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Γίλεηαη αλαθνξά:
Σηα Δζληθά κεγέζε
Σηελ Πξνλνζνθνκεηαθή Δπείγνπζα Ιαηξηθή
Σηα Τκήκαηα ησλ Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ
Σηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ρώξν ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο
ζηελ Διιάδα
Σηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΔΙ γηα επίιπζε θαίξησλ πξνβιεκάησλ

Δζληθά Μεγέζε

Διιάδα: Δπηθάλεηα: 132.000 Km2, Πιεζπζκόο: 11.000.000

Τπεξεζίεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Φξνληίδαο

Πξνλνζνθνκεηαθή Δ. Ι
Έλαξμε Αλάπηπμεο ην 1985

Σκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ

Πξώην ΦΔΚ νξγάλσζεο ην 2003

Απνθιεηζηηθά απν ην ΔΚΑΒ
Δμππεξεηεί 500 – 600.000 /
πεξηζηαηηθά / έηνο

Απνθιεηζηηθά ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία

Αληηκεησπίδνπλ > 5.000.000 αζζελείο / έηνο

Γελ ππάξρεη εηδηθόηεηα Δ. Ι
Γελ ππάξρεη εηδηθόηεηα Δ. Ι

Ο έιεγρνο θαη ησλ δύν Υπεξεζηώλ αλήθεη ζην ΥΥΚΑ

Πξνλνζνθνκεηαθή Δπείγνπζα Ιαηξηθή (EKAB)

Μεηαθνξέο Δδάθνπο

Αεξν – Μεηαθνξέο

500 – 600.000 / έηνο

2000 - 2500 / έηνο

1 / 20 / θάηνηθν / έηνο

Πξνλνζνθνκεηαθή Δπείγνπζα Ιαηξηθή (EKAB)

Σει166 (112) Η θιήζε αμηνινγείηαη απν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό βάζεη
πξσηόθνιινπ

Αλάγθεο θαη Γπλαηόηεηεο απνζηνιήο (όρη πάληα / όρη παληνύ)

Απιό πιήξσκα (BLS –
AED) Απαηηείηαη ζην 90%
ησλ πεξηζηαηηθώλ

ην 20 % δεηείηαη ελίζρπζε
απν ηελ ΚΙΜ

Κηλεηή Ιαηξηθή Μνλάδα (ΚΙΜ)
ζην (10%) ησλ πεξηπηώζεσλ

Γεδνκέλα ΔΚΑΒ
Κξήηεο 2009

Σν αγθάζη ησλ
Γηαλνζνθνκεηαθώλ
Μεηαθνξώλ

ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ
Επείγουσα προ-νοσοκομειακή
φροντίδα

ΣΕΠ: υνδετικός κρίκος και Λυδία λίθος του ΕΤ

Εργαστήρια
Ακτνλ.45%

Εισαγωγή στις Κλινικές
΄΄ ο λαιμός του
μπουκαλιού’’

Φειρουργεία

Μονάδες

Ετοιμότητα ;

Διαθεσιμότητα;

ΕΝΔΟΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Τν ΤΔΠ είλαη ην Σεκείν Αλαθνξάο γηα θάζε Ιαηξηθό Δπείγνλ

80% απην ή εηεξν
πξνζεξρόκελνη

10% κε ην ΔΚΑΒ

Τν ΤΔΠ είλαη ηεξό θαηαθύγην
• Δίλαη αλνηθηό πάληα

• Δίλαη αλνηθηό γηα όινπο
• Έρεη δπλαηόηεηα εμεηάζεσλ από εηδηθνύο θαη εξγαζηήξηα
• Έρεη πνιιέο επηινγέο: εηζαγσγή, βξαρεία λνζειεία, λνζειεία
ζην ηκήκα, νδεγίεο εμόδνπ
• Έρεη δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο / θαηαγξαθήο θαη πξόιεςεο
θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. θαθνπνίεζε αηόκσλ)
• Απνηειεί ην δίθηπ αζθαιείαο γηα πεξηπηώζεηο πγείαο ζε θάζε
νξγαλσκέλε θνηλσλία
Gordon J A Ann Emerg Med 1999

