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Διοργάνωση αιμοδοσίαε αφιερωμένη
στην Παγκόσμια Ημέρα κατά χου
Παιδικού Καρκίνου

Παρουσία του Περιφερειάρχη Attikiîs Γιώργου Πατούίϊη
και με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών νεαρή5 nfliKias
πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια σε συνεργασία με το
Όλοι Μαζί Μπορούμε εθελοντική αιμοδοσία για την κάλυψη
των αναγκών του νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία στο
Κλειστό Γυμναστήριο Πετρούποληε Στην παγκόσμια Ημέρα
κατά του Παιδικού Καρκίνου ήταν αφιερωμένη η αιμοδοσία που
διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικήε σε συνεργασία με
το Όλοι Μαζί Μπορούμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και
με τη στήριξη του Ποδηλατικού Δρομικού Συλλόγου Οδυσσέαε
Πετρούποληε και ins Αντιπεριφέρεια5 Δυτικού τομέα Αθηνών
στο Κλειστό Γυμναστήριο Πετρούποληε ΝΙΚΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ
Τη δράση υποστήριξαν επίσηε ο E0vikôs Οργανισμόε Δημόσιαε
Υγείαε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίαε το Νοσοκομείο Παίδων
Η Αγία Σοφία
και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών
ΠΟΣΕΑ
Τον συντονισμό από την πλευρά Tns
Αιμοδοτών
Αττικήε
είχε η ειδική συνεργός Άθλησηε του
Περιφέρειαε
Αττική
Χ Γαλανοπούλου Η διοργάνωση
Περιφερειάρχη
ήταν ιδιαίτερα επιτυχή και προκάλεσε η αίσθηση η πολύ
μεγάλη συμμετοχή εθελοντών νεαρήε ηλικίαε tous onoious
ο κ Πατούλη5 ευχαρίστησε ιδιαίτερα για τη συγκινητική tous
ανταπόκριση στο κάλεσμα ανθρωπιά5 και αλληλεγγύη Οι
περισσότερεε από 70 φιάλε aipaTos που συγκεντρώθηκαν
θα διατεθούν για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του
Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία
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To 1990
ο χειρουργός
Θεόφιλος
Ρόζεμπερνκ
επιστρέφει
στην Ελλάδα
ύστερα από
σπουδές

ειδικότητας
στο Παρίσι

Εκεί ήρθε
σε επαφή

με Γάλλους
συναδέλφους
του μεταξύ
αυτών και
τον Μπερνάρ
Κουσνέρ
συνιδρυτή
των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα
το 1971

και ιδρυτή
των Γιατρών
του Κόσμου
το 1980
Του
ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ
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Στιγμιότυπα της

θαυμαστής ζωής του
Θεόφιλου Ρόζεμπεργκ
ΗΞΕΡΑ ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1990 από συναντήσεις

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και εκδηλώσεις
τηςΈνωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά ΕΙ
ΝΑΠ καθώς ο Θεόφιλος ήταν και συνδικαλιστής Τον
ι
ήξερα όμως ως συνάδελφο δεν είχαμε γνωριστεί
προσωπικά Αυτό έγινε όταν είδα την αγγελία του στο
περιοδικό του Ιατρικού Συλλόγου όπου αναζητούσε
εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές για την ίδρυση του
ελληνικού τμήματος των Γιατρών του Κόσμου/Ημουν από
τους πρώτους που του τηλεφώνησαν θυμάται η Ηρώ Βαρσα
μή η οποία μετον Θεόφιλο Ρόζεμπεργκ ήταν εναλλάξ πρόεδροι των Γιατρών
του Κόσμου απότηνίδρυσή τους το 1990 και για τα επόμενα 20 χρόνια
που συγκεντρωνόμασταν 6-7 άνθρωποι στο ιατρείο του στην πλατεία
Μαβίλη Το ιατρείο του έγινε το γραφείο μας εκείνη την πρώτη περίοδο
Η κυρία Βαρσαμή λέει ότι εν πολλοίς το καταστατικό της οργάνωσης σε
βαθμό βασίστηκε στη θεώρηση που είχε ο Θεόφιλος Ρόζεμπεργκ για
τον κόσμο Ο Θεόφιλος έβλεπε την ανθρωπιστική ιατρική υπό ένα ευρύτερο
πλαίσιο Πίστευε ότι εκτός από την προσφορά των υπηρεσιών σε ευάλωτες
κατηγορίες ανθρώπων οι Γιατροί του Κόσμου θα έπρεπε επίσης να παρατηρούν
να καταγράφουν και να καταγγέλλουν οποιαδήποτε προσβολή των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υγεία στο σεξουαλικό προσανατολισμό
στη φυλή κ.λπ γΓ αυτό άλλωστε είχαμε στηρίξει πολλές κινήσεις υποστη
ρικτικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Θυμάμαι

