
Mέσω εφηµεριών η εξάλειψη των ράντζων  

Tης Πεννυς Mπουλουτζα 

Eνα σχέδιο εξάλειψης του φαινοµένου των ράντζων επεξεργάζεται το υπουργείο Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης, 
µε βασικότερες παρεµβάσεις την εφηµερία όλων των νοσοκοµείων έως το µεσηµέρι, τη δυνατότητα µονοήµερης 
φιλοξενίας περιστατικών στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών αλλά και την αναστολή εφηµερίας κλινικών 
νοσοκοµείων που δεν διαθέτουν άδειο κρεβάτι. Bασικό εργαλείο σχεδιασµού του νέου συστήµατος εφηµεριών είναι η 
συλλογή στοιχείων για τη ροή των περιστατικών στα νοσοκοµεία, η οποία θα ξεκινήσει την ερχόµενη Tετάρτη. 

O υφυπουργός Yγείας κ. Aθανάσιος Γιαννόπουλος, σε σύσκεψη που είχε µε τους διοικητές των µεγάλων νοσοκοµείων 
της Aττικής, παρέδωσε τα έντυπα παρακολούθησης της καθηµερινής κίνησης των περιστατικών αλλά και της κίνησης 
των εφηµεριών. Σύµφωνα µε το όσα είπε στην «K» ο κ. Γιαννόπουλος, στα έντυπα θα καταγράφεται µεταξύ άλλων, 
η ροή των περιστατικών ανά κλινική και νοσοκοµείο, το είδος των περιστατικών, η ώρα προσέλευσής τους, ο τρόπος 
µετάβασης των ασθενών στα νοσοκοµεία (EKAB ή ίδιο µέσον) και ο τόπος προέλευσής τους. Mετά, θα αξιολογηθούν 
τα στοιχεία αυτά, προκειµένου να αρχίσει ο σχεδιασµός του νέου συστήµατος εφηµεριών. «Στα µέτρα που 
εξετάζονται», επισηµαίνει ο κ. Γιαννόπουλος, «είναι η επικουρική συµµετοχή δορυφορικών νοσοκοµείων στις 
εφηµερίες, καθώς και η επαναφορά του συστήµατος που ίσχυε το διάστηµα ’91-93, σύµφωνα µε το οποίο όλα τα 
νοσοκοµεία εφηµέρευαν έως τις 2.30 µ.µ. Eπιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόµενο να αναστέλλεται η εφηµερία µιας 
κλινικής η οποία δεν έχει άδειες κλίνες. Π.χ. το Λαϊκό Nοσοκοµείο έχει τρεις παθολογικές κλινικές. Eάν η µία από αυτές 
έχει ράντζα δεν θα κάνει εφηµερία, την οποία θα µοιράζονται ανά τετράωρο οι δύο άλλες κλινικές». Kατά τη διάρκεια 
της σύσκεψης, συζητήθηκαν οι ελλείψεις που υπάρχουν ιδιαίτερα στα τµήµατα των επειγόντων περιστατικών, οι 
οποίες αφορούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε µικρές κτιριολογικές αναπλάσεις, οι οποίες, σύµφωνα µε τον 
υφυπουργό, θα επιτρέπουν τη µονοήµερη φιλοξενία στα επείγοντα περιστατικά ασθενών που δεν χρειάζονται 
περαιτέρω νοσηλεία, οπότε δεν θα επιβαρύνουν µε ράντζα τις κλινικές του νοσοκοµείου. 

Kατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αξιολογήθηκαν και οι πρώτες παρεµβάσεις που έγιναν το τελευταίο διάστηµα όσον 
αφορά στην αντιµετώπιση των φαινοµένων των ράντζων. O κ. Γιαννόπουλος είχε δώσει οδηγίες στους διοικητές, 
σύµφωνα µε τις οποίες κατά τη διάρκεια της εφηµερίας στο χώρο των επειγόντων θα πρέπει να βρίσκονται οι 
επιµελητές A΄ ή B΄ των κλινικών που εφηµερεύουν, προκειµένου να αξιολογούν επί τόπου εάν ένα περιστατικό 
χρειάζεται εισαγωγή στην κλινική. H εφαρµογή αυτών των οδηγιών είχε θετικά αποτελέσµατα καθώς στα νοσοκοµεία 
Kρατικό Nίκαιας, Tζάνειο και Iπποκράτειο τα ράντζα έχουν σχεδόν εξαφανισθεί, ενώ στο νοσοκοµείο Eυαγγελισµός, 
έχουν µειωθεί από 60 κατά µέσο όρο που αναπτύσσονταν σε κάθε εφηµερία, σε 30-40. 

 


