κυβέρνηση που 
συνεχίζει να κωφεύει. 

Ενδεικτικό, μεταξύ άλλων, της τραγικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα 
νοσοκομεία είναι το κλείσιμο της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο 

https://www.candiadoc.gr/2021/03/23/sti-dikaiosyni-katafeygoyn-oi-ergazo/


Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ένα μόλις μήνα μετά τα εγκαίνια που 
πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και αφού πραγματοποιήθηκε 
ένα μόλις χειρουργείο από τότε. 

Δείτε: Πάτρα: Έκλεισε η καρδιοχειρουργική κλινική που εγκαινίασε πριν ένα 
μήνα ο Κικίλιας 

Παράλληλα, το σωματείο εργαζομένων στο Δρομοκαΐτειο κατέθεσε αναφορά στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών καταγγέλλοντας ότι έχει χαθεί κάθε έλεγχος στη διασπορά 
του κορωνοϊού στο νοσοκομείο, καθώς ήδη έχουν εντοπισθεί περίπου 50 ασθενείς 
θετικοί. 

Οι ίδιοι καταγγέλλουν μάλιστα ότι «το νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε Γενικό 
Νοσοκομείο νοσηλείας περιστατικών κορωνοϊού, χωρίς γιατρούς, λοιπό προσωπικό, 
μέσα ατομικής προστασίας και χωρίς οξυγόνο». 

Σημειώνεται ότι τη νομική οδό ακολουθούν και οι νοσοκομειακοί γιατροί 
καταθέτοντας στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 

Δείτε: Νοσοκομειακοί γιατροί: Αναφορά στον Άρειο Πάγο για τους 
διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ 

Η ΟΕΝΓΕ τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τους ασθενείς 
που νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ. «Είναι αυτή που επιλέγει να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ 
διασωληνωμένοι ασθενείς» καταγγέλλουν αναφερόμενοι στην κυβέρνηση οι γιατροί 
στα νοσοκομεία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα ότι το ΕΣΥ διαθέτει 
περισσότερες από 1.000 ΜΕΘ, την ώρα που οι διασωληνωμένοι είναι 699, 
όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, ένας 70χρονος ασθενής με covid-19 που είχε 
διασωληνωθεί πριν από 5 ημέρες και βρισκόταν στο Σισμανόγλειο, την Τρίτη έχασε 
την μάχη πριν βρεθεί στην εντατική. 

Δείτε: Καταγγελία σοκ της ΠΟΕΔΗΝ: Πέθανε 70χρονος διασωληνωμένος πέντε 
ημέρες εκτός ΜΕΘ! 

Κραυγή αγωνίας εκπέμπει και το ΔΣ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών 
Πειραιώς, καθώς υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα 
και για επίταξη περαιτέρω ιδιωτικών κλινικών για την μάχη ενάντια στην πανδημία, 
την ώρα που δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς αναζητούν μάταια κρεβάτι σε ΜΕΘ. 

Τέλος με ανακοίνωσή της η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία «βγάζοντας στη 
σέντρα» το υπουργείο Υγείας εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητα 
της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων, σημειώνοντας ωστόσο ότι κανένας 
γιατρός δεν περισσεύει στη μάχη απέναντι στον κορωνοϊό. 

Οι ίδιοι ζητούν την άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων γιατρών 
και άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 
Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο 
διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι οι εν λόγω προτάσεις 

https://www.candiadoc.gr/2021/03/23/patra-ekleise-kardiocheiroyrgiki-kl/
https://www.candiadoc.gr/2021/03/23/patra-ekleise-kardiocheiroyrgiki-kl/
https://www.candiadoc.gr/2021/03/23/nosokomiakoi-giatroi-anafora-ston-ar/
https://www.candiadoc.gr/2021/03/23/nosokomiakoi-giatroi-anafora-ston-ar/
https://www.candiadoc.gr/2021/03/23/kataggelia-sok-tis-poedin-pethane-70chron/
https://www.candiadoc.gr/2021/03/23/kataggelia-sok-tis-poedin-pethane-70chron/


υπερκαλύπτουν τον αριθμό των γιατρών που επιχειρεί να επιστρατεύσει το 
υπουργείο. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 
αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, 
είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και 
ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 
προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οι προτάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας για την ενίσχυση του ΕΣΥ 

Γιώργος Παπαϊωάννου 
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EUROKINISSI 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με ανακοίνωση της 
αναφορικά με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών 
Πνευμονολόγων δήλωσε ότι επιφυλάσσεται ως προς την 
χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 
αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. 

https://www.news4health.gr/news/author/393-giwrgospapaiwannoy
https://www.news4health.gr/news/author/393-giwrgospapaiwannoy


Παράλληλα τόνισε ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. 
«Οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην 
1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄οίκον.» ανέφεραν χαρακτηριστικά. 

Οι προτάσεις για ενίσχυση του ΕΣΥ 
Στη συνέχεια, η Ελληνική Πνευμονολογικη Εταιρεία πρότεινε τα εξής για την ενίσχυση 
του ΕΣΥ: 

1. ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν 
στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών. 

2. ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - 
Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 
πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία 
ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα 
παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους 
στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 
100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός 
ΕΣΥ. 

3. Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών Πνευμονολόγων 
είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως 
αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε κάνει ήδη προς το Υπουργείο 
και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ 
από την προηγούμενη εβδομάδα). 

Σύμφωνα με την Εταιρελια, οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των 
ιατρών που επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 
επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα - και εφόσον απαιτηθεί - να επιτραπεί σε Συναδέλφους που το επιθυμούν 
(πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα 
το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ 
με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 
εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 
αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, 
είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε 
οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος 
όλων μας» δήλωσε το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
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Επιφυλακτική ως προς τη 

χρησιμότητα της επιστράτευσης 

η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με ανακοίνωσή της αναφορικά με 

το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων δηλώνει ότι 

επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. 

Παράλληλα τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-

19, προσθέτοντας ότι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της 



πανδημίας, προ έτους, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 

επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID 

ασθενών κατ΄οίκον. 

Παράλληλα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρείας προτείνει: 

– ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. 

– ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο 

διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής 

που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε 

μόνιμη θέση στη συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες 

κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

– Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 

αυτού ως αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχει κάνει ήδη προς το 

Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας 

του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα). 

Όπως σημειώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, οι παραπάνω προτάσεις 

υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να επιστρατεύσει το 

Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην 

παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα – και εφόσον απαιτηθεί – προτείνει να επιτραπεί σε συναδέλφους 

που το επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ 

της ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν 

συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για 

κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει 

αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 



“Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 

χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική 

κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της 

τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν 

και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας”, δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Επιφυλάξεις για την επιστράτευση 

ιατρών – Τι προτείνει 

 

 

 

 



 

Την ώρα που επικρατεί συνωστισμός στα ΜΜΜ και στις κάθε είδους κορονο-μαζώξεις, συνωστισμός 

επικρατεί και στα νοσοκομεία της Αττικής εκεί όπου γιατροί και ασθενείς μάχονται κατά του 

κοροναϊού σε έναν αγώνα που μοιάζει μάταιος. 