Τα ΤΔΠ είλαη ε κηθξνγξαθία, ν ‘’θαζξέπηεο’’

θαη ην πην ‘’δσληαλό θύηηαξν’’ θάζε λνζνθνκείνπ

Ο αξηζκόο ησλ
αζζελώλ πνπ
δέρνληαη είλαη ≥
αξηζκνύ ησλ θιηλώλ
ηνπ λνζνθνκείνπ
ζην νπνίν αλήθνπλ !

Γηαζέηνπλ

Αίζνπζα
αλάλεςεο
& Γπλαηόηεηα
ππνζηήξημεο
αζζελώλ πνπ
ρξήδνπλ ΜΔΘ
κέρξη ηελ
αλεύξεζε θιίλεο
ΜΔΘ

Π. Αγγνπξηδάθεο Ιαηξηθή 2001

Θαιάκνπο Βξαρείαο
Ννζειείαο /
Παξαθνινύζεζεο, νη
νπνίνη κπνξνύλ λα
κεηαηξαπνύλ ζε θιίλεο
ΜΑΦ ζε πεξηπηώζεηο
Μαδηθώλ Απσιεηώλ
Τγείαο

Δμεηαζηηθέο θιίλεο
γηα ηνλ κεγάιν όγθν
ησλ πξνζεξρνκέλσλ
αζζελώλ θαη

Θεξαπεπηηθέο θιίλεο
γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ησλ ήπησλ
ηξαπκαηηθώλ ή κε
ηξαπκαηηθώλ
θαηαζηάζεσλ...

Δπηζθέςεηο αζζελώλ ζηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο θαηά ην έηνο 2009
Πεπιοχή
(ΔΥΠΕ)

ΤΕΠ

Εξωτεπικά Ιατπεία

Απογευματινά Ιατπεία

Σύνολο
επισκέψεω
ν

1Η ΔΥΠΕ

1.363.838

1.691.166

262.089

3.217.093

2Η ΔΤΠΕ

527.355

687.634

17.731

1.232.720

3Η ΔΥΠΕ

721.813

1.093.107

22.035

1.836.955

4Η ΔΥΠΕ

879.267

1.211.822

51.931

2.143.020

5Η ΔΥΠΕ

508.311

683.194

45983

1230493

6Η ΔΥΠΕ

860.307

1542.779

70.440

2.473.523

7Η ΔΥΠΕ

394.798

439.903

88.144

922.645

Σύνολο επισκέψεων
(ΥΥΚΑ)

5.147.689
(40%)

7.349.605
(56%)

559.358
(4%)

13.056.652

Σύνολο πληθυσμού: 11.000.000: 0.47 επισκέψεις στο ΤΕΠ / κάτοικο / έτος vs 0.38 / κάτοικο στις ΗΠΑ

Σπκθόξεζε ζηα Τκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ

Αηηίεο

Μεγάινο όγθνο
πεξηζηαηηθώλ
Αληηκεηώπηζε βαξέσο
παζρόλησλ

Με επείγνληα
Δπηδεκίεο γξίπεο
Διιεηςε πξνζσπηθνύ
Καζπζηέξεζε έιεπζεο
εηδηθνύ
Καζπζηέξεζε ζηε
δηαθίλεζε ησλ εμεηάζεσλ
Καζπζηεξεκέλε εηζαγσγή
ζην ηκήκα ή ηελ ΜΔΘ

Σπλέπεηεο..

Σπλέπεηεο..

