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        17 Φεβρουαρίου 2023 
 
Προς Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα. Γκάγκα 
Κοινοποίηση: Πρόεδροι Χειρουργικών Ειδικοτήτων. 

 
Αξιότιμη κα Υπουργέ, 
 

Σε συνέχεια της συνάντησης σας με τους προέδρους των επιστημονικών εταιρειών με θέμα την 
έναρξη και την τιμολόγηση των απογευματινών χειρουργείων, η ΕΑΕ έχει να επισημάνει: 
 
Το πρόγραμμα πρέπει να ξεκινήσει με προσεκτικά βήματα εξασφαλίζοντας  

• Για τους ασθενείς, τις ίδιες συνθήκες ασφάλειας και ποιότητας που διατίθενται 
στα πρωινά χειρουργεία. 

• Για τους ιατρούς και νοσηλευτές, αξιοπρεπείς αμοιβές και ασφαλείς συνθήκες 
εργασίας 

• Για το Νοσοκομείο, τη μη διατάραξη της απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας  

 
1. Αμοιβές 
• Η αμοιβή των αναισθησιολόγων για τα απογευματινά χειρουργεία θα πρέπει να 

διατηρηθεί (όπως στην αρχική σας πρόταση) σε αναλογία 1:2  προς την αμοιβή 
του πρώτου χειρουργού. 

• H αμοιβή να είναι ενιαία ανεξάρτητα από το είδος/τεχνική αναισθησίας, καθώς η 
επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου αφορά ιατρικές και μόνον ενδείξεις. 

Ο αριθμός των αναισθησιολόγων στους περισσότερους χειρουργικούς τομείς είναι μειωμένος με 
φαινόμενα υπερεργασίας και επαγγελματική κόπωσης. Θα πρέπει να εξυπηρετήσουν πλήθος 
κλινικών, επομένως ο φόρτος εργασίας προκειμένου να συμμετέχουν στα απογευματινά 
χειρουργεία είναι κατ’ αναλογία μεγαλύτερος σε σύγκριση με τους χειρουργούς. Για να 
προσέλθουν, θα πρέπει να είναι ελκυστική η αμοιβή και όχι μακριά από του πρώτου χειρουργού. 
  
H σύγκριση με τις τιμές των ιδιωτικών ασφαλιστικών δεν πρέπει να είναι ο οδηγός για τις αμοιβές 
των αναισθησιολόγων καθώς έχουν διαμορφωθεί με άλλους κανόνες προσφοράς και ζήτησης 
από ότι συμβαίνει σήμερα στο δημόσιο νοσοκομείο.  
Η ΕΑΕ είχε εδώ και πολλά χρόνια αιτηθεί την πραγματοποίηση απογευματινών χειρουργείων ως 
ένα οικονομικό μέτρο τόνωσης της προσέλευσης της ειδικότητας μας στο ΕΣΥ. Ο χρόνος που 
μεσολάβησε ανέδειξε με το χειρότερο τρόπο το δημοσιονομικό πρόβλημα της έλλειψης 
αναισθησιολόγων.  
Η παράμετρος αυτή δεν πρέπει να παραβλεφθεί στην κατανομή των αμοιβών ανάμεσα σε 
χειρουργούς και αναισθησιολόγους, καθώς πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι χειρουργικοί τομείς 
εξαρτώνται από τη σταθερή στελέχωση αναισθησιολόγικών τμημάτων και η στελέχωση αυτή 
χρειάζεται πια κίνητρα για να διατηρηθεί. 
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2. Επιλογή ασθενών/ κατάταξη χειρουργείων 
• Tα περιστατικά των απογευματινών χειρουργείων δε θα πρέπει να έχουν μεγάλη 

συννοσηρότητα, θα πρέπει να είναι κατάταξης ASA I-II. 

 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ _ΚΑΤΑ ASA (American Society of Anesthesiologists) 
  
1 Υγιής ασθενής  
2 Ασθενής με ήπια συστηματική νόσο  
3 Ασθενής με σοβαρή συστηματική νόσο  με περιορισμό στη δραστηριότητα  
4 Aσθενής με σοβαρή συστηματική νόσο που είναι διαρκής απειλή για τη ζωή  
5 Ασθενής που δεν αναμένεται να επιβιώσει χωρίς την επέμβαση  

 
Περιστατικά μεγαλύτερης βαρύτητας και / ή συννοσηρότητας χρειάζονται προεγχειρητικά την 
συμβολή περισσότερων ειδικών αλλά και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για περιεγχειρητικές 
επιπλοκές που δεν προβλέπεται να μπορούν να αντιμετωπιστούν στο χρονικό και οικονομικό 
περιθώριο των απογευματινών χειρουργείων.   
 
• Αν περιληφθούν «μεγάλης βαρύτητας» χειρουργεία θα πρέπει να γίνει εκ των 

προτέρων συμφωνία μεταξύ χειρουργικών ειδικοτήτων, αναισθησιολόγων και το 
Υπουργείο ποιες ακριβώς θα συμπεριληφθούν για τους ίδιους λόγους με 
παραπάνω. 

• Αν ένα «μικρής» ή «μεσαίας» βαρύτητας χειρουργείο παραταθεί (λόγω 
χειρουργικών δυσκολιών) θα πρέπει αναισθησιολογικά να αλλάζει κατάταξη 
προς τα πάνω. 

