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Προς  τους Υπουργούς 

α) Υγείας, κ.  Βασίλη Κικίλια 

β) Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 
Θέμα: «  Επικίνδυνη  ρύθμιση  για  τις  ΜΕΘ  ιδιωτικού τομέα  » 

 
 Κύριοι Υπουργοί, 

 

 Mε ειδική ρύθμιση, το Υπουργείο Υγείας δίνει τη δυνατότητα στις ιδιωτικές κλινικές να αυξήσουν 

κατά 40% τον αριθμό των κλινών εντατικής θεραπείας με το ίδιο προσωπικό.  

 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, «για την 

υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονοϊού», η ρύθμιση θα μπορεί να 

γίνει με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα, 

στο άρθρο 3 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση υφιστάμενων και διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ» 

αναφέρεται: «Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των 
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κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και 

με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της 

ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία υπάγονται και στην τεχνική υπηρεσία και 

τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων 

του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες 

του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες 

ΜΕΘ υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα 

καταργηθούν αυτοδικαίως».  

  Είναι σαφές ότι με την εν λόγω ρύθμιση  υποβιβάζονται  οι προδιαγραφές ασφάλειας στις ΜΕΘ 

του ιδιωτικού τομέα, καθώς για τη λειτουργία κάθε επιπλέον κρεβατιού ΜΕΘ απαιτείται 

συγκεκριμένος αριθμός προσωπικού (ιατρικού και νοσηλευτικού). Ωστόσο, για τις «ανάγκες» της 

πανδημίας επιτρέπει στους επιχειρηματίες υγείας να αυξάνουν τα κρεβάτια ΜΕΘ, 

παρακάμπτοντας τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφαλούς νοσηλείας, επιβαρύνοντας μάλιστα  

επιπλέον το ήδη  βεβαρημένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. 

  Συμπερασματικά, με την επιτρεπόμενη λειτουργία περισσοτέρων κρεβατιών ΜΕΘ, με το ίδιο 

προσωπικό με πριν και ενώ ήδη έχει διπλασιαστεί η ημερήσια αποζημίωση των κρεβατιών ΜΕΘ 

του ιδιωτικού τομέα με προηγούμενη κυβερνητική απόφαση, η Κυβέρνηση προβαίνει σε μία 

επικίνδυνη ρύθμιση για τους πολίτες που θα νοσηλευτούν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ 

συνεχίζεται η αδιαφανής συνεργασία του ΕΣΥ με συγκεκριμένα επιλεγμένα ιδιωτικά διαγνωστικά 

κέντρα, με το  να επιτρέπεται σε αυτά  η μη τήρηση των πρωτοκόλλων υγείας, που τηρούνται στο 

στις ΜΕΘ στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. 

     Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

 

1. Η έκτακτη και  αναγκαία αυτή  ρύθμιση, γιατί δεν εφαρμόζεται ταυτόχρονα και στα δημόσια 

νοσοκομεία;    

2.  Με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται η ασφαλής νοσηλεία των ασθενών στις επιπλέον ΜΕΘ 

του ιδιωτικού τομέα, εάν αυτές δεν υποστηρίζονται με το απαραίτητο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό;        



  

3. Θα προβείτε σε νέα νομοθετική ρύθμιση που θα επιβάλει στις ιδιωτικές κλινικές την τήρηση 

των πρωτοκόλλων υγείας που τηρούνται στις ΜΕΘ, στο δημόσιο σύστημα υγείας; 

4. Σύμφωνα με ποιο προγραμματικό σχέδιο οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα 

συμβάλουν στη βελτίωση των παροχών υγείας και στη γενικότερη αναβάθμιση του  ΕΣΥ,  

επ’ ωφελεία των πολιτών;                                                     
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