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ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ0Π0ΥΛ0Σ

ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗ ΟΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ9
Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής καθώς και

τις λύσεις που δόθηκαν αναφέρει στη συνέντευξή του στην kedenews ο
αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γιώργος Δημόπουλος Ο ίδιος μιλάει για
την έμφαση που δόθηκε με εντολή του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη στα έργα
υποδομής και ποιότητας ζωής των κατοίκων Επιπλέον υπογραμμίζει το ξεμπλοκάρισμα
μεγάλων έργων όπως το γήπεδο της ΑΕΚ αλλά και την προσπάθεια που γίνεται ώστε το
Πεδίον του Άρεως να κερδίσει ξανά την παλιά του αίγλη

ΣΥ
ΑΝΊΊΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβληματ
που αντιμετωπίζετε από τη στιγμή πο
αναλάβατε καθήκοντα αντιπεριφερειαρ

στον ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ

Q22

διενέργεια πάνω από 4.000 στοχευμένων αλλά
και δειγματοληπτικών ελέγχων Ενισχύσαμε τα
νοσοκομεία της Αττικής μας με ιατρικό εξοπλισμό
αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΠΕΠ
και διαθέσαμε αναπνευστήρες και κρεβάτια σε
ΜΕΘ και ΜΑΦ αξίας 740 χιλ ευρώ Συγκεντρώθηκαν
40.000 φιάλες αίματος σε συνέργεια με
εθελοντικές οργανώσεις και τους δήμους οι
οποίοι συνέβαλαν στη θωράκιση του ΕΣΥ ενώ
η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1110
έχει ήδη παράσχει ιατρικές συμβουλές και
υποστήριξη σε περισσότερα από
95.000 περιστατικά Επίσης βασικός πυλώνας
του σχεδιασμού μας ήταν και η άμεση υποστήριξη
των δήμων τόσο στην παροχή υγειονομικού
υλικού μάσκες και αντισηπτικά όσο και
στη λειτουργία τους σε συνεργασία με τις
διευθύνσεις της περιφέρειας όπως το
Υγειονομικό που διενέργησε μεγάλο αριθμό
απολυμάνσεων

Η αλήθεια είναι ότι στην Περιφέρεια Αττικής
βρεθήκαμε αντιμέτωποι από την πρώτη μέρα
που αναλάβαμε με πολύ δύσκολες προκλήσεις
και χρονίζοντα σοβαρά προβλήματα τα
οποία επιζητούσαν άμεσες και ριζικές λύσεις
Όμως το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του

περιφερειάρχη

Γιώργου Πατούλη για την αισθητική
και λειτουργική αναβάθμιση της Αθήνας ήρθε
να δώσει λύσεις Ήρθε να αντιμετωπίσει
που έχουν να κάνουν κυρίως με την
ασφάλεια και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων
του κέντρου της Αθήνας τη λειτουργία των
καταστημάτων την εικόνα της συνολικής εγκατάλειψης
που εντοπίσαμε κυρίως στον Δήμο
της Αθήνας τον κοινωνικό μαρασμό και την
υπέρμετρη συγκέντρωση των αλλοδαπών που
προβλήματα

