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Να αποσυρθούν οι ι#ιώτ£ς γιατροί που έχουν επιστρατευτεί ζητεί ο ΙΣΑ
ΤΗΝ αποχώρηση από τα δημόσια
νοσοκομεία όσων ιδιωτών
γιατρών έχουν επιστρατευτεί από
την κυβέρνηση προκειμένου να
καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες
που προέκυψαν λόγω της πανδημίας
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
και την αντικατάσταση τους ζητεί
ομόφωνα ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών ΙΣΑ Κι αυτό γιατί σε
πρόσφατη σύσκεψη του Δ.Σ του
ΙΣΑ εκπρόσωποι των ιδιωτών γιατρών
ανέφεραν ότι αρκετοί συνάδελφοι
τους που επιστρατεύτηκαν
βρίσκονται σε επαγγελματικό και
σε προσωπικό αδιέξοδο Παράλληλα
επισήμαναν ότι σε πολλές

Σύμφωνα με τον σύλλογο αρκετοί ε£ αυτών είναι
σε επαγγελματικό και σε προσωπικό αδιέξοδο
περιπτώσεις η στήριξη τους στο
σύστημα υγείας δεν είναι η ενδεδειγμένη
λόγω έλλειψης εμπειρίας
με συνέπεια να μη λειτουργεί
σωστά η πρωτοβάθμια περίθαλψη
σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για
τη χώρα
Οπως αναφέρει στην ανακοί
νωσή του ο ΙΣΑ από τον προηγούμενο
μήνα έχει κάνει συγκεκριμένες
προτάσεις για την ενίσχυση
των δημόσιων νοσοκομείων
στη μάχη απέναντι στον ιό

τις οποίες απέστειλε στο υπουργείο
Υγείας Μεταξύ άλλων προτείνει
την άμεση τοποθέτηση των
γιατρών που έχουν προσληφθεί
προτού ολοκληρωθεί η κρίση τους
και ζητεί να δοθεί η δυνατότητα σε
περισσότερες ειδικότητες ιδιωτών
γιατρών να προσφέρουν εθελοντικά
τις υπηρεσίες τους
Η ανακοίνωση ταυ Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών έρχεται έπειτα
από την αποκάλυψη της ιστο
σελίδας newsbreak.gr ότι η κυβέρ¬

νηση σχεδιάζει να παρατείνει την
επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών
η οποία λήγει τον επόμενο μήνα
Μάλιστα όπως αναφέρει η ιστοσε
λίδα οι γιατροί βρίσκονται στα κάγκελα
και σκέφτονται σοβαρά να
στραφούν νομικά κατά της κυβερνητικής
απόφασης ή να προχωρήσουν
σε ακόμα πιο ηχηρές αντιδράσεις
όπως η μαζική παραίτηση
από τον θεσμό των οικογενειακών
γιατρών
Οι ιδιώτες γιατροί από τη στιγμή
της πανδημίας δίνουν τη μάχη

για την αναχαίτιση της μεγάλης
αυτής υγειονομικής απειλής
κρατώντας ανοιχτά τα ιατρεία τους

και στηρίζοντας την πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας η οποία είναι το
ανάχωμα για να μη φτάνουν τα
περιστατικά στα νοσοκομεία και να
προληφθούν οι σοβαρές επιπλοκές
που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των
ασθενών Εμείς στην επιστράτευση
απαντάμε με συστράτευση όλων
των δυνάμεων τόνισε ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης
Παράλληλα καλεί την Πολιτεία
να βρει στρατηγικές λύσεις που θα
ενισχύσουν μακροπρόθεσμα το
σύστημα υγείας και θα το καταστήσουν
ισχυρό απέναντι σε τωρινές
και μελλοντικές υγειονομικές
απειλές
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΙΣΑ Να μην παραταθεί η επιστράτευση των ιδιωτών ιατρών
ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το Δ Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με ομόφωνη απόφαση του ζητά από το υπουργείο

Υγείας

να μην παραταθεί η επίταξη των υπηρεσιών όσων ιδιωτών ιατρών δεν επιθυμούν να συνεχίσουν
και να κληθούν εκ νέου εθελοντές γιατροί για να στηρίξουν το σύστημα υγείας

Γ

Πατούλης Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
είναι βασικός πυλώνας στη υγειονομική
θωράκιση της χώρας ενάντια στην

πανδημία
Κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είναι
πολύ σημαντικό να μην αποδυναμωθεί η
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας η οποία
αποτελεί βασικό πυλώνα στην υγειονομική
θωράκιση της χώρας και την αναχαίτηση
της πανδημίας Εκπρόσωποι των ιδιωτών
ιατρών που συμμετείχαν στη σημερινή
σύσκεψη του Δ Σ του ΙΣΑ εξέφρασαν την
αγωνία τους και τόνισαν ότι οι γιατροί που

έχουν επιστρατευτεί έχουν περιέλθει σε
επαγγελματικό και προσωπικό αδιέξοδο
ενώ η συμβολή τους στη στήριξη του

νοσοκομειακού συστήματος σε πολλές
περιπτώσεις δεν είναι η ενδεδειγμένη
λόγω έλλειψης εμπειρίας ενώ την ίδια ώρα
αποδυναμώνεται σημαντικά η Πρωτοβάθμια
Περίθαλψη
Ο ΙΣΑ έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις
για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων
στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό
τις οποίες απέστειλε στο υπουργείο Υγείας

τις 22 Μαρτίου 2021
Μεταξύ άλλων πρότεινε την άμεση τοποθέτηση
στις δημόσιες δομές υγείας των
γιατρών που έχουν προσληφθεί πριν
η κρίση τους Παράλληλα ζητά
να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες
ειδικότητες ιδιωτών ιατρών να προσφέ

