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Θέµα: «Χωρίς τη συµµετοχή Νοσηλευτών Μ.Ε.Θ. παραµένει η 

Επιστηµονική Επιτροπή για τον σχεδιασµό νέων κλινών Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας στα Νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» 

 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,  

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιστηµονικής Επιτροπής για τον 

σχεδιασµό νέων κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), στα 

Νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, σύµφωνα µε το έγγραφό µε Αρ. 

Πρωτ.: Α1β/Γ.Π.οικ. 29077/08-05-2020, του Υπουργείου Υγείας, µε θέµα: 

«Συγκρότηση και ορισµός µελών στην Επιστηµονική Επιτροπή για τον 

σχεδιασµό νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα Νοσοκοµεία του 

Εθνικού Συστήµατος Υγείας», εξακολουθείτε να µην έχετε συµπεριλάβει σε 

αυτήν ως µέλη Νοσηλευτές των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. 

Όπως γνωρίζετε όλες οι Μ.Ε.Θ., στελεχώνονται κυρίως από ιατρικό - 

νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο µέσα από την αγαστή και διεπιστηµονική 

συνεργασία µαζί και µε τους υπόλοιπους επαγγελµατίες υγείας αγωνίζονται για 

να αντιµετωπίσουν την έξαρση της πανδηµίας, η οποία σφυροκοπεί αδιάκοπα 

το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 

Από την 8η Μαΐου 2020, ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών της εν λόγω 

επιτροπής, εξακολουθείτε παρατεταµένα να µην έχετε συµπεριλάβει στα µέλη 

αυτής Νοσηλευτές από Μ.Ε.Θ.. Η αδιαφορία των στελεχών του Υπουργείου 

Υγείας να συγκροτήσουν την επιτροπή µε Νοσηλευτές, προσβάλλει την 



επιστηµονική οντότητα και το έργο των Νοσηλευτών, οι οποίοι όλο το διάστηµα 

της πανδηµίας, αγωνίζονται µέχρις εσχάτων, για να στηρίξουν το Εθνικό 

Σύστηµα Υγείας, ώστε να λειτουργήσουν νέες κλίνες Μ.Ε.Θ., προκειµένου να 

νοσηλεύσουν όποιον συµπολίτη µας έχει χτυπηθεί από τον COVID – 19.  

Οι Νοσηλευτές κατέχουν όλα τα προσόντα και τις επιστηµονικές γνώσεις 

για να συµβάλλουν τα µέγιστα στο έργο της επιτροπής, καθώς είναι οι 

απόλυτοι γνώστες του οργανωσιακού περιβάλλοντος και της λειτουργίας των 

Μ.Ε.Θ.. Είναι πραγµατικά λυπηρό, να χρειάζεται να σας ενηµερώνουµε για τα 

αυτονόητα, ώστε να διαφυλάξουµε το επιστηµονικό κύρος και το έργο των 

Νοσηλευτών, τους οποίους ο ίδιος εκθειάζετε για την εθελοντική συνεισφορά 

τους και οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης του περασµένου 

Μαρτίου, όπως και τώρα, ηγούνται, οργανώνουν και λειτουργούν όλες τις 

απαιτούµενες Μ.Ε.Θ. στο πλαίσιο της διαχείρισης του τεχνολογικού 

εξοπλισµού και της χωροταξικής διαρρύθµισης, ώστε να πληρούν τις 

προδιαγραφές συνθηκών λειτουργίας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

 Για το σκοπό αυτό, σας καλούµε όπως ενισχύσετε το έργο της 

Επιστηµονικής Επιτροπής για την καλύτερη αποτελεσµατικότητά της, για τον 

σχεδιασµό νέων κλινών Μ.Ε.Θ. στα Νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας, προσθέτοντας στα µέλη της, Νοσηλευτές. 

Ευελπιστώντας στο γεγονός ότι η πρότασή µας θα συµβάλλει σηµαντικά 

στο έργο της επιτροπής και παράλληλα θα αποκαταστήσει το ατυχές γεγονός 

της παρατεταµένης παράλειψης σας, παραµένουµε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας 
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