ψυχολογική

έφερε αύξηση της εγκληματικότητας

αρμόδιες

Είσαστε έναν χρόνο διοίκηση Μπορείτ
να μας αναφέρετε τα τρία μεγαλύτερα ε
γα που έχετε κάνει η έχετε δρομολόγησε
για την επίλυση χρόνιων προβλημάτω
του τομέα σας
Έχοντας στόχο την ανάκτηση της χαμένης
λάμψης της πρωτεύουσας και την ανάδειξη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς κάνοντας την
Αθήνα τουριστικό προορισμό ξεκινήσαμε ήδη
μια σειρά έργων υποδομής Η βελτίωση του
οδικού δικτύου όπως της Βασιλίσσης
Σοφίας της Πατησίων της Σόλωνος της Συγγρού
και πολλών ακόμη βασικών αρτηριών είναι
πλέον πράξη Κι όχι μόνο στην Αθήνα αλλά
και στους γύρω δήμους Παράλληλα επειδή η
ζωή μας χρειάζεται και αναψυχή δώσαμε ιδιαίτερη
σημασία και στην αποκατάσταση κοινόχρηστων
αθλητικών χώρων όπως τα 35 γήπεδα
μπάσκετ και βόλεϊ του Δήμου Αθηναίων που
παρουσίαζαν εικόνα απόλυτης εγκατάλειψης
Μιλάμε για εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις
που αποκαθίστανται με γρήγορους ρυθμούς
ώστε αυτοί οι χώροι να αποδοθούν στους νέους
της Αθήνας ασφαλείς καθαροί και όμορφοι
δίνοντας ζωή στις γειτονιές
Τα αθλητικά έργα αποτελούν μια σημαντική
μας προτεραιότητα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών
Αναφέρω χαρακτηριστικά το γήπεδο της
ΑΕΚ με τον περιβάλλοντα χώρο του στη Νέα
Φιλαδέλφεια ως ένα εμβληματικό έργο καθώς
και το γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος στην
Καισαριανή
Για να ξαναζωντανέψουμε το κέντρο της
Αθήνας χρειάζεται μια σειρά δράσεων που να
εκπέμπουν ασφάλεια σε κατοίκους επαγγελματίες
αλλά και επισκέπτες Έτσι από την πρώτη

στιγμή εντείναμε τους ελέγχους αγορανομικούς
και υγειονομικούς στην αγορά πιάνοντας

Η

γραμμή του

περιφερειάρχη

κεντρικού

λαβράκια Βεβαιώθηκαν πολύ σοβαρές
παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ ενώ πολλές ήταν οι
που εστάλησαν και στην Εισαγγελία
Αθηνών Άλλωστε η γραμμή του περιφερειάρχη
Γιώργου Πατούλη αλλά και πεποίθηση όλων
ήταν πως επιτέλους έπρεπε να επιβληθεί η νομιμότητα
στο εμπόριο και να καταλάβουν άπαντες
ότι με την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων
δεν θα παίξει κανείς Και για να τονώσουμε το
περιπτώσεις

Γιώργου

Πατούλη είναι
πως πρέπει να

επιβληθεί

η νομιμότητα

στο εμπόριο

και να καταλάβουν

άπαντες ότι με την

υγεία και την
ασφάλεια των

Κυριακές

κατοίκων

δεν θα παίξει

κανείς

ξεκαθαρίζει

ο αντι

περιφερειάρχης

Κεντρικού

Τομέα
Αθηνών Γιώργος

Δημόπουλος

τουριστικό προφίλ της Αττικής ικανοποιήσαμε
ένα χρονίζον και δίκαιο αίτημα του Εμπορικού
Συλλόγου Αθηνών να παραμένουν ανοικτά τα
καταστήματα στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι
αλλά και στο ευρύτερο ιστορικό κέντρο τις
κατά το χειμερινό εξάμηνο

Πόσο πολύ έχει επηρεάσει η πανδημία το
κορονοιου τη λειτουργία της περιφέρεια
και ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήμαη
που αντιμετωπίζετε
Η πανδημία ήταν για την Περιφέρεια Αττικής
ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση απ όλες
Υπό τη στρατηγική καθοδήγηση του περιφερειάρχη
ο οποίος ως πρόεδρος του ΙΣΑ ήξερε
ακριβώς πώς πρέπει να λειτουργήσει η περιφέρεια
υλοποιήθηκε ένα πλήθος δράσεων όπως
η λήψη προληπτικών μέτρων σε Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωμένων και κοινωνικές δομές με τη

Τελικά τι θα γίνει με το Πεδίον του Άρεως
θα παραμείνει στην περιφέρεια ή θα το δ
σετε στον Δημο Αθηναίων που το ζητάει
Το Πεδίον του Άρεως εδώ και χρόνια είχε
παραδοθεί στην ανομία και στην παραβατικό
τητα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα
στις γύρω γειτονιές Στόχος μας είναι το πάρκο
των παιδικών μας χρόνων να ξαναγίνει μια
υπερτοπική όαση αθλητισμού και πολιτισμού
Για να ξαναδώσουμε ζωή στο πάρκο με τη βοήθεια
της Αστυνομίας αλλά και της ιδιωτικής