Εδώ και λίγες μέρες, καθημερινά σπάει το ρεκόρ διασωληνωμένων στη χώρα. Οι νοσηλευόμενοι 
ασθενείς με COVID-19 έφτασαν χθες του 5.057, με το ΕΣΥ να οδηγείται στα όρια της 
κατάρρευσης. Στις 576 ανήλθαν οι εισαγωγές το περασμένο 24ωρο, με τις 240 στα νοσοκομεία 
του λεκανοπεδίου που έφτασε να απαριθμεί 2.576 ασθενείς. 

Τα χειρότερα έρχονται προειδοποιούν οι ειδικοί, την ώρα που οι εργαζόμενοι στο σύστημα 
έχουν ξεπεράσει από καιρό τις αντοχές τους. Ακόμα και η επιστράτευση ιδιωτών γιατρών δεν 
φαίνεται πως επαρκεί: «πολύ λίγο, πολύ αργά» λένε τόσο οι γιατροί στο ΕΣΥ, όσο και αυτοί που 
επιστρατεύτηκαν και πρέπει να μάθουν από το μηδέν πώς να πολεμάνε κατά του κοροναϊού. 



Η χώρα βρίσκεται υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τρίτου κύματος της πανδημίας, με τους 
επιστήμονες να προβλέπουν ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο, όχι μόνο δεν θα υπάρξει ύφεση, 
αλλά πιθανότατα θα καταγραφεί μεγαλύτερος αριθμός διασωληνωμένων – 
υπάρχουν προβλέψεις ακόμη και για 1.000. 
Παράλληλα, ο δείκτης θετικότητας είναι σκαρφαλωμένος στο 5,7% δείχνοντας ότι θα αργήσει 
να υπάρξει η όποια ανάπαυλα στη μεγάλη αυτή μάχη. Με αυτά τα δεδομένα, τα όποια σχέδια 
για άνοιγμα του λιανεμπορίου φυσικά πάνε πίσω. 

Λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι 

Μόνο στην Αττική, οι διασωληνωμένοι με κοροναϊό ξεπέρασαν τους 400. Ένας στους 4 
νοσηλεύεται εκτός ΜΕΘ. 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) που κατέθεσε αναφορά στην 
εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τους διασωληνωμένους ασθενείς εκτός εντατικής, ορισμένοι 
εξ’ αυτών περιμένουν για μέρες στη λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι ΜΕΘ. 

Με βάση τον έκτακτο σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, αύριο Τετάρτη, στις εφημερίες του 
ΕΣΥ για τα Non Covid περιστατικά μπαίνει το 251 ΓΝΑ, καθώς και ο Ερυθρός Σταυρός ως 
νοσοκομείο αποκλειστικής νοσηλείας Covid περιστατικών. 

Την Τρίτη, εφημερεύει το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, με την εφημερία να ξεκινά στο 
νοσοκομείο από τις 14:00 το μεσημέρι. Κάθε 20 λεπτά έφτανε ασθενοφόρο με περιστατικό 
Covid, με το νοσοκομείο να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. 

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό λέει ότι τα πάντα κρέμονται από μία κλωστή, αφού ασθενείς 
περιμένουν σε αυτοσχέδιες μονάδες μέχρι να βρεθεί κρεβάτι. 

«Έρχεται μια πολύ δύσκολη νύχτα» 

Μιλώντας στο MEGA, η Όλγα Κοσμοπούλου, λοιμωξιολόγος, υπεύθυνη 1ης μονάδας Covid Γ.Ν 
Νίκαιας, σημείωσε ότι η αποψινή νύχτα της εφημερίας θα είναι πολύ δύσκολη. 

«Στη σημερινή εφημερία έχουν εξεταστεί πάνω από 65 περιστατικά Covid και έχουν εισαχθεί 
27. Έχουμε πέντε διασωληνωμένους με Covid σε κοινούς θαλάμους και προβλέπεται δύσκολη η 
νύχτα». 

Η έλευση των επιστρατευμένων γιατρών στο νοσοκομείο, δε διευκολύνει την κατάσταση, 
σύφωνα με την κ. Κοσμοπούλου, καθώς αυτό που χρειάζεται είναι κλίνες νοσηλείας. 

«Το ερώτημα δεν είναι τι δίνει μια ανάσα σε εμάς, αλλά τι δίνει μια ανάσα στους ασθενείς, και 
αν μετρήσουμε τις ανάγκες των ασθενών, αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι κλίνες 
νοσηλείας, οι κλίνες νοσηλείας δεν επαρκούν στα δημόσια νοσοκομεία», τονίζει και επισημαίνει 
ότι οι κενές θέσεις γιατρών που υπάρχουν στο νοσοκομείο θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί με 
προσλήψεις και όχι με επίταξη. 

«Είναι ανάγκη να διαταραχθεί απολύτως η ζωή και η ισορροπία των συναδέλφων 
μικροεπαγγελματιών προκειμένου να μη γίνουν οι προσλήψεις που λείπουν;», αναρωτήθηκε, 
σημειώνοντας ότι οι κενές θέσεις των δημόσιων νοσοκομείων και η μη κάλυψή τους είναι 
διαχρονικό πρόβλημα. 



Ζήτημα προκύπτει και από την επάρκεια των επιταγμένων γιατρών και την τοποθέτησή τους 
στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς η χρόνια απουσία τους από το ΕΣΥ μπορεί να δημιουργήσει 
επιπλέον προβλήματα. 

«Δεν είναι μόνο τα χέρια, δεν είναι μόνο οι κλίνες που λείπουν. Αυτοί οι συνάδελφοι πώς θα 
δουλέψουν με τι συσκευές μόνιτορ, με τι οξύμετρα, με τι αναπνευστήρες; Ούτως ή άλλως έχουμε 
οριακό αριθμό υλικού», κατέληξε η κ. Κοσμοπούλου. 

Άνθρωποι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ 

Την ίδια στιγμή, με δραματικούς τόνους περιγράφει την κατάσταση στα νοσοκομεία 
η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλοντας, διά του προέδρου της Μιχάλη Γιαννάκου, πως «πεθαίνουν 
διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ» ενόσω βρίσκονται σε λίστα αναμονής. 

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει πως σήμερα το πρωί κατέληξε 70χρονος ασθενής στο νοσοκομείο 
«Αμαλία Φλέμινγκ», ο οποίος ήταν διασωληνωμένος πέντε ημέρες εκτός Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας 

Ο ίδιος αναφέρει πως γίνεται πλέον επιλογή ασθενών με ηλικιακά κριτήρια. 

«Η απάντηση σε ένα κράτος Δικαίου ποιος μεταξύ δύο ασθενών επιλέγεται για τη μία διαθέσιμη 
κλίνη ΜΕΘ είναι και οι δύο. Το κράτος [πρέπει] να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ΜΕΘ. Είχε 
χρόνο και δεν το έπραξε» δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. 

