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ΙΣΑ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ανάγκη αύξησης των αμοιβών tous
Ο laipiKôs Σύλλογοι Αθηνών καλεί raus lôicoies laipous μέλη ίου να
συμμετάσχουν οίον εμβολιασμό ίων πολιιών, συμβάλλονιαε οίον εθνικό
σκοπό ins avaxaiinons ins πανδημία5. 'Oncos ιονίζεται σιη σχειική ανακοίνωση,
«ο laipiKôs κόσμο5 παρέμεινε oris επάλξειε όλο αυιό ίο χρονικό διάσιημα,
npoocpépovias us υπηρεσίε5 ίου ακόμα και εθελοντικά, συσιραιευμένο5 σιη
μάχη ενάνιια σιη μεγάλη υγειονομική απειλή. Παρά ίο γεγονό$ όχι η αμοιβή που
έχει ορισθεί από ιην πολιιεία είναι χαμηλή και δεν ανταποκρίνεται σιην ιατρική
πράξη, ωσιόσο σιην έκιακιη αυιή ανάγκη καλούμε raus yiaipous να σιηρίξουν
για άλλη μια φορά, ίο σύσιημα υγεία$ και ιον ασθενή. Πάγια θέση ίου ΙΣΑ είναι
η αύξηση ίων ιαιρικών αμοιβών οι οποίε$ παραμένουν καθηλωμένεε και δεν
ανταποκρίνονται ous υπηρεσίε5 που προσφέρει ο laipiKôs κόσμο$».
Υπενθυμίζεται όχι ίο υπουργείο Υγεία$, όρισε cûs αποζημίωση ίων ιδιωιών
γιαιρών για ιον εμβολιασμό ίων πολιιών με προβλήματα υγεία$, που δεν raus
επιτρέπουν να προσέλθουν σε εμβολιασιικά κένιρα, 20 ευρώ για εμβολισμό
και'οίκον, και 5 ευρώ όιαν οι ασθενεί$ προσέρχονιαι σιο ιατρείο.
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ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Συνάντηση Γ ΠατουΑη με Β Κικίήια
Ιδιαίτερη αναφορά σιην ανάγκη ônpioupYias νοσοκομείου σιην Ανατολική
Απική έκανε ο npoéôpos ίου ΙΣΑ και Περιφερειάρχη AiiiKns Γ Πατούληε στη
συνάντηση που είχε με ιον Υπουργό Υγεία Β ΚικίήΊα όπου συζητήθηκαν οι
βασικοί άξονεε ίων δράσεων για αποτελεσματικότερη υγειονομική θωράκιση ins
Ailles Ειδικότερα ο κ naioùflns ανέπιυξε οίον Υπουργό υγεία ίο σχεδιασμό
ins Περιφέρει για in νέα προγραμματική περίοδο οίον ιομέα ins υγεία5 με
έμφαση σιην ενίσχυση ίων δομών πρωιοβάθμια5 και δευτεροβάθμια υγεία με
εξοπλισμό νέα κτίρια κλκ/iKés και ιμήμαια τη δημιουργία νέων κένιρων Υγεία
ασιικού ιύπου σία πρόιυπα ίου Κένιρου Υγεία Κερατσινίου ιην ενίσχυση ίων
δομών npôflnijjns και προσυμπτωματικού ελέγχου αλλά και ιην αξιοποίηση ins
ψηφιακή5 τεχνολογία με σιόχο ιην αναβάθμιση ίων παρεχόμενων υπηρεσιών
σε ηλικιωμένου ή και koioîkous απομακρυσμένων περιοχών Oncos επισήμανε
ο κ Παιούλη5 η Περιφέρεια Ailles éxovias εξασφαλίσει σημαντικά κονδύλια
μέσω ίου στόχου πολιτικήε 4 του νέου ΕΣΠΑ θα συνδράμει στο πλαίσιο και στο
βαθμό που ms αναλογεί στη χρηματοδότηση των σχετικών έργων Ka0ci>s και
στην υλοποίησή tous όπου αυτό συμφωνηθεί με το Υπουργείο Υγεία Για τη
δημιουργία νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική ο κ Πατούλη τόνισε ότι αποτελεί
πάγιο αίτημα των πολιτών και των τοπικών αρχών ins περιοχήε επισημαίνοντα5

Περιφέρεια αναγνωρίζοντα τη σημασία του έργου έχει τη βούληση να
εξασφαλίσει τα σχετικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ καθώε επίση και να βοηθήσει στην
ωρίμανσή του με την υλοποίηση μελετών και την χρηματοδότησή tous
neos η
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Κάλεσμα του ΙΣΑ στους ιδιώτες ιατρούς μέλη του
να συμβάλλουν στο εμβολιασμό των πολιτών

ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί
τους ιδιώτες ιατρούς μέλη του να συμμετάσχουν
στον εμβολιασμό των πολιτών
συμβάλλοντας στον εθνικό σκοπό της
αναχαίτησης της πανδημίας
Ο ιατρικός κόσμος παρέμεινε στις
επάλξεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα
προσφέροντας τις υπηρεσίες του ακόμα
και εθελοντικά συστρατευμένος στη
μάχη ενάντια στη μεγάλη υγειονομική
απειλή αναφέρει σε σχετική ανακοίνω
σή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Παρά το γεγονός ότι η αμοιβή που

έχει ορισθεί από την πολιτεία είναι

χαμηλή

και δεν ανταποκρίνεται στην ιατρική
πράξη ωστόσο στην έκτακτη αυτή ανάγκη

καλούμε τους γιατρούς να στηρίξουν
για άλλη μια φορά το σύστημα υγείας και
τον ασθενή
Πάγια θέση του ΙΣΑ είναι η αύξηση των
ιατρικών αμοιβών οι οποίες παραμένουν
καθηλωμένες και δεν ανταποκρίνονται
στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιατρικός
κόσμος καταλήγει ο ΙΣΑ Jffl
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ΙΣΑ ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ
ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ COVID-19
Σύμφωνα με τον ΙΣΑ π αμοιβή που έχει ορισθεί από τπν πολιτεία είναι χαμηλή και δεν
ανταποκρίνεται στπν ιατρική πράξπ ωστόσο στπν έκτακτη αυτή ανάγκη ο Σύλλογος
καλεί τους γιατρούς να στηρίξουν το σύστημα υγείας και τον ασθενή Πάγια θέση του
ΙΣΑ είναι π αύξηση των ιατρικών αμοιβών οι οποίες παραμένουν καθηλωμένες και δεν
ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιατρικός κόσμος

