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Σκοπός: Η παρούσα ΔΔ βασίζεται στην εμφάνιση της πανδημίας SARS-CoV 2 ή COVID 19 ή 

κορωνοϊό. Πρωταρχικός στόχος της ΔΔ είναι η διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση των 

αναγκών, ελλείψεων και προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την εμφάνιση της πανδημίας  

στα Νοσοκομεία της χώρας, όσον αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.  Βασιζόμενοι στα 

συγκεκριμένα ευρήματα, επόμενος στόχος είναι η δημιουργία καινοτόμων λύσεων των 

προβλημάτων αυτών για τη βέλτιστη διαχείριση της βιοϊατρικής τεχνολογίας υπό τις συνθήκες της 

πανδημίας αλλά και κάθε είδους επιδημίας. 

 

Εισαγωγή: Όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, από τις αρχές Μαρτίου 2020, άνθρωποι σε ολόκληρο 

τον πλανήτη ήρθαν αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη μορφή ασθένειας, η οποία εξαπλώθηκε 

ραγδαία, τον ονομαζόμενο κορωνοϊό ή όπως είναι επιστημονικά αποδομένο, SARS-CoV 2 ή 

COVID 19.  Πάνω από 6,6 εκ. κρούσματα έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα σε όλον τον κόσμο, ενώ 

από αυτά περίπου 400 χιλ. κατέληξαν, ενώ επισήμως 3,5 εκ. ανθρώπων που διαγνώστηκαν με 

Covid-19 ανάρρωσαν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι (6) μηνών της εμφάνισης του COVID 19, 

η χώρα μας αποτέλεσε μία από τις λίγες χώρες του πλανήτη με τα λιγότερα κρούσματα και 

κατ’επέκταση και τους λιγότερους θανάτους. Γεγονός το οποίο αποδίδεται στην άμεση πρόληψη 

του κράτους και την καθιέρωση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Εφαρμόστηκε, όπως και σε 

πολλές άλλες χώρες, ο περιορισμός κυκλοφορίας μέσω της καραντίνας ώστε να υπάρχει όσο τον 

δυνατό λιγότερη επαφή μεταξύ των πολιτών. Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας, ορίστηκε 

ένα Νοσοκομείο ως σημείο αναφοράς για να υποδεχθεί και να περιθάλψει κατάλληλα τα κρούσματα 

του κορωνοϊού (Πίνακας 1). Στα Νοσοκομεία αυτά, δόθηκε ως προτεραιότητα η αντιμετώπιση του 

Covid 19 και κάποια από αυτά, όπως το ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», περιέθαλπαν μόνο τέτοια 

περιστατικά, παραπέμποντας όλους τους ασθενείς με διαφορετικά προβλήματα υγείας στα 

υπόλοιπα Νοσοκομεία της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας.  

 
Πίνακας 1 Νοσοκομεία Αναφοράς για Covid 19 στη Ελλάδα ανά Υγειονομική Περιφέρεια 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ COVID 19 
ΥΠΕ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

1η ΥΠΕ ΓΝ Νοσημάτων Θώρακος 
Αθηνών «Η Σωτηρία» 

ΓΝ Αθηνών «Ο 
Ευαγγελισμός» 

2η ΥΠΕ Πανεπιστημιακό ΓΝ 
«Αττικόν» 

ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο» 

3η ΥΠΕ Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Αλεξανδρούπολης, ΓΝ 

Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο» 

4η ΥΠΕ Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Αλεξανδρούπολης, ΓΝ 
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Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο» 

5η ΥΠΕ Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Λάρισας 

ΓΝ Λαμίας 

6η ΥΠΕ Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Πατρών «Παναγιά η 

Βοήθεια» 

Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Ιωαννίνων 

7η ΥΠΕ Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Ηρακλείου 

ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος 
Γεώργιος» 

 

Σε κάθε ένα από αυτά τα Νοσοκομεία, κάθε τμήμα και κάθε είδος προσωπικού κλήθηκε να 

διαχειριστεί μία πρωτόγνωρη και απαιτητική κατάσταση ώστε να αντιμετωπίσει την ανωτέρω 

πανδημία. Ένα από αυτά τα τμήματα είναι και το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, το οποίο είναι 

υπεύθυνο για τον έλεγχο, την οργάνωση, τη συντήρηση και την επισκευή του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Νοσοκομείου αποτελεί τα «όπλα» του Ιατρικού 

και Νοσηλευτικού προσωπικού, μαζί με την φαρμακευτική αγωγή, ενάντια σε κάθε ασθένεια. 