μεγάλο

Ενάντια στα ναρκοπέδια τουΈβρου
δεκαετία του 1990 περισσότεροι από 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
στα ναρκοπέδια τουΈβρου στρατιώτες πολίτες και μετανάστες Ήταν η
εποχή που αναπτύχθηκε το κίνημα ενάντια στο ναρκοπέδιο τουΈβρου στο
οποίο πρωτοστάτησε ο Θεόφιλος Ρόζεμπεργκ όπως επισημαίνει η Ηρώ
Βαρσαμή Το 1998 ύστερα από τον θάνατο δύο ακόμη στρατιωτών έγραφε
ο Ρόζεμπεργκ Στην αρχή το πρόβλημα ήταν πολύ μακριά μας και δεν μας
ενοχλούσε Υπήρχε μάλιστα και κάποιος εξωτισμός στις εικόνες από τα
ακρωτηριασμένα από τις νάρκες παιδάκια με τα χαρακτηριστικά ψάθινα
στο Δέλτα του ποταμού Μεκόγκ ή από τα μαυράκια με τις πρωτόγονες
ξύλινες πατερίτσες στην Αγκόλα και τη Μοζαμβίκη Λίγο αργότερα ο πόλεμος
της Βοσνίας έφερε τα θύματα από τις νάρκες πιο κοντά μας στην ίδια μας τη
γειτονιά δεκάδες νέα παλικάρια στο άνθος της ηλικίας τους σε αναπηρικά
αμαξάκια εκατοντάδες νέοι γέροι γυναίκες και παιδιά γεμίζουν τις πλατείες
τις αγορές και τους δρόμους του Σεράγεβο της Τούζλα και του Πάλε Κι ακόμα
είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τους πιο τυχερούς ανάμε
σά τους να ζητιανεύουν για ένα πενηντάρικο στον υπόγειο της Ομόνοιας ή να
μεταφέρουν τα ακρωτηριασμένα πόδια τους στα πεζοδρόμια της αθηναϊκής
μεγαλούπολης μετη γνωστή ταμπελίτσα Είμαι Σέρβος Κι ύστερα το πρόβλημα
χτύπησε και τη δική μας πόρτα Ευτυχώς όμως κι αυτή τη φορά αφορούσε
ξένους Κάποιους Κούρδους που ξεστράτισαν μέσα στη νύχτα κάπου
εκεί στα περάσματα τουΈβρου και μπήκαν σε ένα ελληνικό ναρκοπέδιο Τρία
παλικάρια ξεψύχισαν κι εφτά άλλα τραυματίστηκαν βαριά θύματα του πιο
βάρβαρου και ύπουλου όπλου της νάρκης Κάποιες φωνές διαμαρτυρίας
δειλές στην αρχή πιο δυνατές αργότερα Η κυβέρνηση μπροστά
στο κύμα της διεθνούς καταδίκης των ναρκών ανακοίνωσε με μισό στόμα την
προσυπογραφή της συνθήκης της Οτάβα για την κατάργησή τους Ώσπου το
κακό ήρθε και μέσα στο σπίτι μας θυμίζοντάς μας πως οι νάρκες δεν κάνουν
διάκριση σε δικούς μας και ξένους σε ένστολους ή πολίτες σε γυναίκες ή παιδιά
σε μουσουλμάνους ή χριστιανούς Αυτή τη φορά ήταν δυο Ελληνόπουλα
δυο φανταράκια που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο άνθος της
Οι δύο
αδικοχαμένοιΈλληνες φαντάροι ας είναι τα τελευταία θύματα μιας αδιέξοδης
η
θυσία
την
εξοπλιστικής πολιτικής Ας γίνει
τους αφορμή για
ολοκληρωτική
εξάλειψη των ναρκών κατά προσωπικού και από τούτη τη γωνιά της γης
Τη

