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Απόθαζη
Για το ςχζδιο του Υπ. Υγείασ για τουσ Οργανιςμοφσ των Πανεπιςτημιακϊν Νοςοκομείων
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςυηιτθςε διεξοδικά το κζμα των Οργανιςμϊν των
Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, τα κζματα των Πανεπιςτθμιακϊν Κλινικϊν/Εργαςτθρίων που
είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε Νοςοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του προςωπικοφ τουσ κακϊσ και τισ
προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ που ζχουν ανακοινωκεί από το Υπουργείο Υγείασ και ομόφωνα
κατζλθξε ςτθν παρακάτω απόφαςθ:
Τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία, κακϊσ και οι Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια που
είναι εγκατεςτθμζνεσ και λειτουργοφν ςε άλλα μεγάλα, τριτοβάκμια νοςοκομεία, ζχουν τρεισ
αλλθλζνδετουσ ςκοποφσ:
α) να παρζχουν προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευςη ςτουσ Πανεπιςτθμιακοφσ
φοιτθτζσ, κακϊσ και μεταπτυχιακή εκπαίδευςη ςτουσ ειδικευόμενουσ όλων των ειδικοτιτων
β) να εξαςφαλίηουν υψηλήσ ποιότητασ τριτοβάθμια φροντίδα υγείασ, ιδιαίτερα ςτα περίπλοκα
και ςοβαρά περιςτατικά,
γ) να διενεργοφν κλινική και εργαςτηριακή ζρευνα ςε πεδία αιχμισ, ςε ςυνεργαςία με άλλα
Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία ςτθν Ελλάδα και κυρίωσ του Εξωτερικοφ, ζτςι ϊςτε να
ενιςχφεται θ παροχι τθσ πιο ςφγχρονθσ και προθγμζνθσ φροντίδασ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ.
Μόνο όταν τα παραπάνω γίνουν αποδεκτά και ςεβαςτά από όλουσ κα μπορζςουν τα
Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία να προςφζρουν τα μζγιςτα ςτθν ελλθνικι κοινωνία, τόςο ςτα
εκπαιδευτικά τουσ κακικοντα όςο και ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ, ςτο οποίο και είναι
ενταγμζνα.
Αυτά είναι γνωςτά και κακιερωμζνα ςε όλον τον κόςμο, και για το λόγο αυτό παντοφ τα
Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία ζχουν ιδιαίτερο κακεςτϊσ. Εδϊ όμωσ, δυςτυχϊσ αυτζσ οι αρχζσ
δεν είναι κατανοθτζσ από το Υπουργείο Υγείασ, που τα βλζπει ανταγωνιςτικά, ενϊ το Υπουργείο
Παιδείασ, που κα ζπρεπε να διαςφαλίηει αυτό το ειδικό κακεςτϊσ φαίνεται, κατά κανόνα, να
αγνοεί το κζμα, και ςυνεπϊσ είναι απϊν από τισ ςχετικζσ ςυηθτιςεισ.
Από νομικισ πλευράσ, ζνασ οργανιςμόσ Νοςοκομείου εκδίδεται με Υπουργικι Απόφαςθ. Στθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, τόςο για τα Πανεπιςτθμιακά όςο και για τα «Μικτά» (αυτά που ζχουν
εγκαταςτακεί Πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ/εργαςτιρια αλλά δεν ονομάηονται Πανεπιςτθμιακά,
όπωσ είναι το Λαϊκό, το Ιπποκράτειο κ.λ.π.), κα πρζπει να εκδίδεται Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ
(ΚΥΑ) τθν οποία εκτόσ από τον Υπουργό Υγείασ κα υπογράφει και ο Υπουργόσ Παιδείασ. Οι
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Οργανιςμοί των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων κα πρζπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν:
α. Τισ ιδιαιτερότθτεσ του Νοςοκομείου που προκφπτουν από τθν υποχρζωςθ των κλινικϊν και
εργαςτθρίων για εκπαίδευςθ προπτυχιακϊν φοιτθτϊν, εκπαίδευςθ μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν, εκπόνθςθ διδακτορικϊν διατριβϊν, και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ των μελϊν
ΔΕΠ για τισ οποίεσ (τόςο τισ εκπαιδευτικζσ όςο και τισ ερευνθτικζσ) τα μζλθ ΔΕΠ είναι
ανεξάρτθτα ςφμφωνα με το νόμο, αλλά και κρίνονται και αξιολογοφνται γι αυτζσ.
