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Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις απόψεις 

των συγγραφέων τους 
και όχι της σύνταξης 

και του περιοδικού του 
Ι.Σ.Α.

Περιοδική Έκδοση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
τΕΥΧΟΣ 255
ΠερΙοδοΣ β΄ ΦεβροΥΑρΙοΣ-ΜΑρΤΙοΣ-ΑΠρΙΛΙοΣ
2020

Συντακτική ομάδα
Λεονάρδου Πολυτίμη Ακτινοδιαγνώστης

Τσιλίκας Κωνσταντίνος Ακτινοδιαγνώστης
Κεχρής Ιωάννης Xειρουργός

9 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 Πρωτοστατούμε στην προσπάθεια 
 για την υγειονομική θωράκιση της χώρας 
 απέναντι στον αόρατο εχθρό

13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Έφυγε ο Μιχάλης Βλασταράκος

15 Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών  
 (ΕτΠ) εξελέγη ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης

17 Στα εγκαίνια του Κέντρου Κυτταρικής 
 και Γονιδιακής Θεραπείας για παιδιά και εφήβους   
 παρέστη ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης

18 9 μέτρα για τη θωράκιση του υγειονομικού συστήματος  
 ζητά ο ΙΣΑ με επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας

23 Ένα πάγιο αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
 τη χορήγηση φαρμάκων μόνο με ιατρική συνταγή, 
 δεσμεύθηκε ότι θα ικανοποιήσει ο Υπουργός Υγείας 
 Β. Κικίλιας μετά την παρέμβαση του Γ. Πατούλη, 
 στη συζήτηση για το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή 

27 Η ανάγκη λήψης μέτρων για τη θωράκιση του   
 υγειονομικού συστήματος προκειμένου να ανταπεξέλθει  
 στην εξάπλωση του κορωνοϊού, τονίστηκε στο πλαίσιο της  
 σημερινής έκτακτης σύσκεψης του Δ.Σ του ΙΣΑ

28 Οδηγίες για την πρόληψη της διάδοσης της νόσου 
 του κορωνοϊού στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης 
 ήπιων συμπτωμάτων σε κάποιο μέλος της οικογένειας 

41 Ο ΙΣΑ  διευκρινίζει την αλήθεια
 α) για όσα πετύχαμε για τη στήριξη των ιατρών 
 και των μονάδων ΠΦΥ
 β) για όσα ακόμα διεκδικούμε

53 Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ παρέλαβαν 1.200.000   
 μάσκες οι οποίες θα διατεθούν για την ασφάλεια  
 των λειτουργών που συμμετέχουν στη μάχη εναντίον 
 του κορωνοϊού

56 o ΙΣΑ ζητά από τους πολίτες να εξακολουθήσουν 
 να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα γιατί σύμφωνα με το   
 μαθηματικό μοντέλο του ΑΠΘ λίγα μόνο 24ωρα  
 είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της επιδημίας 
 και τον αριθμό των θανάτων
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.
Επικοινωνία: 

email: proedros@isathens.gr 
facebook: www.facebook.com/

giorgos.patoulis 
twitter: @George_Patoulis

Πρωτοστατούμε 
στην προσπάθεια 
για την 
υγειονομική θωράκιση 
της χώρας 
απέναντι 
στον αόρατο εχθρό

Στην πρωτόγνωρη υγειο-
νομική κρίση που αντι-
μετώπισε η ανθρωπό-
τητα και η πατρίδα μας 

ο  ιατρικός Σύλλογος αθηνών 
πήρε σημαντικές πρωτοβουλί-
ες για τη θωράκιση της χώρα 
μας και παρέμεινε δίπλα στο 
γιατρό και στον πολίτη της ατ-
τικής. 

από την πρώτη στιγμή πήραμε 
θέση εκτιμώντας με διορατικό-
τητα τα επιστημονικά δεδομένα 
και υποβάλλαμε την πρότασή 
μας για το κλείσιμο των σχο-
λείων, μέτρο που έπαιξε καθο-

ριστικό ρόλο στην αναχαίτηση 
της επιδημίας.

Καταφέραμε να αναπτύξουμε 
ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας 
γύρω από τον πολίτη και πα-
ράλληλα να διαφυλάξουμε τα 
συμφέροντα των ιατρών της 
αθήνας. 

Δημιουργήσαμε το τηλεφω-
νικό Κέντρο Υποστήριξης για 
τον Κορωνοιό 1110, στο οποίο 
παρείχαμε στους πολίτες της 
αττικής ιατρική ενημέρωση, 
ψυχολογική υποστήριξη κα-
θώς και τη δυνατότητα  να 
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καταγγείλουν φαινόμενα αισχρο-
κέρδειας. Συνεργαστήκαμε με τους 
Δήμους της αττικής στους οποί-
ους μεταβιβάσαμε τα αιτήματα των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
που βρήκαν στήριξη μέσα από 
τις Δομές που έχουν αναπτυχθεί. 
Δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας 
βρήκαν λύσεις σε σοβαρά θέματα 
που είχαν να αντιμετωπίσουν κατά 
την πιο κρίσιμη περίοδο.

αξιοποιήσαμε την τεχνολογία και 
αναπτύξαμε δύο πλατφόρμες τη-
λεσυμβουλευτικής για ιατρική και 
ψυχολογική υποστήριξη των πολι-
τών. Στόχος μας ήταν κανένας πο-
λίτης να μην αισθάνεται μόνος και 
αβοήθητος. 

την ίδια ώρα στηρίξαμε τον ιατρικό 
κόσμο που παρέμεινε στις επάλξεις 
για να στηρίξει τον ασθενή. Ό ιΣα 
έδωσε  μάχη για να προστατέψει 
τα μέλη του και να τους εξασφα-
λίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

για να επιβιώσουν οικονομικά και 
να εκτελούν με ασφάλεια το έργο 
τους.

Θέσαμε ως ύψιστη προτεραιότητα 
την ασφάλεια του ιατρικού κόσμου 
και εξασφαλίσαμε κατά την πιο δύ-
σκολη περίοδο 500.000 μέσα προ-
στασίας τα οποία αποστείλαμε σε 
4.500 ελευθεροεπαγγελματίες για-
τρούς.

Οι προτάσεις του ιΣα στην πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
οδήγησαν στο σχέδιο για την Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την 
αξιοποίηση των ιδιωτών γιατρών 
στην υγειονομική θωράκιση της 
χώρας απέναντι στην επιδημία.

Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική 
την προσπάθεια για την υγειονομι-
κή θωράκιση της χώρας και τη δι-
ασφάλιση των δίκαιων αιτημάτων 
του ιατρικού κόσμου.
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O ΙΣΑ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του 
στον Υφυπουργό Υγείας Β.Κοντοζαμάνη, 
για τη διαδικασία πιστοποίησης φαρμακοποιών 
για την διενέργεια εμβολιασμού, με τη μέθοδο e-learning

Την ανάγκη να ενισχυθεί το Γ. Ν. Δυτικής Αττικής 
“Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”, τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γιώργος Πατούλης σε εκδήλωση του νοσοκομείου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε 
επιστολή στον Υφυπουργό Υγείας κ.Βασί-
λη Κοντοζαμάνη, στην οποία εκφράζει την 
έντονη δυσαρέσκειά του και ζητά την άμεση 
ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που 
αφορά τον καθορισμό των όρων και τη δι-
αδικασία πιστοποίησης φαρμακοποιών για 
την διενέργεια στα φαρμακεία εποχιακού 
εμβολιασμού και χορήγησης αντιτετανικού 
ορού στους πολίτες.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΙΣΑ, με ιδιαίτερη λύπη έλαβε γνώση εγγρά-
φου του Υφυπουργού, το οποίο απευθύνεται 
στο ΣτΕ και εκφέρει τις απόψεις του Υπουρ-
γείου Υγείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως 
που άσκησε ο ΠΙΣ από κοινού με τον ΙΣΑ, 
για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης 

του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού κ. Πολά-
κη, με την οποία δίδεται η δυνατότητα στους 
φαρμακοποιούς να εκπαιδεύονται με την μέ-
θοδο e-learning για να εκτελούν εμβόλια και 
αντιτετανικό ορό.
Ο ΙΣΑ με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ εκφρά-
ζει την έντονη διαμαρτυρία του και διευ-
κρινίζει στον Υφυπουργό ότι πρόκειται για 
ιατρικές πράξεις και όχι για εκπαίδευση σε 
ξένη γλώσσα!
«Σας γνωρίζουμε λοιπόν, ότι για την ιατρική 
και ειδικότερα για την εκτέλεση ιατρικών 
πράξεων δεν είναι δόκιμη η εκπαίδευση με 
τη μέθοδο e-learning. Επιπλέον όχι μόνο δεν 
διασφαλίζεται, αλλά αντίθετα κινδυνεύει η 
δημόσια υγεία όταν μη ιατροί, χωρίς προη-
γούμενη διάγνωση – εντολή αλλά και επο-

πτεία ιατρού εκτελούν αυθαίρετα ιατρικές 
προληπτικές, διαγνωστικές ή θεραπευτικές 
πράξεις», επισημαίνεται χαρακτηριστικά 
στην επιστολή του ΙΣΑ.
Στην επιστολή τονίζεται επίσης ότι επιτρέ-
πεται στους φαρμακοποιούς να χορηγούν 
αντιβιοτικά χωρίς ιατρική συνταγή με απο-
τέλεσμα η χώρα να θρηνεί κάθε χρόνο ανα-
ρίθμητα θύματα στις ΜΕΘ από ανθεκτικά μι-
κρόβια, κατέχοντας σε αυτό θλιβερή πρωτιά.
«Παρακαλούμε, άμεσα με απόφασή σας να 
ανακαλέσετε, άλλως να αναστείλετε την 
Γ5α/ Γ.Π. οικ. 49734/2019 Υπουργική Απόφα-
ση [ΦΕΚ Β 2811/4.7.2019] συναισθανόμενος 
τη σημασία των γραφομένων σας διαφο-
ρετικά θα έχετε όλη την ιατρική κοινότητα 
απέναντι», τονίζεται στην επιστολή του ΙΣΑ. 

Tην ανάγκη να ενισχυθεί το Γ. Ν. Δυτικής 
Αττικής “η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” που μπορεί να 
καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες μιας με-
γάλης περιοχής, τόνισε ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης, στο πλαίσιο του χαιρετισμού του 
σε εκδήλωση στην κοπή της πίτας του νοσο-
κομείου. Ο κ. Πατούλης επεσήμανε ότι είναι 
απαράδεκτο να παραμένει υποβαθμισμένη 
και αναξιοποίητη μια τέτοια δομή, σε μία πε-
ριοχή με μεγάλες υγειονομικές ανάγκες και 
δεσμεύθηκε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία 
να ξεκινήσει διαβούλευση με το Υπουργείο 
Υγείας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την 
αναβάθμιση του νοσοκομείου. Ειδικότερα, 
ο κ.Πατούλης τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Θα συμβάλλουμε στην προσπάθεια για την 
αναβάθμιση και στην αξιοποίηση του νοσοκο-
μείου που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας 
περιοχής με μεγάλες υγειονομικές ανάγκες και 
να αποσυμφορήσει τα άλλα νοσοκομεία της 
περιοχής. Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο μεγαλύ-
τερος φορέας που έχει διαθέσει περισσότερα 
από 43 εκατομμύρια ευρώ για τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό των νοσοκομείων. Θα ενισχύσουμε 
την προσπάθεια μέσω του ΕΣΠΑ για να συμβάλ-
λουμε στη στήριξη του συστήματος υγείας». 
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων, η 
διοικήτρια του νοσοκομείου Φ. Βρύνα, ο Δή-
μαρχος Αγίας Βαρβάρας λ. Μίχος ο Δήμαρχος 
Αιγάλεω Γ. Γκίκας, o Δήμαρχος Χαϊδαρίου Β. 
Ντηνιακός καθώς και εκπρόσωποι των κομ-
μάτων και του Υπουργείου Υγείας.
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Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 
και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Α. Στεφανή

η ενίσχυση του εξοπλισμού των στρα-
τιωτικών νοσοκομείων για την αποτελε-
σματικότερη κάλυψη των αναγκών των 
πολιτών της Αττικής βρέθηκε στο επίκε-
ντρο της διευρυμένης συνάντησης που 
είχε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης με τον Υφυ-
πουργό Εθνικής Άμυνας Α. Στεφανή και 
αξιωματούχους του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας. Όπως επισημάνθηκε από την 
πλευρά του Υφυπουργού και των στελε-
χών του υπουργείου πρόκειται για «ζω-
τικής σημασίας εξοπλισμό, ο οποίος θα 
συμβάλει στην καλύτερη υγειονομική 
κάλυψη των πολιτών της Αττικής μέσω 
της συνδρομής που παρέχουν τα στρα-
τιωτικά νοσοκομεία».

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ αφού αναφέρθη-
κε στο σημαντικό έργο των στρατιωτι-
κών νοσοκομείων και στη συμβολή του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε έκτακτες 
περιπτώσεις όπως είναι οι αεροδιακο-
μιδές, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια 
Αττικής θα είναι αρωγός στην προσπά-
θεια που καταβάλλεται για την αποτελε-
σματικότερη κάλυψη των αναγκών που 
υπάρχουν. 

«η Περιφέρεια Αττικής, αν και δεν είναι 
της αρμοδιότητάς της, έχει τη βούληση 
να συμβάλει στην καλύτερη υγειονομι-
κή θωράκιση των στρατιωτικών νοσο-

κομείων προς όφελος των πολιτών», ση-
μείωσε χαρακτηριστικά ο Γ.  Πατούλης.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συμφωνή-
θηκε να δημιουργηθεί ένα πλάνο συνερ-
γασίας Περιφέρειας Αττικής και Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας προκειμένου να 
γίνει καλύτερος προγραμματισμός για 
την κάλυψη σημαντικών και επειγουσών 
ελλείψεων ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού των στρατιωτικών νοσοκομείων 
της Αττικής. Επιπλέον θα διερευνηθεί η 
δυνατότητα κάλυψης των σχετικών δα-

πανών μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Α 
Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος, 
ο Υποπτέραρχος ΓΕΕΘΑ Γ. Τουλούμης, ο 
Υποστράτηγος ΓΕΣ Π. Τάκος, ο Υποπτέ-
ραρχος Δ. Χατζηγεωργίου, ο Υποναύαρ-
χος Δ. Δαμιανός, η Συνταγματάρχης Γ. 
Σκαρμαλιωράκη, η Συνταγματάρχης Μ. 
Γιαννοπούλου, η Αντιπλοίαρχος Μ. Γκίκα, 
ο Σμηναγός λ. Σκάγιας και υπηρεσιακά 
στελέχη της Περιφέρειας.
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Το Δ.Σ του ΙΣΑ τιμώντας τη μνήμη του Μ. Βλασταράκου 
δίνει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΣΑ 

Έφυγε ο 
Μιχάλης 
Βλασταράκος

Tο Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση 
του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη να 
ονομαστεί η αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΙΣΑ «Αίθουσα Μ.Βλασταράκου» στη 
μνήμη του εκλεκτού και διακεκριμένου 
μέλους του Ι.Σ.Α που έφυγε πρόσφατα 
από τη ζωή.
Τα μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της 
σημερινής συνεδρίασής τους τιμώντας 

τη μνήμη του Μιχάλη Βλασταράκου, 
πρώην Προέδρου του Π.Ι.Σ. και επί σειρά 
ετών Προέδρου της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ιατρών Ι.Κ.Α. τήρησαν ενός 
λεπτού σιγή. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ, αναφέρθηκε στη διαδρομή 
του Μ.Βλασταράκου και στη σημαντική 
προσφορά του στον ιατρικό κόσμο. «Ο 
ΙΣΑ τιμά το συνάδελφο και συναγωνι-
στή Μ.Βλασταράκο που διακρίθηκε για 

το ήθος και την αγωνιστικότητά του και 
κατόρθωσε πολλά προς όφελος του 
ιατρικού κόσμου, του ασθενή και της 
δημόσιας υγείας. Δυναμικός, μαχητικός 
και ακούραστος αγωνιστής σε εποχές 
δύσκολες για το χώρο της υγείας άφησε 
το στίγμα του στο συνδικαλιστικό κίνη-
μα των γιατρών. Ο ιατρικός κόσμος θα 
κρατήσει άσβεστη τη μνήμη του», τόνι-
σε ο Γ. Πατούλης

Με βαθύτατη θλίψη το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών πληροφορήθηκε την απώ-
λεια ενός εκλεκτού και διακεκριμένου 
μέλους του Ι.Σ.Α., εκλέκτορα στον 
Π.Ι.Σ.,πρώην Προέδρου του Π.Ι.Σ. και 
επί σειρά ετών Προέδρου της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ιατρών του Ι.Κ.Α. 
(ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) Μιχάλη Βλασταράκου. 
Ο Πρόεδρος  κ. Πατούλης και τα Μέλη 
του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυ-
πητήρια στην οικογένειά του και τους 
συναδέλφους του.

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Πατούλης  και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών συμπάσχοντας στην απώλεια 
του αγαπητού μέλους του, πρώην Προέ-
δρου του Πανελληνίου Συλλόγου Μιχάλη 
Βλασταράκου αποφάσισε  την αναστολή 
κάθε εκδήλωσής του για τρείς ημέρες,  
συγκεκριμένα την Τρίτη Τετάρτη και Πέ-
μπτη (11,12,13 /2/2020).
Ο Μιχάλης Βλασταράκος  διακρίθηκε 
για το ήθος, το δυναμισμό και την αγω-
νιστικότητά του. Πρωτοστάτησε στους 
αγώνες του ιατρικού κόσμου και άφησε 
το στίγμα του στο συνδικαλιστικό κίνημα 
των ιατρών.
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Παρατηρήσεις επί του σχέδιου νόμου 
για τη δημόσια υγεία

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ανησυχία του, για την εξάπλωση 
του ιού COVID-19 στην Ιταλία και συνιστά στα μέλη του 
να βρίσκονται σε εγρήγορση 

Εκστρατεία ενημέρωσης από τον ΙΣΑ σχετικά με την 
πρόληψη της λοίμωξης από τον 2019-nCoV

Ο ΙΣΑ κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση 
τις παρακάτω παρατηρήσεις  του αναφορικά  
με το Σχέδιο Νόμου για τη Δημόσια Υγεία.
«Από την ίδια την εισηγητική έκθεση είναι 
προφανής ο σκοπός που αναφέρεται μά-
λιστα ως επιτακτική ανάγκη για τη συγκέ-
ντρωση όλων των δράσεων των επιμέρους 
δημόσιων φορέων, αλλά και του κοινωνικού 
κεφαλαίου υπό κοινή εποπτεία και συντο-
νισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κα-
λύτερη δυνατή διάθεση των πόρων και να 
κατανεμηθούν οι δράσεις μεταξύ των πλέον 
αποτελεσματικών επιχειρησιακά φορέων, 
κατά το πρότυπο άλλων κρατών.
Ο συντονισμός θα πρέπει όμως να διακρίνε-
ται του συγκεντρωτισμού, που προφανώς εν 
προκειμένω θα συμβεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύστημα, 

τον επιχειρούμενο εξορθολογισμό, λείπουν 
οι κύριοι συντελεστές που είναι οι γιατροί 
και οι ιατρικοί σύλλογοι, των οποίων εκπρό-
σωπος δεν υπάρχει καν στην Εθνική Επι-
τροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας 
(αρθρ. 11).
Γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, όταν δεν έχει 
θεσμοθετηθεί η αδειοδότηση των φορέων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Δή-
μων.
Ομοίως δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχε-
διασμό τα τμήματα κοινωνικής ιατρικής, 
επιδημιολογίας, δημόσιας υγείας των ιατρι-
κών σχολών και των σχολών υγείας που μετά 
βεβαιότητας μπορούν να συμβάλουν σε μία 
τέτοια προσπάθεια ιδίως στον τομέα της 
έρευνας.

Επιπλέον είναι ατυχές ότι η υγειονομική 
δομή της χώρας δεν συμβαδίζει με τη διοι-
κητική της δομή.
Τέλος, φαίνεται να μην λαμβάνονται υπ΄ 
όψιν διατάξεις που ισχύουν και προβλέπουν 
είτε υπηρεσίες δημόσιες υγείας (στη Δ/ση 
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών) ή αρ-
μοδιότητες άλλων φορέων για την έγκριση 
προγραμμάτων πρόληψης (πχ αρθρ. 7 του ν. 
3418/2005).
Οι δράσεις Δημόσιας Υγείας θα έπρεπε να 
εκκινούν και να συντονίζονται πρωτίστως σε 
επίπεδο ΟΤΑ Α και Β βαθμού, χωρίς να έχει 
τον πρώτο ρόλο η Κεντρική Διοίκηση. Αυτή 
ήταν ουσιαστική ενίσχυση της Αποκέντρω-
σης που προβλέπει και το Σύνταγμα.
Το σύνολο του νομοσχεδίου φαίνεται περισ-
σότερο να αποτελεί ένα ευχολόγιο δράσε-
ων και αρμοδιοτήτων των δομών δημόσιας 
υγείας, την προσπάθεια σύστασης νέων 
επιτροπών και διευθύνσεων, χωρίς αξιοποί-
ηση των υφιστάμενων δομών, γνώσεων και 
εμπειριών»

Ο  Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μετά τις δυ-
σμενείς εξελίξεις που αφορούν την εξάπλω-
ση του ιού COVID-19 στη γειτονική Ιταλία 
εφιστά την προσοχή στις οδηγίες πρόληψης 
και  αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος . Ο 
ΙΣΑ συνιστά στα μέλη του ψυχραιμία αλλά 
και εγρήγορση καθώς ο έγκαιρος εντοπι-
σμός πιθανού κρούσματος και η σωστή δια-
χείρισή του παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού στη χώρα 
μας σε περίπτωση που εμφανιστεί κρούσμα 
της ασθένειας.
«Πιστεύουμε ότι το υγειονομικό  σύστημα 
της χώρας έχει τη δυνατότητα να διαχειρι-

στεί αποτελεσματικά εάν χρειαστεί περιστα-
τικά της νόσου ωστόσο είναι πολύ σημαντι-
κό και ο ιατρικός κόσμος να είναι επαρκώς 
ενημερωμένος. Καλούμε λοιπόν τα μέλη μας 
να είναι σε εγρήγορση και να ενημερωθούν 
για τις οδηγίες διαχείρισης  ύποπτου κρού-
σματος των αρμόδιων φορέων», σχολίασε ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.
η  λοίμωξη από τον ιό  COVID-19 εκδηλώνε-
ται με πυρετό, βήχα και αναπνευστική δυ-
σχέρεια, ενώ οι ακτινογραφίες θώρακα δεί-
χνουν διηθήσεις και στους δύο πνεύμονες. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του  Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας, για τη διαχείριση 

ύποπτου κρούσματος με πνευμονία από το 
νέο κοροναϊό  συστήνονται  τα παρακάτω:
•	 χορήγηση	 απλής	 χειρουργικής	 μάσκας	
στον ασθενή
•	 εξέταση	 και	 νοσηλεία	 του	 ασθενή	 σε	 ξε-
χωριστό θάλαμο
•	 εφαρμογή	 βασικών	 προφυλάξεων,	 προ-
φυλάξεων επαφής και προφυλάξεων στα-
γονιδίων από το προσωπικό που εμπλέκεται 
στη διαχείριση του ασθενή
•	 άμεση	 ενημέρωση	 της	 Επιτροπής	 Νοσο-
κομειακών λοιμώξεων
•	 άμεση	 δήλωση	 του	 περιστατικού	 στον	
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη 
της λοίμωξης από τον 2019-nCoV  πραγμα-
τοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών .Στο 
πλαίσιο αυτό έχει εκδώσει φυλλάδια και αφί-
σες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά 
με τα ατομικά μέτρα προστασίας ενώ έχει 
αποστείλει στα μέλη του οδηγίες για τη δια-
χείριση ύποπτου περιστατικού.
Ο ΙΣΑ απευθυνόμενος στα μέλη του, σε 
όλους τους επαγγελματίες υγείας και στους 
πολίτες τους καλεί με σύνεση και ευσυνειδη-
σία να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη σω-
στή αντιμετώπιση της διασποράς του νέου 
κορωνοϊού, τηρώντας τα παρακάτω 7 βήμα-

τα τόσο στην επαγγελματική όσο και στην 
ιδιωτική τους δραστηριότητα: 
1ο Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό 
ή αλκοολούχο διάλυμα καθώς και αποφυγή 
επαφής με τα χέρια της μύτης μας, του στό-
ματος μας και των ματιών μας
2ο Κάλυψη του στόματος και της μύτης όταν 
βήχουμε με ένα χαρτομάντηλο ή τον αγκώ-
να μας. Μετά απόρριψη του χαρτομάντηλου 
σε κλειστό κάδο και πλύσιμο των χεριών
3ο Αποφυγή στενών επαφών ιδιαίτερα όταν 
έχουμε εμείς ή οι άλλοι πυρετό, βήχα, καταρ-
ροή κλπ 
4ο Με αυτά τα συμπτώματα άμεση τηλεφω-

νική επικοινωνία με το γιατρό μας και παρα-
μονή στο σπίτι ακολουθώντας τις οδηγίες 
του 
5ο Με αυτά τα συμπτώματα αποφυγή με-
τακίνησης και ταξιδιού με τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς 
6ο Πλύσιμο χεριών πριν και μετά από κάθε 
δραστηριότητα μας που συνδυάζεται με δι-
ατροφή (μαγείρεμα – σερβίρισμα φαγητού), 
φροντίδα ή νοσηλεία ασθενών και εξαρτη-
μένων ατόμων (παιδιά – ηλικιωμένοι).
7ο Ακολουθούμε τις ενημερωτικές ειδήσεις 
και τις οδηγίες μόνο των υπεύθυνων επιστη-
μόνων υγείας.
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Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
συγχαίρει τον Πρόεδρο Γ.Πατούλη για 
την εκλογή του στις  θέσεις  του Αντι-
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Περιφερειών και του Επικεφαλής της Ελ-
ληνικής Αντιπροσωπείας για την περίο-
δο 2020-2025 και εύχεται καλή επιτυχία 
στο έργο του.
Ο ιατρικός κόσμος της Αθήνας εκφράζει 
τη  χαρά και την ικανοποίηση του που ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου του εκπροσω-
πεί την τοπική αυτοδιοίκηση στα Ευρω-
παϊκά όργανα και με το νέο σημαντικό 
θεσμικό ρόλο του θα εργαστεί για το 
καλό των τοπικών κοινωνιών

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών 
(ΕτΠ) εξελέγη ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης

Ο ΙΣΑ ζητά ένα ευνοϊκό και δίκαιο 
ασφαλιστικό σύστημα για τους ασφαλισμένους

Παρέμβαση του ΙΣΑ για τα προβλήματα που παρουσιάζει 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα στις προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφορικά με 
το ασφαλιστικό νομοσχέδιο επισημαίνει ότι 
πάγια θέση του είναι ένα ευνοϊκότερο και δι-
καιότερο σύστημα για τους ασφαλισμένους. 
ωστόσο, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι 
θα έχουν περικοπή της σύνταξης τους κατά 
30%.
Πάγια θέση μας είναι ότι καμία σύνταξη δεν 

πρέπει να μειωθεί και προς αυτή τη κατεύ-
θυνση πρέπει να κινηθεί και ο αρμόδιος 
υπουργός.
Ο  ΙΣΑ έχει καταθέσει προτάσεις για την 
πλήρη κατάργηση του ποσοστού 30% της 
περικοπής των συντάξεων για όσους είναι 
συνταξιούχοι και παράλληλα συνεχίζουν να 
εργάζονται -μέτρο που πλήττει ειδικά τον ια-
τρικό κλάδο- καθώς και για τα νέα ποσοστά 

αναπλήρωσης, ειδικά για όσους εργάζονται 
πάνω από 40 χρόνια και για τις εκπτώσεις 
στους νέους ασφαλισμένους.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η θέση του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών διαχρονικά και προς 
όλες τις κυβερνήσεις είναι η διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και η 
δίκαιη αντιμετώπιση τους είτε είναι εργαζό-
μενοι είτε είναι συνταξιούχοι.

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε 
επιστολή στον Υφυπουργό Υγείας κ.Βασίλη 
Κοντοζαμάνη, με την οποία ζητά να αποκα-
τασταθούν άμεσα τα προβλήματα που πα-
ρουσιάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα που αφορά τις πρόσφατες προκηρύξεις 
θέσεων ΕΣΥ. Ειδικότερα, στην επιστολή του 
ΙΣΑ επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα που αφορά στις πρόσφατες προκη-
ρύξεις θέσεων ΕΣΥ που ετέθη σε λειτουργία 
στις 14.2.2020 παρουσιάζει σημαντικά προ-
βλήματα δυσλειτουργίας κυρίως όσον αφο-
ρά στην καταχώρηση των πάσης φύσεως 
ημερομηνιών - ακόμη και της ημερομηνίας 
γέννησης του υποψηφίου - χωρίς μάλιστα 
δυνατότητα εκ των υστέρων διόρθωσης 

οποιασδήποτε καταχώρησης. Ελλείψει δε 
υπηρεσίας helpdesk οι γιατροί αδυνατούν, 
υπό τις συνθήκες αυτές να υποβάλουν υπο-
ψηφιότητα και όπως είναι φυσικό, αγωνιούν 
αφού η ημερομηνία λήξης (28.2.2020) πλη-
σιάζει». Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση παρέμβασή 
του Υφυπουργού για να αποκατασταθεί το 
πρόβλημα ή την παράταση της προθεσμίας. 
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Δέσμη μέτρων για την οικονομική διευκό-
λυνση και αποκατάσταση των ζημιών ιατρεί-
ων και ιατρικών εταιριών, λόγω του κορω-
νοϊού, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με 
επιστολή του προς τα Υπουργεία Οικονομι-
κών, Εργασίας και Υγείας.  Ο ιατρικός κλάδος, 
ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, θα πληγεί άμεσα 
και σε μεγάλο βαθμό. Ήδη παρατηρούνται 
σε πολλά ιατρεία, εργαστήρια και διαγνω-
στικά κέντρα ακυρώσεις προγραμματισμέ-
νων ραντεβού υπό τον φόβο της εξάπλωσης 

του ιού. Προκειμένου λοιπόν να αμβλυνθούν 
οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
επικείμενης υγειονομικής απειλής από τη δι-
άδοση του κορωνοϊού ο Ι.Σ.Α. προτείνει μια 
δέσμη μέτρων τα οποία θα διευκολύνουν και 
θα ανακουφίσουν οικονομικά τους ιατρούς 
και τις ιατρικές εταιρείες. Ειδικότερα:
 Α) Φορολογικές- Ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, 
όπως αναστολή φορολογικών και ασφαλι-
στικών υποχρεώσεων για τέσσερις μήνες 
μέχρι νεοτέρας, επιδότηση των οικονομικών 

ζημιών των ιατρών και ιατρικών εταιρειών σε 
αναλογία με την μείωση του κύκλου εργασι-
ών κατά περίπτωση. Β)Τραπεζικές – Δανεια-
κές ελαφρύνσεις, όπως αναστολή καταβο-
λής δόσεων δανείων για παρόμοιο χρονικό 
διάστημα, παράταση ληξιπρόθεσμων επιτα-
γών, αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για 
ληξιπρόθεσμες οφειλές δανείων για το ίδιο 
χρονικό διάστημα, ακύρωση τραπεζικών 
χρεώσεων ( προμηθειών ) για συγκεκριμένες 
εμπορικές συναλλαγές, μεταφορές χρημά-
των και πληρωμές λογαριασμών.
Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι τα αρμόδια 
Υπουργεία με γνώμονα την κοινωνική ευαι-
σθησία θα προχωρήσουν άμεσα στην λήψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομι-
κών και κοινωνικών προβλημάτων τα οποία 
ήδη πλήττουν τον ευαίσθητο τομέα της πα-
ροχής υγείας σε ιδιωτικό επίπεδο.