καπέλα

Ο Ο Θεόφιλος

Ρόζεμπεργκ στην
Πρίστινσ Κοσοβο
στη διάρκεια του
πολέμου.Εκείοι
Ελληνες Γιατροί
του Κόσμου έχτισαν
ένα νοσοκομείο
που τότε
ως

λειτουργούσε

χειρουργική

κλινική

Μετά τον πόλεμο
και μέχρι και σήμερα

λειτουργεί ως
γενικό νοσοκομείο
Στόχος των ΓτΚ είναι

όταν φεύγουν

από κάποιο μέρος
να αφήνουν πίσω

τους κάποια υποδομή
κλινική σχολείο
κ.λπ και ντόπιο
προσωπικό για
τη λειτουργία της
που Θα έχει εκπαιδευτεί
μαζί τους

Ο ΑΊ'τή,στοντρο
μακτικό σεισμό
του 20Ί0.ΟιΓτΚ
ένα νοσοκομείο
βραχείας
νοσηλείας 35
σε σκηνές
και ένα εξωτερικό
ιατρείο πάλι σε
σκηνή
έστησαν

κρεβατιών

Θ Σομαλία έξω
από τις σκηνές των
ΓτΚ με ανθρώπους
των Ηνωμένων
Εθνών

ακούστηκαν

Τα πρώτα χρόνια

Ρόζε μ π ε ργ κ ε κτός
από μάχιμος
χειρουργός

στοΛαϊκό

και καθηγητής στο
ΕΚΠΑ,ήταν και πάντα
στην πρώτη
γραμμή στις διεθνείς
ανθρωπιστικές

κρίσεις

Η πρώτη μας δράση λέει η Ηρώ Βαρσαμή έγινε στο στρατόπεδο Σακέτα
στον Βύρωνα όπου είχαν μεταφέρει κάποιους πρόσφυγες στους οποίους
μοιράσαμε τρόφιμα ρούχα και φάρμακα Η πρώτη αποστολή στο εξωτερικό
ήταν στο Κουρδιστάν το 1991 0 Σαντάμ είχε ρίξει χημικά στους Κούρδους
του Βορείου Ιράκ ο πόλεμος υποτίθεται ότι είχε τελειώσει όμως γίνονταν
αψιμαχίες αλλά και μάχες Ήταν πολύ δύσκολο να φτάσουμε από το κέντρο
του Ιράκ στα βόρεια θυμάμαι ότι μας βοήθησε πάρα πολύ ένας Ιρακινός που
εργαζόταν στην πρεσβεία στην Αθήνα Ήμασταν 6-7 άτομα με 5 φορτηγά
προμήθειες Το ένα φορτηγό το δωρίσαμε στην Ερυθρά Ημισέλινο στη
και συνεχίσαμε στα βόρεια κοντά στη Σουλεϊμάν για σε ένα νοσοκομείο
που προϋπήρχε αλλά δεν είχε τα μέσα ήταν σχεδόν κατεστραμμένο
Ο Αντώνης Κανάκης γνώρισε τον Θεόφιλο Ρόζεμπεργκ το 1990 ενώ ήταν
ακόμη φοιτητής σε μια διάλεξη του γιατρού για την ανθρωπιστική ιατρική
Ο ίδιος έγινε μέλος της οργάνωσης το 1992 η πρώτη του αποστολή μετον
Ρόζεμπεργκ ήταν στον Λίβανο λίγο μετά τη λήξη του εμφυλίου και ακολούθησαν
πολλές ακόμη 60 με 70 ούτε κι εκείνος δεν θυμάται πια Ο Θεόφιλος
Ρόζεμπεργκ δεν καταλάβαινε τίποτα Όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στην
Αϊτή σηκώθηκε και πήγε την επόμενη μέρα Ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή
αφιερωμένος στην ιατρική φροντίδα των πολύ φτωχών κάτι που έκανε πράξη
μέχρι το τέλος.Ήταν ικανός να κοιμηθεί στο χώμα να χειρουργήσει μέσα
σε σκηνή να στήσει δομές στη μέση του πουθενά Μπορούσε να φάει κάτω
αλλά αντιμετώπιζε την ιατρική σαν ιεροτελεστία Στο Ιράν στους σεισμούς
κάθε βράδυ που γυρνούσαμε στις σκηνές μας ο Θεόφιλος έβγαζε την ιατρική
του μπλούζα και την κρεμούσε προσεκτικά Μετον ίδιο τρόπο τη φορούσε το
επόμενο πρωί Ήταν κάτι σας ιερωμένος της ανθρωπιστικής ιατρικής
Βαγδάτη

