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Θέμα : Η ςυμβολή των επικουρικών ιατρών ςτην εύρυθμη λειτουργία του 
Εθνικού υςτήματοσ Τγείασ 
 
 Η πολιτεύα με τον Ν. 2889 για πρώτη φορϊ, θϋςπιςε τον θεςμό των  
επικουρικών  γιατρών για την κϊλυψη εκτϊκτων και απροβλϋπτων αναγκών ςε 
ιατρικό προςωπικό των δημοςύων νοςοκομεύων. Βαςικό αρχό που οδόγηςε ςτο 
μϋτρο την τότε ηγεςύα του Υπουργεύου Υγεύασ (Αλϋκοσ Παπαδόπουλοσ) όταν 
το πραγματικό γεγονόσ τησ αντικειμενικϊ μεγϊλησ  χρονικόσ καθυςτϋρηςησ 
που ςυνοδεύει ςταθερϊ την διαδικαςύα κρύςεωσ μιασ οργανικόσ θϋςεωσ ΕΣΥ 
(από την προκόρυξη μϋχρι τον διοριςμό του επιτυχόντοσ). 

Τα προςόντα διοριςμού ςε θϋςη επικουρικού γιατρού εύναι ακριβώσ τα ύδια 
με εκεύνα του επιμελητό Β ΕΣΥ με την διαφορϊ ότι πρϋπει η τοποθϋτηςη να 
γύνει εντόσ πενταετύασ από την λόψη τησ ειδικότητασ. Η πενταετύα αυτό, 
τελευταύα επεκτϊθηκε κατϊ 2 χρόνια ακόμη ώςτε να καλύπτει όποιον ϋχει 
λϊβει τύτλο την τελευταύα 7-ετύα. 

Με τον τρόπο αυτό, διαςφαλύζεται η παροχό υπηρεςιών από ϊτομα με τυπικϊ 
προςόντα απολύτωσ ιςοδύναμα με εκεύνα των ειδικευμϋνων ιατρών οργανικών 
θϋςεων ΕΣΥ. 

Ενδεχομϋνωσ υπόρξαν ςτο παρελθόν περιπτώςεισ προςφυγόσ ςτο μϋτρο του 
διοριςμού επικουρικών γιατρών για να αποφευχθεύ η χρονοβόροσ διαδικαςύα 
προκόρυξησ οργανικόσ θϋςεωσ ΕΣΥ. Επύςησ δυνατόν να υπόρξαν περιπτώςεισ 
τϋτοιων διοριςμών και όχι ςυςτϊςεωσ οργανικών θϋςεων ΕΣΥ διότι και η 
διαδικαςύα αυτό τησ ςυςτϊςεωσ θϋςεων εύναι επύςησ χρονοβόροσ. 
 Ο θεςμόσ όμωσ των επικουρικών ιατρών εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμοσ ςτο κοινό 
και τον καταναλωτό των υπηρεςιών υγεύασ. Ασ μη παραγνωρύζουμε ότι χώρεσ με 
εξαιρετικού βαθμού οργϊνωςησ υπηρεςύεσ υγεύασ όπωσ η Μεγϊλη Βρετανύα, 
καταφεύγουν καθημερινϊ ςτην κατηγορύα των επικουρικών γιατρών (LOCUM) για να 
καλύψουν ανϊγκεσ τουσ όπωσ απρόβλεπτη κϋνωςη θϋςεων ιατρών του NHS. 
Στον τόπο μασ, οι τυχόν υπερβϊςεισ και καταχρόςεισ του μϋτρου από 
τοπικούσ παρϊγοντεσ και διοικόςεισ νοςοκομεύων, εκτιμϊμε ότι εύναι 
δύςκολο να διαφύγουν τησ εποπτεύασ του Υπουργεύου και των Κεντρικών ςασ 
Υπηρεςιών.          
 Αναφϋρομε όλα αυτϊ, διότι τελευταύα ϋχει αναςταλεύ πρακτικώσ η χρόςη του 
μϋτρου των επικουρικών γιατρών, και τούτο παρϊ τισ πιεςτικϋσ ανϊγκεσ 
ειδικώσ τησ περιφϋρειασ. Αναφερόμεθα εισ την περιφϋρεια διότι το Κϋντρο 
δύναται να καλύψει ανϊλογα τισ ανϊγκεσ με μετακινόςεισ ιατρών από 
νοςοκομεύα με υπο-απαςχολούμενεσ θϋςεισ ςε νοςοκομεύα και θϋςεισ αιχμόσ. 
Αμφότερεσ οι κατηγορύεσ αυτϋσ υπϊρχουν  και πολύ απλού χειριςμού του 
ιατρικού δυναμικού θα αποτελούςαν μια ϊμεςη λύςη, αλλϊ δυςτυχώσ 
ανεπαρκούν οι μηχανιςμού  εποπτεύασ και  ελϋγχου που θα ϋλυναν "αμϋςωσ 
και αδαπϊνωσ" το ζότημα. 

Αρ.Κατ. 2947/87 

Ημερ. 16/09/2010 



Ιδιαύτερα δε θα πρϋπει να ςχολιαςτεύ η υποςτελϋχωςη η οπούα υπϊρχει ςε 
οριςμϋνα τμόματα και κλινικϋσ και κυρύωσ παρατηρεύται ςτα ακτινοθεραπευτικϊ 
κϋντρα ΑΤΤΙΚΟ – Άγιοσ Σϊββασ – Μεταξϊ – Αρεταύειο, και τα περιφερειακϊ επύςησ 
κϋντρα, με αποτϋλεςμα να υπϊρχει μεγϊλη λύςτα αςθενών προσ ςυμπληρωματικό 
ακτινοθεραπεύα με μεγϊλεσ καθυςτερόςεισ, με ότι αυτό ςυνεπϊγεται ςτην υγεύα των 
αρρώςτων. 

 
Κατόπιν αυτών, Ε Ρ Ω Σ Α  Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι  Θ Ε να ενημερώςετε το 
ώμα :  
 
1.Πόςοι διοριςμού επικουρικών ιατρών ϋχουν υπογραφεύ το τελευταύο τρύμηνο και 
πόςοι από 1.1.2010. 
 
2.Πόςεσ αιτόςεισ διοριςμού επικουρικών ιατρών ϋχετε λϊβει από τα νοςοκομεύα ΕΣΥ 
ςυνολικώσ το τελευταύο τρύμηνο και πόςεσ από 1.1.2010 
 
3.Εϊν προτύθεςθε να καλύψετε τισ ανϊγκεσ νοςοκομεύων ςε ιατρικό προςωπικό και με 
ποιόν ορύζοντα. 
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