Καζπζηεξεκέλε ή
αλεπαξθήο ζεξαπεία

Αζζελείο πνπ θεύγνπλ
ρσξίο λα ηνπο δεί
γηαηξόο

Αύμεζε
ζλεηόηεηαο,
λνζεξόηεηαο θαη
θόζηνπο λνζειείαο
Δθηξνπή
αζζελνθόξσλ (ζηελ
Διιάδα εθηξνπή
θνξείσλ απν ην έλα
ηαηξείν ζην άιιν)

Γπζθνξία πξόο ηηο
πξνζθεξόκελεο
ππεξεζίεο πγείαο
Αγαλάθηεζε αζζελώλ –
ζπγγελώλ θαη επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά
Σπρλά, ζπλζήθεο ελόο
κηθξνύ ράνπο...

Αύμεζε ηνπ ρξόλνπ
παξακνλήο ζην ΣΔΠ
Νathan R et al Ann Emerg Med 2008

Πξνηάζεηο θαη Υπνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηα ΤΔΠ

• 20 Μαΐνπ 2002
Πξνηάζεηο ΔΑΔ, ΔΔΘ, ΔΑΔΙΒΔ: «Οξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ ΣΔΠ»

• 10 Ιαλνπαξίνπ 2003
Τ4α/νηθ. 4472: «Οξγάλσζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ΣΔΠ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ»
(Αζήλα,Θεζζαινλίθε)

• 14 επηεκβξίνπ 2007
Τ4α/νηθ. 117448: «Οξγάλσζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο
θαη ζηειέρσζεο ηνπ ΣΔΠ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ»

Πξνϋπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ ΣΔΠ

Τα ΤΔΠ κέρξη ζήκεξα ΓΔΝ έρνπλ νξγαλσζεί
ΑΠΟΚΛΔΙΣΤΙΚΑ

ιόγσ ηεο ΜΗ ζηειέρσζεο ηνπο
απν Δηδηθεπκέλν - Απηόλνκν Ιαηξηθό
Πξνζσπηθό
Η Διιάδα είλαη κηα απν ηηο 7 ρώξεο ηεο
Δπξσπαηθήο Έλσζεο ζηελ νπνία δελ είλαη
αλαγλσξηζκέλε ε εηδηθόηεηα – εμεηδίθεπζε
ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο

Η δηαθνξά ηεο παξνπζίαο ησλ Δπεηγνληνιόγσλ ζην ΤΔΠ

Μπνξνύλ λα
ππνζηεξίμνπλ ηνπο
βαξέσο πάζρνληεο

Να ηνπο δηαθνκίζνπλ κε
αζθάιεηα ή λα ηνπο
ππνζηεξίμνπλ ζην ΤΔΠ
κέρξη ηελ κεηαθνξά
ηνπο ζηνλ ρώξν
νξηζηηθήο ζεξαπείαο.

Μπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη
λα αληηκεησπίζνπλ αξρηθά ηηο
ζνβαξέο δηαηαξαρέο πγείαο λα
θαιέζνπλ / ζπλεξγαζηνύλ κε ηηο
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηεο πξνο
όθεινο ηνπ αζζελνύο θαη κε
ιηγώηεξν θόζηνο γηα ην ΔΤ

Μπνξνύλ λα
αληηκεησπίζνπλ
όια ηα απιά
πεξηζηαηηθά

Καη λα ηνπο δώζνπλ
εμηηήξην κε νδεγίεο

Μπνξνύλ λα εληζρύνπλ ην ΔΚΑΒ ζε θαζεκεξηλή βάζε ή
ζε πεξηπηώζεηο Μαδηθώλ Απσιεηώλ Υγείαο.....
Απν ην Υπόκλεκα ηεο ΔΔΔΙ ζην ΥΥΚΑ 2νο 2010

Τν ΥΥΚΑ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, αλαγλσξίδνληαο ηελ
άκεζε αλάγθε νξγάλσζεο ησλ ΤΔΠ, σο βαζηθή
πξνππόζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ΔΣΥ:
Α) Αύμεζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ ζέζεσλ επηκειεηώλ γηα ηα ΤΔΠ απν <
10 ζε > 80, (νη ζπλνιηθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο είλαη 1200 ή 12 /
100.000 θαηνίθνπο)