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει πως είναι δεκάδες πλέον οι ασθενείς κορωνοϊού, καθώς και 
γενικά περιστατικά, που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. 

▪ Σισμανόγλειο: 10 άτομα 

▪ Ελπίς: 4 

▪ Παμμακάριστος: 2 

▪ Γεννηματάς: 8 

▪ Λαϊκό: 2 

▪ Ιπποκράτειο: 1 

▪ Τζάνειο: 5 

▪ Γενικό Κρατικό Νίκαιας: 8 

▪ Θριάσιο: 4 

▪ Αλεξάνδρας: 5 στην καρδιολογική μονάδα 

Κενές κλίνες ΜΕΘ Covid υπήρχαν έως το μεσημέρι δύο στο ΚΑΤ και δύο στο Σωτηρία. 

Στη «μάχη» οι ιδιώτες γιατροί 

Στη μάχη του ΕΣΥ κατά της επιδημίας έχουν πλέον «ριχτεί» και 206 ιδιώτες γιατροί – 
παθολόγοι, γενικοί γιατροί, πνευμονολόγοι- κατόπιν της διαδικασίας επιστράτευσής τους. 

Οι επιστρατευμένοι ιδιώτες γιατροί έχουν κατανεμηθεί σχεδόν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία 
του λεκανοπεδίου, με τους περισσότερους όμως να έχουν κληθεί να καλύψουν τις ανάγκες που 
υπάρχουν στα νοσοκομεία αποκλειστικής νοσηλείας περιστατικών κοροναϊού. 



Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το ποσοστό των γιατρών που ανταποκρίθηκαν στην 
επιστράτευση αγγίζει το 90%. Η πλειοψηφία τους διοχετεύτηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο 
που έχει μετατραπεί αποκλειστικά σε νοσοκομείο covid, ενώ προορίζονται 25 γιατροί για τον 
Ερυθρό Σταυρό, 14 για το Θριάσιο νοσοκομείο και 10 για το Αττικό. 

Τα ευτράπελα δεν έλειψαν: οι περισσότεροι ιδιώτες γιατροί έχουν χρόνια να δουλέψουν σε 
νοσοκομείο και σε εφημερία, έχουν οικογένειες και έχουν δομήσει τη ζωή τους γύρω από τη 
δουλειά τους στο ιατρείο. Επίσης, πρέπει να αφήσουν στην άκρη τους πελάτες τους, 
δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία εξέφρασε την επιφυλακτικότητα της απέναντι στη 
χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της επιστράτευσης. 

Προτείνει, ωστόσο, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων γιατρών και άμεση 
ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 
Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 πνευμονολόγοι, 
πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε 
κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου 
και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

Μάλιστα υπογραμμίζει ότι οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των γιατρών 
που επιχειρεί να επιστρατεύσει το υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα 
βρεθούν οι αναγκαίες λύσεις που αναζητά το ΕΣΥ αυτή την περίοδο. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε πνευμονολόγους που το 
επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-
time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας 
COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και 
συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι 
στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας 
προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

Θλιβερά ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων – Φουντώνει η 
πανδημία σε Αττική και Μακεδονία 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 3.586 νέα κρούσματα, 699 διασωληνωμένους και 51 θανάτους. 
Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων καταγράφηκε και στην Αττική (1.779). 

Το Λεκανοπέδιο καταγράφει τριπλάσια νούμερα νέων διαγνώσεων σε όλες της περιφερειακές 
της ενότητες πλην των Νήσων. Από τα σημερινά 1.779 κρούσματα 470 εντοπίζονται στο 
κέντρο, 320 στον Πειραιά, 282 στα Δυτικά Προάστια, 244 στην Ανατολική Αττική και 121 
στη Δυτική, 180 στα Βόρεια και 144 στα Νότια Προάστια και 18 στις Νήσους. 

Η πανδημία φουντώνει και στη Μακεδονία με ένα μεγάλο τριψήφιο για τη Θεσσαλονίκη (398) 
και έπειτα 37 για την Ημαθία, 31 για το Κιλκίς, 53 για την Πέλλα, 23 για την Πιερία, 48 για 



τη Χαλκιδική και 36 για τις Σέρρες από την Κεντρική και για τη Δυτική 15 στα Γρεβενά, 28 
στην Καστοριά και 82 στην Κοζάνη, με τις δύο τελευταίες περιφέρειες να ανάγονται σε οδηγούς 
της πανδημίας στην περιφέρεια. 

Σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις έδειξαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων 
του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του SARS-
CoV-2 σε αστικά λύματα για το διάστημα 15 έως 21 Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με την 
προηγούμενη εβδομάδα. 
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Προτάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
έναντι της επιστράτευσης 
Συντάκτης: Viruson: 23/03/2021, 16:30Κατηγορίες: Νέα, Ρεπορτάζ, Φορείς ΥγείαςΧωρίς Σχόλια 

 Εκτύπωση Email 

FacebookTwitterViberWhatsAppE-mailΠερισσότερα... 

Τις προτάσεις  της καταθέτει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την 
διαχείριση του τρίτου πανδημικού κύματος με αφορμή την επιστράτευση 
των ιατρών πνευμονολόγων. 

Στην ανακοίνωση της, τονίζεται ότι η ΕΠΕ «επιφυλάσσεται ως προς την 
χρησιμότητά της,  την αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα 
αυτής στο σύστημα υγείας. Παράλληλα τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν 
περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19». 

Με νόημα η ΕΠΕ επισημαίνει ότι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρέθηκαν  στην 
πρώτη γραμμή  του «μετώπου» κατά της πανδημίας σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄ οίκον. 

Με μια σειρά από προτάσεις οι ΕΠΕ εκτιμά ότι  θα υπερκαλυφθεί ο αριθμός των 
ιατρών «που επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 
επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση». 

Οι προτάσεις της ΕΠΕ για την αντιμετώπιση του πανδημικού κύματος: 

• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 
περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών. 

• ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 
Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 
πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία 
ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα 
παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις 
επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 
100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή 
εκτός ΕΣΥ. 
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• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του 
χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε κάνει ήδη 
προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της 
ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα). 

Ήδη η ΕΠΕ έχει καταγράψει περιπτώσεις εθελοντών για μερική απασχόληση 
ή για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες, ώστε να 
διευκολυνθεί η λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

Με ενωτική πρόθεση χωρίς «αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις» και 
μαχητικότητα  για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης το ΔΣ της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας τονίζει  ότι ελπίζει πως  «οι 
εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς 
όφελος όλων μας». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οι προτάσεις των πνευμονολόγων 

αντί της επιστράτευσης 

 

 

 

 

 

 

Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την 

αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα της 

στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση 

των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι 

κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-

19. Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται 

από την αρχή της πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης 



προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID 

ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 
ιατρών, άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 
Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 
πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 
Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 
Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 
αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 
«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που 
επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές 
ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 
Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία 
του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα 
ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την 
λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 
«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 
χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 
δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 
να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 



 

Αδειάζουν την κυβέρνηση για τις επιτάξεις οι πνευμονολόγοι 

 
Τη στιγμή που το μπρα ντε φερ της κυβέρνησης με τους ιδιώτες γιατρούς 
για το θέμα της επιστράτευσης είναι σε εξέλιξη, η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις εκθέτοντας 
το Μαξίμου και το υπουργείο Υγείας. 

