
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ
ìø÷öüøùêþõ: ñéøèïù, 15-11-2012
ç÷ðþýõ: 5
æéå÷äüû: 203 cm ²
æéëù îãîðüúüöþõ: 19420
ÿèòîüòêâêþõ ÷êïóèüã: (210) 4808000

áéàù îð÷òýþ: ßñÞßÝÜÿÛÞ ßÜÿÛÚç

Πίσω στο «µηδέν» βρίσκονται οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
ΤηςΠΕΝΝΥΣΜΠΟΥΛΟΥΤΖ∆ 

Ενα στάδιο πριν από την «ανακοπή» 
βρίσκονται οι Μονάδεε Εντατικήε 

Θεραπείαε στην Ελλάδα, οι 
οποίεε σταδιακά αδειάζουν από 
προσωπικό µε συνέπεια να «κλείνουν» 

κλίνεε πολύτιµεε για tous 
δεκάδεε ασθενεί3 που εντάσσονται 

καθηµερινά στη σχετική λίστα 
αναµονήε του ΕΚΑΒ. Αυτή τη 

στιγµή, λόγω έλλειψα προσωπικού, 
ανενεργέε είναι 154 κλίνεε 

εντατικήε (από tis 700 συνολικά), 
οι οποίεε υπολογίζεται ότι θα µπορούσαν 

να νοσηλεύσουν ετηaicos 
4.620 ασθενείε. Σε καθηµερινή 
βάση, διψήφιοε αριθµόε ασθενών, 

που µπορεί να φτάνει 
tous 30-40, αναζητεί µέσω του 
ΕΚΑΒ µία θέση σε µονάδα εντατικήε. 

Για ooous δεν βρουν κρεβάτι, 
οι πιθανότητε3 να κερδίσουν 

τη µάχη για τη ζωή µειώνονται 
δραµατικά. Και αυτό, διότι µε βάση 

επίσηµα στοιχεία, n θνησιµότητα 
των ασθενών που χρήζουν 

φροντίδα εντατικήε θεραπείαε 
είναι περίπου 45% εκτ05 

ΜΕΘ έναντι 23% εντόε µονάδαε. 
Η κατάσταση βαίνει npos το χειρότερο, 

αφού περίπου 40-50 κλίvzs 
εντατικήε, που σήµερα λειτουργούν, 

αναµένεται να κλεί¬ 

σουν otis αρχέε του 2013 καθώε 
λήγουν οι συµβάσεΐ5 120 νοσηλευτών 

και 50 γιατρών. 
Τη δραµατική αυτή εικόνα 

που επικρατεί στον τοµέα τα εντατικήε 
θεραπείαε στην Ελλάδα 

παρουσίασε χθεε ο πρόεδροε 
Tns Ελληνικήε Εταιρείαε ΕντατιKns 

Θεραπείαε, καθηγητήε Tns Ια¬ 

τρική Σχολήε Αθηνών ΑπόστοXos 
Αρµαγανίδα, που τόνισε ότι 

«κινδυνεύουν καθηµερινά ζωts». 
Ο ϊδιοΞ σηµείωσε ότι σήµερα 

βρισκόµαστε στη χειρότερη 
θέση Tns τελευταίαε τετραετίαε, 
αφού ό,τι επετεύχθη στη στήριξη 

των ΜΕΘ µε επικουρικό προσωπικό 
το 2009 λόγω Tns παν- 

δηµίαε ypinns, εξανεµίσθηκε λόγω 
και Tns οικονοµικήε συγκυpias. 

«Σταµάτησαν οι προσλήψειε, 
δεν ανανεώθηκαν πολλέε συµβάσειε, 

δεν αντικαταστάθηκαν όσοι 
αποχώρησαν και σήµερα είµαστε 

πάλι από εκεί που ξεκινήσαµε», 
σηµείωσε ο κ. Αρµαγανίδα. 