Β) Πξνρσξά ζηηο δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο ηεο εηδηθόηεηαο ηεο
Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο κε πξώην βήκα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ Δπείγνπζα Ιαηξηθή από ην
ΚΔΣΥ (ζύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ζηελ
Δπείγνπζα Ιαηξηθή)

Αξηζκεηηθά Γεδνκέλα απν ηα ΣΔΠ ησλ ΗΠΑ

119.000.000 επηζθέςεηο / ην 2006 (0.38 επίζθεςεηο / θάηνηθν / έηνο)

Μνηξάδνληαη ζε 4.800 ΣΔΠ (24.000 επηζθέςεηο / ΣΔΠ / ρξόλν ή 65 επηζθέςεηο
/ εθεκεξία)

Σνπο θξνληίδνπλ 39.000 εηδηθεπκέλνη θαη 5.000 εηδηθεπόκελνη ηαηξνί

Η αλαινγία είλαη 12.3 (10-16) εηδηθεπκέλνη επεηγνληνιόγνη / 100.000 πιεζπζκνύ
Adit A et al Ann. Emerg. Med. 2009

Αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο
Κξήηε: Γηα Ννζνθνκεία < 200 θιίλεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πόιεηο κε πιεζπζκό < 30.000

Πξνλνζνθνκεηαθή Αληηκεηώπηζε Eπεηγόλησλ
Αλεπαξθήο θάιπςε απν ην ΔΚΑΒ ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε
παληειή όζνλ αθνξά ηελ εμεηδηθεπκέλε* πξνλνζνθνκεηαθή
ηαηξηθή θξνληίδα
Λόγνη: 1. Απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα πξόζιεςε θπξίσο απν
γηαηξνύο θαη ιηγώηεξν απν δηαζώζηεο
2. Αλάισζε ησλ πόξσλ ηνπ ΔΚΑΒ ζε δηαθνκηδέο πεξηζηαηηθώλ
ιόγσ έιεηςεο ππνδνκώλ ή εηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ
ηνπ λνζνθνκείνπ (ζπλνιηθή δηάξθεηα δηαθνκηδήο (άξα
απνπζίαο): 2-5 ώξεο
3. Αλάισζε ησλ πόξσλ ηνπ ΔΚΑΒ ζε ξαληεβνύ ή
απνζεξαπείεο αζζελώλ: απνπζία αζζελνθόξνπ γηα 1-2 ώξεο

Πξνηάζεηο: 1. Κάιπςε απν εμεηδηθεπκέλν* ηαηξηθό
πξνζώπηθό ηνπ ΣΔΠ ηνπ λνζνθνκείνπ ηεο πξνλνζνθνκεηαθήο
ηαηξηθήο θξνληίδαο (πξαθηηθά ε αλάγθε πξνλνζνθνκεηαθήο
ηαηξηθήο παξνπζίαο απαηηείηαη < 1 θνξά εκεξεζίσο )
2. Αλάιεςε απν εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό
πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ ησλ δηα-λνζνθνκηαθώλ
δηαθνκηδώλ κε ηαπηόρξνλε εμνηθνλόκεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
ΔΚΑΒ γηα ηελ θάιπςε ηεο πεξηνρήο.
3. Καηνρπξσκέλε ζεζκηθά ζπκεηνρή (σο 3ε εθεδξεία)
ππεξεζηώλ όπσο ε ππξνζβεζηηθή θαη ε αζηπλνκία .