Η ΕΠΕ εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την 
αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα 
υγείας για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας 
παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. 

Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της 
πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών 
κατ’ οίκον. 

Προτείνει, ωστόσο, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 
γιατρών και άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις 



των Πνευμονολόγων - Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν 
υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός 
ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων 
ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 
αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

Μάλιστα υπογραμμίζει ότι οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον 
αριθμό των γιατρών που επιχειρεί να επιστρατεύσει το υπουργείο Υγείας, 
προσθέτοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα βρεθούν οι αναγκαίες λύσεις που 
αναζητά το ΕΣΥ αυτή την περίοδο. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 
λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες 
την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η 
πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 
γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 
μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 
μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

πηγή: efsyn.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επιφυλάξεις της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας 

για την επιστράτευση 

ιδιωτών γιατρών. Προτάσεις 
23 Μαρτίου 2021 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με την ανακοίνωση της, αναφορικά 

με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων δηλώνει 

ότι επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητά της,  την αμεσότητα της χρονικά 

και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. Παράλληλα τονίζει 

ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Οι Συνάδελφοι 

ιδιώτες Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην 1η 

http://ergasianet.gr/wp-content/uploads/2021/03/epne-epe-pnevmonologiki-etaireia.jpg


γραμμή μάχης προσφέροντας  τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄οίκον. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων 

– Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις 

στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με 

διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – 

με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής 

μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν 

αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των 

οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση 

του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε 

κάνει ήδη προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική 

γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη 

εβδομάδα). 

Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 

επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ 

στην παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα – και εφόσον απαιτηθεί – να επιτραπεί σε Συναδέλφους που το 

επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της ΕΠΕ 

δήλωσαν ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν συμμετοχή 

στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες 

την εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την 

λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 



«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 

αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, 

είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και 

ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 

προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Επιφυλάξεις για την επιστράτευση 

ιατρών – Τι προτείνει 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), με ανακοίνωσή της, 

δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ως προς τη χρησιμότητα, την 

αμεσότητα και την αποτελεσματικότητά της στο σύστημα υγείας… 

Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

(ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων ως προς την 

χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα 

αυτής στο σύστημα υγείας, καταθέτει σειρά προτάσεων στο αρμόδιο 

υπουργείο. 

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν 

περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19 και υπενθυμίζει ότι όλοι οι ιδιώτες 



Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην 

πρώτη γραμμή της μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των covid ασθενών 

κατ΄οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 

πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία 

ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ -με 

δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής 

μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν 

αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων 

βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του 

χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η πρόταση αυτή έχει ήδη γίνει προς 

το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της 

ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 

κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 

ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 

η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 

γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 

μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 

μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.πηγη 

https://voicenews.gr/elliniki-pnevmonologiki-etaireia-epifylaxeis-gia-tin-epistratefsi-iatron-ti-proteinei/


 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Επιφυλάξεις για την 

επιστράτευση ιατρών 

Τι προτείνει 

Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών 

Πνευμονολόγων ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα 

της χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα 

υγείας, καταθέτει σειρά προτάσεων στο αρμόδιο υπουργείο.  

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας 

ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid -19 και 

υπενθυμίζει ότι όλοι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από 

την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην πρώτη γραμμή της 

μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 



Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των covid ασθενών 

κατ΄οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει:  

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών 

που περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των 

χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των 

Πνευμονολόγων – Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν 

υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ 

(στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που 

ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα 

παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής 

μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ 

έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί 

εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 

αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η πρόταση 

αυτή έχει ήδη γίνει προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει 

ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την 

προηγούμενη εβδομάδα. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που 

δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να 

υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και 

συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, 

είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της 

τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να 



εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» 

δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Επιφυλάξεις ως 

προς την επίταξη Πνευμονολόγων 
Ανακοίνωση στην οποία διατυπώνει τις επιφυλάξεις της σχετικά 

με την επιστράτευση ιδιωτών Πνευμονολόγων ως προς την 

χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας, εξέδωσε η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καταθέτοντας παράλληλα 

σειρά προτάσεων στο υπουργείο. 

 

Όπως τονίζει η ΕΠΕ, κανένας γιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά 

της Covid-19, ενώ υπενθυμίζει ότι όλοι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι 

βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της 

μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των covid ασθενών κατ΄οίκον. 

 



Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 

 

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 

πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με 

διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις 

ΜΕΘ 

-με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και 

ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η 

ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ 

των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση 

του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η πρόταση αυτή έχει ήδη 

γίνει προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική 

γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη 

εβδομάδα. 

 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 

κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 

ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. 

Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι 

στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 

εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 

προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
 

 

 

 



 

Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Επιχειρήματα κατά της επίταξης 

των γιατρών 

 



Ενστάσεις για την χρησιμότητά της, την αμεσότητα 

της χρονικά και την αποτελεσματικότητα της 

επιστράτευσης των ιδιωτών γιατρών διατυπώνει η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας ιατρός 

δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19 και υπενθυμίζει ότι όλοι οι 

ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ 

έτους, στην πρώτη γραμμή της μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 

επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των 

covid ασθενών κατ΄οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 

πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με 

διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις 

ΜΕΘ 

-με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και 

ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η 

ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ 

των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση 

του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η πρόταση αυτή έχει ήδη 

γίνει προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική 



γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη 

εβδομάδα. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 

κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 

ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. 

Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι 

στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 

εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 

προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ): Τοποθέτηση και 

Προτάσεις αναφορικά με το ζήτημα της επιστράτευσης των 

Πνευμονολόγων 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με την ανακοίνωση της, 
αναφορικά με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων δηλώνει 
ότι επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητά της,  την αμεσότητα της 
χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα 
υγείας. Παράλληλα τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά 
της Covid-19. Οι Συνάδελφοι ιδιώτες Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή 
της πανδημίας, προ έτους, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 
επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID 
ασθενών κατ΄οίκον. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 
περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων 
– Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις 
στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με 
διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – 



με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής 
μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν 
αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των 
οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση 
του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε 
κάνει ήδη προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική 
γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη 
εβδομάδα). 

Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί 
να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες 
του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα – και εφόσον απαιτηθεί – να επιτραπεί σε Συναδέλφους που το 
επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της 
ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν 
συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για 
κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 
χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 
δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να 
εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Επιφυλακτική η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία με 

την επίταξη 
Από Newsroom Στις 17:05, 23 Μαρ 2021 

Πηγή: EUROKINISSI 

 Μοιράσου  

Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα 

της χρονικά και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα 

υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

(ΕΠΕ) για την επίταξη των ιατρών Πνευμονολόγων. 

https://www.powergame.gr/author/newsroom/
https://www.powergame.gr/tag/elliniki-pnevmonologiki-etaireia-epe/
https://www.powergame.gr/tag/epitaxi/


Η ΕΠΕ τονίζει παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει 

στη μάχη κατά της COVID-19. Μέσω ανακοίνωσης, 

σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την 

αρχή της πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας 

τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ μάλιστα, στην ανακοίνωσή της προτείνει: 

• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή 

ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν στις λίστες με 

κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. 

• ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των 

Πνευμονολόγων – Παθολόγων και Αναισθησιολόγων 

που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο 

διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με 

διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 

3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε 

μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής 

μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η 

και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή 

την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων 

ιατρών Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας 



υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως 

αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε 

κάνει ήδη προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει 

ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ 

από την προηγούμενη εβδομάδα). 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των 

ιατρών που επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και 

αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην 

παρούσα δύσκολη φάση», υπογραμμίζει η ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται στην ανακοίνωση, εφόσον 

απαιτηθεί, να επιτραπεί σε πνευμονολόγους που το 

επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του 

ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες 

την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα 

βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του 

ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που 

δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να 

υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 

αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. 

Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα 

συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 

δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να 



εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» 

δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Αχρείαστη και μη αποτελεσματική η 

επιστράτευση 

 Από N.  24/03/2021 Δεν υπάρχουν Σχόλια 

ΜοιραστείτεTweetPinterest+  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με την ανακοίνωση της, αναφορικά 
με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων δηλώνει ότι 
επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και 
την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. Παράλληλα τονίζει ότι 
κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Οι Συνάδελφοι 
ιδιώτες Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ έτους, 
στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄οίκον. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν 
στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.  

ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων 
και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό 
για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που 
ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη 
θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. 
Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί 
εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ.  

Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών Πνευμονολόγων 
είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως 
αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε κάνει ήδη προς το Υπουργείο και 
το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την 
προηγούμενη εβδομάδα). 

https://www.nostimonimar.gr/author/nostimon/
https://www.nostimonimar.gr/elliniki-pneymonologiki-etaireia-achreiasti-kai-mi-apotelesmatiki-i-epistrateysi/#respond
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nostimonimar.gr%2Felliniki-pneymonologiki-etaireia-achreiasti-kai-mi-apotelesmatiki-i-epistrateysi%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.nostimonimar.gr%2Felliniki-pneymonologiki-etaireia-achreiasti-kai-mi-apotelesmatiki-i-epistrateysi%2F&text=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%3A%20%CE%91%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.nostimonimar.gr%2Felliniki-pneymonologiki-etaireia-achreiasti-kai-mi-apotelesmatiki-i-epistrateysi%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.nostimonimar.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fepe.jpg
https://www.nostimonimar.gr/elliniki-pneymonologiki-etaireia-achreiasti-kai-mi-apotelesmatiki-i-epistrateysi/


Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 
επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του 
ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα – και εφόσον απαιτηθεί – να επιτραπεί σε Συναδέλφους που το 
επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της ΕΠΕ 
δήλωσαν ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν συμμετοχή στην 
λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την 
εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία 
των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 
αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα 
ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις 
και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να 
εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γκρεμίζει τα ψέματα Κικίλια-κυβέρνησης 

και η Πνευμονολογική Εταιρεία: Πάνω 

από 100 πνευμονολόγοι έχουν αιτηθεί 

διορισμό στην 1η και 2η ΥΠΕ και οι 

περισσότεροι παραμένουν εκτός ΕΣΥ 
24 Μαρτίου 20211 min readpublisher 

Γκρεμίζει με πάταγο τις διαβεβαιώσεις του Βασίλη Κικίλια και της κυβέρνησης ότι 
έχουν προσληφθεί όσοι γιατροί είναι διαθέσιμοι για να στηριχθεί το δημόσιο 
σύστημα υγείας με προσωπικό, με αποτέλεσμα η μόνη διέξοδος να είναι η 
επίταξη ιδιωτών γιατρών και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με 
ανακοίνωσή της όπου, αφού εκφράζει επιφυλάξεις για την επίταξη, προτείνει 

https://www.epikairo.gr/2021/03/%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%88%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83/
https://www.epikairo.gr/author/publisher/


λύσεις για τη στήριξη των νοσοκομείων, αποκαλύπτοντας ότι πάνω από 100 
πνευμονολόγοι που έχουν κάνει αίτηση στην 1η και 2η υγειονομική περιφέρεια 
(Αττική, Πειραιά και Αιγαίου) για να διοριστούν και παραμένουν, παρά τις περί 
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του κ.υπουργού, εκτός του ΕΣΥ. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΠΕ καταθέτει ορισμένες προτάσεις προς το υπουργείο 
Υγείας και την κυβέρνηση, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι 
βρίσκονται από πέρσι στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού. 

Όπως αναφέρει, οι «ιδιώτες Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της 
πανδημίας, προ έτους, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 
επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID 
ασθενών κατ΄οίκον». 

Στις προτάσεις της Πνευμονολογικής Εταιρείας βρίσκεται η άμεση πρόσληψη 
όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων γιατρών και άμεση ένταξη των 
Πνευμονολόγων, των Παθολόγων αλλά και των Αναισθησιολόγων στο ΕΣΥ με 
τρίμηνες συμβάσεις. 

Συγκεκριμένα οι προτάσεις της ΕΠΕ: 

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν 
στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 
ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 
Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο 
διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής 
που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε 
μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες 
κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 
Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών Πνευμονολόγων 
είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως 
αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε κάνει ήδη προς το Υπουργείο 
και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ 
από την προηγούμενη εβδομάδα). 

Όπως επισημαίνεται: «οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των 
ιατρών που επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 
επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα – και εφόσον απαιτηθεί – να επιτραπεί σε Συναδέλφους που το 
επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της 
ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν 
συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για 



κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 
χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 
δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 
να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» , τονίζει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

πηγή: documentonews.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Η Ναυτεμπορική]: Προτάσεις 

των πνευμονολόγων αντί της 

επιστράτευσης 
Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 23/03/2021 16:06 ΕΛΛΑΔΑ 

Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 
αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
(ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός 
δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται 
από την αρχή της πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 
Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, άμεση 
ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 
Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 
Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ 
των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και 
τμήματα COVID όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση 
του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

https://www.multi-news.gr/category/greece/


«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 
επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα 
δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 
Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε πνευμονολόγους που το 
επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-
time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 
«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας COVID-
19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές 
αντιλήψεις. 
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naftemporiki.gr/story/1705796/protaseis-ton-pneumonologon-anti-tis-epistrateusis


 

 

 

 

 

 



 

Άκρως επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της 
χρονικά και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, 
εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) αναφορικά 
την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα 
ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. 

Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της 
πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 
επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των 
COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή 
ειδικευόμενων ιατρών, άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με 
τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 
Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο 
διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 
100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή 
εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID 
όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 
αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που 
επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 

https://www.o-efialtis.com/tag/elliniki-pneymonologiki-etaireia/
https://www.o-efialtis.com/tag/epistrateysi/
https://www.o-efialtis.com/category/esy/
https://www.o-efialtis.com/tag/symvaseis/
https://www.o-efialtis.com/category/esy/
https://www.o-efialtis.com/category/esy/
https://www.o-efialtis.com/tag/klinikes/


επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει 
η ΕΠΕ. 
Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 
λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες 
μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα 
βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 
η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 
γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 
εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 
προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας. 

tvxs.gr 
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https://tvxs.gr/news/ellada/oi-pneymonologoi-adeiazoyn-tin-kybernisi-gia-tin-epistrateysi


 

 

Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της 
χρονικά και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, 
εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την 
επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι 
κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Σημειώνει 
ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, 
στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID 
ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή 
ειδικευόμενων ιατρών, άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις 
των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν 
υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 
100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή 
εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID 
όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 
αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που 
επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 
επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει 
η ΕΠΕ. 



Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 
λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες 
μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα 
βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. 
Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι 
στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 
εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 
προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ “ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ” ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΝΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
 

 
 

Σοβαρές επιφυλάξεις διατύπωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την 

επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων ενώ έθεσε προς την κυβέρνηση ερωτήματα ως προς 

την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής της 

κίνησης στο σύστημα υγείας, ενώ καταθέτει σειρά προτάσεων στο αρμόδιο υπουργείο. 

 

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη 

κατά της Covid-19 και υπενθυμίζει ότι όλοι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή 

της πανδημίας, προ έτους, στην πρώτη γραμμή της μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των covid ασθενών κατ΄οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 

 

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν στις λίστες με 

κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 

Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ 

(στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ 

-με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους 



στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι 

υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – η πρόταση αυτή 

έχει ήδη γίνει προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της 

ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα. 

 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας 

COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και 

συντεχνιακές αντιλήψεις. 

 

Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με 

όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να 

εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

https://www.makeleio.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Με επιφύλαξη βλέπουν την επιστράτευση των ιδιωτών 

ιατρών οι πνευμονολόγοι 

March 23, 2021  

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με την ανακοίνωση της, αναφορικά 

με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων δηλώνει 

ότι επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητά της,  την αμεσότητα της χρονικά και 

την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. Παράλληλα τονίζει 

ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Όπως επισημαίνει 

σε ανακοίνωσή της “οι συνάδελφοι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την 

αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην πρώτη γραμμή μάχης προσφέροντας  τα 

μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των 

COVID ασθενών κατ΄οίκον”. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει: 

https://thesseconomy.gr/wp-content/uploads/2021/03/pneumones.jpg


• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 

ιατρών που περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των 

χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των 

Πνευμονολόγων – Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν 

υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η 

και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 

3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην 

συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες 

κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 

100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την 

στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 

αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση 

αυτή την έχουμε κάνει ήδη προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει 

ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την 

προηγούμενη εβδομάδα). 

Επίσης, προτείνει να επιτραπεί σε γιστρούς που το επιθυμούν (πολλοί εκ των 

οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα το έκαναν 

αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με 

μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 

εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του 

ΕΣΥ. 

Όπως επισημαίνουν οι πνευμονολόγοι “σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον 

σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να 

υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές 

αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι 

στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 

μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας”. 
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Επιστράτευση γιατρών: Προτάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για 

το ζήτημα 

Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών 

Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη 

μάχη κατά της Covid-19. Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από 

την αρχή της πανδημίας, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε 

https://news24world.com/author/news24world/


επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID 

ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, 

άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο 

διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 

αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί 

να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες 

του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 

πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του 

ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 

εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των 

κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 

χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική 

κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 

δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 

να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 



 

Οι πνευμονολόγοι «αδειάζουν» 

την κυβέρνηση για την 

επιστράτευση 
 

 

  

Άκρως επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 
αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ) αναφορικά την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας 
παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. 

Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, στην 
1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 
Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, άμεση 
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ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 
Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για 
θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. Επίσης, 
πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι 
υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 
επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ 
στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 
Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε πνευμονολόγους 
που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική 
απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς 
εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 
αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, 
είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και 
ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν 
προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

Πηγή: tvxs.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κράξιμο και από τους Πνευμονολόγους: Κατακραυγή και από τους 

Πνευμονολόγους για τις κυβερνητικές ευθύνες και τη διαχείριση της 
πανδημίας!!! 
Καθαρή θέση για την ανάγκη άμεσης πρόσληψης όλων των εν αναμονή 

ειδικευόμενων γιατρών που βρίσκονται στις λίστες, για την άμεση ένταξη 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των τριμήνων συμβάσεων 
πνευμονολόγων, παθολόγων και αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει 

αιτήσεις στο πρόσφατο σχετικό διαγωνισμό, για την άμεση πρόσληψη 
πνευμονολόγων που είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά και με 
επιφυλάξεις για τη χρησιμότητα της επιστράτευσης των 

πνευμονολόγων εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ). 
«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 

κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 
η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 

γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 
μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 
μας» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, στον απόηχο της επίταξης των 206 γιατρών 
από την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας. 
Στην ανακοίνωσή τους, οι Πνευμονολόγοι αδειάζουν την κυβερνητική 

πολιτική εκφράζοντας επιφυλάξεις για την κίνηση της κυβέρνησης να 
επιτάξει τους γιατρούς, ενώ παράλληλα παραθέτει σειρά προτάσεων για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης. 

Όπως αναφέρουν, καλούν την κυβέρνηση να προσλάβει άμεσα τόσο τους 
εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν στις λίστες με 
κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και 

όσους πνευμονολόγους είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε κλινικές 
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και τμήματα COVID, όσο και να εντάξει άμεσα στο ΕΣΥ τους 
πνευμονολόγους, παθολόγους και αναισθησιολόγους που έχουν 

υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η 
και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 
3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια 

ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. 
Δείτε την ανακοίνωση στην συνέχεια… 

 

 

 

 



 

Επιφυλακτική ως προς τη χρησιμότητά της, την αμεσότητά της χρονικά και 

την αποτελεσματικότητά της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών 

Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει 

στη μάχη κατά του Covid-19. 

Σημειώνει μάλιστα ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή 

της πανδημίας στην πρώτη γραμμή της μάχης, προσφέροντας τα μέγιστα 

σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID 

ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 

ιατρών, άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των πνευμονολόγων 

– παθολόγων και αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 

πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 



Όπως αναφέρει μάλιστα, στην 1η και 2η ΥΠΕ, έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω 

από 100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή 

εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων 

ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 

αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που 

επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 

επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η 

ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ σημειώνει ότι εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 

πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή 

στη λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες 

μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα 

βοηθήσει αποτελεσματικά τη λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 

κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 

ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 

η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 

γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 

μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 

μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 



 

Τοποθέτηση και προτάσεις της ΕΠΕ αναφορικά με το ζήτημα 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με την ανακοίνωση 

της, αναφορικά με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών 

Πνευμονολόγων δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ως προς την 

χρησιμότητά της,  την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. 