β. Το γεγονόσ ότι οι Πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ και εργαςτιρια ζχουν τοποκετθκεί και
λειτουργοφν από τθν πολιτεία (με κοινζσ ΥΑ Παιδείασ και Υγείασ) και ο Πανεπιςτθμιακόσ
χϊροσ που τουσ ζχει διακζςει θ Πολιτεία είναι το Νοςοκομείο. Συνεπϊσ, οι διοικθτζσ και τα
Διοικθτικά Συβοφλια των Νοςοκομείων δε κα πρζπει να λειτουργοφν με αποκλειςτικό
γνϊμονα το κλινικό ζργο, οφτε ότι οι χϊροι του Νοςοκομείου εξυπθρετοφν αποκλειςτικά το
κλινικό ζργο. Οι χϊροι του Νοςοκομείου που ζχουν δοκεί ςτισ Πανεπιςτθμιακζσ
κλινικζσ/εργαςτιρια,
είναι
Πανεπιςτθμιακοί
χϊροι
και
οι
Πανεπιςτθμιακζσ
κλινικζσ/εργαςτιρια ζχουν επιπλζον κακικον να εκτελοφν και κλινικό/εργαςτθριακό ζργο ςε
ςχζςθ με άλλεσ Πανεπιςτθμιακζσ μονάδεσ άλλων τμθμάτων και Σχολϊν.
γ. Τον ιδιαίτερο ρόλο που ζχουν (εκ των πραγμάτων) τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία μζςα ςτον
Εκνικό Χάρτθ Υγείασ ςε ςχζςθ για παράδειγμα με ζνα Νομαρχιακό Νοςοκομείο. Τα
Πανεπιςτθμιακά όπωσ προφανϊσ και άλλα μεγάλα Νοςοκομεία του ΕΣΥ (π.χ. Ευαγγελιςμόσ,
ΓΝΑ «Γ. Γεννθματάσ», Ιπποκράτειο Θεσ/νίκθσ κ.λ.π.) κα πρζπει να παίηουν το ρόλο των
3βάκμιων ι και 4βάκμιων Νοςοκομείων και να μθν επιφορτίηονται με τον κφριο όγκο τθσ
πρωτοβάκμιασ υγείασ όπωσ κακϊσ γίνεται ςιμερα λόγω αδυναμίασ τθσ πολιτείασ να
λειτουργιςει ζνα αξιόπιςτο και ςφγχρονο ςφςτθμα πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ όπωσ κα
ζπρεπε.
δ. Τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε τοπικισ κοινωνίασ και τισ άλλεσ υπάρχουςεσ δομζσ του ΕΣΥ ςτθν
περιοχι
ε. Τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε Ιατρικισ Σχολισ και τθ δομι τθσ, ζτςι ϊςτε θ δομι του Παν/κοφ
Νοςοκομείου να ςυμβαδίηει με αυτιν
Προτείνουμε:
1. Να κεςμοκετθκοφν οι Οργανιςμοί των Πανεπιςτθμιακϊν και των «μικτϊν» Νοςοκομείων με
γνϊμονα το διακριτό τουσ ρόλο (όπωσ αναλφκθκε παραπάνω) ϊςτε να μποροφν να
ανταπεξζλκουν ςε όλεσ τουσ τισ υποχρεϊςεισ (Πανεπιςτθμιακό και κλινικό ζργο)
2. Να υλοποιθκεί και να αναβακμιςτεί νομοκετικά ο ρόλοσ του Αναπλ. Διοικθτι Ακαδθμαϊκϊν
Υποκζςεων του Νοςοκομείου (που δεν ζχει ενεργοποιθκεί ςτθν πράξθ παρ’ ότι οι Ιατρικζσ
Σχολζσ ζχουν ςτείλει τα προτεινόμενα ονόματα ςφμφωνα με το Νόμο), και ο κεςμόσ να
επεκτακεί και ςτα μικτά Νοςοκομεία (που ζχουν εγκατεςτθμζνεσ Πανεπιςτθμιακζσ
κλινικζσ).