Η διάρκεια της επέμβασης παίζει ρόλο στην επίπτωση των επιπλοκών κατά την αναισθησία.  
 

• Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα προεγχειρητικού απογευματινού 
αναισθησιολογικού ιατρείου, ώστε να εκτιμώνται και να βελτιστοποιούνται οι 
ασθενείς προς απογευματινό χειρουργείο και να αποφεύγονται οι αναβολές 
τελευταίας στιγμής. 

 
3. Προσωπικό 
• Θα πρέπει να συμμετέχουν όλες οι νοσηλευτικές και βοηθητικές ειδικότητες 

(νοσηλευτές αναισθησιολογικού, εργαλειοδότες, τραυματιοφορείς) και να δοθούν 
κίνητρα για τα βοηθητικά τμήματα (όπως η αποστείρωση, συνεργεία 
καθαρισμού).  

• Το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να έχει ελκυστικές αμοιβές (μεγαλύτερες 
από εκείνες που δίδονται για τη συμμετοχή τους στα απογευματινά ιατρεία) 
προκειμένου να συμμετάσχουν. 

• Για να μπορέσει να λειτουργήσει σύννομα, με ασφάλεια και με γρήγορη 
διακίνηση το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων θα πρέπει να 
υπάρχει νοσηλευτής αναισθησιολογικού ανά αίθουσα και νοσηλευτής για τη 
λειτουργία μονάδας μεταναισθητικής φροντίδας/ανάνηψη. 

Σημειωτέο στις εφημερίες όπου δεν υπάρχει νοσηλευτής ανάνηψης, ο ασθενής ανανήπτει 
στην αίθουσα από τον εφημερεύοντα αναισθησιολόγο κάτι που αποτρέπει τη γρήγορη 
διακίνηση τακτικών περιστατικών όπως αναμένεται να συμβαίνει στα  προγραμματισμένα 
απογευματινά χειρουργεία.  
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4. Οργάνωση 
• Θα πρέπει να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλους τους εμπλεκόμενους, 

να δηλώσουν αυτοβούλως ποιοι θέλουν να συμμετάσχουν και ανάλογα να 
καταρτιστεί πρόγραμμα απογευματινής εργασίας / συμμετοχής.  

• Θα πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Απογευματινών Χειρουργείων (όπως η 
επιτροπή χειρουργείων που λειτουργεί ήδη στα Νοσοκομεία) που θα συσταθεί 
ειδικά για αυτό το σκοπό και στην οποία θα συμμετέχουν μετά από κλήρωση 
ενδιαφερομένων δύο χειρουργοί και δύο αναισθησιολόγοι με βαθμό διευθυντή 
καθώς και ένας εκπρόσωπος των νοσηλευτών.  

• Θα πρέπει να γίνει ισότιμη κατανομή στους αναισθησιολόγους των απογευματινών 
χειρουργείων από την επιτροπή απογευματινών χειρουργείων. 

• Να διευθετηθούν θέματα ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης. 
• Θα πρέπει να εξασφαλιστούν χειρουργικές κλίνες νοσηλείας ειδικά για τα 

απογευματινά χειρουργεία χωρίς να διαταράσσεται η νοσηλεία των περιστατικών 
του πρωινού ωραρίου και των εφημεριών. 
 

5. Ασφάλεια/ποιότητα 
• Θα πρέπει τα χειρουργεία να τελούνται σε συγκεκριμένο ωράριο και να μην 

παρατείνονται πέραν κάποιας ώρας (πχ. 16.00-21.00 τις απογευματινές και 8:00-
15.00 τις πρωινές ώρες τα ΣΚ) 

• Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα μετά την αναισθησιολογική εκτίμηση να 
απορρίπτεται το περιστατικό από τη λίστα των απογευματινών και αν δεν πληροί 
τις συμφωνημένες προϋποθέσεις όσον αφορά τη συννοσηρότητα του αρρώστου 
και τη βαρύτητα της επέμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση μετά από ένα πιλοτικό χρόνο θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση ότι θα γίνει 
συνάντηση με τις επιστημονικές εταιρείες προκειμένου να γίνει επανεκτίμηση της λειτουργίας και 
επίλυση τυχόν προβλημάτων έχουν προκύψει. 
 
Ερωτήματα 

• Τι θα γίνει σε περίπτωση επιπλοκής (ΜΕΘ, αιμοδοσία, βοήθεια, παρακολούθηση από την 
κλινική) παράτασης χειρουργείου (με τα υπόλοιπα περιστατικά). 

• Θα διαμοιραστούν τα περιστατικά ανα κλινική όπως στα πρωινά χειρουργεία ή με ιδιωτικά 
κριτήρια ανά χειρουργό και λίστα; 

• Υπάρχει νομικό δικαίωμα άρνησης/ επιλογής συνεργασίας ανάμεσα στις ειδικότητες όπως 
σε ιδιωτική βάση ή λειτουργία με βάση το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα;  

Με εκτίμηση 
 

Για το Δ.Σ. 
 
                 H Πρόεδρος                                                H γενική γραμματέας 

                       
               Ελεάνα Γαρίνη            Παναγιώτα Στρατηγοπούλου 
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