Οδηγίες ΙΣΑ προς εργαστήρια και πολυϊατρεία για 
χειρισμό ασθενών με ύποπτα συμπτώματα για κορωνοϊό

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ανησυχία του για τον εντοπισμό νέων 
κρουσμάτων κορωνοϊού και ζητά τη λήψη μέτρων πρόληψης 

Ο ΙΣΑ ζητά δέσμη μέτρων για 
την οικονομική διευκόλυνση και 
αποκατάσταση των ζημιών ιατρείων και 
ιατρικών εταιριών, λόγω του κορωνοϊού 

1 Συμβουλεύουμε και ενημερώνουμε τους 
ασθενείς μας ότι αν παρουσιάσουν ύποπτα 
συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, δύσπνοια 
και τις τελευταίες 14 μέρες έχουν έρθει σε 
επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα 
από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 ή έχουν 
ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες περιοχές 
από τον νέο κορωνοϊό, δεν πρέπει να πηγαί-
νουν στα εργαστήρια για εξέταση, αλλά να 
ζητούν οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για το που θα 
κατευθυνθούν για εξέταση στο τηλέφωνο 
2105212054. Τους εφιστούμε την προσοχή, 
ούτως ώστε η μετακίνηση τους προς τα νο-
σοκομεία ή τα εργαστήρια προς εξέταση, να 
μην γίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2 Αν ασθενής με ύποπτα συμπτώματα έχει 
προσέλθει στο εργαστήριο, πρέπει να πηγαί-
νει σε ειδικό δωμάτιο που θα έχει οριστεί και 
στο οποίο να υπάρχει η δυνατότητα επαρ-
κούς φυσικού αερισμού. Το δωμάτιο αυτό 

πρέπει να είναι σε τέτοιο χώρο ώστε να μη 
χρειάζεται ο ασθενής να διανύσει όλο το ερ-
γαστήριο για να πάει, προς αποφυγή μετά-
δοσης του ιού. Μετά την απομάκρυνση του 
ασθενή, πρέπει το δωμάτιο λήψης του δείγ-
ματος να αερίζεται επαρκώς.
3 Δίνουμε άμεσα στον ασθενή να φορέσει 
μάσκα και παράλληλα μάσκα φοράνε όσοι 
αναλάβουν την διαχείριση του ασθενούς.
Ο ιατρός και όσοι ασχοληθούν με την λήψη 
δείγματος από τον ασθενή, πρέπει να φο-
ράνε ειδικά προστατευτικά γυαλιά, ειδική 
ιατρική μπλούζα μιας χρήσεως, μάσκα μιας 
χρήσεως και γάντια. η ιατρική μπλούζα και 
η μάσκα απορρίπτονται σε ειδικό δοχείο 
καταστροφής μολυσματικών αντικειμένων 
μετά την απομάκρυνση του περιστατικού. 
Σε περίπτωση μη χρήσης γαντιών πρέπει να 
γίνεται καλό πλύσιμο των χεριών ή και αντι-
σηψία με αντισηπτικό διάλυμα. Το καλό πλύ-

σιμο των χεριών και η χρήση αντισηπτικών 
πρέπει να γίνονται τακτικά από όλους τους 
εργαζόμενους.
4 Αν ο έλεγχος του δείγματος δεν γίνεται 
στο εργαστήριο όπου λαμβάνεται το δείγμα, 
τότε αυτό μεταφέρεται σε κέντρο αναφοράς 
εξέτασης δειγμάτων, σε διπλό δοχείο για λό-
γους ασφαλείας σε συνεννόηση με την εται-
ρεία μεταφοράς, τηρώντας τους κανόνες 
μεταφοράς που ορίζονται από την βεβαίω-
ση λειτουργίας του εργαστηρίου και αναφέ-
ρεται στην σύμβαση που έχει υπογραφή από 
το εργαστήριο με την ειδική εταιρεία μετα-
φοράς και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
5 Συνιστούμε στον ασθενή να παραμείνει 
στην οικία του μέχρι την έκδοση των απο-
τελεσμάτων και να αποφύγει κάθε επαφή με 
άλλα άτομα.
Για κάθε περαιτέρω οδηγία επικοινωνούμε 
με τον ΕΟΔΥ στο τηλέφωνο 2105212054.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την 
ανησυχία του για τον εντοπισμό νέων κρου-
σμάτων κορωνοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα 
μας και συνιστά ψυχραιμία αλλά και εγρή-
γορση. Ο ΙΣΑ τονίζει την ανάγκη να δοθεί 
βαρύτητα στην πρόληψη τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο και σε συλλογικό προκειμένου 
να αποτραπεί η διασπορά του ιού στο γενικό 
πληθυσμό. Ειδικότερα, ο ΙΣΑ ζητά τα εξής :
1. Να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα από τις 
αρμόδιες αρχές σε χώρους και δραστηριό-
τητες στους οποίους επικρατεί συγχρωτι-
σμός και ευνοείται η μετάδοση του ιού.
2. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να κλείσουν 
προσωρινά τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια 
στις Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες 

έχουν εντοπιστεί κρούσματα όπως συνιστά 
ομάδα επιστημόνων.
3. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυ-
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να 
ανταπεξέλθει σε περίπτωση επιδημίας. Να 
γίνουν άμεσα προσλήψεις και να ανοίξουν οι 
κλειστές κλίνες ΜΕΘ.
4. Να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες για 
το υγειονομικό προσωπικό που είναι εκτε-
θειμένο και αποτελεί ομάδα υψηλού κινδύ-
νου για νόσηση από τον ιό.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«η Πολιτεία και η επιστημονική κοινότη-
τα έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα το 
ζήτημα της θωράκισης της χώρας από τον 

κορωνοϊό με σοβαρότητα, ψυχραιμία και 
αποτελεσματικότητα. ωστόσο στο ιδιαί-
τερα κρίσιμο σημείο για τη διασπορά του 
ιού στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα είναι 
αποφασιστικής σημασίας να ενισχυθεί η 
πολιτική πρόληψης για να κερδηθεί χρόνος 
προκειμένου να προετοιμαστεί το σύστημα 
υγείας για την επιδημία και να βελτιωθεί ο 
καιρός, γεγονός που μπορεί να παίξει απο-
φασιστικό ρόλο στην αναχαίτιση του ιού. 
Για το λόγο αυτό καλούμε τις αρχές να εξε-
τάσουν το ενδεχόμενο λήψης επιπρόσθετων 
μέτρων για χώρους και δραστηριότητες με 
συγχρωτισμό καθώς και για τα σχολεία και 
τα Πανεπιστήμια των περιοχών που έχουν 
κρούσματα»
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Στα εγκαίνια του Κέντρου Κυτταρικής και Γο-
νιδιακής Θεραπείας για παιδιά και εφήβους 
της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων 
«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕλΠΙΔΑ», πα-
ρέστη ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ.Πατούλης, την Παρασκευή 21 
Φεβρουαρίου 2020.
Το Κέντρο, που αποτελεί το σπουδαιότερο 
έργο της «ΕλΠΙΔΑΣ», -μετά τη δημιουργία 
του πρώτου Ογκολογικού Νοσοκομείου για 
παιδιά- έχει στόχο να προσφέρει με την πρω-
τοποριακή αυτή θεραπεία την ίαση σε παιδιά 
που προσβάλλονται από καρκίνο και δεν 
ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες.
Στο χαιρετισμό του ο κ.Γ.Πατούλης εξήρε το 
σημαντικό έργο της ΕλΠΙΔΑΣ, που έχει αλ-
λάξει τα δεδομένα της παιδιατρικής ογκολο-
γικής κάλυψης στη χώρα μας, και μίλησε για 
την τεράστια προσφορά της στους ασθενείς 
και στην ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα, ο κ. Γ. Πατούλης τόνισε μεταξύ 
άλλων τα εξής:
«Παρακολουθώ το σημαντικό έργο της ΕλΠΙ-
ΔΑΣ τα τελευταία τριάντα χρόνια και θέλω να 
συγχαρώ θερμά την κυρία Βαρδινογιάννη, 
για όσα έχει προσφέρει στα παιδιά που πά-
σχουν καρκίνο και στις οικογένειες τους. Το 
νέο αυτό Κέντρο αποτελεί ένα έργο σταθμό 
για το σύστημα Υγείας και την παιδιατρική 
περίθαλψη στη χώρα μας.
Εμείς θα παραμείνουμε αρωγοί στο έργο της 
Ελπίδας. Μέσα από την  ΚΕΔΕ θα δημιουργή-
σουμε την υποδομή για τη συμμετοχή των 
Δήμων στη δωρεά μυελού των οστών, ενώ 
ως Περιφερειάρχης Αττικής θα δρομολόγη-
σω σειρά δράσεων για τη στήριξη του σημα-
ντικού αυτού έργου αρχής γενομένης με την 
τοποθέτηση ενός υπερσύγχρονου ψηφιακού 
αγγειογράφου στο νοσοκομείο».

Στα εγκαίνια του Κέντρου Κυτταρικής 
και Γονιδιακής Θεραπείας για παιδιά και εφήβους 
παρέστη ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
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•	 Ζητά	να	διακοπεί	άμεσα	η	λειτουργία	των	
γυμναστηρίων και όλων των χώρων που 
πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριό-
τητες
•	 Κάνει	 αυστηρή	 έκκληση	στους	 γονείς	 να	
κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι και στους νέους  
να αποφεύγουν μπαρ και καφετέριες 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με βάση τα τε-
λευταία δεδομένα για την εξάπλωση του κο-
ρωνοϊού στη χώρα μας και τις ανησυχητικές 
εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας 
ζητά επέκταση των μέτρων και σε άλλους 
χώρους που συγκεντρώνουν κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό ζητά να κλείσουν τα γυμνα-
στήρια, οι Σχολές Πολεμικών Τεχνών και όλοι 

οι κλειστοί χώροι στους οποίους υπάρχει 
αθλητική δραστηριότητα και συνωστίζεται 
κόσμος σε συνθήκες που δεν μπορούν να 
τηρηθούν τα αυστηρά μέτρα υγιεινής.
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι οι τελευταίες συστάσεις 
έγκριτων επιστημόνων του ΠΟΥ καλούν τις 
χώρες να πάρουν αυστηρά προληπτικά μέ-
τρα για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του 
ιού και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να κινη-
θεί και η χώρα μας.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε είδους δρά-
ση που αφορά στο συνωστισμό πολιτών θα 
πρέπει να περιοριστεί δραστικά ειδικά για τις 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Στο πλαί-
σιο αυτό θα πρέπει να υπάρξει άμεση μέ-
ριμνα για να διακοπεί η λειτουργία των χώ-
ρων που πιθανώς να συνωστίζονται οι νέοι 
ειδικά τώρα που έκλεισαν τα σχολεία και τα 
Πανεπιστήμια, όπως είναι για παράδειγμα τα 
γυμναστήρια  .ωστόσο πρέπει να τονίσουμε 
ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος ατομικής ευ-
θύνης απέναντι στον εαυτό μας και στους 
συνανθρώπους μας. Οι γονείς θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους νέους να μην πηγαίνουν 
σε χώρους που επικρατεί συγχρωτισμός 
όπως είναι για παράδειγμα τα μπαρ και οι 
καφετέριες. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να 
αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα η πρόλη-
ψη που μπορεί να αναχαιτίσει την εξάπλωση 
του ιού. Όλοι μαζί μπορούμε να συνεργα-
στούμε για να προστατέψουμε την υγεία και 
τις ζωές μας» 

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά να λη-
φθούν μέτρα για να μην υπάρξει κίνδυνος 
ενδονοσοκομειακής διασποράς του κορω-
νοϊού και με επιστολή του στο Υπουργείο 
Υγείας εισηγείται τη λήψη 9  μέτρων που 
θα θωρακίσουν το  υγειονομικό σύστημα. 
Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ πρόκειται να διαθέσει 
κουτί με 50 μάσκες στους ιδιώτες γιατρούς 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σχο-
λιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πα-
τούλης τόνισε τα εξής: «Αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα να ληφθούν όλα τα αναγκαία 
μέτρα στα δημόσια νοσοκομεία προκειμέ-
νου να προστατευθούν τόσο το υγειονομικό 
προσωπικό όσο και οι ασθενείς. Επίσης θα 
πρέπει να διασφαλιστεί το αναγκαίο υγειο-
νομικό υλικό (μάσκες, γάντια, υλικό αποστεί-
ρωσης κ.τ.λ.), σε  όλες τις Δομές υγείας τόσο 
της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθ-
μιας φροντίδας. Θα πρέπει να θωρακίσουμε 
τα νοσοκομεία για να διασφαλιστούν συν-
θήκες ασφαλείας για το προσωπικό γιατί η 
ενδονοσοκομειακή διασπορά του ιού είναι 
ένας κίνδυνος που μπορεί να τινάξει  στο 
αέρα το σύστημα υγείας και να οδηγήσει σε 
πολλές απώλειες  ανθρώπινων ζωών.»
Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρο-
νται τα εξής:
«Με βάση τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά 
στοιχεία που υποδηλώνουν δυστυχώς πε-
ραιτέρω αύξηση των κρουσμάτων η από-

φαση που πήρατε ως Υπουργείο και Κυβέρ-
νηση να κλείσουν τα σχολεία και όλα τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα με σύγχρονη κάλυψη 
της ανάγκης φύλαξης και επίβλεψης των 
μικρών μαθητών ήταν επιβεβλημένη και 
την επικροτούμε», αναφέρει στην επιστολή 
του ο ΙΣΑ και προσθέτει ότι προκειμένου να 
προληφθεί ή να καθυστερήσει και εν τέλει 
να αντιμετωπιστεί όσο πιο αποτελεσματικά 
γίνεται η πρωτόγνωρη αυτή υγειονομική 
απειλή ζητά τα εξής:
1. Ανανέωση όλων των συμβάσεων των ια-
τρών που υπηρετούν στις Δημόσιες δομές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας και μονιμοποίηση του προ-
σωπικού που υπηρετεί σε αυτές (σας επιση-
μαίνουμε την μη ανανέωση συμβάσεων, εν 
μέσω μάλιστα αυτής της κρίσης και ζητάμε 
να ανανεωθούν).
2. Επειδή το παραπάνω προσωπικό είναι μέ-
ρος του υπάρχοντος, ζητάμε και νέες προ-
σλήψεις ιατρών στο Δημόσιο Σύστημα Υγεί-
ας, για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της 
κρίσης τώρα, και να μείνουν στο Σύστημα 
μετά, αφού είναι γνωστό το εύρος υποστε-
λέχωσης του.
3. Να βελτιωθεί η ετοιμότητα των χώρων 
υποδοχής ασθενών (ΤΕΠ, Κ.Υ.,ΤΟΜΥ,ΠΕΔΥ) 
και να διασφαλιστεί η υγεία όλων των ερ-
γαζόμενων που απασχολούνται σε αυτές τις 
δομές.4. Να περιορίσουμε την άνευ σοβα-

ρού λόγου προσέλευση στις Δημόσιες (Πρω-
τοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες) δομές υγεί-
ας. Και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει:
α) Να ακυρωθούν τα ραντεβού των τακτι-
κών περιστατικών
β) Να μην χρειάζεται να προσέρχονται στις 
Δημόσιες δομές υγείας οι χρονίως πάσχο-
ντες, προκειμένου να πάρουν την χρόνια 
(τρίμηνη) συνταγή τους, παρά μόνο σε ιδιαί-
τερες περιπτώσεις.
5. Αύξηση του αριθμού των Κέντρων Εργα-
στηριακής Διάγνωσης (λελογισμένη, ελεγ-
χόμενη και πιστοποιημένη).
6. Αύξηση των γραμμών τηλεφώνου του 
ΕΟΔΥ, γιατί η επικοινωνία μαζί του είναι 
δύσκολη έως αδύνατη. Επίσης ξεχωριστή 
γραμμή για τους γιατρούς.
7. Πλήρης διακοπή της λειτουργίας όλων των 
Αθλητικών Κέντρων και Σωματείων.
Και επειδή, και οι Υγειονομικοί έχουν μικρά 
παιδιά στα σχολεία που καλώς έκλεισαν,
8.	 Ζητάμε	 την	 αυστηρή	 και	 έγκαιρη	 εφαρ-
μογή της απόφασης για τις άδειες ειδικού 
σκοπού, χωρίς την οποία δεν θα είχε αξία η 
σωστή απόφαση του κλεισίματος των σχο-
λείων.
9. Τέλος σας καταγγέλλουμε και περιμένου-
με να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αι-
σχροκέρδειας σε υγειονομικό υλικό πρόλη-
ψης (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά διαλύματα 
κ.λ.π.)

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Προέδρο 
του ΕΟΠΥΥ κ.Βασίλειο Πλαγιαννάκο και την 
αντιπρόεδρο κ. Θ.Καρποδίνη να επεκταθεί η 
ισχύς με την οποία ζητά λόγω των δυσμενών 

συνθηκών που βιώνει η χώρα μας, να επε-
κταθεί η ισχύς εκτέλεσης των παραπεμπτι-
κών για διαγνωστικές εξετάσεις που έχουν 
εκδοθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα 

ή εκδίδονται αυτές τις ημέρες πέραν των 21 
ημερών.
Ειδικότερα είτε να δοθεί τρίμηνη διάρκεια 
λήξης όπως στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή/
και περισσότερη, προκειμένου να αποφευ-
χθούν εκ νέου συνταγογραφήσεις από τους 
ιατρούς και οι ασθενείς να έχουν την δυνα-
τότητα να εκτελέσουν τις συνταγές τους με 
την πάροδο των κρίσιμων ημερών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προκειμένου 
να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού

9 μέτρα για τη θωράκιση του υγειονομικού συστήματος ζητά ο ΙΣΑ 
με επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας

Ο ΙΣΑ ζητά να δοθεί παράταση στα 
παραπεμπτικά των διαγνωστικών εξετάσεων
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
αποκριάτικη γιορτή που διοργάνωσε για 
άλλη μια φορά  ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
για τις οικογένειες των μελών του. Mε παι-
δικά γέλια και χαρούμενες φωνές πλημμύ-
ρισε η HeLeXPO στο Μαρούσι, την Κυριακή 
23 Φεβρουαρίου  2020, καθώς ο πρόεδρος 
Γιώργος Πατούλης και μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΙΣΑ, υποδέχτηκαν  τα εκα-
τοντάδες παιδιά που φόρεσαν τις αποκριάτι-
κες στολές τους και συνοδευόμενα από τους 
γονείς τους, συμμετείχαν σε ενδιαφέροντα 
παιχνίδια και δραστηριότητες.
Περισσότερα από 1500 άτομα μικροί και 
μεγάλοι χόρεψαν τραγούδησαν και διασκέ-
δασαν στη γιορτή του ΙΣΑ. Ξυλοπόδαροι και 
μασκότ οδήγησαν τα παιδιά, σε ένα μεγάλο 
παιδότοπο ενώ «ανιματέρ», απογείωσαν το 
κέφι, με ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις 
για μικρούς και μεγάλους. Στο χαιρετισμό 
του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε 
την ανάγκη ύπαρξης ποιοτικού χρόνου των 

γονέων με τα παιδιά του και τόνισε οτι «η  
πολιτεία οφείλει να στηρίξει την ελληνική οι-
κογένεια και να συμβάλλει στην προσπάθεια 
των γονιών να μεγαλώσουν σωστά τα παι-
διά τους Ο ΙΣΑ έχει δεσμευθεί να είναι δίπλα 
στους νέους γιατρούς που αγωνίζονται σε 
αντίξοες συνθήκες να επιβιώσουν. Δίνουμε 
μάχη για να δημιουργηθούν οι προϋποθέ-
σεις που θα κρατήσουν τους νέους γιατρούς 
και τις οικογένειες τους στον τόπο μας και να 
σταματήσει η μετανάστευση του ιατρικού 
κόσμου που εξαναγκάζεται να αναζητήσει 
τη τύχη του  στο εξωτερικό για να επιβιώσει. 
Το brain drain στερεί από τη χώρα μας το 
επιστημονικό της προσωπικό και κάνει  την 
Ελλάδα φτωχότερη», τόνισε ο κ.Γ.Πατούλης. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης  τα 
μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. Φ.Πατσουράκος Α 
Αντιπρόεδρος, Γ. Δατσέρης Β Αντιπρόεδρος, 
Σ. Τσουκαλος Γ. Γραμματέας, Γ. Μαρίνος Ταμί-
ας, Γ. Κεχρής, Π. λεονάρδου, λ. Μαρκάκη, Σ. 
Προβατάς, Δ. Παπαμεθοδίου, Α. Φουστάνος, 
Τ. Χατζής.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποκριάτικη γιορτή 
που διοργάνωσε ο  ΙΣΑ για τις οικογένειες των μελών του
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Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του, για 
την απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει τις  
ιατρικές υπηρεσίες των ιδιωτικών φορέων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις πλη-
γείσες επιχειρήσεις από την πανδημία του 
κορωνοϊού
Γ.Πατούλης: «Καλούμε τους γιατρούς της 
Αθήνας να παραμείνουν στις επάλξεις και να 
υπηρετήσουν τον εθνικό σκοπό της θωράκι-
σης της χώρας απέναντι στην επιδημία»

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει τις  
ιατρικές  υπηρεσίες των ιδιωτικών φορέων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιατρεία, 
πολυϊατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια ) στις 
πληγείσες επιχειρήσεις από την πανδημία 
του κορωνοϊού.
Αναμένονται ωστόσο οι σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις και διευκρινήσεις προκειμένου 
να προσδιοριστούν επακριβώς τα μέτρα οι-

κονομικής στήριξης των ιδιωτικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ο Ιατρικός κόσμος που βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή της μάχης αισθάνεται δικαι-
ωμένος καθώς εντάσσεται στα μέτρα οικο-
νομικής στήριξης της κυβέρνησης και μπο-
ρεί να πάρει μία ανάσα για να συνεχίσει τον 
αγώνα για την υγειονομική θωράκιση της 
χώρας. Καλούμε τους γιατρούς της Αθήνας 
να παραμείνουν στις επάλξεις και να υπηρε-
τήσουν τον εθνικό σκοπό της θωράκισης της 
χώρας απέναντι στην επιδημία»

Με επιστολή που απέστειλε ο ΙΣΑ προς τον 
Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χ. Χάλαρη και κοινο-
ποίησε στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Στα-
ϊκούρα και τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ.Βρού-
τση, εκφράζει την ικανοποίηση του για τις 
παρεμβάσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Εργασίας προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνι-
κές παρενέργειες της πανδημίας του κορω-
νοϊού στην χώρα μας.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν με το δελτίο 
τύπου του Υπουργείου Οικονομικών την Πα-
ρασκευή 13 Μαρτίου 2020, βρίσκουν το ΙΣΑ 
απόλυτα σύμφωνο και θεωρεί πως είναι προς 
την σωστή κατεύθυνση, αφού τα περισσότε-
ρα από αυτά τα είχαν προταθεί από τον Ι.Σ.Α. 
μέσω προηγούμενων παρεμβάσεων του.
Στην επιστολή του, ο ΙΣΑ επισημαίνει, ότι οι 
μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων ρυθμίσεις 
που θα γίνουν,  είναι απόλυτη ανάγκη, οι αρ-

μόδιες υπηρεσίες να έρθουν σε συνεν-
νόηση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των 
Υπουργείων προκειμένου να προβλε-

φθεί και η άμεση αποπληρωμή των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών του Ε.Φ.Κ.Α. προς τους πα-
ρόχους υγείας (φυσικά και νομικά πρόσωπα). 
Επισημαίνουμε ότι έτσι θα λυθεί ένα χρόνιο 
πρόβλημα αφού δίνεται η δυνατότητα άμε-
σης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών 
από το 2011 και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες θα 
μπορούν εκ των υστέρων να προβούν και 
στους απαραίτητους ελέγχους των συγκε-
κριμένων οφειλών.

 Με μεγάλη ικανοποίηση ο Ι.Σ.Α. υποδέχτηκε 
τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ.  
Χ.Σταϊκούρα για τις παρεμβάσεις των Υπουρ-
γείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικο-
νομικές και κοινωνικές παρενέργειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού στην χώρα μας. 
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν με το δελτίο 
τύπου του Υπουργείου Οικονομικών την 
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, μας βρίσκουν 
απόλυτα σύμφωνους και θεωρούμε πως εί-
ναι προς την σωστή κατεύθυνση, αφού τα 
περισσότερα από αυτά τα είχε προτείνει ο 
Ι.Σ.Α. μέσω προηγούμενων παρεμβάσεων 

του. Εδώ πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο 
6ο μέτρο του Υπουργείου , όπως ανακοι-
νώθηκε μέσω του δελτίου τύπου, το οποίο 
αφορά στην άμεση αποπληρωμή των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τις 
επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα για την 
αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία. 
Επειδή το συγκεκριμένο μέτρο θα προχω-
ρήσει άμεσα μέσω νομοθετικών παρεμβά-
σεων θεωρούμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη 
να επιδείξετε την ανάλογη  κοινωνική ευ-
αισθησία και ταχύτητα ώστε οι αρμόδιες 
υπηρεσίες σας να έρθουν σε συνεννόηση 
με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Υπουργεί-

ων προκειμένου να προβλεφθεί και η άμεση 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
του Ε.Φ.Κ.Α. προς τους παρόχους υγείας (φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα). Επισημαίνουμε 
ότι έτσι θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα αφού 
δίνεται η δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών από το 2011 και 
ταυτόχρονα οι υπηρεσίες θα μπορούν εκ 
των υστέρων να προβούν και στους απαραί-
τητους ελέγχους των συγκεκριμένων οφει-
λών. Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκριση 
σας στο συγκεκριμένο αίτημα μας και είμα-
στε στην διάθεση σας να συνδράμουμε με 
οποιοδήποτε τρόπο.

Αναστολή αποπληρωμής δανειακών 
υποχρεώσεων και αλλες τραπεζικές ρυθμίσεις

Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέ-
ρονται τα εξής: Όπως ασφαλώς γνωρίζετε 
με την έξαρση των κρουσμάτων του κο-
ρονοϊού, έχουν ήδη επέλθει σοβαρές αρ-
νητικές επιπτώσεις σε κοινωνικό και οικο-
νομικό επίπεδο για την χώρα μας αλλά και 
ειδικότερα και στον ιατρικό κλάδο.

Ο Ι.Σ.Α., θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη 
για την εύρυθμη λειτουργία των ιατρείων 
και ιατρικών εταιρειών,  η αναστολή της 
παρακράτησης των δόσεων  των ποσών 

που οφείλονται για το claw back  των πα-
ρελθόντων ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Το συγκεκριμένο μέτρο , θεωρούμε , ότι εί-
ναι απόλυτα αναγκαίο για την οικονομική 
επιβίωση του συνόλου των ιατρείων του 
ιδιωτικού τομέα, με δεδομένη την εξαιρε-
τικά σημαντική μείωση του κύκλου εργα-
σιών του ιατρικού τομέα λόγω του ανησυ-
χίας και του φόβου των πολιτών να επισκε-
φθούν τα ιδιωτικά ιατρεία και διαγνωστικά 
κέντρα εν μέσω της επιδημίας.

Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε την αναστο-
λή παρακράτησης των δόσεων του οφει-
λόμενου claw back για τουλάχιστον τέσ-
σερις μήνες, με δυνατότητα παράτασης 
του συγκεκριμένου μέτρου ανάλογα με 
τις εκάστοτε συνθήκες. Πιστεύουμε ότι οι 
αρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν στην 
λήψη του συγκεκριμένου μέτρου προκει-
μένου να προστατευτούν  οι ιατροί και να 
συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους απρόσκοπτα ως θεματοφύλακες της 
δημόσιας υγείας. 