Καθίσταται, λοιπόν, σημαντικό να υπάρχει ο απαραίτητος και επαρκής εξοπλισμός σε κάθε τμήμα 

του Νοσοκομείου, αλλά και να παρακολουθείται διαρκώς για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του. 

Οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου έχουν τον ρόλο αυτό, συνεργαζόμενοι 

με τους Μηχανικούς Βιοϊατρικής των αρμόδιων εταιρειών που υποστηρίζουν τα ιατρικά 

μηχανήματα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας εξετάστηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 

μικρότερο του ενός μήνα, οι ανάγκες των Νοσοκομείων για προμήθεια των κατάλληλων 

μηχανημάτων για την αντιμετώπιση του ιού. Ορίστηκαν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, οι 

κλινικές και ο αριθμός των κλινών που θα δέχονταν τα περιστατικά Covid 19. 

 

Μεθοδολογία: Το αρχικό στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει την επικοινωνία με Νοσοκομεία 

αναφοράς της χώρας και την αδειοδότηση για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα πρώτα δείγματα πληθυσμού 

που μας ενδιαφέρουν είναι οι εργαζόμενοι τουλάχιστον δύο (2) νοσοκομείων, ενός αστικού και ενός 

επαρχιακού νοσοκομείου αναφοράς. Λόγω της επείγουσας κατάστασης που επικρατεί στα ανωτέρω 

Νοσοκομεία, μετά από μία σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υποβολή αίτησης σε 

Επιστημονικά και Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, μας δόθηκε άδεια από το Γενικό 

Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθήνας «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας. (1η 

ΥΠΕ) και από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια» της 6ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας (6η ΥΠΕ). Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Σωτηρία, συμπτωματικά, 

αποτελούν βολικό δείγμα του πληθυσμού της έρευνας μας, καθώς στο εν λόγω νοσοκομείο 

εργάζομαι από τις 31 Μαΐου 2019 ως Μηχανικός Βιοϊατρικής, στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 
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Βασικό εργαλείο του πρώτου σταδίου της έρευνας είναι οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που 

συντάξαμε για τις συνεντεύξεις με τους προϊσταμένους των ΜΕΘ και με τους εργαζομένους των 

Τμημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Οι ερωτήσεις αφορούν τον αριθμό των εργαζομένων, την 

ασφάλειά τους ως προς τον COVID 19, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη φροντίδα των 

ασθενών και κυρίως τις ανάγκες και τις βλάβες που αντιμετωπίζουν ως προς τον ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό. Μετά την έγκριση που μας δόθηκε από τα Συμβούλια των ανωτέρω Νοσοκομείων, 

ξεκινήσαμε να δίνουμε στους προϊσταμένους των ΜΕΘ και των Τμημάτων Βιοϊατρικής, έντυπα 

συγκατάθεσης για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, ώστε να κατατεθούν στην ΕΗΔΕ του ΠΑΔΑ 

για την υλοποίηση των συνεντεύξεων. Αναμένονται τα έντυπα συγκατάθεσης των συμμετεχόντων 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια». 

 

Αποτελέσματα (Αρχικά): Το Νοσοκομείο Σωτηρία, πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού, είχε μία 

ΜΕΘ Πανεπιστημιακή, μία ΜΕΘ στο Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (ΚΑΑ), μία Μονάδα 

Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) στο ΚΑΑ, μία ΜΕΘ Χειρουργείου και μία ΜΕΘ Εμφραγμάτων. Οι 

δύο (2) τελευταίες δεν δέχονται περιστατικά COVID-19. Με την εμφάνιση του κορωνοϊού και τη 

μετατροπή του Νοσοκομείου Σωτηρία από απλό νοσοκομείο θώρακος σε σημείο αναφοράς COVID 

