
Kαι άλλες ιδιωτικές MEΘ νοικιάζει το EΣY  

Σηµαντική βοήθεια όσον αφορά στη νοσηλεία ασθενών που χρήζουν εντατικής θεραπείας αναµένεται να δώσει στο 
EΣY η ενοικίαση των 30 κλινών εντατικής του «Eρρίκος Nτυνάν» -σε τιµές κλειστού νοσηλείου του ∆ηµοσίου- και οι 
οποίες θα είναι διαθέσιµες αµέσως µόλις ψηφιστεί η σχετική διάταξη που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο «Oργάνωση και 
Λειτουργία των Yπηρεσιών ∆ηµόσιας Yγείας» του υπουργείου Yγείας. Παράλληλα, σύντοµα αναµένεται να υπογραφεί 
σύµβαση και µε άλλες ιδιωτικές κλινικές για την ενοικίαση 30 επιπλέον κλινών εντατικής µε τους ίδιους όρους που 
συµφωνήθηκαν µε το «Eρρίκος Nτυνάν». 

Kλειστές 

Oπως τόνισε στην «K» ο υφυπουργός Yγείας κ. Aθανάσιος Γιαννόπουλος, το EΣY διαθέτει 490 κλίνες εντατικές 
θεραπείας εν λειτουργία και 120 κλίνες εντατικής πλήρως εξοπλισµένες, οι οποίες ωστόσο παραµένουν κλειστές λόγω 
της έλλειψης νοσηλευτικού -κυρίως- προσωπικού. Eίναι ενδεικτικό ότι στο Aττικό Nοσοκοµείο λειτουργούν µόλις οι 6 
από τις 24 κλίνες εντατικής που διαθέτει, ενώ στο Λαϊκό λειτουργούν οι 6 από τις 17. «Kάθε µέρα δεχόµαστε 20 
κλήσεις για νοσηλεία ασθενών σε MEΘ, εκ των οποίων µόλις οι 3-4 αφορούν σε νέους ασθενείς. Oι υπόλοιπες 
αφορούν περιστατικά που δεν βρήκαν την προηγούµενη ηµέρα κενή κλίνη εντατικής». Σύµφωνα µε τον κ. 
Γιαννόπουλο, το πρόβληµα αυτό θα λυθεί µε την κατά προτεραιότητα στελέχωση των «κλειστών» κλινών εντατικής 
µε το νέο προσωπικό. Mάλιστα, περί τα τέλη Iουλίου όπου αναµένεται προσωπικό από τις νέες προσλήψεις, θα 
διπλασιαστεί ο αριθµός των εν ενεργεία κλινών εντατικής τόσο στο Aττικό όσο και στο Λαϊκό. «Eως τότε», τονίζει ο 
υφυπουργός, «δεν µπορούµε να είµαστε µάρτυρες της ταλαιπωρίας και της αγωνίας των ασθενών αλλά και των 
συγγενών τους που ψάχνουν για µία κλίνη εντατικής. Kατόπιν τούτου, το υπουργείο Yγείας έχει προχωρήσει στην 
ενοικίαση 30 κλινών εντατικής του «Eρρίκος Nτυνάν», σε τιµή κλειστού νοσηλείου του ∆ηµοσίου. Eπιπλέον, έχει 
επέλθει συµφωνία µεταξύ των υπουργείων Yγείας και Aπασχόλησης µε άλλα ιδιωτικά νοσοκοµεία για την ενοικίαση 
άλλων 30 συνολικά κλινών εντατικής επίσης µε τιµές του ∆ηµοσίου και η σχετική σύµβαση αναµένεται να υπογραφεί 
σε περίπου 20 ηµέρες. 

 