Tην αναστολή παρακράτησης δόσεων claw back ζητά 
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή που απέστειλε 
στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας 
καθώς και στη διοίκηση του ΕΟΠΥ
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Γ. Πατούλης: «Είμαστε σε εγρήγορση και 
επιχειρησιακή ετοιμότητα για την απο-
τελεσματική διαχείριση της κατάστασης, 
με έμφαση στην πρόληψη και την ενημέ-
ρωση των πολιτών»
Το Σχέδιο Δράσης, για τη διαχείριση των 
έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει 
λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων κορωνο-
ϊού στη χώρα μας, βρέθηκε στο επίκεντρο 
ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε ο Πρόε-
δρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης, με εκπροσώπους επιστημονικών 
και υγειονομικών φορέων, της φαρμακευτι-
κής αγοράς, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ.
Κατά τη σύσκεψη έγινε πλήρης επιστημονι-
κή ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση 

και συζητήθηκαν εκτενώς τα μέτρα πρόλη-
ψης και ενημέρωσης που πρέπει να ληφθούν 
για εργαζόμενους και πολίτες, με στόχο την 
συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείρι-
ση της κατάστασης.
Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι όλες οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες της Περιφέρειας, θα είναι σε 
επαγρύπνηση, συνεχή παρακολούθηση της 
εξέλιξης της κατάστασης και επιχειρησιακή 
ετοιμότητα, με βάση τις οδηγίες του υπ. Υγεί-
ας και του ΕΟΔΥΥ.
Ειδικότερα τα μέτρα που περιλαμβάνει το 
Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Αττικής εί-
ναι τα εξής:
-Δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου Διαχεί-
ρισης Κρίσης 
-Συγκρότηση Επιτροπής Εξειδικευμένων 
Επιστημόνων
-Έκδοση εντύπου οδηγιών πρόληψης και 
ενημέρωσης (επισυνάπτεται το σχετικό 
έντυπο)
-Εντατικοποίηση ελέγχων από κλιμάκια της 
Περιφέρειας για τον εντοπισμό κρουσμάτων 
αισχροκέρδειας
-Ενημέρωση των εργαζομένων και των υπη-
ρεσιών της Περιφέρειας για τα προληπτικά 
μέτρα προστασίας
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γ.Πατούλης τόνισε τα 

εξής:
«η Περιφέρεια Ατ-
τικής βρίσκεται σε 
εγρήγορση και επιχει-
ρησιακή ετοιμότητα 
για την αποτελεσμα-
τική διαχείριση και 
αντιμετώπιση της 
κατάστασης που έχει 
προκαλέσει η εμφά-
νιση του κορωνοϊού 
στη χώρα μας, σύμφωνα με τις συστάσεις 
του υπ. Υγείας και του ΕΟΔΥ. Σε αυτό το πλαί-
σιο σήμερα συγκαλέσαμε έκτακτη σύσκεψη 
με εκπροσώπου επιστημονικών, υγειονο-
μικών φορέων αλλά και της Αυτοδιοίκησης 
προκειμένου να έχουμε μία πλήρη εικόνα και 

να σχεδιάσουμε τα μέ-
τρα πρόληψης για την 
καλύτερη προστασία 
των πολιτών και των 
εργαζομένων. Είμαστε 
σε επαγρύπνηση και 
παρακολουθούμε επι-
στάμενα όλες τις εξε-
λίξεις, ωστόσο συνι-
στούμε ψυχραιμία σε 

όλους τους πολίτες. Θα είμαστε δίπλα τους».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κάτωθι:
Ο  Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά 
Νικόλας Πλατανησιώτης, ο A Aντιπρόεδρος 
του ΙΣΑ Φ.Πατσουράκος ,ο Πρόεδρος της 
Εταιρείας λοιμώξεων  Π. Γαργαλιάνος, ο Χα-
τζής Αναστάσιος, Παιδιατρος  μέλος ΔΣ  ΙΣΑ, 
ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος 
και Μέλος του ΙΣΑ Γ. Κεχρής, ο Γενικός Διευ-
θυντής του ΣΦΕΕ Μιχάλης Χειμωνάς, η  Γενι-
κή Διευθύντρια Π.Ε.Φ Φαίη Κοσμοπούλου, ο  
Β. Πενταφράγκας μέλος του ΔΣ ΠΕΦ,  ο Θα-

νάσης Παπαθανάσης Αντιπρόεδρος Π.Φ.Σ, 
ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Αττικής Κ.  λουράντος, ο Γ.Γ. Πανελλήνιας 
Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Αλ. Κοκκινάκης  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. Σ.Ι.Κ.Ε. – Π.Ε.Κ., από το Σύνδεσμο 
Ιδιωτικών Κλινικών ο Διευθύνων Σύμβου-
λος Ομίλου Υγείας Ανδρέας Καρταπάνης, ο 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επαγγελματικής  
Ένωσης Εργαστηρίων Γιατρών ΒΙΟΠ -ΚΥΤΤ.
ΠΑΘ/ΤΟΜωΝ (ΠΕΕΒΙ)  Ιωάννης Κλεινάκης, ο 

Βιοπαθολόγος, ο  λεωνίδας Αναγνώστου εκ-
πρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας -Εργαστηριακής Διαγνωστι-
κής, η Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών 
Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος, Μέ-
λος του ΙΣΑ και Εντεταλμένη Περιφερειακή 
Σύμβουλος Αττικής Πολυτίμη λεονάρδου, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελ-

λάδος Αν. Τσάτσος, ο Πρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων Ευσταθίου 
Παναγιώτης, η Κυριακή Κανελλακοπούλου– 
Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας – λοιμώ-
ξεων μέλος ΕΕΧ, Κουτής Χαρίλαος - Ομό-
τιμος Καθηγητής Υγιεινής Επιδημιολογίας 
και Δημόσιας Υγείας Παν. Δυτικής Αττικής, 
Γεώργιος Σουρβίνος, Καθηγητής Κλινικής 
Ιολογίας Ιατρικής Σχολής Κρήτης - Μέλος 
Δ.Σ.	ΕΟΔΥ,	ο	Δήμαρχος	Ιλίου	Νίκος	Ζενέτος,	
o Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Αττικής Γ. Μαρκόπουλος, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Υγείας Αττικής Θ. Βαθιώτης, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών N. Πέπ-
πας, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Γ. Δημό-
πουλος, λ. Κεφαλογιάννη, Σ. Αντωνάκου, Δ. 
Νάνου, Α. λεωτσάκος, Θ. Αυγερινός, Β. Θεο-
δωρακοπούλου-Μπόγρη, λ. Κοσμόπουλος, 
ο Σωτήρης Παπασπυρόπουλος Συντονιστής 
Περιφέρειας Αττικής στο ΕΔΔΥΠΠΥ, η Άννα 
Μεγάλου Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας 
Αττικής, οι Διευθυντές των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θωμά Ευανθία, 
ο ειδικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη και 
πρώην γενικός Επιθεωρητής ΣΕΥΠ Σταύρος 
Ευαγγελάτος, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ευαγ-
γελόπουλος Κώστας - Ανατολική Αττική, Νέ-
γκας Ιωάννης - Δυτική Αττική, Σοφός Νίκος - 
Νότιος Τομέας, Τσιρώνη Αικατερίνη- Βόρειος 
Τομέας.

Το Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των έκτακτων αναγκών 
που έχουν προκύψει λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων 
κορωνοϊού στη χώρα μας, βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας 
σύσκεψης που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
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•	 Να	 δημιουργηθεί	 τετραψήφιο	 νούμερο	
για παραγγελίες και κατ’ οίκον παράδοση.
•	 Να	οριστεί	ο	ανώτατος	αριθμός	πελατών	
με βάση τα τετραγωνικά του μαγαζιού.
•	 Να	 δημιουργηθεί	 ηλεκτρονική	 πλατφόρ-
μα με τα φαρμακεία που κάνουν κατ’ οίκον 
παράδοση και ειδική τηλεφωνική γραμμή.
•	 Να	ληφθούν	αυστηρά	μέτρα	υγιεινής	για	
τους υπαλλήλους των καταστημάτων τροφί-
μων.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την 
ανησυχία του για το συνωστισμό που πα-
ρατηρείται τις τελευταίες ώρες στα σούπερ 
μάρκετ και στις λαϊκές αγορές καθώς μπορεί 
να συμβάλλει στη μετάδοση του κορωνοϊού.
Ο ΙΣΑ καλεί τις ευπαθείς ομάδες να μην επι-
σκέπτονται τους χώρους αυτούς όταν υπάρ-
χει συνωστισμός  και ζητά να ληφθούν επι-
πρόσθετα μέτρα προστασίας.
Ειδικότερα στα σούπερ μάρκετ και στα φαρ-
μακεία, θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 
κατά την εξυπηρέτηση των πελατών και να 
οριστεί ανώτατος αριθμός ατόμων που μπο-
ρεί να βρίσκονται στο χώρο. Οι εργαζόμενοι 
στα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τρο-
φίμων, τις λαϊκές αγορές και τα delivery θα 
πρέπει να λαμβάνουν σχολαστικά μέτρα υγι-

εινής (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά κ.τ.λ. 
ειδικά αν βρίσκονται στο ταμείο).
Επίσης ζητά να ληφθούν μέτρα για την εξυ-
πηρέτηση των ευπαθών ομάδων εξ αποστά-
σεως από τα καταστήματα τροφίμων και τα 
φαρμακεία.
Ειδικότερα ο ΙΣΑ προκειμένου να διευκολυν-
θούν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 
να παραμείνουν στο σπίτι τους προτείνει τη 
λήψη των εξής μέτρων:
1.   Οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να διευ-
ρύνουν την κατ’ οίκον παράδοση προϊόντων 
μέσω τηλεφωνικής γραμμής -καθώς πολλοί 
ηλικιωμένοι δεν μπαίνουν στο διαδίκτυο- με 
προσωπικό που θα είναι σωστά εκπαιδευμέ-
νο στην αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιει-
νής κατά την παράδοση των προϊόντων.
2.   Να γίνεται από τα φαρμακεία κατ’ οίκον 
παράδοση φαρμάκων να δημιουργηθεί ηλε-
κτρονική πλατφόρμα με τα φαρμακεία που 
το αναλαμβάνουν και τετραψήφιο νούμερο 
για τις παραγγελίες.
3.   Να οριστεί ο ανώτατος αριθμός πελατών 
με βάση τα τετραγωνικά του μαγαζιού.
4.   Να γίνεται κατ’ οίκον παράδοση των τρο-
φίμων σε όσους σιτίζονται από κοινωνικά 
παντοπωλεία και συσσίτια.

Τονίζεται ότι οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να 
αποφεύγουν να επισκέπτονται αυτούς τους 
χώρους ενώ σε περίπτωση που αυτό είναι 
αναγκαίο, να γίνεται με τη χρήση όλων των 
ατομικών προφυλάξεων και τις ώρες που 
δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Επίσης 
θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τόσο για τους 
χώρους που έχουν τοποθετηθεί υπαίθρια 
όργανα γυμναστικής, όσο και για τους αύλει-
ους χώρους των σχολείων που έχουν κλείσει 
προληπτικά και διαπιστώνεται ότι συγκε-
ντρώνονται παιδιά. Σχολιάζοντας το θέμα, ο 
θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που βι-
ώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, οφείλουμε όλοι 
να λαμβάνουμε αυξημένα μέτρα. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται να δείξουν οι ευπαθείς 
ομάδες συμπολιτών μας όταν κινούνται σε 
πολυσύχναστα μέρη όπως οι λαϊκές αγορές 
και τα σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει άμεσα να 
ληφθούν μέτρα για να διευκολυνθούν να 
παραμένουν στο σπίτι τους. Όλοι μαζί μπο-
ρούμε να συμβάλουμε στην προάσπιση της 
υγείας των πολιτών και ενισχύουμε τα μέτρα 
πρόληψης στο τομέα ευθύνης μας».

Γ. Πατούλης: «Σήμερα το βράδυ χειρο-
κροτούμε το υγειονομικό προσωπικό που 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης 
ωστόσο ζητάμε άμεσες προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού και διασφάλιση συνθη-
κών ασφάλειας για τους εργαζόμενους στις 
δομές υγείας» Τα μέτρα πρόληψης για τον 
κορωνοϊό που πρέπει να λάβουν οι Φορείς 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συζητή-
θηκαν μεταξύ άλλων στο πλαίσιο ευρείας 
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 
το πρωί στην Περιφέρεια Αττικής, υπό την 
Προεδρία του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ.Πατούλη, με τη συμμετο-
χή του Προέδρου του ΕΟΔΥ Π.Αρκουμενέα 
του επιστημονικού συμβούλου του ΕΟΔΥ 
Τ.Παναγιωτόπουλου και του Αντιπροέδρου 
του ΙΣΑ Φ.Πατσουράκου.
Παράλληλα συζητήθηκαν και άλλα σημα-
ντικά θέματα όπως η λειτουργία του Συντο-
νιστικού Οργάνου και του Τηλεφωνικού Κέ-
ντρου που θα λειτουργήσει στην Περιφέρεια 
Αττικής, με τη συνεργασία του ΙΣΑ και ενη-
μερώθηκαν σχετικά, οι πρώτοι 20 εθελοντές 

που θα το στελεχώσουν. Μετά το πέρας της 
σύσκεψης, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης 
τόνισε τα εξής: «Συστρατευόμαστε για να 
συμβάλλουμε στη θωράκιση της χώρας 
απέναντι στην επιδημία και θα είμαστε δίπλα 
στους πολίτες της Αττικής και ειδικά στις ευ-
παθείς ομάδες. Παράλληλα θα στηρίξουμε 
με όλες τις δυνάμεις μας το υγειονομικό προ-
σωπικό που θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή 
της μάχης. Σήμερα το βράδυ θα συμμετέ-
χουμε και εμείς στη συμβολική δράση και 
θα χειροκροτήσουμε τους γιατρούς και τους 
νοσηλευτές ωστόσο θα πρέπει και έμπρα-
κτα να τους στηρίξει η πολιτεία προχωρώ-
ντας εδώ και τώρα σε προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού και διασφαλίζοντας τις συνθή-
κες ασφάλειας για το προσωπικό σε όλες τις 
δομές υγείας» Με βάση τα συμπεράσματα 
που προέκυψαν από το σύσκεψη, ο ΙΣΑ ζητά 
από όλους τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, Δημόσιους και ιδιωτικούς να 
ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:
1.η επίσκεψη σε ιατρείο ΠΦΥ θα γίνεται 
υποχρεωτικά αφού προηγηθεί τηλεφωνικό 

ραντεβού και σε περίπτωση που ο ασθενής 
έχει ύποπτα συμπτώματα θα πρέπει να προ-
σέλθει με μάσκα.
2.Τα ραντεβού θα πρέπει να προγραμματί-
ζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε στο σαλό-
νι αναμονής να μην υπάρχει πάνω από ένα 
άτομο.
3.Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διε-
νεργούνται πράξεις αισθητικής ιατρικής
4. Ο ιατρός πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδε-
δειγμένα μέτρα προστασίας γάντια, μάσκα, 
ποδιά, αντισηπτικό για τα χέρια, και να κα-
θαρίζει κάθε φορά επαρκώς τα όργανα και 
τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί μετά από 
κάθε ασθενή (στηθοσκόπιο, καρδιογράφο, 
οξύμετρο, υπερήχους κλπ).
5.Ο γιατρός λαμβάνει προσεχτικά το επιδη-
μιολογικό ιστορικό του ασθενή και σε περί-
πτωση που εκτιμά ότι είναι ύποπτο κρούσμα 
και έχει σοβαρά συμπτώματα ιδίως έντονη 
δύσπνοια-, τον κατευθύνει σε νοσοκομείο 
αναφοράς. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε 
όλες τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΣΑ 
για τους Φορείς Π.Φ.Υ

Ο ΙΣΑ ζητά να ληφθούν μέτρα σε σούπερ μάρκετ και φαρμακεία 
για την κατ οίκον εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων 
και την αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους τους

Τα μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό που πρέπει να λάβουν 
οι Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συζητήθηκαν 
στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε 
στην Περιφέρεια Αττικής, με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΕΟΔΥ
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Ένα πάγιο αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών, τη χορήγηση φαρμάκων μόνο με 
ιατρική συνταγή, δεσμεύθηκε ότι θα ικανο-
ποιήσει ο Υπουργός Υγείας Β.Κικίλιας μετά 
την παρέμβαση του Γ.Πατούλη, Προέδρου 
του ΙΣΑ και της  Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δας που τοποθετήθηκε στη συζήτηση στη 
Βουλή επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου 
Υγείας «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή 
της υγείας – Ανάπτυξη των υπηρεσιών δη-
μόσιας υγείας». Ο Υπουργός Υγείας κ. Β.Κι-
κίλιας μετά την τοποθέτηση του Προέδρου 
του ΙΣΑ δεσμεύθηκε ότι θα συμπεριλάβει 
διάταξη στο νομοσχέδιο που θα διασφαλί-
ζει ότι κανένα φάρμακο δεν θα δίνεται χω-
ρίς ιατρική συνταγή. Πρέπει να επισημανθεί 
ότι αυτό αποτελεί ένα πάγιο αίτημα, για το 
οποίο ο ΙΣΑ έχει κάνει τα τελευταία χρόνια 
πολλές παρεμβάσεις στις πολιτικές ηγεσίες 
του Υπουργείου Υγείας και έχει ενημερώσει 
σχετικώς και τον Εισαγγελέα, καθώς συσχε-
τίζεται με τα υψηλά ποσοστά νοσοκομεια-
κών λοιμώξεων στη χώρα μας.

«Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την 
πραγματοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος 
μας για το οποίο ο ΙΣΑ έχει δώσει μάχη τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο Υπουργός Υγείας έχει δεσμευθεί 
απέναντι στον ΙΣΑ αμέσως μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του να δει το σοβαρό αυτό 
θέμα που αποτελεί ένα μεγάλο κίνδυνο για τη 
Δημόσια υγεία.», τόνισε ο κ. Γ.Πατούλης.
Ο Προέδρος του ΙΣΑ επεσήμανε επίσης ότι 
με το νομοσχέδιο, επιχειρείται μία προσπά-
θεια συντονισμού μέσα από ένα Εθνικό Σχέ-
διο Δράσης που έλειπε από τη χώρα, ωστό-

σο πρόσθεσε πως με τις προωθούμενες ρυθ-
μίσεις αντί να ενισχύεται η αποκέντρωση 
προς την Αυτοδιοίκηση, ευνοείται ο συγκε-
ντρωτισμός του κράτους. «Πάγια μας θέση 
είναι πως πρέπει να αποκεντρωθούν πόροι 
και αρμοδιότητες προς τους δύο βαθμούς 
της Αυτοδιοίκησης και στον τομέα της περί-
θαλψης και της πρόληψης υγείας» τόνισε.

Ιδιαίτερα εστίασε στο σοβαρό θέμα της μη 
αδειοδότησης των δημοτικών Πολυιατρεί-
ων. Στη συνέχεια της ομιλίας του σημείωσε: 
«Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση πα-
ράλληλων φορέων δημόσιας υγείας, γεγονός 
που θα απαξιώσει τις υπάρχουσες δομές, οι 
οποίες αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα 
υποστελέχωσης και τα οποία πρέπει να αντι-
μετωπιστούν άμεσα και όχι να αποψιλωθούν 
περαιτέρω. Οι δράσεις Δημόσιας Υγείας πρέπει 
να ξεκινούν και να συντονίζονται πρωτίστως 
σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, χωρίς να έχει 
τον πρώτο ρόλο η Κεντρική Διοίκηση. Αυτή θα 
ήταν ουσιαστική ενίσχυση της Αποκέντρωσης 
που προβλέπει και το Σύνταγμα. Το σύνολο του 
νομοσχεδίου φαίνεται περισσότερο να αποτε-
λεί ένα ευχολόγιο δράσεων και αρμοδιοτήτων 
των δομών δημόσιας υγείας και προσπάθεια 
σύστασης νέων επιτροπών και διευθύνσεων, 
χωρίς αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών, 

γνώσεων και εμπειριών». Επιπρόσθετα ο κ. 
Γ.Πατούλης τόνισε ότι ο Β’ Βαθμός Αυτοδι-
οίκησης δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα επαρ-
κούς στελέχωσης των υπηρεσιών του που 
είναι προϋπόθεση για την κατάρτιση ενός 
σοβαρού σχεδίου δράσης πρόληψης υγείας. 
Παράλληλα επικαλούμενος την κινητικότη-
τα, εστίασε στο μεγάλο πρόβλημα της υπο-
στελέχωσης των Περιφερειών, επισημαίνο-
ντας πως μία εκ των συνεπειών είναι και οι 
μετακινήσεις επιστημονικού δυναμικού σε 
άλλες διευθύνσεις. Στη συνέχεια της τοπο-
θέτησης του διατύπωσε την πεποίθηση πως 
οι Περιφέρειες θα έπρεπε να έχουν κυρίαρχο 
ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής για την 
ενίσχυση της πρόληψης υγείας των πολιτών, 
επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια Αττικής 
έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
πρόληψης υγείας και προσυμπτωματικού 
ελέγχου, με πόρους από το ΕΣΠΑ. «Με το 
παρόν νομοσχέδιο, ωστόσο, δεν είναι σαφές 
πότε και αν θα έχουμε τη δυνατότητα να το 
εφαρμόσουμε» τόνισε χαρακτηριστικά. Στο 
υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Πατούλης δι-
ατυπώνονται σημαντικές παρατηρήσεις για 
μία σειρά ρυθμίσεων, που σχετίζονται με τον 
κίνδυνο αλληλοκάλυψης δράσεων και αρμο-
διοτήτων, αλλά και με την περαιτέρω απαξί-
ωση των δομών υγείας της Αυτοδιοίκησης.

Ένα πάγιο αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
τη χορήγηση φαρμάκων μόνο με ιατρική συνταγή, 
δεσμεύθηκε ότι θα ικανοποιήσει ο Υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας 
μετά την παρέμβαση του Γ. Πατούλη, στη συζήτηση 
για το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή 
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1.  Σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει στην εί-
σοδο να υπάρχει  συσκευασία απολυμαντι-
κού.
2.  Κάθε άτομο που μετακινείται εκτός σπι-
τιού πρέπει να φέρει μαζί του απολυμαντι-
κό ή απολυμαντικά μαντιλάκια.
Τα δοχεία απορριμμάτων που ρίχνονται, 
τα απολυμαντικά μαντιλάκια, που χρησι-
μοποίησε ο ασθενής θα πρέπει να φέρουν 
εσωτερική πλαστική σακούλα με ενοποιη-
μένο σχοινί κλεισίματος.
3.  Ο χώρος αναμονής(σαλόνι) θα πρέπει 
πριν το άνοιγμα  ή μετά το πέρας της προη-
γούμενης χρήσης να απολυμαίνεται (δάπε-
δο, καρέκλες, τραπέζια). Στα τραπέζια δεν 
πρέπει αυτήν την περίοδο να υπάρχουν 
περιοδικά, και διαφημιστικά φυλλάδια.
4.  Εάν έχει συσκευασία παροχής πόσιμου 
νερού να χρησιμοποιούνται πλαστικά κύ-
πελλα σε θήκη και όχι χύμα.
5.  Εάν η επίσκεψη στο γραφείο γίνεται με 
τηλεφωνικό ραντεβού καλό είναι να ενη-
μερώνεται ο πελάτης ότι εάν έχει βήχα να 
μην προσέλθει ή εάν είναι επιτακτική ανά-
γκη να προσέλθει με μάσκα.
6.  Χαιρετάμε με άγγιγμα των αγκώνων και 
Κρατάμε απόσταση δύο μέτρων από τον 

συνομιλητή μας.
7.  Πλένουμε τα χέρια μας μετά την χρήση 
της τουαλέτας και όταν πιάνουμε ακάθαρ-
τα αντικείμενα.
8.  Στις μετακινήσεις με μέσα ΜΜ μετά την 
αποβίβαση απολυμαίνουμε τα χέρια μας. 
Εάν το λεωφορείο έχει πολλούς επιβάτες 
αποφεύγουμε το πρόσωπο του συνεπιβά-
τη στρέφοντας το πρόσωπο μας σε λοξή 
θέση αριστερά η δεξιά Μόλις φθάσουμε 
στην εργασία μας πλένουμε τα χέρια μας ή 
τα απολυμαίνουμε.
9.  Εάν χρησιμοποιούμε δικό μας όχημα 
στις μετακινήσεις που όμως γίνεται χρήση 
και από άλλα άτομα θα πρέπει με ένα απο-
λυμαντικό μαντιλάκι να απολυμάνουμε τις 
χειρολαβές στις πόρτες το τιμόνι και τους 
λεβιέδες ταχύτητας και χειρόφρενου.
10. Στις οικονομικές συναλλαγές χρησιμο-
ποιούμε την κάρτα την οποία απολυμαί-
νουμε μετά την χρησιμοποίηση της και όχι 
νομίσματα.
11. Γυρίζοντας σπίτι απολυμαίνουμε τα 
χέρια μας πριν μπούμε με απολυμαντικό 
χαρτομάντιλο ή υγρό απολυμαντικό. Βγά-
ζουμε τα παπούτσια και τα εξώρουχα και 
τα βάζουμε στο μπαλκόνι να αερισθούν, 

πλένουμε τα χέρια μας και το πρόσωπο 
και αλλάζουμε εσώρουχα. Τα ρούχα αφή-
νονται να αερισθούν για μισή τουλάχιστον 
ώρα. η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται 
σε κάθε πολύωρη έξοδο από το σπίτι.
12. Δεν πηγαίνουμε σε κλειστές εκδηλώ-
σεις ή συναντήσεις. Εφόσον έχουμε βήχα 
δεν πηγαίνουμε στο γιατρό χωρίς μάσκα. 
Δεν πρέπει να εκτιθέμεθα σε ψυχρό περι-
βάλλον.
13. Εάν πρέπει να πάτε σε συνάντηση 
ανοίγετε την πόρτα με την μύτη του πα-
πουτσιού η τον αγκώνα, εάν η πόρτα έχει 
χειρολαβή με το χέρι σας και αφού μπείτε 
στην αίθουσα απολυμάνετε τα χέρια σας 
με απολυμαντικό η ένα απολυμαντικό μα-
ντιλάκι. Δεν αγγίζουμε καταλόγους ή δια-
φημιστικά έντυπα, αλλά ζητούμε από το 
προσωπικό(σε απόσταση) να δώσουμε την 
παραγγελία.
14. Εάν ο σύντροφο σας έχει συμπτώμα-
τα γρίπης θα πρέπει να φοράτε και οι δύο 
μάσκα. Όσοι τον φροντίζουν θα φορούν 
μάσκα και γάντια και  την μεν μάσκα θα 
την αντικαθιστούν κάθε τρεις ώρες τα γά-
ντια αμέσως μετά το τέλος της φροντίδας. 
Αερίζουμε συχνά το δωμάτιο του δίνουμε 
υγρά αποφεύγοντας τα ξινά τα αλμυρά 
και τα γλυκά. Σε περίπτωση που δεν έχετε 
απολυμαντικό ούτε χαρτομάντιλα πλύνετε 
τα χέρια με σαπούνι.

Γ. Πατούλης: «Ενώνουμε τις δυνά-
μεις της επιστημονικής κοινότητας 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για 
να θωρακίσουμε την Αττική. Δημι-
ουργούμε δίκτυ προστασίας για τις 
ευπαθείς ομάδες. Θα είμαστε με όλες 
τις δυνάμεις μας δίπλα στους συμπο-
λίτες μας»

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενώνει τις δυ-
νάμεις του με την Περιφέρεια Αττικής, με 
στόχο την προστασία των πολιτών της Αττι-
κής από την επιδημία του κορωνοϊού SARS-
CoV-2. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται Συ-
ντονιστικό Κέντρο με Call Center (Τηλεφωνι-
κό Κέντρο Βοήθειας και Πληροφόρησης για 
τον Κορωνοϊό), από την Περιφέρεια Αττικής 
και τον ΙΣΑ, με τη συμμετοχή εθελοντών 
ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουρ-
γών που θα ενημερώνουν τους πολίτες και 
ειδικά τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Το νούμερο που μπορούν να καλούν οι πο-
λίτες είναι το 2142142000. H ενεργοποίηση 
της γραμμής θα γίνει σήμερα στις 13 μ.μ. 
Το Call Center θα στελεχώνουν γιατροί δια-

φόρων ειδικοτήτων, ψυχολόγοι και κοινω-
νικοί λειτουργοί που θα παρέχουν ιατρικές 
πληροφορίες και ψυχολογική υποστήριξη. 
Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο 
υποστήριξης των ευπαθών ομάδων(χρόνιοι 
πάσχοντες, ηλικιωμένοι), με τη συμμετοχή 
των Κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής. Στην προσπάθεια θα συνδράμουν η 
«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών που θα διαθέσει ψυχολόγους και το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός και τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων.

Επιπρόσθετα θα δοθεί έμφαση στην ενημέ-
ρωση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο 
και των πολιτών. Για το λόγο αυτό το WeB TV 
του ΙΣΑ, με τη συμμετοχή καταξιωμένων εκ-
προσώπων της ιατρικής κοινότητας θα πα-
ρέχει καθημερινά πληροφορίες, για το κοινό 
και τους επαγγελματίες υγείας.

Ο ΙΣΑ καλεί τους γιατρούς της Αθήνας που 
έχουν επιδείξει υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης όλα αυτά τα χρόνια να συμβάλλουν 
στην προσπάθεια θωράκισης της χώρας 
μας απέναντι στην επιδημία στηρίζοντας 

εθελοντικά την εθνική προσπάθεια.(Για αι-
τήσεις μπορούν να συμπληρώνουν την φόρ-
μα πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://www.isathens.gr/forma-til-kentro-
pliroforiwn-voitheias-coronavirus.html)
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«η χώρα μας όπως και οι υπόλοιπες χώρες 
του κόσμου καλείται να αντιμετωπίσει μια 
πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Το Σύστη-
μα Υγείας το επόμενο χρονικό διάστημα, θα 
δώσει μια μεγάλη μάχη. Όσοι μπορούμε να 
συμβάλλουμε στην εθνική προσπάθεια να 
ενισχυθεί το σύστημα υγείας, να προστατευ-
τούν οι ευπαθείς ομάδες και να θωρακιστεί 
η χώρα μας απέναντι στην επιδημία, οφεί-
λουμε να το κάνουμε με αποφασιστικότητα. 
Ενώνουμε τις δυνάμεις της επιστημονικής 
κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και δημιουργούμε δίκτυ προστασίας για τις 
ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν περισ-
σότερο από τον ιό. Θα είμαστε δίπλα στους 
πολίτες της Αττικής. Συστρατευόμαστε για 
να υπηρετήσουμε τον εθνικό σκοπό και να 
σώσουμε ανθρώπινες ζωές»

Καθημερινά προφυλακτικά μέτρα πρόληψης 
του κορωνοϊού για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Ο ΙΣΑ με την Περιφέρεια Αττικής δημιουργούν Συντονιστικό Όργανο 
και Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας και Πληροφόρησης ( 2142142000) 
των κατοίκων της Αττικής, για την επιδημία του κορωνοϊού 
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Παρέμβαση του ΙΣΑ για τα επιστημονικά συνέδρια που έχουν 
προγραμματισθεί στη χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα

Ο ΙΣΑ ζητά να ληφθούν μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό στα 
ΚΕΠΑ, να ανασταλεί για δυο εβδομάδες η λειτουργία τους και να 
παραμείνουν ανοικτά τα ιατρεία των ΚΑΠΗ. Αποστολή υγειονομικού 
υλικού στον Ιατρικό Σύλλογο Εβρου, Καλύμνου και ΕΛ.ΑΣ

Κρίσιμα ζητήματα συζητήθηκαν 
στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ.Τσιάρα 

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολές στον Υπουργό 
Υγείας κ.Β.Κικίλια αναφορικά με τα επιστη-
μονικά συνέδρια που έχουν προγραμματι-
σθεί στη χώρα μας το επόμενο χρονικό δι-
άστημα.
Ο ΙΣΑ ζητά από τον Υπουργό να γνωστοποι-
ήσει τη θέση του σχετικά με τη σύσταση του 

ΠΙΣ, για αναβολή των συνεδρίων λόγω των 
κρουσμάτων κορονοϊού.
Ο ΙΣΑ ζητά, σε περίπτωση που αποφασιστεί 
η αναβολή των συνεδρίων, να παρέμβει ο 
Υπουργός για την αποφυγή οικονομικών συ-
νεπειών στους διοργανωτές.
Επιπρόσθετα ο ΙΣΑ ζητά να αρθεί ο περιορι-

σμός που ισχύει για την μη διεξαγωγή επι-
στημονικών εκδηλώσεων σε τουριστικούς 
προορισμούς κατά την διάρκεια των τουρι-
στικών περιόδων, (1/7 έως 31/8), με δεδομέ-
νο ότι λόγω του COVID-19 έχουν ήδη ανα-
βληθεί και θα αναβληθούν για τους καλοκαι-
ρινούς μήνες πολλά επιστημονικά συνέδρια.