3. Να κεςμοκετθκεί με ιςότιμο τρόπο θ ςυμμετοχι του Πανεπιςτθμίου ςτθ διοίκθςθ τόςο των
Πανεπιςτθμιακϊν όςο και των μικτϊν Νοςοκομείων. Ζτςι, κα πρζπει να προβλζπεται ρθτά
ςτουσ οργανιςμοφσ ότι τόςο ςτα Πανεπιςτθμιακά όςο και ςτα μικτά Νοςοκομεία κα πρζπει
να υπάρχει κεςμικι εκπροςϊπθςθ τθσ οικείασ Ιατρικισ Σχολισ (δθλ θ ίδια να ορίηει τα
μζλθ), με ίςο αρικμό τακτικϊν μελϊν με αυτά που ορίηει ο Υπουργόσ ςτα Πανεπιςτθμιακά
και τουλάχιςτον 1 μζλοσ ςτα Μικτά.
4. Η πολιτεία να αξιοποιιςει τα Παν/κά Νοςοκομεία και να κεςμοκετιςει τθ ςφνδεςθ τουσ με
τα υπόλοιπα Νοςοκομεία του ΕΣΥ για τθν εκπαίδευςθ όχι μόνο των φοιτθτϊν
(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν) αλλά και των γιατρϊν, τόςο των ειδικευόμενων όςο και
των ειδικευμζνων.
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5. Να προβλεφκεί ρθτά θ υποχρζωςθ όλων των επιςτθμόνων που εκτελοφν κλινικό ζργο, τόςο
Πανεπιςτθμιακϊν όςο και του ΕΣΥ για ςυμμετοχι ςτισ εφθμερίεσ ανάλογα με τθ βακμίδα
τουσ, και θ αμοιβι γι αυτζσ να είναι ίδια για τισ αντίςτοιχεσ βακμίδεσ. Αυτι τθ ςτιγμι, οι
αμοιβζσ των Πανεπιςτθμιακϊν είναι περίπου 30% χαμθλότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ αμοιβζσ
των ςυναδζλφων του ΕΣΥ, ακόμθ και ςφμφωνα με τθν αντιςτοιχία των βακμίδων που
μονομερϊσ και παρά τθ διαφωνία μασ ζχει κεςπίςει το Υπουργείο Υγείασ.
6. Να μποροφν χωρίσ κανζνα εμπόδιο να είναι υποψιφιοι για τισ κζςεισ του προζδρου τοφ
Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου, του Διευκυντι Ιατρικισ Υπθρεςίασ καί των διευκυντεϊν
Τομζων μζλθ ΔΕΠ τθσ βακμίδοσ τοφ Κακθγθτοφ θ Αναπλθρωτοφ Κακθγθτοφ ςτα μικτά
Νοςοκομεία.
7. Να τροποποιιθκοφν όλεσ οι διατάξεισ που κίγουν και υποβακμίηουν τθν φπαρξθ και
λειτουργία των Πανεπιςτθμιακϊν ςτα Νοςοκομεία και ιδιαίτερα οι διατάξεισ που εξαιροφν
όλουσ τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ, ακόμθ και τον διευκυντι τθσ κλινικισ, από τισ κρίςεισ των
ιατρϊν του ΕΣΥ ακόμθ και ςτθν ίδια τθν κλινικι τουσ.
Επειδι από οριςμζνεσ πλευρζσ επιχειρείται θ δθμιουργία ζνταςθσ μεταξφ ιατρϊν του ΕΣΥ και
Πανεπιςτθμιακϊν ιατρϊν τονίηουμε ότι ποτζ μζχρι ςιμερα δεν υπιρξε καμία επίςθμθ ενζργεια
ι κζςθ υποβάκμιςθσ των ςυναδζλφων μασ του ΕΣΥ ςε ςχζςθ με τουσ ςυναδζλφουσ μασ
Πανεπιςτθμιακοφσ από τισ Σχολζσ μασ ι τα Ιδρφματα μασ. Αντίκετα, θ επίςθμθ κζςθ μασ είναι
ότι κεωροφμε απαραίτθτθ και επιδιϊκουμε τθν ιςότιμθ ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ μασ
του ΕΣΥ κάτι το οποίο ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων είναι κακθμερινι
λειτουργία ςτισ Πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ.
