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          Αθήνα 9/1/2023 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Σας εύχομαι για τη νέα χρονιά, υγεία, αγάπη και εκπλήρωση των προσδοκιών σας.  

Το 2022 ήταν μια ακόμα χρονιά σταθμός για τα ΤΕΠ και την επείγουσα ιατρική.  

Το 2022 καταφέραμε να προβάλουμε στην πολιτεία και στην κοινωνία την αναγκαιότητα της 

ανάπτυξης των ΤΕΠ στην Ελλάδα. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 η ΕΕΕΙ έθεσε ξεκάθαρα και 

αναλυτικά τους στόχους της για την ανάπτυξη των ΤΕΠ και της επείγουσας ιατρικής. 

Προσπαθήσαμε να προβάλλουμε  το έργο μας και την αναγκαιότητα στήριξής του τόσο προς την 

πολιτική ηγεσία όσο και προς την κοινή γνώμη.  

Πλέον τα ΤΕΠ και οι εργαζόμενοι σε αυτά αποτελούν ένα από τα κύρια θέματα της υγείας στα 

οποία αναφέρεται ο σχεδιασμός του ΥΥΚΑ, το οποίο, έχει εξαγγείλει μια δέσμη παρεμβάσεων 

ενίσχυσης στη χωροταξία, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό.  Ο αριθμός των ιατρών του ΤΕΠ με 

εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική συνεχώς αυξάνει τόσο από συναδέλφους που συμμετείχαν στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης όσο και από ιατρούς των ΤΕΠ που συμμετέχουν στη 

διαδικασία εξετάσεων.  

Η ΕΕΕΙ το 2022 προσπάθησε να επικοινωνήσει με όσο δυνατόν περισσότερους από τους 

εργαζόμενους στα ΤΕΠ, να καταγράψει πραγματικά δεδομένα, ανάγκες και προβλήματα και να 

προτείνει λύσεις. Προσπαθούμε να ανανεώσουμε τον διαδικτυακό μας ιστότοπο ώστε να αποτελεί 

σημείο αναφοράς για τους εργαζόμενους στα ΤΕΠ. Προσπαθούμε μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, 

κατευθυντήριων οδηγιών και συμποσίων να συνδράμουμε στην εδραίωση μιας κουλτούρας 

επείγουσας ιατρικής. Οι εκπαιδευτικές μας δράσεις θα ενταθούν το 2023. 

Το 2023 αποτελεί ακόμα ένα έτος πρόκληση. Η υλοποίηση των σχεδιασμών του ΥΥΚΑ θα πρέπει 

είναι στοχευμένη και λειτουργική. Τα ΤΕΠ θα πρέπει να αναδείξουν το διακριτό τους ρόλο στο ΕΣΥ 

και οι ιατροί που εργάζονται σε αυτά θα πρέπει να αναγνωρισθούν ως έχοντες διακριτό 

αντικείμενο. Θα πρέπει η επικοινωνία μεταξύ μας αλλά και μεταξύ ΤΕΠ και τμημάτων των 

νοσοκομείων και διοίκησης να τυποποιηθεί.  

Αγαπητοί συνάδελφοι ας συνδράμουμε όλοι να αποτελέσει και το 2023 ένα έτος ορόσημο για τη 

δουλειά μας. Όπως το 2019 με την αναγνώριση της εξειδίκευσης της επείγουσας ιατρικής, το 2020 

με την πρώτη ουσιαστική στελέχωση των ΤΕΠ, το 2021 με την αναγνώριση της ειδικότητας της 
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επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής και το 2022 με την έμπρακτη αναγνώριση του διακριτού 

μας ρόλου μέσω των οικονομικών κινήτρων και της προσπάθειας χωροταξικής και υλικοτεχνικής 

βελτίωσης των ΤΕΠ.  

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και το ΔΣ της ΕΕΕΙ θα προσπαθήσουμε ενεργά για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων. Η συμμετοχή του καθένα σας σε αυτό το έργο είναι απόλυτα επιθυμητή και 

αναγκαία.  

Σας εύχομαι μια καλή χρονιά.    

 

 
 