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς 
Εργασίας και Υγείας, με την οποία ζητά να 
ληφθούν άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα προ-
στασίας από τον κορωνοϊό στα Κέντρα Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) καθώς και να εξε-
ταστεί το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας 
των Επιτροπών για διάστημα τουλάχιστον 
δυο εβδομάδων, καθώς οι συνθήκες που λαμ-
βάνουν χώρα οι συγκεκριμένες συνεδριάσεις 
ενέχουν κινδύνους για την εξάπλωση του κο-
ρωνοϊού. Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ 
αναφέρεται ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη το γεγονός ότι στις εν λόγω Επιτροπές 
προσέρχονται προς εξέταση ασθενείς που 
ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού και στους χώρους δημιουργείται 
συνωστισμός ενόψει του μεγάλου αριθμού 
των υποθέσεων που εξετάζονται κάθε φορά. 

«Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει άμεσα να γί-
νουν οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας 
των ασθενών αλλά και των ιατρών, ήτοι η 
χορήγηση του απαιτούμενου υγειονομικού 
υλικού (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά υγρά), 
καθώς και η διαμόρφωση των συνθηκών 
εξέτασης, προκειμένου να αποφευχθεί οια-
δήποτε περαιτέρω εξάπλωση», επισημαίνεται 
χαρακτηριστικά στην επιστολή. Παράλληλα 
ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στους Δήμους της 
Αττικής, στην οποία προτείνει τα ιατρεία των 
ΚΑΠη να παραμείνουν ανοικτά προσφέρο-
ντας τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύ-
νολο τηρώντας όμως για το προσωπικό των 
ιατρείων και τους ασθενείς, αυστηρά τις οδη-
γίες και τα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης 
που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΥ. Σχολιάζοντας το 

θέμα ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε 
τα εξής: «Παρακολουθούμε με ανησυχία τις 
εξελίξεις και θα θεωρούμε ότι πρέπει να δο-
θεί μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και την 
προστασία των ευπαθών ομάδων. Υπάρχει 
ακόμα χρόνος να κλείσουμε την πόρτα για τη 
διασπορά του ιού στην κοινότητα γι’ αυτό και 
πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί στην λήψη 
μέτρων». Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ απέστειλε 
στον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου και στην Ελληνι-
κή Αστυνομία υγειονομικό υλικό (γάντια μά-
σκες αντισηπτικά κ.τ.λ.) και εξέφρασε τη πρό-
θεση του να συμβάλλει στη θωράκιση απένα-
ντι στον κορωνοϊό των συμπολιτών μας που 
φυλάσσουν Θερμοπύλες και αγωνίζονται για 
τον εθνικό σκοπό. Επίσης ανταποκρίθηκε στο 
αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου και 
απέστειλε υγειονομικό υλικό.

Κρίσιμα ζητήματα που 
αφορούν τον ιατρικό κό-
σμο και είναι αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης,
συζητήθηκαν στο πλαίσιο 
της συνάντησης που είχε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. 
Γ.Πατούλης με τον Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης κ. Κ.Τσιά-
ρα.
Ειδικότερα, με γνώμονα 
την ορθή απονομή της δι-
καιοσύνης συζητήθηκαν 
τα ζητήματα που απα-
σχολούν τους ιατρούς και 
ιδιαίτερα το ζήτημα των 

ιατρών - πραγματογνωμόνων που διορίζο-
νται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις χω-
ρίς συγκεκριμένα κριτήρια.
Συζητήθηκε το ενδεχόμενο αναμόρφωσης 
του οικείου νομοθετικού πλαισίου και συμ-
φωνήθηκε να γίνει μία κοινή ομάδα εργα-
σίας με στόχο σχετικές νομοθετικές πρωτο-
βουλίες για την αναβάθμιση του θεσμού με 
τη συμβολή του ΙΣΑ.
Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλο-
γος θέλει να συμβάλει σε μία τέτοια προσπά-
θεια και κατέθεσε στον Υπουργό και τους 
κανόνες που έχει εκδώσει με απόφαση του 
Δ.Σ. του για τις πάσης φύσεως γνωματεύσεις 
για δικαστική χρήση.
«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ.Τσιάρα, στην 
οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν 
τον ιατρικό κλάδο και μπορούν να συμβάλ-
λουν στην καλύτερη απονομή δικαιοσύνης. 
Καταθέσαμε τις προτάσεις του ΙΣΑ ο οποίος 
προτίθεται να συμβάλλει στην αναμόρφωση 
του σχετικού νομοθετικού πλαισίου», τόνισε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ μετά το πέρας της συ-
νάντησης.
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Με επιστολή που απέστειλε ο ΙΣΑ στην Τράπε-
ζα Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
ζητά την αναστολή αποπληρωμής όλων των δα-
νειακών υποχρεώσεων για τουλάχιστον τέσσερις 

μήνες, με δυνατότητα παράτασης του συγκεκρι-
μένου μέτρου ανάλογα με τις εκάστοτε συνθή-
κες. Επιπρόσθετα θεωρεί ότι είναι αναγκαία και η 
επίλυση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων 

ανεξόφλητων επιταγών με ταυτόχρονη αναστο-
λή αναγγελίας στον Τειρεσία για οφειλές δανεί-
ων καθώς και η αναστολή χρεώσεων και προμη-
θειών για συγκεκριμένες εμπορικές συναλλαγές.

Οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης του SARS-
CoV-2 στα ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
Ειδικότερα μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
για τον SARS-CoV-2 που έχει συστήσει ο ΙΣΑ, 
συστήνονται τα κάτωθι: 
1. Εφόσον υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία του 
ασθενούς με ύποπτα συμπτώματα (πυρετός-
βήχας-δύσπνοια) και ιδίως εφόσον έχει υπάρξει 
πρόσφατο ταξίδι εκτός Ελλάδος ή πιθανή επα-
φή με άλλο κρούσμα με SARS-CoV-2 τον κα-
τευθύνουμε να επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΥ στο 
τηλέφωνο 1135 ή να επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ 
για μεταφορά του στα νοσοκομεία αναφοράς.
2. Σε κάθε ιατρείο θα πρέπει κοντά στην εξωτε-
ρική πόρτα να υπάρχει επιτοίχιος συσκευασία 
απολυμαντικού. Στο χωλ ή μετά την είσοδο θα 
υπάρχει δοχείο απορριμμάτων για να ρίχνονται 
τα απολυμαντικά μαντιλάκια που μπορεί να 
χρησιμοποίησε ο ασθενής. Το δοχείο απορριμ-
μάτων θα έχει εσωτερική πλαστική σακούλα με 
ενοποιημένο σχοινί κλεισίματος.
3. Ο χώρος αναμονής (σαλόνι) θα πρέπει πριν 
την λειτουργία του ιατρείου ή μετά το πέρας 
της προηγούμενης χρήσης να καθαρίζεται και 
να αερίζεται επαρκώς (δάπεδο, καρέκλες, τρα-
πέζια).
4. Στα τραπέζια δεν πρέπει αυτή την περίοδο 
να υπάρχουν περιοδικά και διαφημιστικά φυλ-

λάδια.
5. Εάν έχει συσκευασία παροχής πόσιμου νε-
ρού να χρησιμοποιούνται πλαστικά κύπελλα σε 
θήκη και όχι χύμα.
6. Εάν η επίσκεψη στο ιατρείο γίνεται με τηλε-
φωνικό ραντεβού καλό είναι να ενημερώνεται 
ο ασθενής ότι εάν έχει βήχα να προσέλθει με 
μάσκα μετά από εκτίμηση του Ιατρού.
7. Ο ιατρός ανάλογα με το ύποπτο περιστατικό 
και το είδος της εξέτασης θα έχει στην διάθεση 
του γάντια, μάσκα, ποδιά, αντισηπτικό για τα 
χέρια, για να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα προ-
στασίας και θα καθαρίζει κάθε φορά επαρκώς 
τα όργανα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί 
μετά από κάθε ασθενή (στηθοσκόπιο, καρδιο-
γράφο, οξύμετρο, υπερήχους κλπ).
8. Δίνει στον ασθενή τις γραπτές οδηγίες του 
ΕΟΔΥ που του έχει προμηθεύσει η πολιτεία.
9. Σε κάθε φορέα ΠΦΥ όποιος υποδέχεται αρ-
χικά τον ασθενή πρέπει να φέρει ενδεδειγμένη 
μάσκα.
10. Εάν από την εξέταση προκύψει πιθανότητα 
μόλυνσης από SARS-CoV-2 ο ασθενής παρα-
πέμπεται σε νοσοκομείο αναφοράς μέσω του 
ΕΚΑΒ.
11. Σε  ασθενείς που προσέρχονται στο ιατρείο 
για εξέταση και εφόσον υπάρχει γραμματειακή 
υποστήριξη, πρέπει στην είσοδο της γραμμα-
τείας του ιατρού να γίνονται οι κάτωθι ερωτή-

σεις: 
α) Εάν υπάρχει πυρετός-βήχας ή δύσπνοια
β) Εάν έχει γίνει ταξίδι εκτός Ελλάδος σε ύπο-
πτες για μόλυνση χώρες με SARS-CoV-2 τις τε-
λευταίες 14 ημέρες όπως ανακοινώνονται εκά-
στοτε από τον ΕΟΔΥ.
γ) Εάν έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα από SARS-CoV-2 ή εργαζόταν σε χώρο 
όπου έχει εμφανιστεί ύποπτο κρούσμα. Εφό-
σον υπάρχει θετική απάντηση σε κάποια από 
τις ανωτέρω ερωτήσεις, γίνεται εξέταση κατά 
προτεραιότητα, δίνεται μάσκα στον ασθενή και 
τον κατευθύνουμε σε ξεχωριστό μεμονωμένο 
εξεταστήριο αν υπάρχει η δυνατότητα. η εξέτα-
ση γίνεται με τον ιατρό και τους νοσηλευτές να 
λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας όπως 
ενδεδειγμένη ποδιά μίας χρήσεως, μάσκα, γά-
ντια, προστατευτικά γυαλιά. Μετά το πέρας της 
εξέτασης τα υγειονομικά υλικά μίας χρήσεως 
απορρίπτονται σε ειδικό δοχείο για μολυσμα-
τικά υλικά και η αποκομιδή  τους πρέπει να γί-
νεται μετά από συνεννόηση με τις υγειονομικές  
αρχές. Ο ιατρός και όλο το προσωπικό μετά το 
πέρας της εξέτασης κάνουν καλό πλύσιμο των 
χεριών με σαπούνι και τοποθετούν και αντιση-
πτικό και ακολουθούν τις αντίστοιχες οδηγίες 
του ΕΟΔΥ.
12. Μετά την αποχώρηση του ασθενούς όλοι οι 
χώροι πρέπει να αερίζονται επαρκώς

Ο ΙΣΑ ζητά από τις τράπεζες αναστολή αποπληρωμής 
δανείων και άλλων οφελών λόγω του δυσμενούς οικονομικού 
κλίματος που οφείλεται στην Πανδημία από SARS-CοV-2

Ο ΙΣΑ απέστειλε οδηγίες, για τα μέτρα πρόληψης του SARS-
CoV-2, στα ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητα και καθήκον 
μας είναι να συνδράμουμε στην καλύτερη 
προάσπιση της υγείας συμπολιτών μας που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για 
την προστασία της δημόσιας υγείας. Θα συνε-
χίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους».
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προμηθεύτηκε 
50.000 προστατευτικές μάσκες προσώπου και 
50.000 γάντια από την Περιφέρεια Αττικής για να 
καλύψει τις ανάγκες όσων μελών του αντιμετω-
πίζουν δυσκολίες στην προμήθεια του απαραί-
τητου αυτού προστατευτικού υλικού. Ήδη έχουν 
γίνει 1.800 αιτήσεις από γιατρούς που επιθυμούν 

να λάβουν το υλικό. Oι υπηρεσίες του ΙΣΑ ετοιμά-
ζουν τις συσκευασίες και οι πρώτες 300 αποστο-
λές με κούριερ έχουν πραγματοποιηθεί. Ο ΙΣΑ με 
τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, είναι στην 
πρώτη γραμμή της μάχης για να στηρίξει τα μέλη 
του, στον αγώνα που δίνουν για τον ασθενή και τη 
Δημόσια υγεία. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: «Προτεραιότη-
τα και καθήκον μας είναι να συνδράμουμε στην 
καλύτερη προάσπιση της υγείας των ανθρώπων 
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για 
την προστασία της δημόσιας υγείας. η ασφάλεια 
του υγειονομικού προσωπικού αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα για να μη καταρρεύσει το σύστη-
μα υγείας .η πολιτεία θα πρέπει εδώ και τώρα να 
διασφαλίσει το απαραίτητο προστατευτικό υλικό 
(γάντια ,μάσκες, αντισηπτικό κ.τ.λ.) σε όλους τους 
υγειονομικούς και να προσδιορίσει ασφαλείς συν-
θήκες εργασίας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και πρέπει να διασφαλίσου-
με ότι οι γιατροί μας και το υπόλοιπο υγειονομικό 
προσωπικό θα παραμείνουν υγιείς για να δώσουν 
τη μάχη. Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τη 
χώρα μας, θα συμβάλλουμε με όσα μέσα διαθέ-
τουμε στην εθνική προσπάθεια για τη διαχείριση 
της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.»

Ο ΙΣΑ προμηθεύτηκε 50.000 προστατευτικές μάσκες 
προσώπου και 50.000 γάντια από την Περιφέρεια Αττικής
και ξεκινά την αποστολή στα μέλη του
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Η ανάγκη λήψης μέτρων για τη θωράκιση του υγειονομικού 
συστήματος προκειμένου να ανταπεξέλθει στην εξάπλωση 
του κορωνοϊού, τονίστηκε στο πλαίσιο της σημερινής 
έκτακτης σύσκεψης του Δ.Σ του ΙΣΑ
η ανάγκη άμεσης λήψης επιπλέον μέτρων 
για τη θωράκιση του υγειονομικού συστή-
ματος προκειμένου να ανταπεξέλθει στην 
εξάπλωση του κορωνοϊού, τονίστηκε στο 
πλαίσιο της έκτακτης σύσκεψης  του Δ.Σ του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που συγκάλεσε 
ο Πρόεδρος Γ.Πατούλης, με τη συμμετοχή 
έγκριτων επιστημόνων.
Ειδικότερα, επισημάνθηκε ο κίνδυνος της 
ενδονοσοκομειακής διασποράς και τονί-
στηκε η ανάγκη να ληφθούν έκτακτα μέτρα, 
τόσο για την προστασία του υγειονομικού 
προσωπικού που βρίσκεται στην ομάδα 
υψηλού κινδύνου για νόσηση, όσο και των 
ασθενών. Επίσης αποφασίσθηκε η δημιουρ-
γία 7μελούς Επιτροπής, αποτελούμενη από 
εκπροσώπους του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία θα παρακολουθεί στενά την 
εξέλιξη του θέματος.
Ειδικότερα, ο ΙΣΑ ζητά: 
1.Επίσπευση των διαδικασιών για την πρό-
σληψη εξειδικευμένου ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού για να ανοίξουν οι 
κλειστές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ.
2.Ενίσχυση Δημόσιων δομών Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας και νοσοκομείων ώστε 
να λειτουργούν με ασφαλή τρόπο για το 
προσωπικό και τους πολίτες.
3.Αξιοποίηση των επικουρικών γιατρών κα-
θώς και του προσωπικού που συνταξιοδοτή-
θηκε από το ΕΣΥ προ διμήνου και των για-
τρών του πρώην ΙΚΑ που αποχώρησαν από 

το σύστημα υγείας.
4.Ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των 
Αγροτικών Ιατρείων, με προσωπικό και υγει-
ονομικό υλικό καθώς και επισταμένη ενημέ-
ρωση του προσωπικού. 
5. Διασφάλιση του απαραίτητου υγειονομι-

κού υλικού (μάσκες, αντισηπτικά, σαπούνια 
κ.τ.λ.) σε όλες τις δημόσιες Δομές υγείας Αυ-
στηρά μέτρα πρόληψης στα Κέντρα Αιμοκά-
θαρσης και γενικότερα στα Κέντρα διαχείρι-
σης ευπαθών ομάδων π.χ. ΚΕΠΑ.
6.Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ και 
των Δομών του
7.Αμεση ενημέρωση των ιατρών μελών του 
ΙΣΑ που παρέχουν υπηρεσίες ΠΦΥ σχετικά 

με τη λήψη ορθού 
ε π ι δ η μ ι ο λ ο γ ι κο ύ 
ιστορικού και τη 
διαχείριση των ύπο-
πτων περιστατικών.
8.Αυξηση των εργα-
στηρίων που διενερ-
γούν τις διαγνωστι-
κές εξετάσεις για τον 
κορωνοϊό σε όλη τη 
χώρα.
9.Να δοθούν οδηγί-
ες από τον ΕΟΔΥΥ 
στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδι-
αφέροντος και να 
ενισχυθεί η ενημέ-
ρωση των εμπλεκό-
μενων.

10.Μέτρα πρόληψης στα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς και ενημέρωση του κοινού από τον 
ΕΟΔΥ.
11.Αποσαφήνηση των μέτρων για τις αθλητι-
κές δραστηριότητες και τα Πανελλήνια πρω-
ταθλήματα Junior, με δεδομένο ότι υπάρχει 

μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού.
12.λήψη μέτρων για την οικονομική υποστή-
ριξη των πληττομένων ιατρείων εργαστηρί-
ων και πολυιατρείων. 
Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Πρόεδρος 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
« η χώρα μας όπως όλες οι χώρες του κό-
σμου βρίσκεται μπροστά σε μία υγειονομική 
απειλή με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Όπως 
σε όλες τις μεταδοτικές νόσους η πρόληψη 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπι-
σης και γι αυτό πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
βαρύτητα τόσο στην ενημέρωση του κοινού 
όσο και στην ενημέρωση των υγειονομικών. 
Μέχρι τώρα η πολιτεία έχει δείξει καλά αντα-
νακλαστικά και χειρίστηκε το πρόβλημα με 
ψυχραιμία και ετοιμότητα. Θεωρούμε μάλι-
στα θετικό ότι υιοθετήθηκε η πρότασή μας 
για τα ΚΑΠη. Εκτιμούμε ωστόσο ότι βρισκό-
μαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο και πρέπει να 
δοθεί μάχη με το χρόνο για να θωρακιστεί το 
υγειονομικό σύστημα προκειμένου να ανα-
χαιτίσει την εξάπλωση του ιού.» 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν πέρα των μελών 
του Δ.Σ του ΙΣΑ οι κάτωθι:
Γαργαλιάνος Παναγιώτης Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Εταιρείας λοιμώξεων
Κανελλακοπούλου Κυριακή Ομότιμος Καθη-
γήτρια Παθολογίας λοιμώξεων, Μέλος της 
Εταιρείας Χημειοθεραπείας
Βαθιώτης Αθανάσιος Αντιπεριφερειάρχης 
Δημόσιας Υγείας
Ευσταθίου Πάνος Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων
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Στην περίπτωση που εμφανιστούν 
συμπτώματα του Covid-19
Θα πρέπει να παραμείνετε στο σπίτι, αν είστε 
Άτομα με επιβεβαιωμένη ή ύποπτη λοίμωξη 
από COVID-19 (συμπεριλαμβανομένων ατό-
μων υπό εργαστηριακή διερεύνηση) που δεν 
χρειάζεται να νοσηλευθούν
και
Άτομα με επιβεβαιωμένο COVID-19 που μετά 
την νοσηλεία τους πήραν εξιτήριο και νοση-
λεύονται κατ’ οίκον 
Όταν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειας 
εμφανίσετε τα συμπτώματα COVID-19 
•ο γιατρός, τηλεφωνικά ή κατά την εξέταση,
ή
•ο γιατρός στο νοσοκομείο, 
θα αξιολογήσουν αν μπορείτε να παραμείνε-
τε στο σπίτι μέχρι να αναρρώσετε.

Αν διαπιστωθεί ότι δεν χρειάζεται να νοση-
λευτείτε και ο γιατρός συστήσει κατ’ οίκον 
απομόνωση και παρακολούθηση των συ-
μπτωμάτων, ακολουθήσετε τα παρακάτω 
βήματα πρόληψης μέχρις ότου ο γιατρός 
δηλώσει ότι μπορείτε να επιστρέψετε στις 
κανονικές σας δραστηριότητες, - εάν μέχρι 
τότε τα μέτρα της πολιτείας το επιτρέπουν-.
Μείνετε στο σπίτι σε συνεννόηση με τον για-
τρό σας, αν εμφανίσετε κάποια συμπτώμα-
τα, μέχρι να υποχωρήσουν 
•Θα	πρέπει	να	παραμείνετε	στο	σπίτι,	με	ηρε-
μία, και να επιτηρείτε τα συμπτώματά σας σε 
διαρκή συνεννόηση με τον γιατρό σας. 
•Αν	τα	συμπτώματα	επιβαρυνθούν,	
(υψηλός πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή )
καλέστε τον ΕΟΔΥ ή το ΕΚΑΒ, για την μετα-
φορά σας σε νοσοκομείο.

Διαχωρίστε τον εαυτό σας από τα άλλα άτο-
μα στο σπίτι, αλλά και από τα κατοικίδια

Διαχωριστείτε από άλλα άτομα: 
•θα	πρέπει	να	μείνετε	όσο	το	δυνατόν	περισ-
σότερο, σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο και 
μακριά από άλλους ανθρώπους στο σπίτι 
σας.
•Επίσης,	 πρέπει	 να	 χρησιμοποιείτε	 ξεχωρι-
στό μπάνιο, εάν υπάρχει.

Διαχωριστείτε από τα κατοικίδια: 
•Θα	πρέπει	να	περιορίζετε	την	επαφή	με	κα-
τοικίδια ζώα και άλλα ζώα ενώ είστε άρρω-
στοι με COVID-19, κατά τον τρόπο που δια-
χωρίζεστε από τους ανθρώπους.
Παρόλο που δεν έχουν αναφερθεί κρούσμα-
τα COVID-19 στα κατοικίδια ζώα, συνιστάται 
οι ασθενείς να μην έρχονται σε επαφή με τα 
ζώα, μέχρι να γίνουν γνωστές περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον ιό. 

•Αν	 είναι	 δυνατόν,	 ένα	άλλο	μέλος	 του	 νοι-
κοκυριού σας να φροντίζει τα ζώα σας ενώ 
είστε άρρωστοι. 
•Αν	είστε	άρρωστοι	με	το	COVID-19,	αποφύ-
γετε την επαφή με το κατοικίδιο ζώο σας, όχι 
μόνο στα παιχνίδια και τα χάδια με τον σκύ-
λο ή την γάτα σας, αλλά και στο τάισμα τους, 
στον καθαρισμό τους κλπ. 
•Εάν	δεν	μπορείτε	παρά	να	φροντίσετε	εσείς	
το κατοικίδιο ζώο σας ή βρίσκεστε αναγκα-
στικά σε χώρο με ζώα ενώ είστε άρρωστοι, 
•πλένετε	τα	χέρια	σας	πριν	και	μετά	από	την	
αλληλεπίδραση με τα κατοικίδια ζώα και
•φορέστε	μάσκα	προσώπου.	
Ενημερώστε το ιατρείο, το νοσοκομείο, ή το 
Κέντρο Αναφοράς πριν φτάσετε
Εάν έχετε ένα ιατρικό ραντεβού, καλέστε 
το νοσοκομείο, το κέντρο αναφοράς , ή 
το ιατρείο και ενημερώστε ότι ίσως έχετε, 
COVID-19. Αυτό θα βοηθήσει το νοσοκομείο 
ή το ιατρείο να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
για να εμποδίσουν την διασπορά του κορω-
νοϊού στον χώρο, τους ασθενείς και το ιατρο-
νοσηλευτικό προσωπικό 

Φορέστε μια μάσκα προσώπου
Εάν έχετε εμφανίσει ήπια συμπτώματα, θα 
πρέπει να φοράτε μάσκα 
•όταν	 βρίσκεστε	 κοντά	 σε	 άλλους	 ανθρώ-
πους (π.χ. μοιράζοντας ένα δωμάτιο ή όχη-
μα) 
•ή	μαζί	με	κατοικίδια	ζώα,	
•και	ιδιαίτερα	πριν	μπείτε	σε	δημόσιο	χώρο,	
χώρο ιατρικών υπηρεσιών, ιατρείο, διαγνω-
στικό κέντρο ή νοσοκομείο. 
Αν δεν μπορείτε να φορέσετε μάσκα (για πα-
ράδειγμα, επειδή προκαλεί δυσκολία στην 
αναπνοή), τότε οι άνθρωποι που μένουν 
μαζί σας 
•δεν	πρέπει	να	μένουν	στο	ίδιο	δωμάτιο	μαζί	
σας, ή 
•θα	πρέπει	να	φορούν	μάσκα	όταν	μπαίνουν	
στο δωμάτιό σας.
Καλύψτε τον βήχα σας και το φτέρνισμα με 
χαρτομάντηλο 
•Καλύψτε	το	στόμα	και	τη	μύτη	σας	με	χαρ-
τομάντηλο όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. 
•Ρίξτε	 τα	 χρησιμοποιημένα	 χαρτομάντηλα	
σε ένα δοχείο απορριμμάτων. 
•Πλύνετε	 αμέσως	 τα	 χέρια	 σας	 με	 σαπούνι	
και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα 
Καθαρίζετε τα χέρια σας συχνά
Πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και 
νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή κα-
θαρίστε τα χέρια σας με αλκοολούχο απολυ-
μαντικό χεριών που περιέχει αλκοόλ 60 έως 
95%, καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες των 
χεριών σας και τρίβοντάς όλα τα σημεία μέ-
χρι να στεγνώσουν. Το σαπούνι και το νερό 

πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμη-
ση εάν τα χέρια είναι ορατά βρώμικα.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και 
το στόμα σας. 
Αποφύγετε να μοιράζεστε προσωπικά είδη 
οικιακής χρήσης
Αν έχετε εμφανίσει συμπτώματα, δεν πρέπει να 
μοιράζεστε 
•φαγητά,	
•ποτά,	
•κύπελλα,	
•σκεύη,	
•πετσέτες	
•ή	κλινοσκεπάσματα	
•με	άλλους	ανθρώπους	
•ή	κατοικίδια	ζώα	στο	σπίτι	σας.	
Μετά τη χρήση αυτών των αντικειμένων, πρέ-
πει να πλυθούν καλά με σαπούνι και νερό.

Καθαρίζετε όλες τις μεταλλικές και σκληρές 
επιφάνειες κοινής χρήσης καθημερινά
Οι επιφάνειες όπου ο COVID-19 επιβιώνει 
είναι, κατ’ αρχήν, οι σκληρές και μεταλλικές 
επιφάνειες, όπως υπολογιστές, tabletop, 
πόμολα, είδη μπάνιου, τουαλέτες, τηλέφω-
να, πληκτρολόγια, τάμπλετ, σκεύη κουζίνας, 
όπως και τα κομοδίνα.

Καθαρίζετε επίσης και τις επιφάνειες που 
μπορεί να έχουν αίμα, κόπρανα ή σωματικά 
υγρά. 
•Χρησιμοποιήστε	οικιακό	σπρέι	καθαρισμού	
ή χλωρίνη, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες 
του προϊόντος, 
και λάβετε υπόψιν τις όποιες προφυλάξεις 
συστήνονται για την εφαρμογή του προϊό-
ντος, όπως τη χρήση γαντιών
•Βεβαιωθείτε	ότι	έχετε	καλό	αερισμό	κατά	τη	
χρήση του προϊόντος.
Παρακολουθείτε τα συμπτώματά σας
•Ζητήστε	 άμεση	 ιατρική	 φροντίδα	 εάν	 η	
ασθένειά σας επιδεινώνεται (π.χ. δυσκολία 
στην αναπνοή). 
•Πριν	απευθυνθείτε	στα	Κέντρα	αναφοράς	ή	
τα νοσοκομεία,, ενημερώστε ότι έχετε αξιο-
λογηθεί , ως ύποπτο ή ταυτοποιημένο κρού-
σμα COVID-19.
•Τοποθετήστε	 μια	 μάσκα	 προσώπου	 πριν	
μπείτε στο νοσοκομείο ή την όποια ιατρική 
εγκατάσταση.
Αυτά τα βήματα βοηθούν στο να μην μολυν-
θούν ή εκτεθούν στον μόλυνση τα άλλα άτομα 
στην αίθουσα αναμονής ή οι άλλοι ασθενείς 
στο νοσοκομείο.
•Ακολουθείτε	σε	κάθε	περίπτωση	τις	οδηγίες	
του γιατρού σας και συνεργαστείτε κατά το 
δυνατόν καλυτέρα με το νοσοκομείο, το Κέ-
ντρο Αναφοράς , ή τον ΕΟΔΥ.

