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        28 Μαΐου 2020 
 
Προς: Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαµάνη 
Κοινοποίηση: Τµήµα Δωρεών Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος 
 
Aξιότιµε Υφυπουργέ, 
 Aξιότιµοι Κύριοι/Κυρίες 
 
Η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ιδρύµατος "Σταύρος 
Νιάρχος" να επιβραβεύσει τους ιατρούς που συνέβαλαν στην αντιµετώπιση των ασθενών µε 
COVID-19. Πληροφορηθήκαµε ωστόσο ότι οι διοικήσεις ορισµένων από τα νοσοκοµεία 
αναφοράς παρέλειψαν να συµπεριλάβουν του Αναισθησιολόγους στις λίστες των παραπάνω 
ιατρών. Ως επιστηµονικό όργανο κρίναµε ότι το Ίδρυµα θα ήθελε να γνωρίζει τον βασικό και 
αναντικατάστατο ρόλο που έπαιξαν οι Αναισθησιολόγοι τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο 
τον κόσµο στην περίοδο της πανδηµίας. Συγκεκριµένα: 
 

1. Κλήθηκαν να διασωληνώσουν τους ασθενείς αυτούς πριν την είσοδό τους στην ΜΕΘ ή 
την διακοµιδή τους σε άλλο κέντρο. Αυτή είναι παγία τακτική των Ελληνικών 
Νοσοκοµείων ιδιαιτέρως δε κατά την περίοδο της πανδηµίας οι κατευθυντήριες οδηγίες 
καθόριζαν ότι την διασωλήνωση έπρεπε να εκτελεί ο πιο έµπειρος σε αυτήν ιατρός, 
δηλαδή ο αναισθησιολόγος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διασωλήνωση αποτελεί 
διαδικασία εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, διότι κατά τον αερισµό και τη διασωλήνωση 
παράγεται αερόλυµα που, όταν το εισπνέει ο ιατρός, έχει αυξηµένο κίνδυνο να µολυνθεί 
από τη νόσο.  

2. Κλήθηκαν να διακοµίσουν τους διασωληνωµένους ασθενείς από και προς τα κέντρα 
αναφοράς. 

3. Συµµετείχαν στην αναζωογόνηση πασχόντων ασθενών καθώς αποτελούν βασικά µέλη 
των οµάδων αναζωογόνησης των νοσοκοµείων. Σε ορισµένες δε περιπτώσεις αποτελούν 
τη µοναδική ιατρική ειδικότητα που συµµετέχει στην αναζωογόνηση σε τµήµατα 
επειγόντων και στους θαλάµους ασθενών.  

4. Μετατέθηκαν και στελέχωσαν τις ΜΕΘ συνεπικουρώντας το έργο των εντατικολόγων 
καθώς είναι οι πλέον καταρτισµένοι ιατροί στη διαχείριση βαρέως πασχόντων ασθενών.  
 

Είναι πεποίθησή µας ότι η πρόκειται για παράβλεψη από τη µεριά των νοσοκοµείων και ότι µε 
την επισήµανσή µας θα αποκατασταθεί.  

 
Με εκτίµηση 

 
Για το Δ.Σ. 

 
                 H Πρόεδρος                                                      H γενική γραµµατέας 
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