Το πρωτοπόρο μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΔ
Ο Θεόφιλος Ρόζεμπεργκ ήταν μάχιμος χειρουργός επί πολλά χρόνια στο
Λαϊκό Νοσοκομείο και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ήταν αυτός
λέει ο Αντώνης Κανάκης που δημιούργησε το πρωτοποριακό για την εποχή
του μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Είχε μάλιστα και την εξής πρόνοια σε ένα κομμάτι της εκπαίδευσης οι
φοιτητές ταξίδευαν στην Τανζανία και εργάζονταν για ένα διάστημα σε ένα
νοσοκομείο Τροπικής Ιατρικής που αντιμετώπιζε νοσήματα της Υποσαχά
ριας Αφρικής φυματίωση HIV ελονοσία και γενικώς ό,τι συναντάμε στον
τρίτο κόσμο Στο μεταπτυχιακό αυτό εισήχθη από τον Θεόφιλο για πρώτη
φορά και η έννοια της ιατρικής των ελαχίστων πόρων των ιατρικών ομάδων
που εργάζονταν σε διαφορετικές από τις συνηθισμένες συνθήκες Τα street
works δηλαδή τα οποία όπως τα ξέρουμε σήμερα δεν υπήρχαν τότε Ο
είχε την ιδέα όχι μόνο να τα κάνει οργανωμένα αλλά να προσφέρει
και εκπαίδευση γύρω από όλο αυτό
Ο Θεόφιλος Ρόζεμπεργκ ήταν αυτός που εισήγαγε την ανθρωπιστική στην
Ελλάδα Κι επίσης έβλεπε και αναγνώριζε ότι εκτός από τον τρίτο κόσμο
υπήρχαν και στην Ελλάδα άνθρωποι με ανάγκες χωρίς πρόσβαση στο
υγείας Το Ανοιχτό Πολυιατρείοτων Γιατρών του Κόσμου που ίδρυσε
το 1995 ήταν ο προπομπός των σημερινών κοινωνικών ιατρείων λέει ο κ
Κανάκης
Ο Θεόφιλος Ρόζεμπεργκ έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου ύστερα
από ολιγόμηνη μάχη με πολύ δύσκολο καρκίνο σε ηλικία 73 ετών.Ήταν
μέλος του ΚΚΕ μέχρι το 1991 ενώ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την
προεδρία του ΚΕΕΛΠΝΟ του σημερινού ΕΟΔΥ Την πρώτη ημέρα της ανάληψης
των καθηκόντων του στο ΚΕΕΛΠΝΟ πήγε ο ίδιος στον καταυλισμό της
Ειδομένης να εμβολιάσει προσφυγόπουλα
Ο Θεόφιλος σημειώνει η κ Βαρσαμή ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά
προικισμένος Οι στόχοι του είχαν να κάνουν πάντα με τα δικαιώματα και την
ανθρωπιστική ιατρική και κινούσε γη και ουρανό για να τους πετύχει Ήταν
ανθρωπιστής και ονειρευόταν πολύ αλλά πατώντας στη γη Κι ό,τι ξεκίναγε
να κάνει το έκανε με ένα τέτοιο πάθος και πειθώ που παρέσυρε και τους
γύρω του
Την ημέρα του θανάτου του οι Γιατροί του Κόσμου τον χαιρέτησαν έτσι
Εμείς στους ΓτΚ με κάποιο τρόπο πιστεύαμε ότι ο Ρόζενμπεργκ δεν θα φύγει
ποτέ Έμενε έτσι κι αλλιώς αγέραστος καθώς τα χρόνια περνούσαν κάτι σαν τις
δυνάμεις των μύθων σαν εκείνες τις ψιγούρες-σύμβολα που δεν αλλοιώνονται
και δεν αλλάζουν Και ξαφνικά χάθηκε Γνωρίζαμε ότι ήταν άρρωστος αλλά
ότι θα νικήσει και την αρρώστια όηωςτόσεςκαι τόσες άλλες μάχες στη
ζωή του Γ α άλλη μια φορά μας εξέπληξε Αυτή τη φορά ξεκίνησε για μια αποστολή
χωρίς να μπορεί να μας πάρει μαζίτου Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας κ
Ρόζενμπεργκ σ ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες που μας έδωσες σ ευχαριστούμε
για τους δρόμους πούμας άνοιξες σ ευχαριστούμε γι αυτά πούμας έμαθες
γι αυτό που γίναμε όταν διασταυρώθηκαν οι τροχιές μας □
Ρόζεμπεργκ