Οδηγίες για την πρόληψη της διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης 
ήπιων συμπτωμάτων σε κάποιο μέλος της οικογένειας 
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•Εάν	 βρίσκεστε	 σε	 επείγουσα	 ιατρική	 ανά-
γκη και απευθυνθείτε στο 166, ενημερώστε 
το προσωπικό διακομιδής ότι είστε πιθανό 
κρούσμα COVID-19.
•Εάν	 είναι	 δυνατόν,	 φορέστε	 μάσκα	 πριν	
φθάσει το ΕΚΑΒ 

Πότε μπορείτε να διακόψτε την κατ’ οίκον 
απομόνωση

Όταν τα μέτρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρ-
νηση θα γίνουν περισσότερο ελαστικά, άτο-
μα που έχουν εμφανίσει ήπια συμπτώματα 
τα οποία θα υποχωρήσουν, θα μπορούν , με 
την έγκριση του γιατρού τους να επιστρέ-
ψουν σε καθημερινές δραστηριότητες, και 
να διακόψουν την απομόνωση στο σπίτι.
Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένο COVID-19 θα 
πρέπει να παραμένουν σε καθεστώς απο-
μόνωσης στο σπίτι, έως ότου ο κίνδυνος να 
μεταδώσουν τον ιό σε άλλους θεωρηθεί χα-
μηλός.
η διακοπή των προληπτικών μέτρων, του 
διαχωρισμού του ατόμου που εμφάνισε συ-
μπτώματα, και της επιστροφής σε καθημερι-
νές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνε-
ται κατά περίπτωση, σε συνεννόηση με τον 
γιατροί και το νοσοκομείο.

Προτεινόμενες προφυλάξεις για την παρα-
μονή στο σπίτι των “στενών επαφών”, των 
μελών της οικογένειας ή του νοικοκυριού, 
τους συγγενείς και τους φροντιστές, 
με ασθενή με συμπτωματικό εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένο COVID-19 ή ασθενή υπό 
έρευνα
Τα μέλη του νοικοκυριού, οι οικείοι και οι 
φροντιστές χαρακτηρίζονται στενές επαφές 
των ατόμων με συμπτωματικό, εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένο COVID-19 ή των ατόμων 
υπό έρευνα, λόγω του ότι έρχονται σε στενή 
επαφή με το κρούσμα, κατά την διάρκεια της 
συμβίωσης και των καθημερινών δραστηρι-
οτήτων, αλλά και κατά την διάρκεια παροχής 
φροντίδας προς το άτομο αυτό. 
Τα άτομα που χαρακτηρίζονται στενές επα-
φές θα πρέπει να παρακολουθούν την υγεία 
τους προσεκτικά και σχολαστικά.
Θα πρέπει να ειδοποιήσουν τον γιατρό τους 
ή τον ΕΟΔΥ αμέσως εάν αναπτύξουν συ-
μπτώματα που υποδηλώνουν το COVID-19 
(π.χ. πυρετός, βήχας, δύσπνοια). 
Οι στενές επαφές πρέπει επίσης να ακολου-
θούν τις παρακάτω συστάσεις:
Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και μπορείτε να 
βοηθήσετε τον ασθενή να ακολουθήσει τις 
οδηγίες του γιατρού του για ιατρική αγωγή 
και περίθαλψη. 
Θα πρέπει να βοηθήσετε τον ασθενή στις 
βασικές ανάγκες του σπιτιού και να παρά-
σχετε υποστήριξη για να προμηθευτείτε 
είδη παντοπωλείου, συνταγές και άλλες προ-
σωπικές ανάγκες.
Παρακολουθήστε τα συμπτώματα του ασθε-
νούς.

Εάν ο ασθενής παρουσιάσει επιδείνωση, 
•ενημερώστε	άμεσα	τον	γιατρό	του	,	ή	το	νο-
σοκομείο όπου παρακολουθείται. 
•Ειδοποιείστε	τον	ΕΟΔΥ	,	και	ενημερώστε	για	
την κατάσταση αφού αναφέρετε ότι ο ασθε-
νής είναι κρούσμα υπό διερεύνηση ή είναι 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένο COVID-19. 

•Ζητήστε	 από	 τον	 γιατρό,	 ή	 από	 την	 τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ , πρόσθετη 
καθοδήγηση 
•Εάν	ο	ασθενής	χρήζει	 επείγουσας	 ιατρικής	
περίθαλψης και πρέπει να καλέσετε 166 ενη-
μερώστε την ομάδα του ΕΚΑΒ ότι ο ασθενής 
έχει ή έχει αξιολογηθεί για το COVID-19.
Τα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να παραμεί-
νουν σε άλλο δωμάτιο ή να διαχωριστούν 
από τον ασθενή, για όσο δυνατόν μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του νοικοκυ-
ριού θα πρέπει να χρησιμοποιούν ξεχωριστό 
υπνοδωμάτιο και μπάνιο, εφόσον υπάρχουν.
Περιορίστε τις επισκέψεις στο σπίτι ή και 
απαγορεύστε τις αν δεν υπάρχει ουσιαστική 
ανάγκη να πραγματοποιηθούν.
Τα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να φρο-
ντίζουν τα κατοικίδια και όχι οι ασθενείς, οι 
οποίοι δεν πρέπει να αγγίζουν τα κατοικίδια 
ζώα όσοι είναι άρρωστοι. 
Βεβαιωθείτε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι στο 
σπίτι αερίζονται καλά και ανοίγετε τα παρά-
θυρα όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέ-
πουν.
Απαραίτητη η τήρηση της Υγιεινής των χε-
ριών. 
Πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και 
νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή 
χρησιμοποιήστε αλκοολούχο απολυμαντι-
κό χεριών που περιέχει αλκοόλ 60 έως 95%, 
καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες των χεριών 
σας και τρίβοντάς μέχρι τα χέρια να στεγνώ-
σουν. Το σαπούνι και το νερό πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται κατά προτίμηση εάν τα χέρια 
είναι ορατά βρώμικα.

Μην αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα 
αν δεν έχετε απολυμάνει τα χέρια σας. 
Εσείς και ο ασθενής θα πρέπει να φοράτε μια 
μάσκα προσώπου κατά την φροντίδα του, ή 
εάν βρίσκεστε στο ίδιο δωμάτιο.
•Φοράτε	μια	μάσκα	προσώπου	μίας	χρήσης	
και γάντια όταν αγγίζετε ή έρχεστε σε επαφή 
με το αίμα, τα κόπρανα ή τα σωματικά υγρά 
του ασθενούς, όπως σάλιο, πτύελα, ρινική 
βλέννα, εμετό, ούρα.
Πετάξτε τις μάσκες και τα γάντια μίας χρή-
σης μετά τη χρήση τους. 
Μην επαναχρησιμοποιείτε.
Κατά την αφαίρεση του ατομικού προστα-
τευτικού εξοπλισμού, 
•πρώτα	αφαιρέστε	και	πετάξτε	τα	γάντια.	
•Στη	 συνέχεια,	 καθαρίστε	 αμέσως	 τα	 χέρια	
σας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο απο-
λυμαντικό χεριών.
•Στη	συνέχεια,	αφαιρέστε	και	απορρίψτε	τη	
μάσκα προσώπου και

•καθαρίστε	αμέσως	τα	χέρια	σας	πάλι	με	σα-
πούνι και νερό ή αλκοολούχο απολυμαντικό 
χεριών.
Αποφύγετε να μοιράζεστε είδη οικιακής χρή-
σης με τον ασθενή. 
Δεν πρέπει να μοιράζεστε 
•τα	πιάτα,	
•τα	ποτήρια,	
•τα	κύπελλα,	
•τα	μαγειρικά	σκεύη,	
•τις	πετσέτες,	
•τα	κλινοσκεπάσματα	
ή άλλα αντικείμενα. 

Αφού ο ασθενής χρησιμοποιήσει αυτά τα 
αντικείμενα, θα πρέπει να τα πλένετε προ-
σεκτικά 

Καθαρίστε καθημερινά όλες τις σκληρές και 
μεταλλικές επιφάνειες , 
•όπως	μετρητές,	πόμολα,	είδη	μπάνιου,	του-
αλέτες, τηλέφωνα, πληκτρολόγια, ταμπλέτες 
και κομοδίνα κ.α. 
•Επίσης,	καθαρίστε	τις	επιφάνειες	που	μπο-
ρεί να έχουν αίμα, κόπρανα ή σωματικά 
υγρά πάνω τους.
•Χρησιμοποιήστε	οικιακό	προϊόν	ή	χλωρίνη	
σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος  
•βεβαιωθείτε	ότι	έχετε	καλό	αερισμό	κατά	τη	
χρήση του προϊόντος.

Πλύνετε καλά τα ρούχα.
•Αφαιρέστε	αμέσως	και	πλύνετε	τα	ρούχα	ή	
τα κλινοσκεπάσματα που περιέχουν αίμα, 
κόπρανα ή σωματικά υγρά.
•Φοράτε	 γάντια	 μίας	 χρήσης	 κατά	 το	 χειρι-
σμό λερωμένων αντικειμένων και κρατήστε 
τα λερωμένα αντικείμενα μακριά από το 
σώμα σας. 
•Καθαρίστε	 τα	 χέρια	 σας	 (με	 σαπούνι	 και	
νερό ή απολυμαντικό χεριών με βάση το 
αλκοόλ) αμέσως μετά την αφαίρεση των γα-
ντιών σας.

Γενικά, χρησιμοποιείτε ένα κανονικό απορ-
ρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του πλυντηρίου και στεγνώστε 
προσεκτικά χρησιμοποιώντας τις θερμότε-
ρες θερμοκρασίες που συνιστώνται στην 
ετικέτα του ρουχισμού.

Τοποθετήστε όλα τα χρησιμοποιημένα γά-
ντια μίας χρήσης, μάσκες προσώπου και 
άλλα μολυσμένα αντικείμενα σε δοχείο και 
απομακρύνετέ τα. 

Καθαρίστε τα χέρια σας (με σαπούνι και νερό 
ή απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ) 
αμέσως μετά το χειρισμό αυτών των αντι-
κειμένων. Το σαπούνι και το νερό πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση εάν τα 
χέρια είναι ορατά βρώμικα.

Συζητήστε τυχόν επιπλέον ερωτήσεις με το 
γιατρό σας, ή τον ΕΟΔΥ.
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η ανάγκη θωράκισης του συστήματος υγείας 
για την ενδονοσοκομειακή διασπορά του ιού, 
συζητήθηκε στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη 
της Επιτροπής για την Αναχαίτιση της Επιδημί-
ας του ΙΣΑ η Επιτροπή για την Αναχαίτιση της 
Επιδημίας του ΙΣΑ πραγματοποίησε σήμερα 
έκτακτη σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό 
την προεδρία του Γ. Πατούλη και εξέτασε τα νέα 
δεδομένα για την εξάπλωση της επιδημίας. Συ-
ζητήθηκε μεταξύ άλλων ο μεγάλος κίνδυνος της 
ενδονοσοκομειακής διασποράς του ιού και το-
νίστηκε η επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστούν 
συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόμενους 

στο σύστημα Υγείας. η Περιφέρεια Αττικής και 
ο ΙΣΑ προσπαθούν να συνδράμουν διασφαλί-
ζοντας ποσότητες προστατευτικού υλικού για 
τους ιδιώτες γιατρούς της ΠΦΥ, ωστόσο είναι ζή-
τημα υψίστης προτεραιότητας, η θωράκιση του 
υγειονομικού συστήματος. Επίσης συζητήθηκε 
το κρίσιμο ζήτημα των διαγνωστικών εξετάσε-
ων. Τονίστηκε ότι η μόνη αξιόπιστη μέθοδος 
διάγνωσης του κορωνοϊού είναι μέσω του μο-
ριακού τεστ που διενεργείται στα πιστοποιη-
μένα εργαστήρια. Αντίθετα, τέθηκαν σοβαρές 
επιφυλάξεις για την ασφάλεια και την αξιοπιστία 
των διαγνωστικών τεστ που κυκλοφορούν στην 

αγορά.  Ο ΙΣΑ καλεί το Υπουργείο Υγείας και 
τους αρμόδιους φορείς να πάρει άμεσα επίση-
μη θέση, σχετικά με την ασφάλεια αυτών των 
προϊόντων που διακινούνται στην αγορά κυρί-
ως μέσω φαρμακείων και μέχρι να διευκρινιστεί 
το θέμα ζητά να απαγορευτεί η πώληση τους. 
Επίσης ο ΙΣΑ ζητά να αυξηθούν οι πιστοποιημέ-
νες δομές που κάνουν τα διαγνωστικά τεστ με 
την αξιόπιστη μοριακή μέθοδο. Μετά το πέρας 
της σύσκεψης, ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης 
τόνισε τα εξής : «η εξάπλωση της επιδημίας στη 
χώρα μας ανοίγει συνέχεια νέα μέτωπα. η εν-
δονοσοκομειακή διασπορά του ιού είναι ένας 
μεγάλος κίνδυνος που πρέπει εγκαίρως να αντι-
μετωπίσουμε θωρακίζοντας το σύστημα πριν 
πάρει το πρόβλημα ανεξέλεγκτες  διαστάσεις. 
Παράλληλα η διενέργεια αξιόπιστων διαγνωστι-
κών εξετάσεων σε όσο μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού είναι ένα ακόμα ζήτημα καθοριστι-
κής σημασίας για την αναχαίτιση της επιδημίας».

Δημιουργείται δωρεάν ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή με την οποία ο πολίτης απευθείας (με 
βιντεοκλήση) θα έχει οπτική επαφή με ιατρούς 
για την παροχή συμβουλών για την αντιμετώπι-
ση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Γ. Πατούλης: 
«Με ένα πάτημα κουμπιού δωρεάν στο σπίτι του 
ο πολίτης της Αττικής έρχεται σε επαφή με εξει-
δικευμένους γιατρούς του ΙΣΑ - Αξιοποιούμε τη 
σύγχρονη τεχνολογία και σε συνεργασία με την 
επιστημονική - ιατρική κοινότητα της Αθήνας 
συμβάλλουμε στο περιορισμό του κορωνοϊού»
Στη τελική ευθεία για την έναρξη της εφαρμο-
γής ειδικού συστήματος παροχής δωρεάν υπη-
ρεσιών τηλεϊατρικής στους πολίτες της Αττικής 
βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών. Στόχος της συγκεκριμένης 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα είναι 
έτοιμη σε λίγες ώρες για δοκιμαστική λειτουργία 

προκειμένου από αύριο να μπορεί να τεθεί σε 
πλήρη εφαρμογή, θα είναι η διαδικτυακή επι-
κοινωνία ασθενών και ιατρών για την καλύτερη 
αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωνοϊού. Με τον 
τρόπο αυτό, πολίτες που δεν πρέπει να πάνε στο 
νοσοκομείο, είτε επειδή έχουν ήπια συμπτώματα 
της νόσου COVID-19, είτε επειδή ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες θα μπορούν απευθείας με βιντε-
οκλήση να συνομιλούν με διάφορες ειδικότητες 
γιατρών (γενικής ιατρικής, παθολόγο, πνευμο-
νολόγο, ψυχίατρο, παιδίατρο, κ.α). Με το τρόπο 
αυτό οι γιατροί που θα έχουν οπτική εικόνα του 
ασθενούς θα δίνουν τις πρώτες συμβουλές και 
συστάσεις για τυχόν συμπτώματα που μπορεί να 
σχετίζονται με τον ιό. Ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης, ο οποίος συντονίζει τις διαδικασίες 
για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, επι-
σημαίνει: «Αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία 

και σε συνεργασία με την επιστημονική - ιατρική 
κοινότητα, συμβάλλουμε στην κατ’ οίκον εξέτα-
ση των πολιτών. Τα οφέλη από τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή θα είναι σημαντικά για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας καθώς περιορίζονται οι 
μετακινήσεις των πολιτών και αποφορτίζονται 
τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Αυτή την κρίσιμη 
στιγμή,	κανείς	δεν	περισσεύει.	Ζητάμε	από	τους	
γιατρούς μέλη του ΙΣΑ να ενταχθούν στην εφαρ-
μογή προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στους συμπολίτες μας. Μέσω του συστήμα-
τος «on call» τηλεϊατρικής, όπως άλλωστε έχου-
με πράξει και με την υλοποίηση του Τηλεφωνικού 
Κέντρου Βοήθειας και Πληροφόρησης για τον 
Κορωνοϊό 2142142000, συμβάλλουμε στη πράξη 
στο δραστικό περιορισμό της διασποράς του κο-
ρωνοϊού. Κοινός στόχος όλων μας ο περιορισμός 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού». 

Ο ΙΣΑ ζητά να ληφθούν μέτρα σε σούπερ 
μάρκετ και φαρμακεία για την κατ οίκον 
εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων και την 
αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους τους

Σύστημα παροχής δωρεάν υπηρεσιών τηλεϊατρικής στους πολίτες 
της Αττικής θέτουν σε λειτουργία η Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

•	2157	βιντεοκλήσεις	μέσα	σε	δύο	24ωρα
•	 4	 στους	 10	 πολίτες	 νεαρά	 άτομα	 ηλικίας	 18	
έως 35 ετών.
Γ. Πατούλης: «Οι πολίτες δεν είναι μόνοι 
τους. Είμαστε δίπλα τους και όλοι μαζί θα 
δώσουμε τη μάχη για να αναχαιτίσουμε την 
επιδημία, διατηρώντας τη σωματική και τη 
ψυχική μας υγεία.» Το αποτύπωμα της επιδημίας 
στη ψυχολογία του κόσμου δείχνει η μεγάλη ανταπό-
κριση των πολιτών στο πρωτοποριακό σύστημα τη-
λε-ψυχιατρικής που έθεσε στη διάθεση των πολιτών, 
ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής, με την στήριξη της 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας και της Melapus. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μέσα σε δύο 24ωρα (20-22 Μαρτί-
ου), έγιναν περισσότερες από 2157 βιντεοκλήσεις και 

μάλιστα 4 στους 10 πολίτες που απευθύνθηκαν ήταν 
νεαρά άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών. Το 72,3% ήταν 
από γυναίκες ενώ το 27,7% από ήταν από άντρες. Οι 
περισσότεροι ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 35 έως 44 
ετών (27,49% ) και ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 
25-35 (24,56%), 45-53 (19,88%), 18-24 (14,62 %), 55-64 
(9,94%), και άνω των 65 (3,51%). Επίσης 9.677 άτομα 
αναζήτησαν πληροφορίες στην πλατφόρμα ενώ 
862 ξεκίνησαν συνεδρίες. Το 60% ήταν από το Νομό 
Αττικής, το 15% από το Νομό Θεσσαλονίκης και 10% 
από τον Πειραιά. Τα θέματα που ανέφεραν οι πολί-
τες αφορούσαν κυρίως νοσοφοβία, κρίσεις πανικού, 
κλειστοφοβία, προβλήματα σχέσεων αλλά και απο-
ρίες για πρακτικά ζητήματα συνταγογράφησης. Σχο-
λιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 

τόνισε τα εξής: «η κρίσιμη κατάσταση που περνάει η 
χώρα και οι πρωτοφανείς συνθήκες που έχουν δια-
μορφωθεί αφήνουν ισχυρό ψυχολογικό αποτύπωμα 
και πολύς κόσμος έχει την ανάγκη υποστήριξης από 
ειδικό. ωστόσο οι πολίτες δεν είναι μόνοι τους. Είμα-
στε δίπλα τους και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για 
να αναχαιτίσουμε την επιδημία, διατηρώντας τη σω-
ματική και τη ψυχική μας υγεία.» Το πρόγραμμα που 
πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Melapus,- η 
οποία είναι η μεγαλύτερη OnLine πλατφόρμα τηλε-
ψυχιατρικής στην Ευρώπη- παρέχει τη δυνατότητα 
δωρεάν επικοινωνίας και προγραμματισμού συνεδρι-
ών με Ψυχιάτρους και πιστοποιημένους Ψυχολόγους 
τηλεϊατρικά. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν 
στο παρακάτω link: www.sessions.melapus.com/en

Το αποτύπωμα της επιδημίας στη ψυχολογία του κόσμου δείχνει η μεγάλη 
ανταπόκριση των πολιτών στο πρωτοποριακό σύστημα τηλε-ψυχιατρικής 
που έθεσε στη διάθεση των πολιτών, ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής
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Τη λήψη οικονομικών μέτρων για τη στήριξη 
των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, ζητά ο ΙΣΑ με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα. Ειδικότερα στην επιστολή του 
Ι.Σ.Α. επισημαίνονται τα εξής: «Ο ΙΣΑ στηρί-
ζει τις εξαγγελίες σας για την λήψη μέτρων 
σε οικονομικό, ασφαλιστικό και κοινωνικό 
επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
παρενέργειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
στην χώρα μας. Θεωρούμε ότι κινούνται προς 
την σωστή κατεύθυνση, με γνώμονα πάντα 
την κοινωνική ευαισθησία, για τους κλάδους 
και τις επιχειρήσεις οι οποίες με Π.Ν.Π. και 
υπουργικές αποφάσεις υποχρεωτικά, για το 
καλό της δημόσιας υγείας, αναστέλλουν την 
λειτουργία τους. Επίσης θεωρούμε ότι ασφα-
λώς οι ιδιωτικές δομές υγείας θα πρέπει να 
εξαιρεθούν  από το μέτρο της αναστολής 
λειτουργίας τους, αφού είναι δεδομένο ότι οι 

ιδιώτες ιατροί και οι ιατρικές εταιρείες είναι 
στην εμπροσθοφυλακή της μάχης ενάντια 
στην πανδημία, μαζί με τους ιατρούς και το 
λοιπό προσωπικό της δημόσιας υγείας. Αυτό 
που πρέπει όμως να επισημανθεί είναι ότι 
πολλά από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν τόσο 
σε οικονομικό όσο και σε ασφαλιστικό επίπε-
δο δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον ιδι-
ωτικό τομέα παροχής υγείας αφού ο συγκε-
κριμένος κλάδος δεν εμπίπτει στην υποχρε-
ωτική αναστολή λειτουργείας επιχειρήσεων. 
Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι 
λόγω του φόβου των πολιτών και της ορθής 
προτροπής να ελαχιστοποιηθούν  οι μετακι-
νήσεις, ο κύκλος εργασιών του ιδιωτικού το-
μέα υγείας μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς. 
Από την άλλη μεριά οι ιατροί λειτουργούν κα-
νονικά τα ιατρεία τους, με το σύνολο του προ-
σωπικού τους διατηρώντας επιπρόσθετα το 
σύνολο των καθημερινών λειτουργικών εξό-

δων τους, στα πλαίσια της διασφάλισης της 
δημόσια υγείας. Στο ίδιο πνεύμα σας έχουμε 
ήδη αποστείλει την από 08/03/2020 επιστολή 
μας με την οποία ζητήσαμε την αναστολή πά-
σης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων όπως και των δανειακών υπο-
χρεώσεων προς τράπεζες. Γι’ αυτούς ακριβώς 
τους λόγους  όμως θα πρέπει να ληφθούν 
αντίστοιχα οικονομικά μέτρα στήριξης για το 
σύνολο των ιδιωτικών δομών παροχής πρω-
τοβάθμιας υγείας στην χώρα μας προκείμε-
νου να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους 
στην καταπολέμηση της πανδημίας και στην 
παροχή των ιατρικών τους υπηρεσιών έτσι 
ώστε να στηριχτούν οι δημόσιες δομές υγείας 
που δέχονται μεγάλο φόρτο λόγω της κρίσης. 
Ελπίζουμε να επιδείξετε την ίδια κοινωνική 
ευαισθησία και στα δίκαια αυτά αιτήματα του 
ιατρικού κλάδου και αναμένουμε την άμεση 
ανταπόκριση σας».

Ο ΙΣΑ ζητά τη λήψη οικονομικών μέτρων για τη στήριξη των ιδιωτικών 
Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα

Οι πολίτες δωρεάν θα μπορούν να καταγγέλ-
λουν σ’ αυτό φαινόμενα αισχροκέρδειας, να 
ζητούν βοήθεια και ενημέρωση για τον Κορω-
νοϊό και να αναφέρουν περιπτώσεις μοναχικών 
πολιτών που θέλουν υποστήριξη.
Γ. Πατούλης: Όσοι αισχροκερδούν σήμερα 
διαπράττουν έγκλημα.
η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ ανακοινώνουν 
την ενεργοποίηση του τετραψήφιου Τηλεφωνι-
κού Κέντρου 1110 στο οποίο οι πολίτες θα μπο-
ρούν, χωρίς καμία χρέωση, να καταγγέλλουν 
φαινόμενα αισχροκέρδειας, να ζητούν βοή-
θεια και ενημέρωση για τον Κορωνοϊό και να 
αναφέρουν περιπτώσεις μοναχικών πολιτών 
που θέλουν υποστήριξη.
Να σημειωθεί ότι η δημιουργία του κρίθηκε 
αναγκαία καθώς η Περιφέρεια Αττικής δέχεται 
το τελευταίο διάστημα δεκάδες καταγγελίες 
από πολίτες, που αναφέρονται σε φαινόμενα 
αισχροκέρδειας από επιτήδειους, οι οποίοι 
εκμεταλλεύονται με ανήθικο τρόπο την έλλει-

ψη από την αγορά προϊόντων όπως είναι τα 
αντισηπτικά και τα είδη προστασίας και ατο-
μικής υγιεινής. Μάλιστα καταγγέλλουν ότι τα 
προϊόντα διατίθενται σε τιμές που ξεπερνούν 
ακόμη και το 400% των τιμών που ίσχυαν, 
πριν εμφανιστεί ο ιός. Σε αυτές τις καταγγελί-
ες υπάρχουν και περιπτώσεις που τα προϊόντα 
αυτά είναι αμφίβολης ποιότητας. Παράλληλα 
διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης των συστη-
μάτων υποστήριξης και αλληλεγγύης σε ευ-
παθείς και μοναχικές ομάδες συμπολιτών μας. 
Να σημειωθεί ότι με βάση το σχεδιασμό του 
νέου τετραψήφιου αριθμού 1110 οι πολίτες θα 
μπορούν να το αξιοποιούν και ως Τηλεφωνικό 
Κέντρο Βοήθειας και Πληροφόρησης για τον 
Κορωνοϊό, όπως έπρατταν μέχρι σήμερα μέσω 
του 2142142000. η δημιουργία του υλοποιεί-
ται μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του 
ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. Το 
κέντρο 1110 θα λειτουργεί ως «ομπρέλα προ-
στασίας» και ενημέρωσης των πολιτών  όλο το 

24ωρο.
Με αφορμή τη σχετική πρωτοβουλία ο 
Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαί-
νει: «Oι υπηρεσίες και το προσωπικό της 
Περιφέρειας, στο πλαίσιο των αρμοδιο-

τήτων μας, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για 
την προστασία των πολιτών. Δημιουργούμε 
όλοι μαζί, Περιφέρεια Αττικής, ΙΣΑ και πολίτες, 
μια συμμαχία ευθύνης, τόσο για να σταμα-
τήσουμε την αισχροκέρδεια, όσο και για να 
υποστηρίξουμε μοναχικές ομάδες συμπολιτών 
μας. Στις δύσκολες ώρες που βιώνουμε σε εθνι-
κό και παγκόσμιο επίπεδο οφείλουμε να βοη-
θήσουμε τους συμπολίτες μας. Όσοι αισχρο-
κερδούν σήμερα διαπράττουν έγκλημα. Μέσα 
από τις καταγγελίες στο τηλεφωνικό κέντρο 
1110, θα ενταθούν στοχευμένα οι έλεγχοι στην 
αγορά, ενώ παράλληλα θα γίνει χαρτογράφη-
ση και των αναγκών των ευπαθών ομάδων 
που έχουν άμεση ανάγκη φροντίδας και υπο-
στήριξης». Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σε 
όλες τις εταιρείες τηλεφωνίας (ΟΤΕ - Cosmote, 
Vodafone, Wind, Forthnet), οι οποίες δέχθηκαν 
να ενεργοποιήσουν τις κλήσεις χωρίς οικονομι-
κή επιβάρυνσή από τους πολίτες.

Ενεργοποιείται το τετραψήφιο τηλεφωνικό Κέντρο 
1110 από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επι-
στολή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, 
στην οποία ζητά να διερευνήσει αν είναι 
ασφαλή και έγκυρα τα διαγνωστικά τεστ για 
τον κορωνοϊό που διακινούνται στην αγορά. 
Ειδικότερα, ο ΙΣΑ στην επιστολή του επι-
σημαίνει ότι σε φαρμακεία διακινούνται τις 
τελευταίες μέρες τεστ για τη διάγνωση του 

κορωνοϊού, σκευάσματα που δεν γνωρίζου-
με αν έχουν γνωστοποιηθεί ή εγκριθεί από 
σας. Αναμφίβολα η συγκεκριμένη εξέταση 
είναι ιατρική πράξη, η οποία πρέπει να διε-
νεργείται μόνο κατ΄ εντολή ιατρού σε συγκε-
κριμένο χρόνο και μόνο από ιατρούς. Είναι 
γνωστό ότι διαγνωστική εξέταση που διε-
νεργήθηκε ακαίρως ή χωρίς ενδείξεις μπορεί 

να έχει ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, με 
ό,τι  αυτό συνεπάγεται. Παρακαλούμε για τις 
δικές σας άμεσες ενέργειες στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων σας, ώστε να διερευνηθεί αν 
πράγματι κάτι τέτοιο συμβαίνει και να ενη-
μερωθεί το κοινό με γνώμονα τη δημόσια 
υγεία. Απαιτούνται σοβαροί και υπεύθυνοι 
χειρισμοί από όλους.