φύλαξης απομακρύνουμε τα παραβατικά στοιχεία
ενισχύσαμε τον ηλεκτροφωτισμό
ένα αίσθημα ασφάλειας ανοίγοντας
έτσι τις πόρτες για όλους Ταυτόχρονα
δρομολογούμε μια σειρά έργων που αναβαθμίζουν
αισθητικά το πάρκο όπως η συντήρηση
του πρασίνου και η επισκευή του μεγάλου σι
ντριβανιού Μάλιστα ήδη επισκευάστηκε και
δόθηκε σε χρήση η παιδική χαρά ενώ
και το ιστορικό αναψυκτήριο Γαρδένια
Όλα αυτά οδήγησαν στη διενέργεια
ποικίλων πολιτιστικών περιβαλλοντικών
και αθλητικών δράσεων Σας υπενθυμίζω
πως τα περασμένα Χριστούγεννα λειτουργήσαμε
το χριστουγεννιάτικο χωριό με πλήθος
θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών με πάνω
από 100.000 επισκέπτες Δεν απασχολεί
λοιπόν τον πολίτη σήμερα σε ποιον φορέα ανήκει
το πάρκο αλλά πώς αυτό λειτουργεί Κι αυτό
που κάνει πράξη η διοίκηση του Γ Πατούλη
είναι να μετατρέψει το Πεδίον του Άρεως σε
μητροπολιτικό κόσμημα της Αττικής
δημιουργώντας

επαναλειτούργησε

εκπαιδευτικών
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ΒσΐΗπροφη,δόν

του Πέτρου
Τατσόπουλου

0 uvjXos ms αντίδραση
πολύ παλιά τα χρόνια κατά την άγρια μαρξιστική
μας εφηβεία μια από τις αγαπημένες μας λυρικές
εκφράσεις ήταν το νερό στον μύλο της αντίδρασης

Τα

Δεδομένου ότι τα συντριπτικά περισσότερα από
τα παιδιά στις παρέες μας ήταν παιδιά της πόλης της
μεγαλούπολης για την ακρίβεια δεν είχαμε σαφή εικόνα
γύρω από το πώς ακριβώς λειτουργεί ένας παραδοσιακός
μύλος αλλά επικρατούσε γενικώς η αίσθηση ότι το νερό
είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του αφ ης στιγμής
μάλιστα δεν ήταν ένας κοινός μύλος αλλά ένας μύλος
της αντίδρασης το να ρίχνουμε νερό στον συγκεκριμένο
μύλο δεν ήταν κάτι που θα άρεσε στον θείο Μαρξ στον
θείο Αένιν και στο υπόλοιπο συγγενολόι Ως αντίδραση
και ως αντιδραστικούς ορίζαμε τις ιδέες και τους φορείς
των ιδεών που δεν συμφωνούσαν με τις δικές μας ιδέες
Απλοϊκές αντιλήψεις και μολονότι δεν το ξέραμε τότε εν
δυνάμει ολέθριες παρά ή μάλλον εξαιτίας την απλοϊ
κότητά τους
Με τον καιρό το νερό στον μύλο της αντίδρασης
συνώνυμο κάθε πραγματικής ή φανταστικής προβοκάτσιας
και ευρύτερα των ανεπιθύμητων παρενεργειών
κάθε ακτιβιστικής ενέργειας Αυτή η έκφραση μου ήρθε
κατευθείαν στο μυαλό φταίει και η ηλικία δεν γεννάται
θέμα μόλις πληροφορήθηκα ότι οι Ρουβίκωνες εκείνοι
οι παρορμητικοί μεσήλικοι με ιδιοσυγκρασία εφήβου και
νοημοσύνη νηπίου εισέβαλαν στο γραφείο της λοιμωξι
ολόγου Ελένης Γίαμαρέλου της πρώτης ίσως και της
μοναδικής λοιμωξιολόγου στην υφήλιο που διατείνεται ότι
δεν πρόκειται να κολλήσεις τον κορωνοϊό μεταλαμβάνοντας
με το ίδιο κουταλάκι αρκεί να πιστεύεις στο μυστήριο της
Θείας Κοινωνίας Με συγχωρείτε αλλά αυτό είναι της ίδιας
τάξεως και ισχύος επιχείρημα με την πίστη ότι δεν πρόκειται
να τρακάρεις παραβιάζοντας τον κόκκινο σηματοδότη
αρκεί να πιστεύεις ότι δεν θα τρακάρεις Θέλετε και τον
συνήγορο του Διαβόλου Υπάρχουν πράγματι αρκετές πι¬
κατέστη