σύστημα

υπόλοιπους

Νίκος Φουντούκος γνώριζε τον Θεόφιλο Ρόζεμπεργκ από παιδί Τέσσερα
χρόνια μεγαλύτερος από εκείνον θυμάται τον παππού Ρόζεμπεργκ γιατρός
κι εκείνος ο οποίος κάθε απόγευμα άνοιγε το ιατρείο στη Δραπετσώνα και
δεχόταν δωρεάν τον κόσμο Γιατρός ήταν και ο πατέρας του Θεόφιλου
με την οικογένεια να μετακομίζει για λίγα χρόνια στα Χανιά όπου
ο πατέρας εργάστηκε και έγινε πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία Όμως
έφυγε νωρίς από τη ζωή και η οικογένεια γύρισε στην Αθήνα Ο Νίκος
μέλος των Γιατρών του Κόσμου και αυτός με μεγάλη προσφορά
στα τεχνικά θέματα ως ηλεκτρολόγος-μηχανικός έχει να θυμάται ότι όταν
χρειάστηκε να του ακρωτηριάσουν το πόδι από το γόνατο και κάτω ήταν και
ο Ρόζεμπεργκ μαζί του μέσα στο χειρουργείο
Ο

Ρόζεμπεργκ

Ο Ο Θεόφιλος

Η πρώτη αποστολή

Φουντούκος

πιστέψαμε

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 A V Ο

3. Α ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΟΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/02/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .25/02/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

Α Καλλιφατίδης μέλος Δ.Σ ΕΟΟ
Αδιανόητη η συμπεριφορά
ΕΩΣ ΚΑΙ ΧΥΔΑΙΑ
Την έντονη αντίδραση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει
προκαλέσει το επίμαχο έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς την 1 η
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής με το οποίο ο ΙΣΑ ζητεί οι οδοντίατροι να μην
μετάσχουν στην εκστρατεία των εμβολιασμών κατά του νέου κοροναϊού

Απαξιωτικό έγγραφο που γεννά ερωτηματικά
Πρόκειται όπως τονίζει χαρακτηριστικά το μέλος του Δ.Σ και πρώην
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ Αντώνης
Καλλιφατίδης για ένα απαξιωτικό έγγραφο για τον οδοντιατρικό κλάδο το οποίο
αναφέρει ότι οι οδοντίατροι δεν είναι εξοικειωμένοι με το επείγον τη λήψη του
ιστορικού και τη διενέργεια εμβολίων και γι αυτό δεν πρέπει να συμμετέχουν
στην υλοποίηση του προγράμματος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών κατά
του κορωνοϊού Εάν δεν αποκατασταθεί η τιμή η υπόληψη και το κύρος όλου
του οδοντιατρικού σώματος 13.500 επιστημόνων Υγείας οι οποίοι καθημερινά
δίνουν τον αγώνα τους για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας τότε υπάρχουν
και άλλοι δρόμοι

ΣΕΛ
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ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

Α Καλλιφατίδης μέλος
Δ.Σ ΕΟΟ
Αδιανόητη η
συμπεριφορά
ΕΩΣ ΚΑΙ ΧΥΔΑΙΑ
Συνέχεια απο την 1 η

Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη τέτοια προσβολή δε
μπορεί να μείνει στο αρχείο και στην κατάψυξη μια
τέτοια τακτική η οποία είναι απαξιωτική και δεν έχει
πουθενά τεκμηριωθεί αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ
Καλλιφατίδης Το μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας χαρακτήρισε την
επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών απαράδεκτη
αντιεπαγγελματική αντισυναδελφική για αυτό και
κινητοποιήθηκαν και πρόσθεσε ότι είναι εμπεδωμένη
πια η άποψη σε όλο τον ελληνικό λαό για την σημασία
και το ρόλο που παίζει ο Οδοντίατρος στη διασφάλιση
της υγείας του στόματος Κάτι τέτοια παιχνιδάκια ή
παιχνιδισμοί από πλευράς ενός μεγάλου υγειονομικού
φορέα μόνο κακό μπορούν να κάνουν να
δυναμιτίσουν την κατάσταση υπογράμμισε ο κ
Καλλιφατίδης Η έκδοση του απαξιωτικού εγγράφου
από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γεννά πολλά
ερωτηματικά Τα μέλη της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας έστειλαν σχετική επιστολή στην ΥΠΕ
ζητώντας την άμεση ανάκληση του εν λόγω εγγράφου
και ενσωμάτωση των οδοντιάτρων στο πρόγραμμα
ισότιμα με το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό
Παράλληλα ζητούν από την ΥΠΕ να ενημερώσει τον
οδοντιατρικό κόσμο για τη νομοθεσία από την οποία
προκύπτει ότι γνωμοδοτικό όργανο της 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας είναι ο ΙΣΑ
Επιστολές διαμαρτυρίας με το βλέμμα στα ένδικα μέσα
Τα μέλη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρίας έοτειλα
επιστολή διαμαρτυρίας και στον ΙΣΑ εκφράζοντας την
αγανάκτησή τους για τους προσβλητικούς και
υποτιμητικούς ισχυρισμούς Οι οδοντίατροι στην
επιστολή τους επισημαίνουν ότι διενεργούν καθημερινό
ενδοστοματικές ενέσεις πολλαπλάσιου βαθμού
δυσκολίας από τις ενδομυϊκές ή τις ενδοφλέβιες
ενέσεις ενώ κατέχουν την κατάλληλη επιστημονική και
κλινική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση επειγόντων
περιστατικών όπως αλλεργικών αντιδράσεων Αυτό
έγινε για να αποκλειστούν οι οδοντίατροι ου υπηρετούν
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Βέβαια το ύποπτο είναι ότι
πίσω από μια τέτοια τακτική κρύβονται και άλλα
πράγματα που μπορούν να συνεισφέρουν με αρνητικό
τρόπο στον τρόπο εξέλιξης των οδοντιάτρων που
υπηρετούν στο ΕΣΥ όπως για παράδειγμα στην
κάλυψη θέσεων διευθυντών και είναι βέβαια αντίθετο
με τη νομοθεσία Μέχρι τώρα αναφέρονται στους
νόμους κλάδος ιατρών οδοντιάτρων άρα υπηρετούν
κανονικά μέσα στο ΕΣΥ υπογράμμισε ο κ
Καλλιφατίδης
Σε περίπτωση που ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν
ανακαλέσει τα υποτιμητικά σχόλια για τους
οδοντιάτρους η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
θα προχωρήσει στην άσκηση των προβλεπόμενων
ένδικων μέσων προστασίας λόγω παράνομης
προσβολής και πρωτοφανούς δυσφήμισης της
επιστημονικής ικανότητας του οδοντιατρικού κόσμου
Τα μέλη της ΕΟΟ έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας
στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στην ηγεσία του
υπουργείου Υγείας στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό
Σύλλογο και στην Ομοσπονδία των Οδοντιάτρων των
Δημόσιων Φορέων και σε περίπτωση που δεν λυθεί το
ζήτημα θα ζητήσουν την παραίτηση του μη ιατρού
διοικητή της 1ης ΥΠΕ που αντέγραψε την ατυχή
διατύπωση του ΙΣΑ για τους οδοντιάτρους και έστειλε
την κατάπτυστη εγκύκλιο στις Μονάδες Υγείας