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
στην οποία ζητά να διερευνήσει αν είναι ασφαλή και έγκυρα 
τα διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό που διακινούνται στα φαρμακεία
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Γ. Πατούλης: «Είμαστε δίπλα στους πολίτες 
της Αττικής .Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη 
για να αναχαιτίσουμε την επιδημία, δια-
τηρώντας τη σωματική και τη ψυχική μας 
υγεία»
Πρωτοποριακό σύστημα τηλε-ψυχιατρικής 
θέτει στη διάθεση των πολιτών, ο ΙΣΑ και η 
Περιφέρεια Αττικής, για τη υποστήριξη των 
πολιτών που έχουν επιβαρυνθεί ψυχολογικά 
τις κρίσιμες αυτές ώρες που περνάει η χώρα 
μας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη  
συνεργασία της Melapus, η οποία είναι η με-
γαλύτερη online πλατφόρμα τηλε-ψυχιατρι-
κής στην Ευρώπη, αποκλειστικά για τη ψυχική 
υγεία. η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει τη 
δυνατότητα επικοινωνίας και προγραμματι-

σμού συνεδριών με Ψυχιάτρους και πιστοποι-
ημένους Ψυχολόγους τηλεϊατρικά. Με αίσθη-
μα ευθύνης, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, θα 
παρέχεται δωρεάν για τους επόμενους τρείς 
μήνες, η χρήση του λογισμικού τηλε-ιατρικής 
για εκτίμηση, ενημέρωση, ευπαθών ομάδων 
και χρόνιων ασθενών και όσων χρειάζονται 
βοήθεια λόγω της επιδημίας.  Σχολιάζοντας το 
θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε 
τα εξής: «η κρίσιμη κατάσταση που περνάει η 
χώρα και οι πρωτοφανείς συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί αφήνουν  ισχυρό ψυχολογικό 
αποτύπωμα και πολύς κόσμος έχει την ανάγκη  
υποστήριξης από ειδικό. Θέλουμε να δημιουρ-
γήσουμε μια ομπρέλα προστασίας ,γύρω από 
τους πολίτες της Αττικής και η ψυχολογική 

υποστήριξή τους εντάσσεται σε αυτή την 
προσπάθεια που γίνεται με στρατηγική 
και συνέπεια. Oι πολίτες δεν είναι μόνοι 
τους .Είμαστε δίπλα τους και όλοι μαζί θα 
δώσουμε τη μάχη για να αναχαιτίσουμε 
την επιδημία, διατηρώντας τη σωματική 
και τη ψυχική μας υγεία» Σημειώνεται ότι 

η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με πολύ απλου-
στευμένη λογική ώστε να χρησιμοποιηθεί από 
τον οποιονδήποτε με ένα κλικ. η online (διαδι-
κτυακή) συνεδρία με την ειδική εφαρμογή βι-
ντεοκλήσης της Melapus δεν χρειάζεται εγκα-
τάσταση επιπλέον προγράμματος για τη συ-
νεδρία. Αρκεί ένα laptop και μια σύνδεση στο 
ίντερνετ.  η Περιφέρεια Αττικής και  ο ΙΣΑ , με 
την στήριξη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρί-
ας και της Melapus, ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για να συνδράμουν τους συμπολίτες μας που 
δοκιμάζονται. Τα βήματα: Κάντε εγγραφή στο
www.melapus.com/el/signup
Αμέσως μετά θα σας σταλούν οδηγίες στα 
email που θα δηλώσετε

Γ. Πατούλης: «Ενισχύουμε 
το δίχτυ προστασίας και 
υποστήριξης των πολιτών 
μέσα από στοχευμένες πρω-
τοβουλίες και παρεμβάσεις. 
Κανένας πολίτης δεν θα είναι 
μόνος του»

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση 
των πολιτών στην πρωτοβου-
λία που έλαβε η Περιφέρεια 
Αττικής και ο ΙΣΑ, να ενερ-
γοποιήσουν τον τετραψήφιο 
Τηλεφωνικό Κέντρο 1110, στο 
οποίο οι πολίτες από χθες 
έχουν τη δυνατότητα, χωρίς 
καμία χρέωση, να καταγγέλ-
λουν φαινόμενα αισχροκέρ-
δειας, να ζητούν βοήθεια και 
ενημέρωση για τον κορωνοϊό 
και να αναφέρουν περιπτώ-
σεις μοναχικών πολιτών που θέλουν 
υποστήριξη. 

Ειδικότερα την πρώτη μέρα της λειτουρ-
γίας του το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε 
πάνω από 1.500 κλήσεις. Το 60% των 
κλήσεων έγιναν για θέματα σχετικά με 
τον κορωνοϊό, το 8% των πολιτών ανα-
ζήτησε οδηγίες για ψυχολογική υποστή-
ριξη, το 31% των κλήσεων αφορούσε 
θέματα κοινωνικής παρέμβασης, ενώ το 
1% των πολιτών κάλεσε για να καταγ-
γείλει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Το 

61% των κλήσεων έγιναν από γυναίκες, 
έναντι του 39% που έγινε από άνδρες. 
Οι επικοινωνίες έγιναν στο μεγαλύτερο 
ποσοστό από τον Νομό Αττικής 86% και 
αμέσως μετά ακολουθεί η Θεσσαλονί-
κη με 3%. Να σημειωθεί ότι με βάση το 
σχεδιασμό του νέου τετραψήφιου αριθ-
μού 1110 οι πολίτες θα μπορούν να το 
αξιοποιούν και ως Τηλεφωνικό Κέντρο 
Βοήθειας και Πληροφόρησης για τον κο-
ρωνοϊό, όπως έπρατταν μέχρι σήμερα 
μέσω του 2142142000. 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και 

Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαί-
νει: «Ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας 
και υποστήριξης των πολιτών μέσα από 
στοχευμένες πρωτοβουλίες και παρεμ-
βάσεις. Κανένας πολίτης δεν θα είναι μό-
νος του. Μέσα από τις καταγγελίες στο 
τηλεφωνικό κέντρο 1110, θα ενταθούν 
στοχευμένα οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ 
παράλληλα θα γίνει χαρτογράφηση και 
των αναγκών των ευπαθών ομάδων που 
έχουν άμεση ανάγκη φροντίδας και υπο-
στήριξης. Όλοι μαζί ενωμένοι σαν μία 
γροθιά θα δώσουμε αυτή την εθνική 
μάχη και θα την κερδίσουμε».

Πρωτοποριακό σύστημα τηλε-ψυχιατρικής θέτει στη 
διάθεση  των πολιτών, ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής 
για τη ψυχολογική υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη

Ξεπέρασαν τις 1.500 κλήσεις την πρώτη μέρα λειτουργίας του τηλεφωνικού 
κέντρου 1110 της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ για την καταγγελία 
φαινομένων αισχροκέρδειας και την ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό
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Γ. Πατούλης: «Η πρωτοβάθμια περίθαλψη 
πρέπει να γίνει ο κυματοθραύστης για να 
μην επιβαρυνθούν τα νοσοκομεία. Στην κρί-
σιμη αυτή ώρα καλούμε τον ιατρικό κόσμο 
να συστρατευτεί και να παραμείνει στην 
πρώτη γραμμή της μάχης, λαμβάνοντας 
αυστηρά μέτρα προστασίας. Στον αγώνα 
που δίνει η πατρίδα μας δεν περισσεύει κα-
νένας»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους ιδιώτες 
γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
να διατηρήσουν ανοιχτά τα ιατρεία τους τη-
ρώντας αυστηρά μέτρα προφύλαξης (πατήστε 

εδώ για να δείτε τις οδηγίες του ΙΣΑ), για προ-
στατέψουν τους ασθενείς και να συμβάλλουν 
στην αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκο-
μείων. Ο ιατρικός κόσμος οφείλει να παραμείνει 
στα καθήκοντά του αξιολογώντας τα περιστατι-
κά κατά περίπτωση και να διασφαλίσει ότι δεν 
θα τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των χρονίως πασχό-
ντων ή των ασθενών που θα εμφανίσουν κά-
ποιο έκτακτο πρόβλημα υγείας. Σχολιάζοντας 
το θέμα, ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνι-
σε τα εξής: «Στην κρίσιμη αυτή ώρα για τη χώρα 
μας καλούμε τον ιατρικό κόσμο να συστρατευ-
τεί και να δώσει τη μάχη για τον ασθενή και την 

πατρίδα μας που βρίσκεται σε πόλεμο με έναν 
αόρατο εχθρό. Οι ιδιώτες γιατροί της ΠΦΥ πρέ-
πει να παραμείνουν στις επάλξεις, μαζί με τους 
νοσοκομειακούς γιατρούς που είναι αξιέπαι-
νοι καθώς δίνουν τον αγώνα με αυταπάρνηση 
σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες τιμώντας τον 
όρκο του Ιπποκράτη. η πρωτοβάθμια περί-
θαλψη πρέπει να γίνει ο κυματοθραύστης για 
να μην επιβαρυνθούν τα δημόσια νοσοκομεία. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ατονήσει η 
παρακολούθηση των ασθενών που πάσχουν 
από χρόνιες νόσους, γιατί η απορρύθμιση των 
παθήσεών τους θα προκαλέσει επιπλοκές που 
αφενός θα βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους 
και αφετέρου θα τους οδηγήσει στα νοσοκο-
μεία, τα οποία ωστόσο δεν πρέπει να επιβαρυν-
θούν περαιτέρω για να σηκώσουν το βάρος της 
επιδημίας. η  πολιτεία με τη συνδρομή μας -η 
Περιφέρεια και ο ΙΣΑ διαθέτουν 50.000 μάσκες 
και 50.000 γάντια στους ιδιώτες γιατρούς-, θα 
πρέπει να διασφαλίσει το αναγκαίο υγειονομι-
κό υλικό για την προστασία του προσωπικού. 
Οι γιατροί της Αθήνας θα μείνουν στην πρώ-
τη γραμμή της μάχης για να προασπίσουν τον 
ασθενή, τη δημόσια υγεία και την πατρίδα»

Ο ΙΣΑ καλεί τους ιδιώτες γιατρούς 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
να παραμείνουν στις επάλξεις, διατηρώντας 
ανοιχτά τα ιατρεία τους για προστατέψουν 
τους ασθενείς και να συμβάλλουν στην 
αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων 
από τις επιπλοκές των χρόνιων περιστατικών

Γ. Πατούλης: «Η πολιτεία οφείλει εδώ 
και τώρα να στηρίξει οικονομικά τους 
ιδιώτες γιατρούς και τα πολυιατρεία για 
να κατορθώσουν να επιβιώσουν και να 
παραμείνουν στις επάλξεις με όλο το επι-
στημονικό δυναμικό τους συμβάλλοντας 
καθοριστικά στην υγειονομική θωράκι-
ση της χώρας».

Tη λήψη μέτρων σε οικονομικό, ασφαλιστι-
κό και κοινωνικό επίπεδο για τη στήριξη των 
ιδιωτών γιατρών και των Φορέων Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας που κινδυνεύουν 
να καταρρεύσουν οικονομικά μέσα στην 
υγειονομική κρίση βάζοντας σε κίνδυνο το 
σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης επισημάνει 

ότι η στήριξη του ιατρικού κόσμου για να 
παραμείνει στις επάλξεις και να στηρίξει το 
Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας είναι ζήτημα 
ύψιστης σημασίας, για τη μάχη που δίνει η 
χώρα μας. Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τονίζει 
τα εξής: «Ο ιατρικός κόσμος παραμένει στις 
επάλξεις έτοιμος να δώσει τη μεγάλη μάχη 
με αυταπάρνηση για να κρατηθεί όρθιο 
το σύστημα υγείας και να σωθούν ζωές. Οι 
ιδιώτες ιατροί και τα πολυιατρεία είναι στην 
εμπροσθοφυλακή της μάχης ενάντια στην 
πανδημία, μαζί με το υγειονομικό προσωπι-
κό της δημόσιας υγείας. Παρά το γεγονός ότι  
έχει σημειωθεί μείωση μέχρι και 70% στον 
κύκλο εργασιών των ιατρείων  και αντιμε-
τωπίζουν πλέον το φάσμα της οικονομικής 
καταστροφής εξακολουθούν να είναι στη 
διάθεση των ασθενών και να στηρίζουν το 

σύστημα υγείας. η οικονομική τους κατα-
στροφή θα οδηγήσει σε κατάρρευση το 
σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
που αποτελεί τον κυματοθραύστη για  να 
μην επιβαρυνθούν τα νοσοκομεία. Επιπρό-
σθετα η συμβολή των ιδιωτών γιατρών και 
των πολυιατρείων θα είναι καθοριστική στην 
παρακολούθηση των ασθενών  και στην 
αποτροπή των επιπλοκών άλλων παθήσεων 
που μπορεί να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές. 
Ζητάμε	άμεσα	την	αναστολή	πάσης	φύσεως	
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώ-
σεων όπως και των δανειακών υποχρεώσε-
ων προς τράπεζες Επίσης επιδότηση μισθών 
στα ιατρεία και τα πολυιατρεία για να παρα-
μείνουν ανοιχτά με όλο το δυναμικό τους και 
να δώσουν τη μάχη της υγειονομικής θωρά-
κισης της χώρας.»

Ο ΙΣΑ ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα για την οικονομική στήριξη 
των ιδιωτικών ιατρείων και των πολυιατρείων που παραμένουν 
στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην επιδημία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕ: «ΕΙ-
ΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗ-
ΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, πληροφο-
ρούμενος τη δημοσίευση – ανάρτηση συ-
ναδέλφου, ιατρού – καρδιολόγου στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, επιθυμεί να δηλώσει 
κατηγορηματικά ότι καταδικάζει κάθε δημο-
σιοποίηση προσωπικών και ατεκμηρίωτων 

επιστημονικά απόψεων, που δημιουργούν 
ανασφάλεια στο ευρύ κοινό. η προαναφερ-
θείσα δημοσίευση επιχειρεί να διαστρεβλώ-
σει την επιστημονική αλήθεια και να υπονο-
μεύσει το έργο της Πολιτείας και της Ειδικής 
Επιτροπής των λοιμοξιωλόγων που έχει 
συσταθεί για τον περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού. Τέτοιες ενέργειες είναι 
καταδικαστέες και αποπροσανατολιστικές  
ως ιατρικό σώμα θα πρέπει να επιδείξουμε 

τη σοβαρότητα και σύνεση που αρμόζει στο 
κύρος του ιατρικού λειτουργήματος. Ο ΙΣΑ 
ασφαλώς αναγνωρίζει την ελευθερία της έκ-
φρασης, αλλά, υπό τις παρούσες συνθήκες 
της παγκόσμιας πανδημίας, δεν θα ανεχτεί 
παρουσίες στα ΜΜΕ ή τη δημοσίευση με 
κάθε μέσο προσωπικών απόψεων, που εγεί-
ρουν την υπόνοια ότι γίνονται είτε κακόβου-
λα είτε για λόγους προσωπικής προβολής.    
Αποτελεί «γροθιά» στην ίδια την αξιοπρέ-
πεια του ιατρικού λειτουργήματος και ο ΙΣΑ 
με εντολή του Προέδρου του θα προβεί σε 
κάθε ενέργεια που απαιτείται σε ποινικό και 
πειθαρχικό επίπεδο.

Ο ΙΣΑ καταδικάζει δημοσιευμένες απόψεις ιατρού 
που στοχεύουν στην παραπληροφόρηση του κοινού
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Γ. Πατούλης : Δεν είναι το αυτονόητο, λαϊκι-
σμός

Με αφορμή κακόβουλες αναφορές και υποτιμητι-
κά σχόλια στην άποψη που διατυπώθηκε από τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, για την ανάγκη άμεσης 
δημιουργίας 2000 ΜΕΘ προκειμένου να δοθεί με 
αποτελεσματικό τρόπο η μάχη κατά του κορω-
νοϊού, θα θέλαμε καλόπιστα να επισημάνουμε τα 
παρακάτω: Πρώτον, η πρόταση που διατυπώθηκε 
από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την ανάγκη 
να ανοίξουν  2.000 κρεβάτια ΜΕΘ διατυπώθηκε 
μετά από εισήγηση ομάδας κορυφαίων επιστη-
μόνων που συγκρότησε ο ΙΣΑ, με επικεφαλής 
τον καθηγητή Στέφανο Φούσα τ. Πρόεδρο της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας η επιστημο-
νική ομάδα έθεσε υπόψη του ΙΣΑ ένα σχέδιο που 
καθιστά εφικτό το στόχο που ετέθη καθώς δίνει 
έμφαση στην αναδιοργάνωση και στην καλή αξι-
οποίηση των υπαρχόντων υποδομών. Εξάλλου η 
πρόταση αυτή δεν είναι σημερινή, αλλά διατυπώ-
νεται εδώ και χρόνια, προς όλες τις κυβερνήσεις. 
Προφανώς δεν παρακολουθούσαν κάποιοι τα 
προηγούμενα χρόνια τις αγωνιώδεις εκκλήσεις 
του ΙΣΑ να ανοίξουν οι κλειστές ΜΕΘ και να δη-
μιουργηθούν νέες, τουλάχιστον 1.000, σε όλη τη 
χώρα, για να μην χάνονται άδικα ζωές που θα 
μπορούσαν να έχουν σωθεί, είτε από τα τροχαία, 
είτε από τη γρίπη η1Ν1, είτε από οτιδήποτε άλλο. 
Δεν είναι τωρινή λοιπόν η αγωνία μας. Έρχεται 
από το χθες και θα επαναλαμβάνεται διαρκώς 
και στο μέλλον, αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτόν τον 
τομέα. Αυτό που ζητάμε είναι μια απολύτως επι-
στημονικά τεκμηριωμένη πρόταση, που καλύπτει 
τις πραγματικές ανάγκες νοσηλείας του πληθυ-
σμού της χώρας μας. Δύο χιλιάδες είναι ο αριθ-
μός των ΜΕΘ που θα έπρεπε να διαθέτει σήμερα 
η Ελλάδα, που ξέσπασε η κρίση του κορωνοϊού. 
Δεν πρέπει να ξενίζει κανέναν ο αριθμός αυτός. 

Αντίθετα θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
όλοι, είτε τη δική σας φωνή με τη δική μας προ-
κειμένου ο στόχος αυτός να γίνει πράξη. Όσο το 
δυνατόν συντομότερα.
Το γεγονός ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν 
διαθέτουμε επαρκή αριθμό ΜΕΘ κι αγωνιούμε για 
το αν θα αντέξει το σύστημα υγείας μας δεν είναι 
ευθύνη ασφαλώς ούτε του Ι.Σ.Α., ούτε της σημερι-
νής κυβέρνησης. Δείτε όμως πόσο λίγα θύματα σε 
σχέση με τα κρούσματα έχουν από τον κορωνοιό 
χώρες που διαθέτουν επαρκή αριθμό ΜΕΘ, όπως 
η Γερμανία. Και πόσα χώρες με ελλείψεις σε ΜΕΘ, 
όπως η Ιταλία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να διαφω-
νούμε για τα αυτονόητα. Ούτε να βαφτίζουμε το 
αυτονόητο, λαϊκισμό.  Δεύτερον, ως επιστήμονες 
ιατροί επισημαίνουμε ότι ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ οι ανα-
πνευστήρες, για να λειτουργήσει μια ΜΕΘ. Κι όλο 
τον προϋπολογισμό της να διέθετε η Περιφέρεια 
Αττικής για την αγορά αναπνευστήρων, ακόμη κι 
αν είχαμε καταφέρει να αγοράσουμε ότι διαθέ-
σιμο υπήρχε στην αγορά, αυτό και πάλι δεν θα 
αρκούσε για να έχουμε περισσότερες ΜΕΘ. Ανα-
γκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία τους είναι να 
υπάρχει ταυτόχρονα και το απαραίτητο ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δυστυχώς 
σήμερα δεν υπάρχει, παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες της κυβέρνησης να προσλάβει έστω και την 
ύστατη στιγμή, 2.000 ιατρούς και νοσηλευτές. 
Το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό το εί-
χαμε, αλλά το αφήσαμε να φύγει στα χρόνια της 
κρίσης, για να προσφέρει σήμερα τις πολύτιμες 
γνώσεις και υπηρεσίες του σε άλλες χώρες, όπως 
η Γερμανία, που έχει καταφέρει επειδή έχει ΜΕΘ 
και ιατρούς, να έχει πολύ χαμηλά ποσοστά θνη-
τότητας, παρά τον υψηλό αριθμό περιστατικών 
κορωνοϊού. Ας αποδεχθούμε λοιπόν άλλο ένα 
αυτονόητο, ότι για την έλλειψη προσωπικού κι 
εξοπλισμού στο ΕΣΥ δεν ευθύνεται ούτε ο Ι.Σ.Α., 
ούτε  η Περιφέρεια Αττικής, ούτε καμία άλλη Πε-

ριφέρεια της χώρας, αλλά το Κεντρικό Κράτος. 
Διαχρονικά κι όχι τους τελευταίους δέκα μήνες. 
Τρίτον, θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι ότι υποχρέ-
ωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που αποτε-
λεί θεματοφύλακα της δημόσιας υγείας, είναι να 
προτείνει στην εκάστοτε κυβέρνηση τις θέσεις 
και τις απόψεις του πάνω σε ζητήματα που αφο-
ρούν τη λειτουργία της υγείας στην Πατρίδα μας. 
Αυτόν ακριβώς το σκοπό εξυπηρετούν όλες οι 
ανακοινώσεις, ιδιαίτερα οι ανακοινώσεις αυτήν 
την περίοδο, που στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται 
μια νέα κυβέρνηση κι ένας Πρωθυπουργός, που 
δείχνει ότι αντιλαμβάνεται πολύ καλά την ανάγκη 
να αναβαθμιστεί σε προσωπικό, μέσα κι εξοπλι-
σμό το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορώ να 
αντιληφθώ γιατί ενόχλησε τόσο η ανακοίνωση 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και δεν ενόχλησε 
καθόλου η χθεσινή κοινή ανακοίνωση 16 Ιατρι-
κών Συλλόγων από όλη τη χώρα; Οι απόψεις του 
Ι.Σ.Α. είναι λαϊκισμός κι ενοχλούν κι όχι όλων των 
επιστημονικών συλλόγων της χώρας;
Τέταρτον, η Περιφέρεια Αττικής, αν και δεν είναι 
αρμοδιότητά της, χρηματοδοτεί με δικούς της 
πόρους ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, την 
αγορά κι ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων 
της Αττικής με πανάκριβο ιατρικό εξοπλισμό. 
Όπως το ίδιο κάνει και με τον εξοπλισμό μεταξύ 
άλλων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυρο-
σβεστικού Σώματος. Δεν είναι σωστό λοιπόν να 
μιλάνε κάποιοι για «πασχαλινά αρκουδάκια» σε 
μια Περιφέρεια που αποδεικνύει με πράξεις ότι εί-
ναι σύμμαχος κι αρωγός του Κεντρικού Κράτους, 
γιατί αυτό υπηρετεί το συμφέρον των πολιτών. 
Και θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο και στο μέλ-
λον. 
Σε αυτήν την υγειονομική κρίση δεν έχουμε την 
πολυτέλεια του διχασμού.  Οι Έλληνες ενωμένοι 
θα νικήσουμε και μακάρι η δυσχερής αυτή συγκυ-
ρία, να αποτελέσει αφορμή για να πάρουμε όταν 
περάσει η κρίση τις σωστές αποφάσεις, για να 
«θωρακίσουμε» το σύστημα υγείας της Πατρίδας 
μας.  Για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία πρέπει όλοι 
να συμβάλλουμε, ο καθένας από τη θέση ευθύνης 
που έχει.  Και να μάθουμε επιτέλους να μην μας 
ενοχλούν οι αλήθειες, βαφτίζοντας τες λαϊκισμό.

O ιατρικός κόσμος της χώρας εδώ και 
χρόνια ζητά, να αυξηθεί ο αριθμός των 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

Έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας για τον κο-
ρωνοϊό του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, 
συγκάλεσε σήμερα ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης. η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε 
με τη συμμετοχή του κ. Γεώργιου Σαρόγλου, 
Καθηγητή Παθολογίας και λοιμωξιολογίας 
ΕΚΠΑ και του κ. Χαρίλαου Κουτή, ομότιμου 
καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Δη-
μόσιας Υγείας. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν 
κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η ανάγκη ια-
τρικής παρακολούθησης των ασθενών που 
παραμένουν στο σπίτι με ήπια συμπτώματα, 
προκειμένου να προληφθούν οι σοβαρές 
επιπλοκές της νόσου. Τονίστηκε επίσης ότι 
είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση της 
λοίμωξης προκειμένου να αποφευχθεί η δια-
σπορά του ιού. Μάλιστα, συζητήθηκε Σχέδιο 
Δράσης με το οποίο ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια, 

θα συμβάλλουν στην κάλυψη της σημαντι-
κής αυτής ανάγκης. Παράλληλα, τονίστηκε η 
ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για της σο-
βαρές παρενέργειες που μπορεί να έχουν οι 
φαρμακευτικές ουσίες χωρίς ιατρική παρα-
κολούθηση. Ο ΙΣΑ κάνει αυστηρή σύσταση 
στο κοινό να μην προμηθεύεται τις ουσίες 
που χορηγούνται δοκιμαστικά, για τη θερα-
πεία της λοίμωξης χωρίς ιατρική παρακολού-
θηση γιατί μπορεί να θέσει σε μεγάλο κίνδυ-
νο την υγεία του. Τέλος τονίστηκε για άλλη 
μια φορά, η ανάγκη να διασφαλιστεί υλικό 
προστασίας για τους υγειονομικούς και δι-
ευκρινίστηκε ότι η μάσκα δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιείται για χρονικό διάστημα άνω των 
τριών ωρών. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόε-
δρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Προσπαθούμε καθημερινά να βρούμε τρό-

πους να καλύψουμε ανάγκες των πολιτών 
την κρίσιμη αυτή περίοδο και να συμβάλλου-
με στην υγειονομική θωράκιση της Αττικής 
απέναντι στον αόρατο εχθρό. Επεξεργαζό-
μαστε λύσεις και επικαιροποιούμε τα Σχέδια 
Δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος 
μας είναι να νοιώσει κάθε πολίτης της Αττικής 
ότι είμαστε δίπλα του αλλά και να αποσυμ-
φορήσουμε τα νοσοκομεία για να μπορούν 
οι συνάδελφοί μας να δώσουν τη μάχη τους.»
Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. 
του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, Σ. 
Τσούκαλος (Γ. Γραμματέας), Τ. Χατζής, Ι. Κε-
χρής, Π. λεονάρδου, Σ. Προβατάς και εκ μέ-
ρους της Περιφέρειας Αττικής ο Α. Βαθιωτης 
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και ο Π. Ευστα-
θίου, συντονιστής  της Ομάδας διαχείρισης 
Κρίσεων της Περιφέρειας.

Έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας για τον κορωνοϊό του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής, συγκάλεσε ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
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Γ. Πατούλης: «Δεν επιτρέπονται ανεύθυνες συμπε-
ριφορές και θα πρέπει όλοι να τηρούν σχολαστικά 
τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους υγειονομι-
κούς φορείς»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώθηκε ότι κά-
ποια σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις που κάνουν 
διανομή φαγητού και προϊόντων, δεν τηρούν τους 
κανόνες προστασίας του προσωπικού, θέτοντας σε 
μεγάλο κίνδυνο τόσο τους εργαζόμενους όσο και 
τους πελάτες. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι οι επιχειρήσεις σούπερ 
μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, delivery και take away, 
οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενους όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας που έχουν καθορίσει 
οι υγειονομικές αρχές (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά) 
και να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες καθαριότη-
τας και υγιεινής των χώρων. Σε περίπτωση που αντι-
μετωπίζει κάποια επιχείρηση δυσκολία στην προμή-
θεια αυτών των προϊόντων οφείλει να ενημερώσει 
τις αρμόδιες αρχές και να κάνει όλες τα απαραίτητες 
ενέργειες για να προμηθευτεί το απαραίτητο υλικό 
προστασίας. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις 
κατά το χειρισμό των προϊόντων και των φαγητών 
θα πρέπει να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες που 
έχουν προσδιοριστεί από τις αρμόδιες αρχές. η επι-
χείρηση οφείλει να ενημερώνεται καθημερινά για την 
υγεία των εργαζομένων και σε περίπτωση που πα-
ρουσιάσει κάποιος συμπτώματα συμβατά γριπώδους 
συνδρομής θα πρέπει να παραμείνει σπίτι του για 14 
ημέρες, όπως ορίζουν οι συστάσεις των αρμοδίων. 
Επίσης οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν αυ-
στηρά μέτρα προστασίας όταν επισκέπτονται αυτούς 
τους χώρους. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: «Θα πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι δεν επιτρέπονται ανεύθυνες συμπε-
ριφορές και θα πρέπει όλοι να τηρούν σχολαστικά 
τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους υγειονομικούς 
φορείς. η μη τήρηση των κανόνων προστασίας στα 
σούπερ μάρκετ και στα delivery ενέχει σοβαρό κίν-
δυνο διασποράς του ιού. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
παρέχουν το απαραίτητο υλικό προστασίας και τόσο 
οι εργαζόμενοι όσο και οι πελάτες να τηρούν σχολα-
στικά τους κανόνες προστασίας και υγιεινής.» 