ολοκληρωθεί
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ρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους
Τονίζει επίσης ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές
ανάρμοστες συμπεριφορές
απέναντι σε συμβασιούχους γιατρούς
που έχουν κληθεί από την πολιτεία να
συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια
Οι ιδιώτες γιατροί από την στιγμή
της πανδημίας δίνουν τη μάχη για την
αναχαίτιση της μεγάλης αυτής υγειονομικής
απειλής κρατώντας ανοιχτά
τα ιατρεία τους και στηρίζοντας την
ΠΦΥ τονίζει σχολιάζοντας το θέμα
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ΓΠατούλης

Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη είναι
το ανάχωμα για να μην φτάνουν τα
περιστατικά στα νοσοκομεία και να
προληφθούν οι σοβαρές επιπλοκές
που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των
ασθενών Εμείς στην επιστράτευση
απαντάμε με συστράτευση όλων των
δυνάμεων και καλούμε την πολιτεία
να βρει στρατηγικές λύσεις που θα
ενισχύσουν μακροπρόθεσμα το
υγείας και θα το καταστήσουν
ισχυρό απέναντι σε τωρινές και
σύστημα

β

μελλοντικές

υγειονομικές απειλές

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/04/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/04/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 6

Παράταση στην επιστράτευση ιδιωτών γιατρών
οδεύει η επιστράτευση
των ιδιωτών γιατρών της
Αττικής που τον τελευταίο μήνα
έχουν βρεθεί στο πλάι των συναδέλφων
τους των δημόσιων νοσοκομείων
για να βοηθήσουν στη
μάχη με την COVID-19 Οι γιατροί
είχαν επιστρατευθεί για ένα μήνα
και σύμφωνα με πληροφορίες
της Κ η επιστράτευσή τους θα
παραταθεί Παράλληλα εξετάζεται
το ενδεχόμενο να προστεθούν σε
αυτούς και επιπλέον ιδιώτες γενικοί
γιατροί που Θα καλύψουν το
κενό όσων τελικά δεν εμφανίστηκαν
μετά την κλήση τους Υπενθυμίζεται
ότι το υπουργείο Υγείας είχε
επιστρατεύσει στις 22 Μαρτίου
Προς παράταση

206 ιδιώτες γιατρούς παθολόγους
γενικούς γιατρούς και πνευμονολόγους
η συντριπτική πλειονότητα
των οποίων 93 παρουσιάστηκε
την επομένη στα νοσοκομεία Οι
περιπτώσεις των υπόλοιπων που
δεν έδωσαν το παρών εξετάζο

Εξετάζεται το ενδεχόιιενο
να προστεθούν σε αυτούς
και επιπλέον ιατροί
Αρνητικός ο ΙΣΑ

πτώσεις δεν είναι n ενδεδειγμένη
λόγω έλλειψης εμπειρίας
Επιπλέον τη συνδρομή των
γιατρών αναμένεται να ζητήσει
το υπουργείο Υγείας και στη
Θεσσαλονίκη ώστε να ενισχυθεί η
στελέχωση των κλινικών COVID
αλλά και των εμβολιαστικών
Για το συγκεκριμένο θέμα
συζήτησαν χθες ο γενικός γραμματέας
υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κω
τσιόπουλος και το προεδρείο του
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ηδη πάντως υπάρχει λίστα 45
ιδιωτών γιατρών της Βόρειας
Ελλάδας που επιθυμούν να
στο ΕΣΥ ενώ αναμένεται
να υπάρξει και επίσημη πρόσκληση
ιδιωτών

αναμενόμενο ενδιαφέρον όπως
άλλωστε έγινε και στην Αττική
Εν τω μεταξύ στην επικαιροποί

ζητούν να μην παραταθεί η
και να κληθούν εκ νέου
εθελοντές και άλλων ειδικοτήτων
να στηρίξουν το σύστημα
υγείας Οπως αναφέρεται σε
του ΙΣΑ οι γιατροί που
έχουν επιστρατευθεί έχουν περιέλθει
σε επαγγελματικό και
αδιέξοδο ενώ η συμβολή
τους στη στήριξη του νοσοκομειακού

Από την πλευρά του υπουργείου
Υγείας εκφράστηκε η επιθυμία για
συνεργασία με τους ιδιώτες και
όχι για επιστράτευση στην οποία
ωστόσο δεν αποκλείεται να

ηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού
για τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας
προχώρησαν ο κ Κωτσιόπουλος
ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΎ Νίκος
Παπαευσταθίου και οι διοικητές της
3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Οπως δήλωσε χθες ο κ Κωτσιόπουλος
μετά τη συνάντηση που είχε
με τον υφυπουργό Εσωτερικών Σταύρο
Καλαφάτη τις τελευταίες ημέρες
βλέπουμε τάσεις σταθεροποίησης
στις εισαγωγές των νοσοκομείων
Σε όλα τα νοσοκομεία της Μακεδονίας
και της Θράκης γίνεται μια πάρα
πολύ μεγάλη προσπάθεια από το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
και τους είμαστε ευγνώμονες Απομένουν
μερικός δύσκολες εβδομάδες
και θα πρέπει να είμαστε σε τεράστια
εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε
τις ανάγκες των πολιτών

συστήματος σε πολλές περι¬

εφόσον δεν υπάρξει το

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

κέντρων

νται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου και δεν αποκλείεται
να επιβληθούν κυρώσεις όπου
η απουσία δεν δικαιολογείται
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών
και Πειραιώς με ανακοινώσεις
επιστράτευση

ανακοίνωση

προσωπικό

εθελοντών

βοηθήσουν

για συνεργασία των ιδιωτών

προχωρήσει