θανότητες να μην τρακάρεις παραβιάζοντας το κόκκινο εξ
ου και στατιστικά οι παραβιάσεις είναι πάντοτε πιο πολλές
από τα τρακαρίσματα Εάν επαφίεσαι όμως αποκλειστικά
στην πίστη στο γούρι ή και απλώς στην παράνοια του κάθε
οδηγού ισοδυναμεί με το να παραδέχεσαι ότι ο κώδικας
οδικής κυκλοφορίας είναι μια πιο κομψή παραλλαγή της
ρώσικης ρουλέτας
Επιστρέφοντας στη λοιμωξιολόγο της καρδιάς μας υπενθυμίζω
ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έσπευσε με μια
ανακοίνωση εξόχως διπλωματική στη διατΰπωσή της
είναι αλήθεια να καταδικάσει την πατέντα της κυρίας
Γιαμαρέλου για τη Θεία Κοινωνία και να καταδείξει πόσο
επικίνδυνο είναι να μπερδεύουμε τις επιστημονικές με τις
θρησκευτικές μας πεποιθήσεις Φαίνεται πως η υπέρμετρη
διακριτικότητα του ΙΣΑ δεν απέφερε καρπούς η ανακοίνωση
του πέρασε στα ψιλά και ανέλαβε ο Ρουβίκωνας να
μεταδώσει το μήνυμα με λίγο περισσότερο τζερτζελέ Από
εδώ ξεκινάει ο γνωστός τραγέλαφος Βλέπετε ο τζερτζελές
μπορεί να διευκολύνει μεν τη διάδοση του μηνύματος
αλλά διευκολύνει εξίσου και τη μετατόπιση της προσοχής
μας από το μήνυμα στον αποστολέα του μηνύματος ή στον
παραλήπτη Με άλλα λόγια Δεν μας ενδιαφέρει πλέον τι
ισχυρίζεται η Γιαμαρέλου αλλά ποιος της επιτίθεται

συζητήσετε με αρνητές των μέτρων για την
καταστολή της πανδημίας θα σκοντάψετε πάνω σε
κάθε διαβάθμιση διαταραχής ήπια μεσαία ακραία
κ.ο.κ Ωστόσο εύκολα θα εντοπίσετε μια κοινή προδιάθεση
όλων των αρνητών άλλοτε ομολογημένη και άλλοτε
ανομολόγητη την ανάγκη για μάρτυρες του αρνητισμού
Μέχρι στιγμής ο διωγμός των αρνητών δεν έχει επιφέρει
τα αναμενόμενα υψηλά ποσοστά μαρτύρων Ως εκ
τούτου κάθε νέος μάρτυρας είναι ευπρόσδεκτος Καθώς
θα λέγαμε κι εμείς οι παλαιότεροι πάλι ο Ρουβίκωνας έριξε
νερό στον μύλο της αντίδρασης

Εάν
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in σύσταση επιτροπής
για ιπν εξέταση ίων παραβάσεων ίων
ΙΣΑ Ζπιά

ιατρών κατά ιπ συνιαγογράφπσπ

Με επιστολή του στον υπουργό Υγείας Β Κικίλια ο ΙΣΑ επαναλαμβάνει το αίτπμά του
γιατπ σύσταση Μεικτής Επιτροπής π οποία θα εξετάζει τις φερόμενες παραβάσεις
των ιατρών κατά τπ συνταγογράφπσπ Η επιτροπή αυτή κατά τον ΙΣΑ θα αποτελείται
από τον ΕΟΠΥΥ τπν ΥΠΕΔΥΦΚΑ τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο αλλά και εκπρόσωπο τπς
αντίστοιχης του ελεγχόμενου ιατρού ιατρικής εταιρείας ώστε να ελέγχεται ενδελεχώς
κάθε πιθανή παράβαση προ πάσπς αποστολής κλήσης για έγγραφες εξηγήσεις και
επιβολής ποινών Ο ΙΣΑ δηλώνει υπέρ του ελέγχου προκειμένου να αποφεύγεται π
πλημμελής άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος πλπν όμως πρέπει οι έλεγχοι να
πραγματοποιούνται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια δηλαδή τα επιστημονικά δεδομένα και
όχι με λογιστικά Η άσκηση της ιατρικής είναι καθήκον του ιατρού και δεν πρέπει να
παρακωλύεται για κανένα λόγο αναφέρει χαρακτηριστικά
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Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο ιατρείο της