Στην εικόνα αυτή έρχονται 

Καθυστερούν οι συνενώσεις τµηµάτων νοσοκοµείων 

Για το 2013 µετατίθεται ο στόχος 
της ολοκλήρωσης των συνενώσεων 

τµηµάτων νοσοκοµείων του 
ΕΣΥ. Χθες ο υπουργός Υγείας 
Ανδρέας Λυκουρέντζος σηµείωσε 

ότι το σχέδιο για τπ µείωση 
των τµηµάτων δηµόσιων νοσοκοµείων 

κατά 661, µέσω συνενώσεων, 
δεν θα έχει ολοκληρωθεί 

έως το τέλος του 2012 -όπως ήταν 
ο αρχικός σχεδιασµός- επισηµαίνοντας 

ότι γίνεται προσπάθεια 
να έχει καλυφθεί µεγάλο 

ποσοστό αυτών των συνενώσεων 
εντός του έτους, χωρίς ωστόσο 
να διευκρινίσει εάν αυτό θα είναι 
πάνω ή κάτω από το 50%. Σύµφωνα 

µε τον υπουργό, οι καθυστερήσεις 
οφείλονται στο ότι δεν 

επιχειρείται βίαιη προσαρµογή 

στον νεο «υγειονοµικό χάρτη», 
αλλά επιδιώκεται οι αλλαγές να 
γίνουν έπειτα από διάλογο µε όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς 
και συναίνεση. 

Ο κ. Λυκουρέντζος έκανε παρέµβαση 
και στο θέµα των ελλείψεων 

φαρµάκων, στέλνοντας αυστηρό 
µήνυµα σε όσους ενδεχοµένως 
ακολουθούν πρακτικές απόσυρσης 

φαρµάκων. «Θέλουµε 
τη µείωση της φαρµακευτικής 
δαπάνης και όχι τη µείωση της 
παρουσίας των φαρµάκων στην 
αγορά. ∆εν θέλω να διανοηθώ ότι 

κάποιοι προσπαθούν µε την απόσυρση 
φαρµάκων να πετύχουν 

ιδιοτελείς σκοπούς. Πληροφορούµε 
ότι υπάρχουν αυτές οι 

πρακτικές, δεν θέλω να πιστέψω 

οτι όντως υπάρχουν και συστήνω 
να µην εκδηλωθούν», σηµείωσε. 
Χθες ο υπουργός είχε πολύωρη 
και εφ' όλης της ύλης συνεργασία 

µε τους διοικητές των Υγειονοµικών 
Περιφερειών, από τους 

οποίους ζήτησε «σκληρή δουλειά» 
το επόµενο διάστηµα. 

Οπως τόνισε ο κ. Λυκουρέντζος, 
εντός των ηµερών θα είναι έτοιµα 

τα πορίσµατα των επιτροπών 
εµπειρογνωµόνων που έχουν 
συσταθεί στο υπουργείο -σε συνεργασία 

µε την Task Force- για 
τις µεταρρυθµίσεις στον χώρο 
της Υγείας και πρόσθεσε ότι οι επόµενες 

εβδοµάδες αναµένεται 
να είναι ιδιαίτερα παραγωγικές 
καθώς θα πρέπει να υλοποιηθούν 

οι σχετικές αποφάσεις. 

να προστεθούν και οι µεταναστεύσει 
προσωπικού στο εξωτερικό. 

Είναι ενδεικτικό το παράδειγµα 
Tns ΜΕΘ του Νοσοκοµείου 

Αττικον όπου τον τελευταίο 
χρόνο έφυγαν για το εξωτερικό 
πέντε άριστοι γιατροί (από σύνολο 
25 ειδικών και ειδικευοµένων) και 
δύο έµπειροι νοσηλευτέε. 

Κάτω από τον µέσο όρο 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι n χώρα 

µαε βρίσκεται axis χαµηλότερεε 
θέσειε Tns Eupconns σε ό,τι 

αφορά τον αριθµό κλινών ΜΕΘ. 
Ετσι, στη χώρα µαε αντιστοιχούν 
πέντε κλίνεε ανά 100.000 κατοΐkous, 

όταν ο ευρωπαϊκό5 µέσο5 
opos (στον οποίο βρίσκεται και n 
Κύπροβ) είναι 11,5 ανά 100.000 
κατοίκουε. Χώρεε όπωε n Αυστρία, 

το Λουξεµβούργο και n Γερµανία 
διαθέτουν πάνω από 20 κλίves 

εντατική5 ανά 100.000 κατοίκουε. 
Ακόµα και n στελέχωση 

των ΜΕΘ είναι απαράδεκτη σε 
σχέση µε τα διεθνή στάνταρντ, 
αφού στην Ελλάδα έναε νοσηλευτήε 

εντατικήε έχει την ευθύνη 
τριών ασθενών ταυτοχρόνου. 

«Είµαστε πριν από την ανακοπή. 
Ή τώρα θα κάνουµε κάτι 

ή σε λίγο θα είναι πολύ αργά», 
κατέληξε ο κ. Αρµαγανίδηε. 
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