Δλδν θαη δηα - λνζνθνκεηαθή αληηκεηώπηζε
Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ: Τ4α/117448/07
Τπνπξγηθή Απόθαζε << Οξγάλσζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο
θαη ζηειέρσζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ
(ΣΔΠ) ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ>>
ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δελ είλαη επαξθώο
ζηειερσκέλα γηα ηελ 24σξε θαζεκεξηλή ηνπο θάιπςε απν ηηο
θύξηεο εηδηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ
επεηγόλησλ (απν ηελ ππνδνρή / ζηαζεξνπνίεζε / δηάγλσζε
θαη ζεξαπεία) κέρξη ηελ αζθαιή δηαθνκηδή ηνπο ζηα
λνζνθνκεία νξηζηηθήο ζεξαπείαο αλ ρξεηαζηεί. Καη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε βαζηθόο ιόγνο είλαη ε έιεηςε ελδηαθέξνληνο απν
ηηο βαζηθέο εηδηθόηεηεο θπξίσο ηεο αλαηζζεζηνινγίαο /
θαξδηνινγίαο / παζνινγίαο / παηδηαηξηθήο / ρεηξνπξγηθήο θαη
ηεο νξζνπεδηθήο
Πξόηαζε: Καη ζηα λνζνθνκεία απηά ζα έπξεπε λα ππάξρεη
νξγαλσκέλν ΣΔΠ ζηειερσκέλν κε ηαηξνύο εηδηθεπκέλνπο ζηελ
Δπείγνπζα Ιαηξηθή.
Οη γηαηξνί απηνί κπνξνύλ λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ
ηαηξηθώλ επεηγόλησλ απν ην ζεκείν ηνπ ζπκβαληνο έσο ηελ
δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία ηεο νξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη
λα ππνθαζηζηνύλ ( γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ) όιεο ζρεδόλ
ηηο εηδηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ
ηαηξηθώλ επεηγόλησλ .

Απν ην Υπόκλεκα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ζην ΥΥΚΑ, 2νο 2010

Αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο
Κξήηε: Γηα Ννζνθνκεία > 200 θιίλεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πόιεηο κε πιεζπζκό > 30.000

Πξνλνζνθνκεηαθή Αληηκεηώπηζε ησλ
επεηγόλησλ
Η θάιπςε απν ην ΔΚΑΒ είλαη ζε κεγάιν βαζκό
ηθαλνπνηεηηθή όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθό βαζηθήο
ππνζηήξημεο ( δηαζώζηεο ),
Η ηαηξηθή θάιπςε είλαη ηθαλνπνηεηηθή όζνλ αθνξά ηελ
πόιε θαη πεξίρσξα ηνπ Ηξαθιείνπ αιιά αλεπαξθήο έσο
αλύπαξθηε όζνλ αθνξά ηηο άιιεο 2 κεγάιεο πόιεηο (Υαληά
Ρέζπκλν).
Οη ιόγνη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη θπξίσο ε
έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απν ηαηξνύο γηα ηελ θάιπςε ησλ
ηνκέσλ απηώλ, εηδηθά όηαλ νη πξνηεηλόκελεο ζέζεηο έρνπλ
ηνλ ραξαθηήξα ηνπ επηθνπξηθνύ
Πξόηαζε: θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηθαλνπνηεηηθή ιύζε
ζα έδηλε ε ζεζκνζεηεκέλε δπλαηόηεηα ησλ εηδηθεπκέλσλ
ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή ηαηξώλ ηνπ ΣΔΠ λα θαιύπηνπλ ηηο
Κηλεηέο Μνλάδεο ηνπ ΔΚΑΒ, ηόζν ζηελ αληηκεηώπηζε
κεκνλσκέλσλ πεξηζηαηηθώλ όζν θαη ζηελ αληηκεηώπηζε
Μαδηθώλ Απσιεηώλ Τγείαο

Οη ιόγνη ηεο πξνηεηλόκελεο εκπινθήο ησλ γηαηξώλ απηώλ
είλαη πνιινί θαη κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ρσξηζηά