Ε

Γιαμαρέλλου

Καταδίκη της επίθεσης από τον υπουργό Υγείας και τον ΙΣΑ
Στο γραφείο της γνωστής

λοιμωξιολόγου Ελένης
Γιαμαρέλλου βρέθηκαν το
Σάββατο μέλη της Αναρχικής
Συλλογικότητας Ρουβίκωνας
για να διαμαρτυρηθούν για
πρόσφατες δηλώσεις της για την
πανδημία του κορωνοϊού

ξι μέλη της συλλογικότητας
μπήκαν στο ιατρείο της κας Γιαμαρέλλου
κάνοντας της επικριτικές παρατηρήσεις
για τις δηλώσεις της περί θείας κοινωνίας
και για υποδείξεις της προς τους πολίτες
να πηγαίνουν με τα πόδια όταν έχει πολύ
κόσμο στα μέσα μεταφοράς
Ο διάλογος μεταξύ των εισβολέων
και της λοιμωξιολόγου καταγράφεται
σε βίντεο που ανάρτησαν οι ίδιοι στην

ιστοσελίδα της ομάδας
Σε κείμενο τους εξηγούν τους λόγους
της ενέργειας τους επικαλούνται αντιε
πιστημονική στάση της λοιμωξιολόγου
αναφέροντας εκτός των άλλων
Η κυρία Γιαμαρέλλου και κάθε κυρία
Γιαμαρέλλου εκεί έξω καλά θα κάνει να
σκέφτεται πριν μιλήσει Δε νοείται από τη
μία να αίρει κάθε επιστημονική έρευνα
και απόδειξη περιμένοντας κάποιο θαύμα
να μας σώσει θέτοντας τη ζωή δεκάδων
χιλιάδων συνανθρώπων μας σε κίνδυνο
και από την άλλη να αστειεύεται ότι
μόνο εμείς πρέπει να αλλάξουμε
για να προστατευτούμε και να
προστατεύσουμε τους/τις δίπλα μας
αναφέρουν μεταξύ άλλων

Θεσσαλονίκη η κυρία Γιαμαρέλλου με
τρομακτική ψυχραιμία είχε δηλώσει πως
δεν έγινε τίποτα με ένα κρούσμα Όταν
όμως τα κρούσματα αυξάνονταν εκθετικά
η αισιοδοξία έγινε πιο συγκρατημένη
Κι όσο η παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα ωρυόταν στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης για αποστάσεις απαγορεύσεις
μετακινήσεων και καραντίνα σε όλο
τον κόσμο η κυρία Γιαμαρέλλου αποφάσισε
να ξεχάσει τον όρκο του Ιπποκράτη
καινά αρχίσει τα πάτερ ημών θέτοντας
σε κίνδυνο όλη την κοινωνία και κυρίως
τις ευπαθείς ομάδες όπως οι γιαγιάδες
και οι παππούδες μας τις οποίες εμείς
καλούμασταν με τον εγκλεισμό μας στο

σπίτι μας να προστατεύσουμε Τα σημεία
και τέρατα που έχουν ειπωθεί από την εν
λόγω επιστήμονα με θεσμοθετημένη
θέση στην ομάδα εργασίας του Κικίλια
για την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε
ζητήματα δημόσιας υγείας όπως ότι ο
HIV κολλάει με το σάλιο βάζοντας το
λιθαράκι της στη διαιώνιση του στίγματος
των οροθετικών ατόμων κάτι το οποίο
δεν ισχύει ή ότι η έννοια του Μυστηρίου
Θεία Ευχαριστία είναι πάνω από
την επιστήμη και την επηρεάζει μας
βάζουν σε σκέψεις κατά πόσο μπορούμε
να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες
που έχουν αναλάβει την προστασία μας