1. Υπενθυμίζουμε τα μέτρα πρόληψης κατά της δια-
σποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 στις επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος:
•	Αποτροπή	της	εισόδου	πολλών	ατόμων	ταυτόχρο-
να στην επιχείρηση 1 άτομο /10 τετραγωνικά μέτρα, 
ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.
•	Ύπαρξη,	σε	ευκρινή	θέση	στις	εισόδους	και	τις	εξό-
δους των καταστημάτων, φιάλης αλκοολούχου δια-
λύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) για την υγιεινή 
των χεριών, προς χρήση των πελατών.
•	Οι	υπάλληλοι	να	φορούν	γάντια	και	να	πλένουν	τα	
χέρια τους μετά την απόρριψη αυτών.
•	 Οι	 υπάλληλοι	 που	 εργάζονται	 στην	 εφοδιαστική	
αλυσίδα να φορούν γάντια και προστατευτική μάσκα 
κατά το άνοιγμα και τη διαχείριση των εμπορευμά-
των.
•	Σε	επιμέρους	τμήματα	εντός	των	υπεραγορών	τρο-
φίμων, όπως χώρος κοπής τυριών κ.λ.π να τηρείται 
απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών.
•	Ο	υπάλληλος	πίσω	από	το	χώρο	κοπής	να	αφήνει	
πάνω στο διαχωριστικό, όπου υπάρχει η δυνατότητα, 
το προς πώληση προϊόν.
•	Κατά	τη	διάρκεια	παραμονής	έμπροσθεν	των	ταμεί-
ων να τηρείται 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των πελα-
τών.
•	Σε	περίπτωση	που	τα	ταμεία	δεν	φέρουν	προστα-
τευτικό τζάμι μεταξύ πελάτη και ταμία ο πελάτης να 
απέχει τη μέγιστη εφικτή απόσταση.
•Αποφυγή	χρήσης	μετρητών	κατά	τη	συναλλαγή.
•Εφοδιασμό	 των	αποχωρητηρίων	με	 υγρό	σαπούνι,	
χειροπετσέτες μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτο-
νται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων), 
αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 
70% σε αλκοόλη).
•Επιμελής	και	συχνός	καθαρισμός	των	αντικειμένων	
κοινής χρήσης.
Για τους υπαίθριους χώρους αγορών (λαϊκές αγορές) 
να τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων ανά πελάτη 
έμπροσθεν του πάγκου εμπορευμάτων.
2.Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για το προ-
σωπικό καθαριότητος
•	 Ιδιαίτερη	 μέριμνα	 πρέπει	 να	 λαμβάνεται	 για	 τον	

συστηματικό, επαρκή και συνεχή αερισμό όλων των 
χώρων.
•	Όλες	 οι	 επιφάνειες	 δάπεδα,	 πάγκοι,	 ταμεία,	 χώροι	
υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες κ.λπ.) πρέπει να 
διατηρούνται καθαρές και να απολυμαίνονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας.
•	Πέρα	από	τις	συνήθεις	εργασίες	καθαρισμού,	χρει-
άζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών 
που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, 
κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, 
διακόπτες, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλα-
δή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλω-
ρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 
10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνε-
ται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με 
χρήση γαντιών και στολή εργασίας.
•	 Ιδιαίτερη	προσοχή	πρέπει	να	δίνεται	στον	καθαρι-
σμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποί-
ες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα 
λοίμωξης.
•	Οι	πλαστικές	σακούλες	 των	κάδων,	όταν	γεμίζουν,	
πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται 
αμέσως. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να 
απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των 
κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθει-
ες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας 
χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους.
3. Οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμε-
νους και τους πελάτες
•	Αποφυγή	επαφής	χεριών	με	τα	μάτια,	τη	μύτη	και	το	
στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον 
ιό.
•	Σε	βήχα	ή	φτέρνισμα,	κάλυψη	της	μύτης	και	του	στό-
ματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτο-
μάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει 
να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα 
στους κάδους απορριμμάτων.
•Τακτικό	 πλύσιμο	 των	 χεριών	 των	 εργαζομένων	 με	
σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. 
Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χει-
ροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται 
στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών 
πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά την επαφή με ανα-
πνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέ-
τας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το 
πλύσιμο των χεριών.
•	Άτομα	με	συμπτώματα	λοίμωξης	του	αναπνευστι-
κού να μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το 
πέρας των συμπτωμάτων.

Ο ΙΣΑ ζητά να τηρούνται σχολαστικά 
αυστηρά μέτρα προστασίας στα σούπερ 
μάρκετ και στις επιχειρήσεις που κάνουν 
διανομή φαγητού και προϊόντων, για να 
περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, με ιδιαίτερη προσοχή μελε-
τήσαμε την με Αρ.Πρωτ.2/οικ.16422/ΔΕΠ/6.4.2Ο2Ο 
εγκύκλιό σας με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 (ΦΕΚ 
75Α )  που αναρτήθηκε στο διαδίκυτο (ΑΔΑ: 9ΝΡΞη-
Ε9Ρ). Αποτελεί πεποίθησή μας ότι σκοπός του συ-
γκεκριμένου μέτρου ήταν να ενταχθούν πρωτίστως 
όλοι οι ιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
την περίοδο αυτή της πανδημίας και παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ και 
δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο 
ίδιος επιλέξει διασαφηνίζεται εμφαντικά ότι στους 
δικαιούχους περιλαμβάνονται «όλοι οι απασχολού-

μενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεις έργου κλπ), που 
προσέφεραν υπηρεσίες στους αναφερόμενους φο-
ρείς». Πλην όμως, η έκτακτη αυτή ενίσχυση αφενός 
υπολογίστηκε με βάση το ήμισυ του καταβαλλό-
μενου μηνιαίου βασικού μισθού και αφετέρου δεν 
συμπεριέλαβε τους ιατρούς εκείνους που παρέχουν 
υπηρεσίες ως έμμισθοι σε δημοτικά ιατρεία.
Ετέθησαν υπόψιν μας: (1) Περίπτωση ιατρού στον 
οποίο δεν καταβλήθηκε η έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μη-
νιαίου βασικού μισθού, γιατί υπηρετεί, εκτελώντας 
μάλιστα και εφημερίες, ως άμισθος ειδικευόμενος, 
επειδή εκπαιδεύεται σε Υ ειδικότητα, ώστε να μην 

του καταβάλλεται, αυτονόητα, μηνιαίος μισθός. 
Έτσι αποστερήθηκε της έκτακτης ενίσχυσης αν και 
στη ρύθμιση συμπεριελήφθησαν ακόμη και οι απα-
σχολούμενοι με προγράμματα απασχόλησης ή μα-
θητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), (2) Περίπτωση εμμίσθων ια-
τρών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Δημοτικά 
ιατρεία. Πρόκειται για δύο ειδικότερες περιπτώσεις 
ιατρών που καθ’ όλο το επίδικο χρονικό διάστημα 
παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην πρώτη γραμμή 
σε δημόσιες δομές, πλην όμως η σχετική δίκαιη και 
εύλογη ενίσχυση σε αναγνώριση του έργου τους 
ως ιατρών, δεν τους καταβλήθηκε, ενώ επιπλέον, 
οι ίδιοι δεν δικαιούνται ούτε του voucher των 600€ 
ως επιστήμονες. Δεν δικαιούνται να λάβουν καμία 
παροχή. Προσβλέπουμε στη δική σας παρέμβαση 
για την αποκατάσταση της εμφανούς αυτής αδικίας, 
κατά την άποψή μας, και την ενημέρωσήμας.

«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
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Γ. Πατούλης: «Την κρίσιμη αυτή ώρα, που 
το υγειονομικό σύστημα της χώρας μας 
θα κληθεί να δώσει τη μητέρα των μαχών, 
ο βασικός πυλώνας του, η Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας κινδυνεύει να καταρ-
ρεύσει από άτολμες και άδικες αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, 
εναντίον των ιατρών.» Ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθηνών, εκφράζει την έντονη ανησυχία 
του, για την κατάσταση του υγειονομικού 
συστήματος, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να 
αποδυναμώνεται από την ενδονοσοκομει-
ακή διασπορά του κορωνοϊού και ζητά να 
ληφθούν άμεσα μέτρα, για την υγειονομική 
θωράκιση του πληθυσμού. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι 
τόσο στην Ιταλία όσο και σε άλλες χώρες 
που επλήγησαν από την επιδημία πολλοί 
ασθενείς χάνονται εξαιτίας της αδυναμίας 
του υγειονομικού συστήματος να ανταπο-
κριθεί στις απαιτήσεις. η χώρα μας πρέπει 
επειγόντως να αξιολογήσει αυτά τα δεδο-
μένα και να δημιουργήσει τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις, για να περιορίσει όσο είναι 
δυνατόν την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης επισημαίνει 
το μεγάλο κίνδυνο από την κατάρρευση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που απο-
τελεί τον κυματοθραύστη των περιστατι-
κών, για να μη καταλήξουν στα νοσοκομεία. 
Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης, τονίζει τα εξής: 
«Την κρίσιμη αυτή ώρα που το υγειονομικό 
σύστημα της χώρας μας θα κληθεί να δώσει 

τη μητέρα των μαχών, ο βασικός πυλώνας 
του, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κιν-
δυνεύει να καταρρεύσει από άτολμες και 
άδικες αποφάσεις του Υπουργού Οικονο-
μικών Χ. Σταϊκούρα, εναντίον των ιατρών. 
Οι ιδιώτες γιατροί αγωνίζονται μέσα στη 
μεγάλη αυτή κρίση να κρατήσουν ανοιχτά 
τα ιατρεία τους, ωστόσο εάν δεν υποστηρι-
χθούν από την πολιτεία, όπως έχει γίνει και 
για άλλους επαγγελματίες, αναγκαστικά θα 
κλείσουν. Αυτό θα ήταν καταστροφικό, γιατί 
θα οδηγήσει σε παραμέληση των χρόνιων 
παθήσεων και μοιραία τα περιστατικά θα 
επιβαρύνουν περαιτέρω τα δημόσια νοσο-
κομεία. Επιπρόσθετα, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό να στοχεύσουμε στην πρόληψη των 
επιπλοκών των ασθενών διασφαλίζοντάς 
τους την αναγκαία ιατρική παρακολούθηση, 
καθώς εκτός από τον κορωνοϊό παραμέ-
νουν οι χρόνιες παθήσεις στην κοινότητα. 
Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να λάβει άμε-
σα τα παρακάτω μέτρα που είναι απολύτως 
αναγκαία, για να έχουμε όσο γίνεται μικρό-
τερες απώλειες ανθρώπινων ζωών, από την 
εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού.
 
1.  Οικονομική στήριξη των ιδιωτών για-
τρών, των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας και Διαγνωστικών Κέντρων, με 
εφαρμογή των πέντε μέτρων που έχει προ-
τείνει ο ΙΣΑ (πατήστε εδώ για τα προτεινόμε-
να μέτρα) για να αποτελέσουν το απόλυτο 

ανάχωμα, στην προσέλευση κάθε είδους 
χρόνιου περιστατικού στα νοσοκομεία κα-
θώς και αξιοποίησή τους για την παρακο-
λούθηση των κρουσμάτων και την πρόληψη 
των επιπλοκών τους. 
2. Άμεση δημιουργία 2.000 κλινών Μονά-
δων Εντατικής Θεραπείας. Καταγραφή των 
γιατρών (σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα) 
που έχουν εξειδίκευση στις ΜΕΘ ή έχουν 
γνώση ΜΕΘ (κυρίως ειδικότητες αναισθησι-
ολόγου, πνευμονολόγου, καρδιολόγου πα-
θολόγου), προκειμένου να αξιοποιηθούν για 
τις νέες κλίνες που θα λειτουργούν παράλ-
ληλα με τις ΜΕΘ. Ανάλογη ενέργεια πρέπει 
να γίνει και με το νοσηλευτικό προσωπικό. 
3.Αμεση, ευρύτατη παραγγελία, κατάλλη-
λων αναπνευστήρων για να λειτουργήσουν 
επιπλέον κρεβάτια. Καταγραφή των ανα-
πνευστήρων ανά κλινική και νοσηλευτικό 
ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό.
4.  Ανοιγμα ειδικού λογαριασμού, στον οποί-
ον επιχειρηματίες θα συμβάλλουν για να 
αγοραστούν αναπνευστήρες και κάθε είδος 
αναγκαίου υγειονομικού υλικού.
5.  Εκδοση ΚΥΑ για να σταματήσουν άμεσα 
τα προγραμματισμένα τακτικά, μη αναγκαία 
χειρουργεία, στις ιδιωτικές κλινικές, προκει-
μένου να μείνουν διαθέσιμες οι κλίνες ΜΕΘ, 
για τη νοσηλεία έκτακτων περιστατικών.
6.  Εξασφάλιση του αναγκαίου υγειονομικού 
υλικού για την προστασία του προσωπικού 
(ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού) 
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ώστε να μη 
κινδυνεύσει η υγεία των  υγειονομικών γιατί 
η απώλειά τους θα οδηγήσει στη διάλυση 
της λειτουργίας των Μονάδων Υγείας.

Γ. Πατούλης: «Καλούμε τους γιατρούς της Αθήνας να 
συμμετάσχουν στην εθνική αποστολή να θωρακίσου-
με υγειονομικά τη χώρα. Αξιοποιούμε την πλέον σύγ-
χρονη τεχνολογία, για να είμαστε δίπλα στον ασθενή 
και να δώσουμε τη μάχη για να σωθούν ανθρώπινες 
ζωές».
Kάλεσμα στους γιατρούς της Αθήνας να συμμετέχουν στην 
αλυσίδα στήριξης των ασθενών με Covid-19, μέσω του 
πρωτοποριακού συστήματος τηλεϊατρικής απευθύνουν 
ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής. Mε email που απέστειλαν 
καλούν τους γιατρούς της Αθήνας να εγγραφούν στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα Doctor Next 2 Me, η οποία φέρνει σε 
πραγματική επικοινωνία με Video κλήση τον ασθενή, με 
τον πιο κοντινό γεωγραφικά διαθέσιμο ιατρό. Πρόκειται 
για ένα application που μπορεί εύκολα ο γιατρός να κα-
τεβάσει στο κινητό του.  Με τον τρόπο αυτό, πολίτες που 
δεν πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο, είτε επειδή έχουν ήπια 
συμπτώματα της νόσου COVID-19, είτε επειδή ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες θα μπορούν απευθείας με Video κλήση 
να συνομιλούν με διάφορες ειδικότητες γιατρών (γενικής 
ιατρικής, παθολόγο, πνευμονολόγο, ψυχίατρο, παιδίατρο, 
κ.α).  Με το τρόπο αυτό οι γιατροί θα έχουν οπτική εικόνα 
του ασθενούς και θα δίνουν τις πρώτες συμβουλές και συ-

στάσεις για τυχόν συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται 
με τον ιό. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής 
κ. Γ. Πατούλης, ζήτησε και πέτυχε η εφαρμογή να απλοποι-
ηθεί για να είναι εύχρηστη και να δώσει ουσιαστική λύση 
στην άμεση επικοινωνία ασθενούς ιατρού με ασφάλεια, 
ενισχύοντας το «μένουμε στο σπίτι».  Από τη μεριά του το 
Doctor Next 2Me, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα και 
δημιούργησε την απλοποιημένη μορφή της πλατφόρμας, 
την οποία έθεσε δωρεάν στη διάθεση της Περιφέρειας 
Αττικής και του ΙΣΑ, αποδεικνύοντας στην πράξη το κοι-
νωνικό πρόσωπο της εταιρείας. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. 
Πατούλης καλεί όλους τους ιατρούς να κάνουν εγγραφή 
στην εφαρμογή, Doctor Next 2 Me και να συμμετέχουν 
στην προσπάθεια που γίνεται ώστε να θωρακιστεί υγει-
ονομικά η χώρα για να σωθούν ζωές.  Σχολιάζοντας το 
θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνισε τα εξής: 
«Καλούμε τους γιατρούς της Αθήνας να συμμετάσχουν 
στην εθνική αποστολή να θωρακίσουμε υγειονομικά τη 
χώρα. Αξιοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, για 
να είμαστε δίπλα στον ασθενή και να δώσουμε τη μάχη 
για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτή την κρίσιμη ώρα, 
κανείς δεν περισσεύει. Επιβάλλεται όλοι να στρατευτού-
με στη μάχη που θα δώσει η χώρα μας και να γίνουμε 

ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας που μπορεί 
να βρεθούν σε κίνδυνο. Θα είμαστε δίπλα τους». Από την 
πλευρά του ο Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής του Doctor 
Next 2 Me κ.Απόστολος Καγκελάρης δήλωσε τα εξής: 
«Από τη μεριά μας, δεν μπορούσαμε να μείνουμε ασυ-
γκίνητοι και άπραγοι στην τεράστια κρίση που αντιμε-
τωπίζει η χώρα, οι συμπολίτες μας, όλοι μας. Αποδέχτηκα 
αμέσως και με ιδιαίτερη τιμή την πρόσκληση συνεργα-
σίας του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής 
κ. Πατούλη. Έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα των 
πρωτότυπων mobile εφαρμογών και διαθέτοντας ένα 
πολύτιμο εργαλείο, την πλατφόρμα Doctor Next 2 Me, 
που μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα το κοινό στην εύρεση 
γιατρού σε ώρα έκτακτης ανάγκης, σε απόλυτη συμφω-
νία και αγαστή συνεργασία με τον κ. Πατούλη, μετασχη-
ματίσαμε με την ομάδα των έμπειρων συνεργατών μας 
και προσαρμόσαμε στις ανάγκες της κρίσης που προκά-
λεσε ο νέος κορωνοϊός την εφαρμογή μας και τη θέτουμε 
εντελώς δωρεάν στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών, για 
την παρούσα συγκυρία. Θέτουμε επίσης, στην υπηρεσία 
της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ την τεχνογνωσία μας 
για το θέμα, ώστε να λειτουργήσει η εφαρμογή άψογα το 
συντομότερο δυνατόν».

5+1 μέτρα για την υγειονομική θωράκιση 
της χώρας ζητά να ληφθούν επειγόντως ο ΙΣΑ 

Kάλεσμα στους γιατρούς της Αθήνας να συμμετέχουν στην αλυσίδα 
υποστήριξης των ασθενών με Covid-19, μέσω του πρωτοποριακού 
συστήματος τηλεϊατρικής Doctor Next 2 Me, απευθύνουν ο ΙΣΑ 
και η Περιφέρεια Αττικής
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Γ. Πατούλης: « Έχει μεγάλη σημασία ο σω-
στός επιχειρησιακός σχεδιασμός, για να 
αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, τόσο σε εξοπλι-
σμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό».
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από το 
Υπουργείο Υγείας να αξιοποιηθεί σωστά το 
δυναμικό του ΕΣΥ και να γίνουν προσλή-
ψεις, προκειμένου να ανοίξουν μέσα στις 
επόμενες ημέρες τουλάχιστον 2.000 κλί-
νες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας που θα 
απαιτηθούν την ώρα της κορύφωσης της 
επιδημίας. Επίσης να ενταθεί η προσπάθεια 
για να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι αναπνευστήρες που θα παίξουν 
καθοριστικό ρόλο στη διάσωση των ασθε-
νών. Παράλληλα, η χώρα μας πρέπει να 
παραγγείλει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες 
ποσότητες από διαγνωστικά τεστ, όπως κά-
νουν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθώ-
ντας τις συστάσεις στελεχών του ΠΟΥ. Για το 
σημαντικό αυτό θέμα, έκανε εισήγηση στην 
αρμόδια Επιτροπή του ΙΣΑ για την Επιδημία, 
ο καθηγητής Στέφανος Φούσας τ. Πρόεδρος 
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Με 
βάση τη σχετική εισήγηση, ο ΙΣΑ τονίζει τα 
εξής: Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της 
δράσης του κορωνοϊού δεν είναι γνωστός. 
Οι ασθενείς παθαίνουν άτυπες πνευμονίες 

και επιβάρυνση της καρδιάς. Με αποτέλε-
σμα οι ασθενείς να παρουσιάζουν αύξηση 
της τροπονίνης, καρδιακές αρρυθμίες που 
δείχνουν βλάβη στην καρδιά και κεραυνο-
βόλες μυοκαρδίτιδες. Σε αυτή τη φάση που 
επιβαρύνονται οι πνεύμονες και η καρδιά 
απαιτείται εισαγωγή στη ΜΕΘ και διασωλή-
νωση του ασθενούς για να βοηθηθούν οι 
πνεύμονες και η καρδιά. Αρκετοί ασθενείς 
επανέρχονται μετά τη διασωλήνωση και τη 
θεραπεία. Αυτή την εμπειρία έχουν εξάλλου 
οι καρδιολόγοι και με μυοκαρδίτιδες από άλ-
λους ιούς. Είναι λοιπόν καθοριστικό για την 
επιβίωση του ασθενή να διασωληνωθεί.
Πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες:
Α)  Nα ανοίξουν 2000 κρεβάτια ΜΕΘ και να 
προμηθευτούμε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους αναπνευστήρες. 
Β)  Να καταγραφούν όλοι οι αναπνευστήρες 
που υπάρχουν διάσπαρτοι στις διάφορες 
κλινικές των νοσοκομείων και να συγκε-
ντρωθούν για να αξιοποιηθούν στους ασθε-
νείς με κορωνοϊό.
Γ)  Να γίνει καταγραφή του προσωπικού που 
έχει σχετική εκπαίδευση και να αποσπαστεί 
στις κλίνες που θα λειτουργούν παράλληλα 
με τις ΜΕΘ.
Δ)  Να εκπαιδευτούν στην Εντατική νοση-
λεία, το προσωπικό και των άλλων κλινικών 

που θα κληθούν να συμβάλλουν.
Ε)  Να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία των 
προσλήψεων προσωπικού και η αξιοποίηση 
των ειδικευόμενων που είναι σε αναμονή.
ΣΤ) Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος υγειονομι-
κός εξοπλισμός προστασίας για το προσωπι-
κό.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Πρέπει να αξιοποιήσουμε το λίγο χρόνο 
που απομένει πριν αυξηθεί το κύμα των 
κρουσμάτων, για να θωρακίσουμε υγειο-
νομικά τη χώρα μας. η μάχη θα κριθεί στα 
κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
και στον αριθμό των αναπνευστήρων που 
θα εξασφαλίσουμε. η προσπάθεια πρέπει να 
γίνει σε δύο επίπεδα, αφενός στην επιτάχυν-
ση των διαδικασιών πρόσληψης και αφετέ-
ρου στην καλή αξιοποίηση του υπάρχοντος 
δυναμικού των νοσοκομείων. Σε αυτή τη 
φάση έχει μεγάλη σημασία να γίνει σωστός 
επιχειρησιακός σχεδιασμός, για να αξιοποι-
ηθούν όλες οι υποδομές του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε 
ανθρώπινο δυναμικό. Την κρίσιμη αυτή ώρα 
κανείς δεν περισσεύει»
Σημειώνεται ότι για το σκοπό αυτό συγκρο-
τήθηκε 9μελής επιτροπή από ειδικούς και εί-
ναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΙΣΑ ζητά από το Υπουργείο Υγείας να ανοίξουν άμεσα τουλάχιστον 
2.000 κλίνες ΜΕΘ και να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι αναπνευστήρες και διαγνωστικά τεστ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε 
επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια, 
στην οποία ζητά να ενισχυθούν οι δημόσιες 
Δομές Υγείας, με προσωπικό προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες 
που προκύπτουν από τον κίνδυνο εξάπλω-
σης  του κορωνοιού στη χώρα μας. Ο ΙΣΑ 
ζητά να επισπευστούν οι προσλήψεις νέου 
προσωπικού που θα στελεχώσουν άμε-
σα τα νοσοκομεία να ανοίξουν τα κλειστά 
κρεβάτια ΜΕΘ και παράλληλα να αξιοποι-
ηθούν όποιοι από το έμπειρο προσωπικό 
του ΕΣΥ που πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε 
επιθυμούν να επιστρέψουν για διάστημα 
ενός χρόνου προκειμένου να καλύψουν τις 
έκτακτες ανάγκες. Επίσης ζητά να εξασφα-
λιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα 
διασφαλίσουν την ασφάλεια του υγειονομι-
κού προσωπικού -το οποίο αποτελεί ομάδα 
υψηλού κινδύνου για να νοσήσει από τον ιο- 
όπως είναι το αναγκαίο υλικό προστασίας π.χ 
μάσκες απολυμαντικά κ.τ.λ. Ειδικότερα στην 
επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση και οι αρμό-

διοι φορείς και επιστήμονες φαίνεται ότι 
θωράκισαν τη χώρα σε επίπεδο πρόληψης 
διασποράς του κορωνοϊού [Covid-19] στην 
κοινότητα, στο μέτρο του δυνατού. Φαίνε-
ται όμως ότι διεθνώς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και συνεπώς και στη χώρα μας βρισκόμαστε 
μπροστά σε μία πανδημία. Τα μέτρα πρό-
ληψης δεν επαρκούν. Ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών ως θεματοφύλακας της δημόσιας 
υγείας και σύμβουλος της πολιτείας θεωρεί 
χρέος του και επιβεβλημένο να συμβάλει 
στο αγώνα αυτό της πολιτείας και της κοι-
νωνίας με συγκεκριμένες προτάσεις. Έχου-
με ήδη ζητήσει δημοσίως να ενισχυθούν οι 
δημόσιες δομές υγείας, με προσωπικό προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες 
ανάγκες που προκύπτουν από τον κίνδυνο 
εξάπλωσης  του κορωνοού στη χώρα μας και 
συγκεκριμένα να επισπευστούν οι προσλή-
ψεις νέου προσωπικού που θα στελεχώσει 
άμεσα τα νοσοκομεία προκειμένου να ανοί-
ξουν τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ. Προτείνουμε 
επίσης και ζητούμε να εξεταστεί άμεσα ως 
μέτρο έκτακτης ανάγκης η, μετά από σχε-

τική νομοθετική ρύθμιση, επιστροφή των 
ιατρών του ΕΣΥ που πρόσφατα, προ διμή-
νου μόλις, συνταξιοδοτήθηκαν από το ΕΣΥ 
για τουλάχιστον ένα έτος. Αυτοί, οι περίπου 
400 συνάδελφοι, έχουν  κατά τεκμήριο την 
εμπειρία και τη γνώση να αντιμετωπίσουν 
σοβαρά πάσχοντες ασθενείς, αλλά και να 
εκπαιδεύσουν τις νεότερες γενιές των συ-
ναδέλφων μας. Είναι κατά τεκμήριο ικανοί 
να συντονίσουν την προσπάθεια αντιμετώ-
πισης της ενδεχόμενης πανδημίας, να εφαρ-
μόσουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ή θεραπεία.
Αποτελούν και συνιστούν ένα έμπειρο και 
πολύτιμο επιστημονικό προσωπικό της χώ-
ρας. Μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να βο-
ηθήσουν αποτελεσματικά για τη συστηματι-
κή και βέλτιστη αντιμετώπιση μίας έκτακτης 
κατάστασης που ενδέχεται να προκύψει στο 
άμεσο μέλλον για το συγκεκριμένο σκοπό 
και σε συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα 
που θα επιλεγούν με την αυτονόητη διασφά-
λιση ασφαλών συνθηκών για το υγειονομικό 
προσωπικό. Αρκεί η σχετική πολιτική βούλη-
ση και νομοθετική πρωτοβουλία.»

Ο ΙΣΑ ζητά να ενισχυθούν τα νοσοκομεία με έκτακτες προσλήψεις 
προσωπικού και να επιστρέψουν όσοι επιθυμούν από τους 400 
γιατρούς που συνταξιοδοτήθηκαν προ διμήνου 
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Γ. Πατούλης: «Τα ιατρεία πρέπει να μεί-
νουν ανοιχτά, για να διασφαλιστεί η πα-
ρακολούθηση των κρουσμάτων με ήπια 
συμπτωματολογία καθώς και των χρονίως 
πασχόντων. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε 
κυβέρνηση και φορείς προς αυτή την κα-
τεύθυνση».
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξασφάλισε ση-
μαντική ποσότητα υλικού προστασίας από την 
Περιφέρεια Αττικής και τις επόμενες ημέρες θα 
προμηθευτεί και άλλες ποσότητες για να τις δι-
αθέσει στα μέλη του προκειμένου να διατηρή-
σουν ανοιχτά τα ιατρεία τους, στηρίζοντας την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο ΙΣΑ έχει ήδη 
συνδράμει αποστέλλοντας 75.000 μάσκες και 
75.000 γάντια, σε 1500 ιατρεία της Αθήνας και 
βρίσκεται σε συνεννόηση με την Περιφέρεια 

Αττικής, για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν με-
γαλύτερες ποσότητες προστατευτικού υλικού 
για να καλύψει τα μέλη του. Επίσης το επόμενο 
χρονικό διάστημα θα έχει τη δυνατότητα να δι-
αθέσει χιλιάδες αντισηπτικά ατομικής χρήσης. 
Παράλληλα, ο ΙΣΑ τονίζει ότι από μέρους της, 
η πολιτεία πρέπει να αξιοποιήσει το ιατρικό δυ-
ναμικό, για να συγκροτήσει ένα δίκτυο Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα καλύψει τις 
ανάγκες των ασθενών καθώς και να διασφαλίσει 
ότι το υγειονομικό προσωπικό, σε όλες τις Δομές 
υγείας είναι ασφαλές για να δώσει τη μάχη. Σχο-
λιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περι-
φερειάρχης Αττικής του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνισε 
τα εξής: «Καλούμε τους γιατρούς της Αθήνας να 
κρατήσουν όρθια την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας και να στηρίξουν τον ασθενή που έχει 

την ανάγκη μας περισσότερο από ποτέ. Είναι 
θέμα ύψιστης σημασίας, η στενή παρακολού-
θηση των κρουσμάτων με ήπια συμπτωματο-
λογία προκειμένου να διαγνωστούν εγκαίρως 
οι επιπλοκές. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να συνεχιστεί η παρακολούθηση των χρονίως 
πασχόντων για να μη καταλήξουν ως επιπλοκές 
στα δημόσια νοσοκομεία. Τα ιατρεία πρέπει να 
μείνουν ανοιχτά, γιατί σε αντίθετη περίπτωση 
θα χαθούν ζωές. Κάνουμε τιτάνια προσπάθεια, 
για να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο προστα-
τευτικό υλικό και μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει 
πολλά. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, κυβέρνηση 
και φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δε-
σμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε με 
όλες τις δυνάμεις δίπλα στα μέλη μας που αγωνί-
ζονται με αυταπάρνηση.»