19, η ΜΑΦ μετατράπηκε σε ΜΕΘ 2 ΚΑΑ και δημιουργήθηκαν τέσσερις νέες ΜΕΘ για τις νέες 

ανάγκες του Νοσοκομείου, μέσω δωρεάς της Βουλής των Ελλήνων. Μέσα σε λίγους μήνες, 

κατασκευάστηκε νέο κτίριο, η Πολυδύναμη ΜΕΘ, το οποίο εμπεριέχει τέσσερις ΜΕΘ, ΜΕΘ 1, 

ΜΕΘ 2, ΜΕΘ 3 και ΜΕΘ 4, με συνολικά 50 κλίνες. Στα πλαίσια της δωρεάς της Βουλής, 

εγκαταστάθηκε ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της Πολυδύναμης ΜΕΘ. Μέχρι 

στιγμής, έχουν κανονιστεί ραντεβού για συνέντευξη μετά από την γραπτή τους συγκατάθεση με 

τους προϊσταμένους όλων των ανωτέρω ΜΕΘ που νοσηλεύουν ασθενείς με COVID-19. Βάσει των 

αναγκών των Νοσοκομείων και των διαθέσιμων κλινών πραγματοποιήθηκαν πολλές δωρεές από 

Ιδρύματα, Εταιρείες και απλούς πολίτες για την ενίσχυσή τους και την στήριξη απέναντι σε αυτόν 

τον «αγώνα». Οι μεγαλύτερες δωρεές που σημειώθηκαν αφορούσαν αναπνευστήρες για ΜΕΘ, 

σύγχρονους και με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για περιστατικά SARS. Βέβαια, για την ορθή 

τους χρήση και προς αποφυγή τυχόν διασποράς του κορωνοϊού, οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής 

συμβούλευσαν να χρησιμοποιηθούν σε αυτούς φίλτρα HEPA, κατά την εισπνοή αλλά και εκπνοή 

του ασθενή.  Μεγάλος ήταν και ο αριθμός των monitor παρακολούθησης φυσιολογικών 

παραμέτρων που δόθηκαν στα Νοσοκομεία από δωρεές. Κατά περιπτώσεις, όμως, δόθηκε 

συγκεκριμένος εξοπλισμός ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Νοσοκομείου. Μετά την 

εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, και σχεδόν ταυτοχρόνως με αυτήν, ξεκίνησε η νοσηλεία 

ασθενών με Covid 19.  
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Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια», λόγω γραφειοκρατικών 

δυσκολιών, καθυστέρησε αρκετά να δώσει την άδεια για να προχωρήσουμε στις συνεντεύξεις και 

τη συλλογή πληροφοριών. Για παράδειγμα, η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν πως δεν 

μπορούσαν να δεχτούν την ψηφιακή υπογραφή της επιβλέπουσας καθηγήτριας, καθώς οι 

υπάλληλοι δεν γνώριζαν την ισχύ της.  

 

Συμπεράσματα (Αρχικά): Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρατηρούμε αρχικά ότι οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες του δημοσίου τομέα χρειάζονται αρκετό χρόνο για ολοκληρωθούν και 

δεν έχουν εκσυγχρονιστεί πλήρως με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης των 

εγγράφων. Τα νοσοκομεία είναι απαραίτητο να διαθέτουν πάντα επαρκή, λειτουργικό 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ίσως και σε απόθεμα, ώστε να είναι προετοιμασμένα για κάθε είδους 

επείγουσα κατάσταση όπως μία πανδημία ή μία επιδημία. Εύλογα ερωτήματα γεννιούνται, όπως 

«αν δεν υπήρχαν δωρεές από διάφορους ιδιωτικούς φορείς, θα μπορούσε να προμηθευτεί άμεσα το 

δημόσιο νοσοκομείο τον απαραίτητο εξοπλισμό;» ή «οι δωρεές που έγιναν ήταν αρκετές ώστε 

καλύψουν τις ανάγκες των νοσοκομείων;». 

 

à Παρακολούθηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά 

Ζητήματα- Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής», Συνδιοργάνωση του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού 
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