Παράλληλα τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη 

κατά της Covid-19. 

Οι Συνάδελφοι ιδιώτες Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την 

αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην 1η γραμμή μάχης 

προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄ 

οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει: 

-ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 

ιατρών που περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των 

χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

-ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των 

Πνευμονολόγων – Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν 

υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ 

(στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που 

ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα 

παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής 

μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. 

Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την 

στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

-Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων 

ιατρών Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας 



υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο 

–(την πρόταση αυτή την έχουμε κάνει ήδη προς το Υπουργείο και 

το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας 

του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα). 

Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των 

ιατρών που επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και 

αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην 

παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα – και εφόσον απαιτηθεί – να επιτραπεί σε 

Συναδέλφους που το επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε 

τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα το 

έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν συμμετοχή στην 

λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση(part-time) για 

κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα 

βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που 

δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να 

υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες 

και συντεχνιακές αντιλήψεις. 

Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει 

είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και 

ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν 

και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 



 

Οι πνευμονολόγοι «αδειάζουν» 

την κυβέρνηση για την 

επιστράτευση 

 
Άκρως επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) αναφορικά την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας 

παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. 

  

Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, 
στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, 
άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - Παθολόγων 
και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό 
για θέσεις ΕΣΥ. 

  

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 
Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
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πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 
αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

  

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί 
να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες 
του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του 
ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 
εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των 
κλινικών του ΕΣΥ. 

  

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 
χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 
δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 
να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Αμφίβολη η αποτελεσματικότητα της 

επιστράτευσης των πνευμονολόγων 
24|03|2021 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με την ανακοίνωση της, αναφορικά με 
το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων δηλώνει 
ότι επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητά της,  την αμεσότητα της χρονικά 
και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. Παράλληλα τονίζει 
ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Οι Συνάδελφοι 
ιδιώτες Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην 
1η γραμμή μάχης προσφέροντας  τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄οίκον. 

 



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 
περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών. 

• ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 
Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 
πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία 
ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα 
παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους 
στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω 
από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την 
στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του 
χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε κάνει ήδη 
προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της 
ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα). 

Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί 
να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες 
του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα – και εφόσον απαιτηθεί – να επιτραπεί σε Συναδέλφους που το 
επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της 
ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν 
συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για 
κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 
χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της 
τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν 
και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 



 

Προτάσεις της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας για το 

ζήτημα της επιστράτευσης 

 

Επιφυλακτική ως προς τη χρησιμότητά της, την αμεσότητά της χρονικά και την 
αποτελεσματικότητά της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών 
Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη 
μάχη κατά του Covid-19. 

Σημειώνει μάλιστα ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της 
πανδημίας στην πρώτη γραμμή της μάχης, προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ 
οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, 
άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των πνευμονολόγων – 



παθολόγων και αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο 
διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει μάλιστα, στην 1η και 2η ΥΠΕ, έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 
100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός ΕΣΥ. 
Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 
πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου 
αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί 
να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες 
του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ σημειώνει ότι εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στη λειτουργία του 
ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 
εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά τη λειτουργία των 
κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 
πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε 
χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική 
κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις 
δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και 
να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Επιφυλακτική ως προς τη χρησιμότητά της, την αμεσότητά της χρονικά και την 
αποτελεσματικότητά της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι 
κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά του Covid-19. 

Σημειώνει μάλιστα ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας στην 
πρώτη γραμμή της μάχης, προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, άμεση ένταξη 
στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των πνευμονολόγων – παθολόγων και αναισθησιολόγων που 
έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει μάλιστα, στην 1η και 2η ΥΠΕ, έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 
πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη 
άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας 
υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 
επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην 
παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 



Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ σημειώνει ότι εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε πνευμονολόγους που το 
επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στη λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) 
για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά τη λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας 
COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και 
συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι 
στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας 
προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τοποθέτηση και Προτάσεις της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) αναφορικά με το 

ζήτημα της επιστράτευσης των Πνευμονολόγων 
23 Μαρτίου 2021 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με την ανακοίνωση της, αναφορικά 

με το ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων δηλώνει 

ότι επιφυλάσσεται ως προς την χρησιμότητά της,  την αμεσότητα της 

χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. Παράλληλα 

τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Οι 

Συνάδελφοι ιδιώτες Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ 

έτους, στην 1η γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄οίκον. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 

ιατρών που περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των 

χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των 

Πνευμονολόγων – Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν 

υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 

1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε 

προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη 

θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις 



επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό 

πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων 

βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 

αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση 

αυτή την έχουμε κάνει ήδη προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και 

υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από 

την προηγούμενη εβδομάδα). 

Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 

επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του 

ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα – και εφόσον απαιτηθεί – να επιτραπεί σε Συναδέλφους που το 

επιθυμούν (πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της ΕΠΕ 

δήλωσαν ότι θα το έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν συμμετοχή 

στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες 

την εβδομάδα ή/και για εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την 

λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 

αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα 

ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις 

και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να 

εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προτάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

έναντι της επιστράτευσης 
Συντάκτης: Virus 

 

Τις προτάσεις της καταθέτει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την 

διαχείριση του τρίτου πανδημικού κύματος με αφορμή την επιστράτευση των 

ιατρών πνευμονολόγων. 

 

Στην ανακοίνωση της, τονίζεται ότι η ΕΠΕ «επιφυλάσσεται ως προς την 

χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα 

αυτής στο σύστημα υγείας. Παράλληλα τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν 

περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19». 

 

Με νόημα η ΕΠΕ επισημαίνει ότι οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι βρέθηκαν στην 

πρώτη γραμμή του «μετώπου» κατά της πανδημίας σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄ οίκον. 

 

Με μια σειρά από προτάσεις οι ΕΠΕ εκτιμά ότι θα υπερκαλυφθεί ο αριθμός των 

ιατρών «που επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις 

στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση». 

 

Οι προτάσεις της ΕΠΕ για την αντιμετώπιση του πανδημικού κύματος: 

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 

πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία 

ανάλογη αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα 

παραμονής, σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους 

https://virus.com.gr/author/virus_team/


στις επικείμενες κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 

100 Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός 

ΕΣΥ. 

Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του 

χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε κάνει ήδη 

προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της 

ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα). 

