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Προς: 1.Διοικητή της 5ης ΥΠΕ 

 2.Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκίδας 

 
Θέµα: «Επικινδυνότητα αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών ΩΡΛ στο Τακτικό 

  Ιατρείο» 

 

  Σε συνέχεια πολυάριθµών σχετικών παρεµβάσεων, ως η Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Νοσηλευτών ΕΣΥ, µε καταστατικό σκοπό µεταξύ άλλων την προστασία των θιγόµενων 

δικαιωµάτων των µελών των πρωτοβάθµιων σωµατείων µας, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 

   Αναφορικά µε την αντιµετώπιση των έκτακτων περιστατικών ΩΡΛ στο Τακτικό 

ιατρείο, γνωρίζετε ήδη ότι κατά πάγια τακτική, την τελευταία τριετία τα έκτακτα περιστατικά 

ΩΡΛ αντιµετωπίζονται στο τακτικό ιατρείο ΩΡΛ, µε απαίτηση των ειδικευµένων ιατρών 

ΩΡΛ. Μάλιστα ζητείται, επιτακτικά, η παρουσία του εφηµερεύοντα Νοσηλευτή, κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης χωρίς καµία νόµιµη έγγραφη εντολή και δηµιουργείται σοβαρή 

αναστάτωση στη λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και στο έργο του εφηµερεύοντος 

Νοσηλευτή. 

          Μετά από έγγραφες αναφορές για την επικινδυνότητα του χώρου, το  Επιστηµονικό 

Συµβούλιο, µε το υπ. αρ. 2/11-1-2018 πρακτικό του, ενέκρινε την τοποθέτηση καρέκλας 

ΩΡΛ στο Έκτακτο Χειρουργικό Ιατρείο, για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών ΩΡΛ, 

µε σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα των ασθενών. Όµως παρά 

την  τοποθέτηση της καρέκλας από τον Ιανουάριο 2018 στο χώρο των Εκτάκτων Ιατρείων, 

αυτή δε χρησιµοποιείται και εξακολουθούν οι ασθενείς να αντιµετωπίζονται στο Τακτικό 

ΩΡΛ ιατρείο, µε όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους, που αυτό ελλοχεύει για την παροχή 

ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας. 

        Οι ιατροί ΩΡΛ µας αναφέρεται ότι επικαλούνται «µη καταλληλότητα» της  

συγκεκριµένης καρέκλας, κάτι που προκαλεί αν µη τι άλλο απορία, διότι η καρέκλα 



προφανώς και αγοράστηκε κατά την ισχύουσα νοµοθεσία για τις προµήθειες εξοπλισµού 

επί τη βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών για το σκοπό που πρόκειται να επιτελέσει. 

  Το θέµα ξανασυζητήθηκε στο Επιστηµονικό Συµβούλιο στις 8/05/2018, ότε µε το 

υπ. αρ. 5/8-05-2018 πρακτικό του πρότεινε την προµήθεια νέας καρέκλας ΩΡΛ, σύµφωνα 

µε τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και την τοποθέτησή της στο έκτακτο 

χειρουργικό ιατρείο, προκειµένου να αντιµετωπίζονται όλα τα έκτακτα περιστατικά στο 

χώρο του έκτακτου χειρουργικού ιατρείου. 

          Εντούτοις, παρόλο που η επικινδυνότητα αντιµετώπισης των έκτακτων 
περιστατικών, στο τακτικό ιατρείο, σας είναι απόλυτα γνωστή, η συγκεκριµένη 
πρακτική µας καταγγέλλεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και η κατάσταση δεν έχει 
µεταβληθεί. 
          Επισηµαίνουµε ότι στο συγκεκριµένο τακτικό ιατρείο, όπως και στα υπόλοιπα τακτικά 

ιατρεία, δεν είναι κατάλληλα διαµορφωµένος ο χώρος και δεν υπάρχει ο απαραίτητος 
εξοπλισµός (set διασωλήνωσης, απινιδωτής, αναπνευστήρας κλπ), για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, που πρέπει κατά τις προβλέψεις της κείµενης 

Νοµοθεσίας να αντιµετωπίζονται στο ΤΕΠ κατά τις οικείες προδιαγραφές. 

               Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθεί  ότι στο τακτικό ΩΡΛ ιατρείο, του 

νοσοκοµείου, ως επείγοντα περιστατικά στην εφηµερία, αντιµετωπίζονται επικίνδυνες 

αιµορραγίες σε ασθενείς που λαµβάνουν αντιπηκτικά ή καρδιολογικά σκευάσµατα, 

περιστατικά  µε κατάποση αντικειµένων που φράζουν την αναπνευστική οδό, τραυµατισµοί, 

φλεγµονές, σοβαρές αλλεργίες, κλπ. 

          Μας αναφέρθηκε ως χαρακτηριστικό περιστατικό το εξής: Στις 03/08/2018 άνδρας 58 

ετών προσήλθε µε δυσκολία στην αναπνοή, σε απογευµατινή εφηµερία, και εξετάστηκε στο 

τακτικό ιατρείο ΩΡΛ. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε, υπήρχε µεγάλη δυσκολία  

αντιµετώπισης της και έλαβε χώρα επείγουσα µεταφορά του στο έκτακτο χειρουργικό 

ιατρείο. Τελικά µεταφέρθηκε στο χειρουργείο, διασωληνώθηκε, έγινε εισαγωγή στην 

χειρουργική κλινική και παράλληλα εδόθη σήµα στο ΕΚΑΒ για την ανεύρεση κλίνης σε 

ΜΕΘ. 

  Από όλα τα ανωτέρω καταδεικνύεται η πρόδηλη παράβαση της Νοµοθεσίας για την 

αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών και η σοβαρή διακινδύνευση της υγείας των 

ασθενών, αλλά και η προσβολή των δικαιωµάτων των µελών µας, των οποίων 

διαταράσσεται η εργασιακή οµαλότητα και εκτίθενται σε πιθανά νοσηλευτικά σφάλµατα, 

χωρίς δική τους υπαιτιότητα. 

  Συνεπεία όλων των ανωτέρω, σας καλούµε όπως άµεσα προβείτε σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή της νοµιµότητας, µε σκοπό την οµαλή 



λειτουργία του Νοσοκοµείου, την παροχή ποιοτικής ιατρικής και νοσηλευτικής 
φροντίδας και την διασφάλιση της υγείας και της σωµατικής ακεραιότητας των 
ασθενών. 
 Επειδή τέλος τίθεται σοβαρό ζήτηµα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας 
που κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 παρ.3 του Συντάγµατος αλλά και ζήτηµα 
διακινδύνευσης της υγείας των ασθενών, σας ενηµερώνουµε ότι αν δεν βρεθεί άµεσα 

λύση στο ζήτηµα, έχουµε υποχρέωση να διαβιβάσουµε το θέµα στην αρµόδια Εισαγγελία, 

αλλά και στο Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας. 

  

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραµµατέας 

 

  

 

 Αριστείδης Δάγλας  Γεώργιος Αβραµίδης 

 