Το κείμενο προτάςεων το οποίο τζθηκε ςε διαβοφλευςη από το Υπουργείο Υγείασ κινείται
ςτην ακριβϊσ αντίθετη κατεφθυνςη μη λαμβάνοντασ υπόψη τισ ανάγκεσ τησ Χϊρασ για την
προπτυχιακή και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευςη των νζων ιατρϊν αλλά και για την προϊθηςη
τησ κλινικήσ και ερευνητικήσ αριςτείασ. Πρόκειται για μία ιςοπεδωτική πρόταςη η οποία δεν
ςυνάδει με την ςφγχρονη λειτουργία των Πανεπιςτημιακϊν Νοςοκομείων (“teaching
hospitals”) ςε διεθνζσ επίπεδο.
Επιπλζον, επαναφζρεται παλαιότεροσ Νόμοσ ο οποίοσ αφορά τθν απαςχόλθςθ των
Πανεπιςτθμιακϊν ιατρϊν. Το ςυγκεκριμζνο κζμα πρζπει να ςυηθτθκεί ςτθ ςωςτι του βάςθ, με
ςτόχο να βρεκεί μια λφςθ που κα ανταποκρίνεται ςτο ςφνκετο ζργο που επιτελείται από τουσ
Πανεπιςτθμιακοφσ Ιατροφσ, τα οποίο κα είναι ςυμβατό με το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει
όλουσ τουσ πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ. Η ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ αναμζνεται να
δθμιουργιςει πολλά προβλιματα ςτθ λειτουργία των Πανεπιςτθμιακϊν κλινικϊν/εργαςτθρίων,
προκαλϊντασ κφμα μαηικισ φυγισ καταξιωμζνων Πανεπιςτθμιακϊν από τισ κλινικζσ/εργαςτιρια
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε Νοςοκομεία του ΕΣΥ. Τζτοιεσ μονοςιμαντεσ απλουςτευτικζσ
λφςεισ, οι οποίεσ μάλιςτα δεν ζχουν προζλκει μζςα από μια διαδικαςία διαλόγου, δεν μπορεί
να είναι αποδεκτζσ από τθν ΠΟΣΔΕΠ.
Καλοφμε τθν Κυβζρνθςθ να αντιλθφκεί τον πολυδιάςτατο ρόλο των Πανεπιςτθμιακϊν ωσ
λειτουργϊν των υπθρεςιϊν Υγείασ, τθσ Ακαδθμαϊκισ ζρευνασ και διδαςκαλίασ, και ωσ
εκπαιδευτϊν των υγειονομικϊν τθσ χϊρασ, οι οποίοι επιτελοφν ςθμαντικότατο κλινικό,
εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο υπό αντίξοεσ ςυνκικεσ και με πενιχρζσ για τα Ευρωπαικά
δεδομζνα αμοιβζσ.
Ζητάμε να αποςυρθεί το «Σχζδιο Αναμόρφωςησ των Οργανιςμϊν των Πανεπιςτημιακϊν
Νοςοκομείων» που δημοςιοποιήθηκε πρόςφατα από το Υπουργείο Υγείασ, κακότι εκφράηει
μια μικροπρεπι αντιπαλότθτα προσ τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ, που υπθρετοφν ςτα
Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και ςτισ Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια των άλλων
μεγάλων νοςοκομείων και να ανοίξει ζνασ ουςιαςτικόσ διάλογοσ μεταξφ των ςυναρμόδιων
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Υπουργείων Υγείασ και Παιδείασ με τθν ΠΟΣΔΕΠ και τθν Πανεπιςτθμιακι Ιατρικι κοινότθτα για
τθ δθμιουργία ενόσ ςχεδίου αναβάκμιςθσ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων με μόνο
γνϊμονα τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν ςτουσ φοιτθτζσ, τουσ αςκενείσ, τουσ νζουσ
ιατροφσ και τθν Ελλθνικι κοινωνία.
Τζλοσ, ηθτάμε άμεςθ ςυνάντθςθ με τον Υπουργό Υγείασ, τον Υπουργό Παιδείασ και με τουσ
εκπροςϊπουσ Υγείασ και Παιδείασ όλων των κοινοβουλευτικϊν κομμάτων
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