 

Ήδη η ΕΠΕ έχει καταγράψει περιπτώσεις εθελοντών για μερική απασχόληση ή 

για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες, ώστε να διευκολυνθεί η 

λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

 

Με ενωτική πρόθεση χωρίς «αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις» και 

μαχητικότητα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης το ΔΣ της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας τονίζει ότι ελπίζει πως «οι 

εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς 

όφελος όλων μας». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία: Αμφίβολη η 

αποτελεσματικότητα της 

επιστράτευσης των 

πνευμονολόγων
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με την ανακοίνωση της, αναφορικά με το 

ζήτημα της επιστράτευσης των ιατρών Πνευμονολόγων δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ως 

προς την χρησιμότητά της,  την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα υγείας. Παράλληλα τονίζει ότι κανένας 

ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19. Οι Συνάδελφοι ιδιώτες 

Πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην 1η γραμμή 

μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ΄οίκον. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 
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• ΑΜΕΣΗ πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που 

περιμένουν στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. 

• ΑΜΕΣΗ ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – 

Παθολόγων και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον 

πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη 

αυτής που ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, 

σε μόνιμη θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες 

κρίσεις. Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 

Πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός 

ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών 

Πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του 

χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο – (την πρόταση αυτή την έχουμε κάνει ήδη 

προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της 

ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την προηγούμενη εβδομάδα). 

Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 

επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην 

παρούσα δύσκολη φάση. 

Επιπρόσθετα – και εφόσον απαιτηθεί – να επιτραπεί σε Συναδέλφους που το επιθυμούν 

(πολλοί εκ των οποίων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΔΣ της ΕΠΕ δήλωσαν ότι θα το 

έκαναν αυτό τελείως εθελοντικά) να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με 

μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για 

εφημερίες. Αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 

αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι 

και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 

εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 

μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
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Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την 

αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων, 

τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-

19. 

Σημειώνει ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, στην 1η 

γραμμή μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

αντιμετώπισης των COVID ασθενών κατ’ οίκον. 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών, άμεση 

ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων – Παθολόγων και 

Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις 

ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρει στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 πνευμονολόγοι, 

πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε 

κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας 

υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που επιθυμεί να 

επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ 

στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΕΠΕ, εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε πνευμονολόγους που 

το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση 

(part-time) για κάποιες μέρες την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα 

βοηθήσει αποτελεσματικά την λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 

http://istrikala.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/
http://istrikala.gr/author/grammateia/


«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 

αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι 

και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι 

εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 

μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

  

Πηγή: https://www.onmed.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Επιφυλάξεις για την 

επιστράτευση ιατρών - Τι προτείνει 

  

Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για 

την επιστράτευση των ιατρών Πνευμονολόγων ως προς την χρησιμότητά της, 

την αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα αυτής στο σύστημα 

υγείας, καταθέτει σειρά προτάσεων στο αρμόδιο υπουργείο. 

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρία τονίζει ότι κανένας ιατρός δεν 

περισσεύει στη μάχη κατά της Covid-19 και υπενθυμίζει ότι όλοι οι ιδιώτες 

Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας, προ έτους, στην πρώτη 

γραμμή της μάχης προσφέροντας τα μέγιστα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των covid ασθενών κατ΄οίκον. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προτείνει: 

• Άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων ιατρών που περιμένουν 

στις λίστες με κατάργηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των Πνευμονολόγων - Παθολόγων 

και Αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό 

για θέσεις ΕΣΥ (στην 1η και 2η ΥΠΕ), με διαδικασία ανάλογη αυτής που 

ακολουθήθηκε προ 3μήνου για τις ΜΕΘ – με δυνατότητα παραμονής, σε μόνιμη 

θέση στην συνέχεια ή/και ισχυρής μοριοδότησής τους στις επικείμενες κρίσεις. 

Στην 1η και 2η ΥΠΕ έχουν αιτηθεί διορισμό πάνω από 100 Πνευμονολόγοι, πολλοί 

εκ των οποίων βρίσκονται αυτή την στιγμή εκτός ΕΣΥ. 

• Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ιατρών Πνευμονολόγων 

είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως 

αγροτικό ιατρείο – η πρόταση αυτή έχει ήδη γίνει προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ 

και υπάρχει ήδη η θετική γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ από την 

προηγούμενη εβδομάδα. 

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της 

πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ούτε χωρούν 

αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη η Πνευμονολογική κοινότητα 

https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1085764/emvoliasmo-olon-ton-asthenon-me-hronia-anapneustika-nosimata-sunista-i-elliniki-pneumonologiki-etaireia/


ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις 

και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές μας προτάσεις να εισακουστούν και να 

εφαρμοστούν προς όφελος όλων μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προτάσεις της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας για 

το ζήτημα της επιστράτευσης 
 

 

 

 

 

Επιφυλακτική ως προς τη χρησιμότητά της, την αμεσότητά της χρονικά 
και την αποτελεσματικότητά της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για την επιστράτευση των 
ιατρών Πνευμονολόγων, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας ιατρός δεν 
περισσεύει στη μάχη κατά του Covid-19. 
 

 

Σημειώνει μάλιστα ότι οι ιδιώτες πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή 
της πανδημίας στην πρώτη γραμμή της μάχης, προσφέροντας τα μέγιστα 
σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης των 
COVID ασθενών κατ’ οίκον. 



 

 

Η ΕΠΕ προτείνει, άμεση πρόσληψη όλων των εν αναμονή ειδικευόμενων 
ιατρών, άμεση ένταξη στο ΕΣΥ με τρίμηνες συμβάσεις των 
πνευμονολόγων - παθολόγων και αναισθησιολόγων που έχουν υποβάλλει 
αιτήσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό για θέσεις ΕΣΥ. 
 

 

Όπως αναφέρει μάλιστα, στην 1η και 2η ΥΠΕ, έχουν αιτηθεί διορισμό 
πάνω από 100 πνευμονολόγοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αυτή τη 
στιγμή εκτός ΕΣΥ. Επίσης, πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα 
COVID όσων ιατρών πνευμονολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου 
και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. 
 

 

«Οι παραπάνω προτάσεις υπερκαλύπτουν τον αριθμό των ιατρών που 
επιθυμεί να επιστρατεύσει το Υπουργείο και αποτελούν λύσεις στις 
επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ στην παρούσα δύσκολη φάση», αναφέρει η 
ΕΠΕ. 
 

 

Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ σημειώνει ότι εφόσον απαιτηθεί, να επιτραπεί σε 
πνευμονολόγους που το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στη 
λειτουργία του ΕΣΥ με μερική απασχόληση (part-time) για κάποιες μέρες 
την εβδομάδα ή/και για εφημερίες καθώς εκτιμά ότι αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά τη λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. 
 

 

«Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και τον σκληρό αγώνα που δίνουμε όλοι 
κατά της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ούτε χωρούν αντιπαλότητες και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όλη 
η πνευμονολογική κοινότητα ήταν, είναι και θα συνεχίσει είναι στην 1η 
γραμμή μάχης με όλες της τις δυνάμεις και ελπίζουμε οι εποικοδομητικές 
μας προτάσεις να εισακουστούν και να εφαρμοστούν προς όφελος όλων 
μας» δηλώνει το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