Δλδν θαη δηα - λνζνθνκεηαθή αληηκεηώπηζε
Με εμαίξεζε ην ΠαΓΝΗ ζην νπνίν ππάξρεη κηα βαζηθή
ηαηξηθή ζηειέρσζε(δπζηπρώο θαη εθεί κε επηθνπξηθνύο
επηκειεηέο), ζηα ππόινηπα κεγάια λνζνθνκεία ε ζηειέρσζε
ηνπο κε κόληκν ηαηξηθό πξνζσπηθό είλαη πξαθηηθά
αλύπαξθηε.
Πξόηαζε: ζηα λνζνθνκεία απηά, ε ζηειέρσζε ηνπ ΣΔΠ κε
εηδηθεπκέλνπο ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή ηαηξνύο ζα κπνξνύζε
λα ζπκβάιιεη, πέξαλ ηεο βειηίσζεο γεληθά ηεο παξερόκελεο
ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ζηηο αθόινπζεο ΄πεξηπηώζεηο:
Α) ζηελ νιηγόσξε ππνζηήξημε δηαζσιελσκέλσλ αζζελώλ
ζην ΣΔΠ κέρξη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπο ή κέρξη λα βξεζεί
θιίλε ΜΔΘ,
Β) ζηελ αζθαιή ελδν θαη δηαλνζνθνκεηαθή δηαθνκηδή ησλ
βαξέσο παζρόλησλ αζζελώλ ηνπ ΣΔΠ
ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δπείγνπζα Ιαηξηθή θνηηεηώλ θαη
ηαηξώλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ ΚΤ ηεο πεξηνρήο επζύλεο
ηνπ
ηελ ελίζρπζε ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΔΚΑΒ ζε
πεξηπηώζεηο αλάγθεο (δηπιά ή πνιιαπιά πεξηζηαηηθά ή
Μαδηθέο Απώιεηεο Τγείαο)

Απν ην Υπόκλεκα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ζην ΥΥΚΑ, 2νο 2010

Θέζεηο ηεο ΔΔΔΙ
Η ζηειέρσζε ησλ ΣΔΠ κε κόληκν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό έρεη
απνδεηρζεί όηη κεηώλεη ηε ζλεηόηεηα, ηε λνζεξόηεηα θαη ην θόζηνο
αληηκεηώπηζεο ησλ αζζελώλ.
Αίηεκα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ
γηαηξώλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηα ΣΔΠ θαη ε ππαγσγή ηεο
δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο επηθνπξηθώλ γηαηξώλ ζηα ΣΔΠ, ζην ίδην
πιαίζην κε ηελ πξόζιεςε ησλ επηθνπξηθώλ γηαηξώλ ηνπ ΔΚΑΒ.

Η άκεζε ζηειέρσζε ησλ ΣΔΠ, είλαη απόιπηε αλάγθε όρη κόλν γηα
ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ επείγνπζαο ηαηξηθήο
ηνπ ΔΤ, αιιά απνηειεί ηε βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο
εμεηδίθεπζεο ζηελ Δπείγνπζα Ιαηξηθή

Σπκπεξάζκαηα:
1 . Γελ κπνξεί λα ππάξμεη νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθό ΣΔΠ
ρσξίο εηδηθεπκέλν ηαηξηθό πξνζσπηθό απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο
2. Σν πξνζσπηθό απηό δελ κπνξεί λα απνδώζεη ηα αλακελόκελα
αλ δελ είλαη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν γηα απηό πνπ θάλεη

3. Η λνκηθή θαηνρύξσζε κπνξεί λα πξνέιζεη κόλν κέζα απν ηελ
αλαγλώξηζε ηεο εηδηθόηεηαο – εμεηδίθεπζεο ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο θαη
ηελ εθπαίδεπζε ησλ γηαηξώλ κε βάζε επίζεκν νδεγό ζπνπδώλ
Πξνηάζεηο:
• Δλεξγνπνίεζε θαη αύμεζε ησλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξώλ ζηα ΣΔΠ
• Τπαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλαλέσζεο επηθνπξηθώλ ζην ΣΔΠ ζην
πιαίζην πνπ ηζύεη γηα ην ΔΚΑΒ
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