
 

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Τρίμηνη εκπαίδευση παθολόγων/καρδιολόγων για εργασία σε 

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης» 

 

Στον πρόσφατο νόμο με αριθμ. 4771/2021 και τίτλο «Κύρωση: α) της από 

11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. 

Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 

9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. 

Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής 

Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας» 

κατατέθηκε η με αριθμ. 72/130/ 27.1.2021 τροπολογία, όπου μεταξύ άλλων 

ρυθμίζει και θέματα λειτουργίας των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.  

Ειδικότερα προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 39 άρθρο  με την οποία 

ενσματώθηκε η ως άνω τροπολογία ότι: «2. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας - 

χρήσης μηχανημάτων των Μ.Χ.Α. είναι υποχρεωτική η παρουσία ειδικευμένου 

ιατρού. Η αντιστοιχία Νεφρολόγων/ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του 

υπευθύνου, πρέπει να είναι ένας Νεφρολόγος για κάθε σαράντα (40) 

ασθενείς, με ελάχιστο όριο δύο ειδικευμένους Νεφρολόγους ανά Μονάδα, 

συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου. Στη Μ.Χ.Α. δεν μπορεί να εργάζονται 

γιατροί άνευ ειδικότητας. Ελλείψει νεφρολόγων και μετά την πάροδο τριάντα 
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(30) ημερών από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην 

ιστοσελίδα της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, η Μ.Χ.Α. δύναται να 

συνεργάζεται με γιατρούς Παθολόγους ή Καρδιολόγους με τρίμηνη 

εκπαίδευση σε νεφρολογικό τμήμα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, προκειμένου 

να καλύπτονται οι ανάγκες παρουσίας ειδικευμένου ιατρού σε όλες τις βάρδιες 

λειτουργίας της Μ.Χ.Α.». 

Το Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης με επιστολή του 

(18/2/2021) αναφέρεται στην έλλειψη νέων ειδικών νεφρολόγων στη χώρας 

μας γεγονός που οδήγησε «στην ψήφιση της παραγράφου 2 του άρθρου 39 

του Νόμου 4771 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 16/1-2-2021 και η οποία δίνει 

το δικαίωμα στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, όταν δεν μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες τους σε Ιατρικό Προσωπικό, να απευθύνονται σε 

Παθολόγους και Καρδιολόγους και με τρίμηνη εκπαίδευση(;), είτε σε δημόσια 

είτε σε ιδιωτική(;) δομή, να τους προσλαμβάνουν.» 

Όπως αναφέρει το Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογία και Υπέρτασης, «Η 

ανωτέρω διάταξη μπορεί να λύνει προσωρινά το πρόβλημα των Ιδιωτικών 

Μονάδων Αιμοκάθαρσης, δημιουργεί όμως άλλα σοβαρά προβλήματα, όπως: 

1. Θα επηρεαστεί η ποιότητα της αιμοκάθαρσης. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα 

έχει από τα καλύτερα ποσοστά επιβίωσης αιμοκαθαρόμενων ασθενών 

παγκοσμίως, γεγονός που φυσικά οφείλεται στην εξαιρετική κατάρτιση του 

Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της αιμοκάθαρσης. 2. Την τελευταία 

δεκαετία, λόγω της οικονομικής κρίσης και της φυγής πολλών νέων 

συναδέλφων στο εξωτερικό, παρουσιάζεται έλλειψη σε σχεδόν όλες τις 

ειδικότητες. Θα υπάρξει λοιπόν ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη Νεφρολόγων στο 

μέλλον, αφού οι νέοι ιατροί δεν θα έχουν κανένα κίνητρο για να ειδικευθούν 

στην Νεφρολογία, ούτε το μοναδικό κίνητρο της άμεσης επαγγελματικής 

αποκατάστασης που έχουν σήμερα. 3. Μέχρι σήμερα η εκπαίδευση των 

ιατρών γίνεται αποκλειστικά και μόνο στα Δημόσια Νοσοκομεία, στα οποία για 

να δοθεί η έγκριση της εκπαίδευσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες 

προδιαγραφές. Η τροπολογία εκχωρεί την ιατρική εκπαίδευση στον ιδιωτικό 

τομέα και μάλιστα χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για αυτό. 

Συμπληρωματικά σχετικά με την εκπαίδευση, ενώ το πρόγραμμα ειδικότητας 

των Νεφρολόγων προβλέπει 18μηνη εκπαίδευση στο Τεχνητό Νεφρό, η 



τροπολογία αναφέρεται σε τρίμηνη μόνο εκπαίδευση Παθολόγων και 

Καρδιολόγων.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η ειδικότητα της νεφρολογίας 

διαρκεί 4 χρόνια επιπλέον του ενός χρόνου της ειδικότητας της παθολογίας, η 

τρίμηνη εκπαίδευση είναι εξαιρετικά ελάχιστος χρόνος,  

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

 

1. Πόσο αξιόπιστη επιστημονικά, ιατρικά είναι μια τρίμηνη εκπαίδευση σε 

σχέση με την 18μηνη εκπαίδευση στο Τεχνητό Νεφρό; 

2. Πώς θα διασφαλιστεί η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των 

παθολόγων και καρδιολόγων, μετά την τρίμηνη εκπαίδευση; 

3. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να στελεχωθούν οι δημόσιες 

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 

και κυρίως με νεφρολόγους που έχουν ολοκληρώσει την 18μηνη 

εκπαίδευση σε Τεχνητό Νεφρό; 

4. Πόσα άτομα ακολουθούν την ειδικότητα της νεφρολογίας τα τελευταία 5 

χρόνια; 

5. Πόσοι νεφρολόγοι απασχολούνται στις δημόσιες δομές χρόνιας 

αιμοκάθαρσης; 

6. Υπάρχει ενδιαφέρον από καρδιολόγους και παθολόγους να 

παρακολουθήσουν τρίμηνη εκπαίδευση και αν ναι, για τι αριθμό ιατρών 

μιλάμε; 

7. Ποια θα είναι τα μαθήματα της τρίμηνης εκπαίδευσης και πώς θα 

διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων μαθημάτων; 

8. Επαγγελματικά ο νεφρολόγος που έχει παρακολουθήσει 

πανεπιστημιακή εξειδίκευση θα είναι ισότιμος με τον παθολόγο ή 

καρδιολόγο που έχει παρακολουθήσει τρίμηνο σεμινάριο; 



9. Πόσο ασφαλής για τους χρόνια ασθενείς είναι η συγκεκριμένη πολιτική 

επιλογή της τρίμηνης εκπαίδευσης τη στιγμή που μιλάμε για μια 

ειδικότητα που απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 