αναφέρουν

συνήθειες

Τα μέλη

της αναρχικής συλλογικότη
τας την εγκάλεσαν για δηλώσεις της και
συγκεκριμένα τόσο για εκείνη που έλεγε
πως ο κορωνοϊός δεν κολλάει με την θεία
κοινωνία όσο και για εκείνη που καλούσε
τους εργαζόμενους να περπατήσουν
και να μην παίρνουν κατ ανάγκη τα ΜΜΜ
Από την πλευρά της η Ελένη Γιαμαρέλλου

ακούγεται να τους απαντά
Ποιος από εσάς είναι γιατρός
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο
Ρουβίκωνας η κυρία ομότιμη καθηγήτρια
παθολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Χημειοθεραπείας Ελένη
Γιαμαρέλλου έχει επιδείξει σθεναρά την
ανευθυνότητά της απέναντι στον ελληνικό
λαό από τις δηλώσεις της που αφορούσαν
στη Θεία Ευχαριστία μέχρι τις δηλώσεις
της για τα ΜΜΜ
Όταν βρέθηκε το πρώτο κρούσμα στη

Κικίλιας

Θρασύδειλοι δε μας τρομοκρατούν

Για θρασύδειλους που δεν καταφέρνουν να τρομοκρατήσουν κανέναν κάνει

λόγο ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μετά την εισβολή μελών του Ρουβίκωνα
στο ιατρείο της Ελένης Γιαμαρέλλου η οποία είναι μέλος της επιστημονικής
επιτροπής για την καταπολέμηση της πανδημίας
0 κ Κικίλιας σχολιάζει πως πρόκειται για μια άθλια πράξη εκφοβισμού
μια φασίζουσα συμπεριφορά επισημαίνοντας το σημαντικό έργο της κας
Γιαμαρέλλου

ΙΣΑ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση ενάντια στην
Γιαμαρέλλου

Ο

Ε

0 Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει απερίφραστα τη φασίζουσα συμπεριφορά
των ατόμων που εισέβαλαν στο γραφείο της κας Ελένης Γιαμαρέλλου
Καθηγήτριας Παθολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ και μέλους της Επιτροπής Λοιμω
ξιολόγων του Υπουργείου Υγείας
Πρόκειται για μια απαράδεκτη πράξη απέναντι σε μια εξαιρετική επιστήμονα
κι άνθρωπο την οποία οφείλουν όλοι να καταδικάσουν
Στην εθνική προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας
δεν έχουν θέση ακραίες αντιεπιστημονικές κι ανεύθυνες συμπεριφορές
Η Πολιτεία έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να προφυλάξει το κύρος και την
ασφάλεια του επιστημονικού κόσμου της χώρας του ιατρικού προσωπικού και
των επαγγελματιών υγείας

β

5. ? ΙΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
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ΙΣΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Εξέταση των φερόμενων
παραβάσεων των γιατρών
Με επιστολή του npos ιον υπουργό
Υγείας Βασίλη Κικίλια ο ΙΣΑ τονίζει
ότι κρίνει επιβεβλημένη τη σύσταση
Mikiiîs Ennponiis για την εξέταση των
φερόμενων παραβάσεων των ιατρών
κατά τη συνταγογράφηση Επισημαίνεται
ότι ο ΙΣΑ έχει αποστείλει άλλε5 ipeis
επιστολέ5 για το ίδιο θέμα Μεταξύ άλλων
στην επιστολή του ο ΙΣΑ επισημαίνει
τα eÇns Ειδικότερα ônoos προκύπτει
και από Tis επισυναπτόμενε5 επιστολέ5
αίτημά μα είναι να δημιουργηθεί μία
μικτή επιτροπή από τον ΕΟΠΥΥ την
ΥΠΕΔΥΦΚΑ τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο
αλλά και εκπρόσωπο ms αντίστοιχα του

ελεγχόμενου ιατρού laipiKris εταιρείαβ
ώστε να ελέγχεται ενδελεχών κάθε
πιθανή παράβαση προ nàons αποστολή5
κλήσα για έγγραφε εξηγήσει και
enißoflns ποινών Ο ΙΣΑ τάσσεται υπέρ
του ελέγχου προκειμένου να αποφεύγεται
η πλημμελή5 àomons του ιατρικού
λειτουργήματο5 πλην όμω πρέπει οι
έλεγχοι να πραγματοποιούνται με αμιγών
ιατρικά κριτήρια δηλαδή τα επιστημονικά
δεδομένα και όχι με λογιστικά