Ο ΙΣΑ απέστειλε 75.000 μάσκες και 75.000 γάντια, σε 1500 ιατρεία της 
Αθήνας, προκειμένου να μείνουν ανοιχτές οι ιδιωτικές δομές της ΠΦΥ

Γ. Πατούλης: «Μην αδικείτε τον ιατρικό 
κόσμο που είναι στην πρώτη γραμμή της 
μάχης ενάντια στην επιδημία. Υπάρχει 
κίνδυνος να καταρρεύσει η Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, την πιο κρίσιμη ώρα»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την 
αγανάκτησή του καθώς εξαιρούνται προ-
κλητικά, οι γιατροί από την γκάμα των επαγ-
γελμάτων που αποφάσισε η κυβέρνηση να 
στηρίξει την ώρα που καλούνται να δώσουν 
τη μεγάλη μάχη ενάντια στην επιδημία. Ο ΙΣΑ 
απέστειλε επιστολή για άλλη μία φορά, στον 
Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, στην 
οποία εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του 
και τον καλεί να αποκαταστήσει την απαρά-
δεκτη αυτή αδικία, εις βάρος του ιατρικού 
κόσμου. «Μέσα στην πανδημία από τη μία εκ-
θειάζετε ως κυβέρνηση τους ιατρούς και από 
την άλλη επιδιώκετε τον αφανισμό τους. Αυτό 
το αποδεικνύετε έμπρακτα όταν στις λίστες 
των ΚΑΔ που αποφασίσατε να στηρίξετε, και 

ορθά, συμπεριλάβατε μία μεγάλη σειρά οι-
κονομικών δραστηριοτήτων και ελευθέρων 
επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων σειρά συ-
ναφών δραστηριοτήτων (φυσικοθεραπευτές, 
ψυχολόγους, οδοντιάτρους κα), ΕΞΑΙΡΕΙΤΕ 
ΟΜωΣ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ», αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή του ΙΣΑ. 
Ο ΙΣΑ προσθέτει ότι οι πολίτες υπάκουσαν 
στις κρατικές εντολές και συστάσεις και μέ-
νουν σπίτι. «Δεν γνωρίζετε ότι οι γιατροί όλων 
των ειδικοτήτων επλήγησαν. Δεν γνωρίζετε 
ότι δεν πατάει ψυχή στα ιατρεία! Οι γιατροί 
εξαιρέθηκαν γιατί δεν έκλεισαν μόνοι τους 
τα ιατρεία τους, γιατί θεώρησαν υποχρέωσή 
τους προς την κοινωνία και το κράτος να μεί-
νουν στις επάλξεις προκειμένου να αντιμετω-
πίσουν τις χρόνιες παθήσεις, ώστε να μην επι-
βαρυνθεί η δευτεροβάθμια περίθαλψη. Αυτή 
είναι η επιτομή -αν μη τι άλλο- της αγνωμοσύ-
νης και αχαριστίας», καταλήγει ο ΙΣΑ, ο οποίος 
σημειωτέον έχει στείλει σειρά επιστολών τις 

προηγούμενες ημέρες,  με τις οποίες ζήτησε 
να ληφθούν οικονομικά μέτρα, στήριξης των 
ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ, καθώς και επιδότη-
ση του μισθολογικού κόστους των μονάδων 
ΠΦΥ. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης κάλεσε 
την κυβέρνηση να αποκαταστήσει άμεσα τη 
μεγάλη αυτή αδικία εις βάρος του ιατρικού 
κόσμου. «Ο ιατρικός κόσμος παραμένει στις 
επάλξεις με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον 
ασθενή και την κοινωνία. ωστόσο η πολιτεία 
τον αδικεί κατάφωρα θέτοντας σε κίνδυνο την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που αποτελεί 
τον κυματοθραύστη των περιστατικών για να 
μη φτάσουν στα νοσοκομεία. Οι ιδιώτες για-
τροί και τα πολυϊατρεία κινδυνεύουν να βά-
λουν λουκέτο μέσα την υγειονομική κρίση και 
αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες στην υγειο-
νομική θωράκιση της χώρας τις δύσκολες αυ-
τές	ώρες.	Ζητούμε	αν	μη	τι	άλλο	 ισότιμη	με-
ταχείριση με τους άλλους επαγγελματίες που 
υποστηρίζονται για να μη καταρρεύσουν.»

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, 
στην οποία εκφράζει την αγανάκτησή του γιατί εξαιρούνται προκλητικά, 
οι γιατροί από την γκάμα των επαγγελμάτων που υποστηρίζονται οικονομικά

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δικαίωση 
των προσπαθειών του για μείωση του ΦΠΑ 
στα ραδιοφάρμακα και τα διαγνωστικά υλικά
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικα-
νοποίησή του γιατί δικαιώνονται οι προσπάθειές 
του, για μείωση του ΦΠΑ στα ραδιοφάρμακα και 
διαγνωστικά υλικά. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα 
του ΙΣΑ, για το οποίο είχε στείλει πρόσφατα σχετι-
κές επιστολές στα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας 
και Οικονομικών ενώ το είχε θέσει κατ’ επανάληψη 
στις συζητήσεις του με την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας. (πατήστε εδώ για να δείτε τις 
επιστολές του ΙΣΑ). Μετά λοιπόν από τις επίμονες 
παρεμβάσεις του ΙΣΑ, σε συνεργασία και με τους 
αρμόδιους φορείς συμπεριλήφθηκε τροπολογία 

στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4664/2020 ΦΕΚ 
14/02/2020 άρθρο 10, με την οποία προβλέπεται 
η μετάταξη στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
6%, από το 24% και το 13%, πλήθος φαρμάκων, δι-
αγνωστικών και αναλωσίμων υλικών. Πρόκειται για 
μια τροπολογία η οποία σε αρκετά μεγάλο βαθμό 
μειώνει το κόστος λειτουργίας διαγνωστικών εργα-
στηρίων και ιατρείων, προσφέροντας μια οικονομι-
κή ανάσα σε αρκετούς συναδέλφους. Αναμένουμε 
βέβαια τις ερμηνευτικές εγκυκλίους των αρμόδιων 
Υπουργείων αλλά παρ’ όλα αυτά θεωρούμε ότι 
είναι ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κα-

τεύθυνση Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: «Εκφράζουμε την 
ικανοποίησή μας, για το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
αποδέχθηκε το δίκαιο αίτημα του ΙΣΑ για μείωση 
του ΦΠΑ σε φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα. η πο-
λιτεία οφείλει να στηρίξει τα μικρά εργαστήρια που 
αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, η υγεία θα πα-
ραδοθεί στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. 
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να δίνει μάχη για το συμφέρον 
του ασθενή, του ιατρικού κόσμου και της δημόσιας 
υγείας.»
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επι-
στολή στους συναρμόδιους Υπουργούς Οι-
κονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Εργασίας κ. 
Γιάννη Βρούτση, Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και 
τον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλη Πλαγιανάκο 
με την οποία επισημαίνει το σοβαρό πρόβλη-
μα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι ιδι-
ωτικές δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας λόγω της επιδημίας και ζητά να λη-
φθούν επειγόντως 5 μέτρα που θα διασφα-
λίσουν τη βιωσιμότητά τους καθώς υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος να καταρρεύσουν το επό-
μενο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα στην επι-
στολή που έστειλε ο ΙΣΑ τονίζονται τα εξής: 

«Ο Ι.Σ.Α. αυτές τις κρίσιμες ώρες που περνάει 
η χώρα μας, μέσα από συνεχείς παρεμβάσεις, 
έχει προτείνει μία σειρά μέτρων τα οποία 
αποσκοπούν στην στήριξη των ιδιωτικών δο-
μών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και με 
κύριο στόχο να αντιμετωπιστούν οι οικονο-
μικές και κοινωνικές παρενέργειες της παν-
δημίας του κορονοϊού. Με συνέπεια, σοβα-
ρότητα και υπευθυνότητα ο κύριος σκοπός 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των χι-
λιάδων ιατρών – μελών του είναι να παραμεί-
νουν ενεργές, στο σύνολο τους, οι ιδιωτικές 
μονάδες Π.Φ.Υ. όλων των ειδικοτήτων. Αυτή η 
τεράστια προσπάθεια γίνεται πλέον με μεγά-
λο οικονομικό κόστος λόγω της μείωσης του 
κύκλου εργασιών, όπως έχουμε ήδη επιση-
μάνει, αλλά και με κίνδυνο της προσωπικής 
μας υγείας. Δυστυχώς όμως παρατηρούμε, 
με μεγάλη απογοήτευση, ότι ο ιδιωτικός 

τομέας υγείας επειδή παραμένει ενεργός, 
αφού εξαιρείται της αναστολής λειτουργίας 
ορθώς, θεωρείται κακώς ότι δεν πλήττεται 
οικονομικά από την πανδημία. Συνέπεια αυ-
τής της λανθασμένης αντίληψης είναι ότι τα 
ιδιωτικά ιατρεία και ιατρικές εταιρείες φαί-
νεται να εξαιρούνται από το μεγαλύτερο 
ποσοστό των μέτρων στήριξης της Κυβέρ-
νησης για τις επιχειρήσεις. Αυτό που πρέπει 
να γίνει απόλυτα κατανοητό, από όλους τους 
αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, είναι ότι ο 
ιδιωτικός τομέας υγείας είναι ο μεγαλύτερος 
και σημαντικότερος αρωγός του δημόσιου 
συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας και την διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας. Δυστυχώς πρέπει να παραδειγματι-
στούμε από την τραγική κατάσταση της Ιτα-
λίας, σε μεγαλύτερο βαθμό, και της Γαλλίας 
σε μικρότερο, στις οποίες έχει αρχίσει και 
καταρρέει το σύστημα υγείας τους αφού και 
τα κρούσματα είναι πολλά και το υγειονομικό 
προσωπικό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Έτσι 
βλέπουμε φαινόμενα ιατρών που νοσούν και 
οι ίδιοι και ασθενών που πεθαίνουν αβοή-
θητοι στα σπίτια τους. Επισημαίνουμε δε ότι 
πλέον οι ιατροί και τα νοσοκομεία στην Ιτα-
λία και Γαλλία δεν μπορούν να αντιμετωπί-
σουν και τα υπόλοιπα επείγοντα ιατρικά περι-
στατικά που δεν σχετίζονται με τον κορονοϊό 
( καρδιολογικά, ογκολογικά κλπ). Γι’ αυτούς 
τους λόγους και επειδή οι ιδιωτικές μονάδες 
υγείας πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν 
ενεργές και μάχιμες αιτούμαστε για το σύνο-
λο του ιατρικού κλάδου (φυσικά και νομικά 

πρόσωπα)  στον ιδιωτικό τομέα:

1) Αναστολή των φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων για τέσσερις μήνες 
με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις 
υπάρχουσες συνθήκες.

2) Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώ-
σεων, στο σύνολο των δόσεων, και μείωση 
των χρεώσεων και προμηθειών των τραπε-
ζών για συγκεκριμένες εμπορικές συναλλα-
γές μέχρι 30/09/2020.

3) Άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του δημοσίου και των ασφαλιστι-
κών ταμείων προς τους ιατρούς και της ιατρι-
κές εταιρείες για την παροχή της απαραίτη-
της οικονομικής ρευστότητας. 

4) Αναστολή παρακράτησης δόσεων οφειλό-
μενου claw back παλαιοτέρων ετών από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τέσσερις μήνες.

5) Επιδότηση μισθολογικού κόστους ιατρι-
κού και διοικητικού προσωπικού, ιατρείων 
και ιατρικών εταιρειών, για τέσσερις μήνες.

Θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι 
απόλυτη ανάγκη να εφαρμοστούν άμεσα 
και ευελπιστούμε ότι με κοινωνική ευαισθη-
σία απέναντι στο ιατρικό λειτούργημα θα 
προχωρήσετε στην εξαγγελία και εφαρμογή 
τους για να μην έχουμε τις τραγικές επιπτώ-
σεις γειτονικών Ευρωπαϊκών Χωρών.

5 μέτρα για τη στήριξη των ιδιωτικών δομών της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας ζητά ο ΙΣΑ από την κυβέρνηση προκειμένου 
να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δομών που παραμένουν 
στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην επιδημία

Γ. Πατούλης: «Ζητούμε να αποκαταστα-
θεί, η απαράδεκτη αυτή αδικία εις βάρος 
του Έλληνα γιατρού που διακινδυνεύει 
την ζωή του την κρίσιμη αυτή ώρα»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε νέα 
επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Χ. Στα-
ϊκούρα, με την οποία εκφράζει για άλλη μια 
φορά, την αγανάκτηση του ιατρικού κόσμου 
για την παράλειψή του από τα επαγγέλματα 
που θα υποστηριχθούν οικονομικά και ζητά 
την ένταξη των ιατρικών υπηρεσιών, στα μέ-
τρα στήριξης για τον κορωνοϊό. Από την πλευ-
ρά του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης καλεί 
την κυβέρνηση να αποκαταστήσει άμεσα τη 
μεγάλη αυτή αδικία εις βάρος του ιατρικού κό-
σμου. «η πολιτεία αδικεί κατάφωρα τον ιατρι-
κό κόσμο που θα δώσει τη μάχη ενάντια στην 
επιδημία, θέτοντας με αυτό τον τρόπο, σε κίν-

δυνο την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που 
αποτελεί τον κυματοθραύστη των περιστατι-
κών	για	 να	μη	φτάσουν	στα	νοσοκομεία.	 Ζη-
τούμε να αποκατασταθεί άμεσα, η απαράδε-
κτη αυτή αδικία εις βάρος του Έλληνα γιατρού 
που διακινδυνεύει την ζωή του για να στηρίξει 
το υγειονομικό σύστημα και τον ασθενή, τις 
δύσκολες αυτές ώρες που περνάει η χώρα. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μεγάλη αυτή 
μάχη χωρίς γιατρούς δεν δίνεται», τόνισε ο κ. 
Γ. Πατούλης. Ειδικότερα, στην επιστολή του 
ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια των 
προηγούμενων αιτημάτων και παρεμβάσεων 
του ο Ι.Σ.Α.,  εκφράζοντας την αγανάκτηση χι-
λιάδων μελών του ζητάει πλέον επιτακτικά, να 
σταματήσει ο αποκλεισμός των ιατρών από τα 
μέτρα οικονομικής στήριξης της κυβέρνησης. 
Απαιτούμε να συμπεριληφθούν όλες οι ιδιω-

τικές δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας (φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς καμία 
απολύτως εξαίρεση) στο σύνολο των οικονο-
μικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού. 
Γι’ αυτό το λόγο και για την άμεση ένταξη των 
ιατρικών υπηρεσιών στην σχετική λίστα, σας 
παραθέτουμε τους κάτωθι Κ.Α.Δ. που αφο-
ρούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες:
Α) 86.10 (Νοσοκομειακές Δραστηριότητες)
Β) 86.21 (Δραστηριότητες άσκησης γενικών 
ιατρικών επαγγελμάτων)
Γ) 86.22 (Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ια-
τρικών επαγγελμάτων)
Δ) 86.90.15 (Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου)
Αναμένουμε τις ενέργειες σας, για την άμεση 
αποκατάσταση της αδικίας που υφίσταται ο 
ιδιωτικός τομέας παροχής υγείας».

Ο ΙΣΑ εκφράζει την αγανάκτηση του ιατρικού κόσμου και ζητά άμεσα 
την ένταξη των ιατρικών υπηρεσιών, στα μέτρα στήριξης για τον κορωνοϊό
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Γ. Πατούλης: «Μονόδρομος η αποφυγή 
συγχρωτισμού και η εφαρμογή συγκε-
κριμένων κανόνων εξυπηρέτησης των 
πολιτών – Αναγκαία η χρήση γαντιών από 
υπαλλήλους καταστημάτων και πολίτες 
που μετακινούνται με Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς»

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ.Πατούλης ζητά 
την εντατικοποίηση των προληπτικών 
μέτρων και συνιστά την επέκτασή τους 
και σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων με 
βασικό στόχο την ελαχιστοποίηση των με-
τακινήσεων των πολιτών. Μεταξύ άλλων 
προτείνει να προχωρήσουν σε αναστολή 
λειτουργίας και τα υπόλοιπα καταστήμα-
τα, (ρουχισμού, οπτικών ειδών  κ.α.) και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες να ασκούν τις 
δραστηριότητές τους, είτε με τη χρήση της 
τεχνολογίας, είτε μετά από συγκεκριμένα 
ραντεβού. Μάλιστα επισημαίνει ότι οι πα-
ραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να συμπε-
ριλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση στον 
κατάλογο των επιχειρήσεων του υπουρ-
γείου Οικονομικών που έχουν υποστεί σο-
βαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηρι-
ότητά τους. Επιπλέον τονίζει ότι  είναι ανα-
γκαίο να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες ως 
προς τη λειτουργία καταστημάτων, ενώ 

αν κριθεί αναγκαίο να θεσπιστούν ακόμα 
και πλαφόν στη δυνατότητα προμήθειας 
συγκεκριμένων αγαθών και προϊόντων.  
Μάλιστα ειδικά για τα διαγνωστικά κέ-
ντρα αναφέρει ότι απαιτείται η επίσκεψη 
σε αυτά να γίνεται αφού πρώτα έχει προη-
γηθεί τηλεφωνικό ραντεβού.  Ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ επισημαίνει επίσης ότι οι υπάλλη-
λοι των σούπερ μάρκετ, των φαρμακείων 
και γενικά όλων των καταστημάτων χρειά-
ζεται να κάνουν χρήση γαντιών μιας χρή-
σεως, τα οποία ανά χρονικά διαστήματα 
θα πρέπει να τα αλλάζουν και να τα απο-
θέτουν σε ειδικούς κλειστούς κάδους. Το 
ίδιο οφείλουν να πράττουν και όλοι οι πο-
λίτες που είναι υποχρεωμένοι να μετακι-
νούνται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
οι οποίοι έρχονται σε επαφή με μεταλλικές 
επιφάνειες που μπορεί να έχουν μολυνθεί.  
Μεταξύ άλλων ο κ. Γ. Πατούλης Επισημαί-
νει:  «Όπως καταδεικνύεται από τα μέχρι 
τώρα στοιχεία, η αποφυγή συγχρωτισμού 
αποτελεί μονόδρομο. Στο πλαίσιο αυτό εί-
ναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη 
και για τις υπόλοιπες κατηγορίες καταστη-
μάτων που είναι σε λειτουργία. Εκτός από 
τους πολίτες και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες – ερ-
γαζόμενοι μπορεί να ανήκουν στην κατη-
γορία των ευπαθών ομάδων. η μετακίνη-

ση των πολιτών χρειάζεται να περιοριστεί 
στο ελάχιστο δυνατό. Αντίστοιχα απαι-
τείται να υπάρξουν ειδικοί κανόνες στον 
τρόπο λειτουργίας διαγνωστικών κέντρων 
ακόμα και στην προμήθεια αγαθών. Ειδικά 
για τα διαγνωστικά κέντρα απαιτείται να 
υπάρξει ειδική πρόβλεψη προκειμένου η 
επίσκεψη σε αυτά να γίνεται αφού πρώ-
τα έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού. 
Καθημερινά γίνομαι δέκτης καταγγελιών 
που αφορούν συμπολίτες μας οι οποίοι σε 
κατάσταση πανικού αγοράζουν δεκάδες 
τεμάχια συγκεκριμένων ειδών με συνέ-
πεια άλλοι συμπολίτες μας να τα στερού-
νται εντελώς. Στο πλαίσιο αυτό, αν κριθεί 
αναγκαίο, χρειάζεται  να θεσπιστούν συ-
γκεκριμένα όρια αγοράς προϊόντων από 
τα σούπερ μάρκετ ή τα φαρμακεία. Δεν 
μπορεί κάποιος να αγοράζει 20 μπουκά-
λια οινόπνευμα ή αντισηπτικό και κάποιος 
άλλος να μην μπορεί να αγοράσει ούτε 
ένα. Επιπλέον είναι αναγκαίο πωλητές, 
αλλά και επιβάτες Μέσων Μεταφοράς να 
κάνουν χρήση γαντιών. Στις ιδιαίτερα δύ-
σκολες συνθήκες που βιώνουμε σε παγκό-
σμιο επίπεδο, λόγω της εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού, οφείλουμε όλοι να λαμβάνουμε 
αυξημένα μέτρα και να σεβόμαστε τους 
κανόνες που έχουν τεθεί». 

Γ. Πατούλης «Συνεχίζουμε με σοβαρότη-
τα και υψηλό αίσθημα ευθύνης να συν-
δράμουμε έμπρακτα στην πληροφόρη-
ση των πολιτών. Αυτές τις πολύ κρίσιμες 
ώρες για τη χώρα μας, θα είμαστε διαρ-
κώς παρόντες»

Συνεχίζεται και σήμερα, η θερμή ανταπόκρι-
ση των πολιτών στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βο-
ήθειας και Πληροφόρησης για τον Κορωνοϊό 
2142142000 που έθεσαν σε λειτουργία χθες 
η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ, με τη συμ-
μετοχή εθελοντών ιατρών, ψυχολόγων και 
κοινωνικών λειτουργών.
Ειδικότερα από την πρώτη μέρα της λειτουρ-
γίας του το κέντρο δέχθηκε περισσότερες 
από 4.951 κλήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των κλήσεων (63%) έγινε για  οδηγίες σχετι-

κά με τον κορωνοϊό. Σε ποσοστό 8% οι κλή-
σεις αφορούσαν ψυχολογική βοήθεια ενώ  
το 7% των πολιτών που κάλεσαν στο Κέντρο 
αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με ζητή-
ματα κοινωνικής παρέμβασης.
Σημειώνεται ότι το 63% των κλήσεων έγιναν 
από γυναίκες, έναντι του 38% των κλήσεων 
που έγιναν από  άντρες. Τέλος, οι επικοινωνί-
ες έγιναν στο μεγαλύτερο ποσοστό από τον 
Νομό Αττικής 86% και αμέσως μετά ακολου-
θεί η Θεσσαλονίκη με ποσοστό 3%.
Οι εθελοντές γιατροί, ψυχολόγοι και κοινω-
νικοί oί λειτουργοί συνεχίζουν να καταβάλ-
λουν μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθούν 
σε όλες τις κλήσεις και να ενημερώσουν τους 
πολίτες.
Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Αττικής 
και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα 

εξής: «η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία 
με τον ΙΣΑ συνεχίζουν με σοβαρότητα και 
υψηλό αίσθημα ευθύνης να συνδράμουν 
έμπρακτα στην πληροφόρηση των πολιτών, 
αυτές τις πολύ κρίσιμες ώρες για τη χώρα 
μας, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Θέλω 
για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω θερμά 
τους εθελοντές που στηρίζουν τη σημαντι-
κή αυτή προσπάθεια και να ζητήσω την κα-
τανόηση του κόσμου γιατί γίνεται μεγάλη 
προσπάθεια από τους εθελοντές να αντα-
ποκριθούν στις κλήσεις. Προσπαθούμε να 
καλύψουμε την ανάγκη ενημέρωσης και να 
διορθώσουμε λάθη που είναι πιθανόν να γί-
νεται λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων. Σε 
αυτή την εθνική μάχη για την προστασία των 
πολιτών και ειδικά των ευπαθών ομάδων, θα 
είμαστε διαρκώς παρόντες». 

Τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κανόνων, 
την εντατικοποίηση και επέκταση των προληπτικών μέτρων και 
σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων (ρουχισμού, οπτικών ειδών, 
κ.α.) που υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, συνιστά ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης

5.000 κλήσεις περίπου δέχθηκε το Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας 
και Πληροφόρησης για τον Κορωνοϊό 2142142000 της Περιφέρειας 
Αττικής και του ΙΣΑ, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του
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Ο Ι.Σ.Α. θεωρεί ότι τα μέτρα στήριξης των 
ιδιωτικών μονάδων ΠΦΥ, που πλήττονται 
σημαντικά από την πανδημία του κορονοϊ-
ού βρίσκονται προς θετική κατεύθυνση. Οι 
συνεχόμενες παρεμβάσεις του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών, μέσω επίσημων αιτημάτων 
αλλά και επίμονων προσωπικών επαφών 
του Προέδρου κ. Πατούλη με τους αρμόδι-
ους Υπουργούς , είχαν ως αποτέλεσμα την 
προσθήκη των ιδιωτικών μονάδων Π.Φ.Υ. 
(φυσικά και νομικά πρόσωπα) σε μεγάλο 

μέρος των οικονομικών μέτρων στήριξης 
(για λεπτομέρειες Δελτίο Τύπου 24/03/2020 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων περίπτωση Δ., Μέτρα για τις επιχει-
ρήσεις πατήστε εδώ). Από την άλλη μεριά, 
όμως, εκφράζουμε και τον έντονο προβλη-
ματισμό του ιατρικού κόσμου από τον απο-
κλεισμό των επιστημονικών κλάδων, συμπε-
ριλαμβανομένων και των ιατρών, από την 
αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800,00 
ευρώ την οποία θα λάβουν πλήθος άλλων 

ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπα-
σχολούμενων. Δυστυχώς, ενώ μας ζητείται 
και είμαστε ως οφείλουμε στην πρώτη γραμ-
μή αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας 
του κορονοϊού, αντιμετωπιζόμαστε στο συ-
γκεκριμένο θέμα ως παιδιά ενός κατώτερου 
θεού, παρόλο ότι έχουμε τονίσει ότι πληττό-
μαστε οικονομικά διατηρώντας ενεργά τα 
ιατρεία μας με κίνδυνο της προσωπικής μας 
υγείας. Απαιτούμε την άμεση διόρθωση της 
τεράστιας αυτής αδικίας και την ένταξη των 
ιατρών αλλά και των υπόλοιπων επιστημονι-
κών κλάδων στην αποζημίωση ειδικού σκο-
πού για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενους.

Μέτρα στήριξης ιδιωτικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας ύγειας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα έχει δώσει μεγάλο 
αγώνα για να επιτύχει μέτρα οικονομικής 
στήριξης των μελών του που έχουν πληγεί 
από την πρωτόγνωρη κρίση που αντιμετω-
πίζει η χώρα μας.  Ειδικότερα, ο Σύλλογος 
έχει στείλει επιστολές στους συναρμόδιους 
Υπουργούς ενώ ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-
τούλης έχει κάνει επανειλημμένως επαφές 
με τα μέλη της κυβέρνησης διεκδικώντας 
τα δίκαια αιτήματά μας. Τις θέσεις μας δη-
μοσιοποιήσαμε στα ΜΜΕ με δυναμισμό και 
ξεκάθαρο τρόπο φέρνοντας την κυβέρνηση 
προ των ευθυνών της. Ο αγώνας μας απέ-
δωσε εν μέρει καθώς μέσα από τις επίμονες 
παρεμβάσεις ο ΙΣΑ κατάφερε να πετύχει το 
κυριότερο που ήταν η ένταξη των ιατρι-
κών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό. Θυμίζου-
με ότι η αρχική λίστα στις 20/03/2020 των 
Κ.Α.Δ. με τις πληττόμενες επιχειρήσεις δεν 
είχε τις ιατρικές υπηρεσίες. Άμεσα την ίδια 
ημέρα στείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας 
στον Υπουργό Οικονομικών και την επόμε-
νη ημέρα 21/03/2020 επιστολή με το σύνολο 
των Κ.Α.Δ. των ιατρικών υπηρεσιών που θα 
έπρεπε να ενταχθούν στην σχετική λίστα 
το οποίο τελικά επετεύχθη και ανακοινώ-
θηκε στην νέα λίστα του Υπουργείου στις 
24/03/2020. Οσα πετύχαμε με τις δυναμικές 
μας διεκδικήσεις: η προσθήκη των ιατρικών 
υπηρεσιών στις πληγείσες επιχειρήσεις αυ-
τόματα σήμαινε ότι όλος ο ιδιωτικός τομέας 
υγείας (ιατρεία, ιατρικές εταιρείες, πολυϊα-
τρεία, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια) 
εντάσσεται στα μέτρα οικονομικής στήριξης 
της κυβέρνησης δηλαδή : 

1. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστι-
κών υποχρεώσεων
2. Έκπτωση 25% σε εμπρόθεσμη πληρωμή 
οφειλών αν δεν γίνει η χρήση του μέτρου της 
αναστολής

3. η δυνατότητα αξιοποίησης αναστολής 
της σύμβασης εργασίας σε μέρος ή και στο 
σύνολο του προσωπικού για τις επιχειρήσεις 
με αποζημίωση ειδικού σκοπού για του ερ-
γαζόμενους από το κράτος.

4. η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων τρα-
πεζικών δανείων για συνεπείς επιχειρήσεις.

5. Όπως διευκρίνισε με σημερινές του δη-
λώσεις ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ-
γιάδης προβλέπεται η συμμετοχή σε ειδικά 
χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επι-
τοκίου ενήμερων επαγγελματικών δανείων, 
ουσιαστικά δηλαδή πέραν της αναστολής 
αποπληρωμής χρεολυσίων επιδοτείται και 
το επιτόκιο από το κράτος.

6. Χορήγηση εγγυήσεων για επιχειρηματικά 
δάνεια με ευνοϊκές ρυθμίσεις και επιδότηση 
επιτοκίου.

7. Παράταση ληξιπρόθεσμων επιταγών για 
75 ημέρες.

8. Επιδότηση των επιστημονικών κλάδων με 
επιταγές κατάρτισης ( voucher ) που σημαί-
νει, όπως επίσης διευκρινίστηκε από τις ση-
μερινές δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, 
χρήματα που θα πάρουν στα χέρια τους οι 
ιατροί έστω και σε βάθος χρόνου και ταυ-
τόχρονα θα επιμορφωθούν. Εδώ πρέπει να  
επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

μέτρων της κυβέρνησης ήταν προτάσεις 
που είχαν κατατεθεί από την μεριά του Ι.Σ.Α. 
με σειρά παρεμβάσεων στα αρμόδια Υπουρ-
γεία και φορείς με επιστολές από 09/03/2020, 
13/03/2020, 17/03/2020, 19/03/2020.

Συνεχίζοντας τον αγώνα μέσα από μια σειρά 
νέων δυναμικών παρεμβάσεων διεκδικούμε 
ακόμα : 
I. Ένταξη των ιατρών στην αποζημίωση ει-
δικού σκοπού ύψους 800,00 άμεσα και χω-
ρίς προϋποθέσεις (επιστολή 26/03/2020 και 
28/03/2020 ).

II. Κατάργηση τραπεζικών χρεώσεων και 
προμηθειών σε συγκεκριμένες εμπορικές 
συναλλαγές και παράλληλα μείωση τους 
στις υπόλοιπες τραπεζικές συναλλαγές (επι-
στολή 09/03/2020 και 13/03/2020).

III. Αναστολή πληρωμής χρεολυσίων και επι-
δότηση επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια 
αλλά και στο σύνολο των λοιπών δανειακών 
υποχρεώσεων.
IV. Άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων προς 
τους ιατρούς και τις ιατρικές εταιρείες, οφει-
λές που υπάρχουν από το 2011 ( επιστολή 
14/03/2020).
V. Αναστολή αποπληρωμής δόσεων 
claw back προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (επιστολή 
12/03/2020).

Τίποτα δεν ήταν αυτονόητο 
Όλα τα πετύχαμε με δυναμική διεκδίκη-
ση. Η ισοπέδωση των προσπαθειών δεν 
ωφέλησε κανέναν. Ενωμένοι θα πετύχου-
με και τις επόμενες δίκαιες και δυναμικές 
μας διεκδικήσεις.

Ο ΙΣΑ  διευκρινίζει την αλήθεια
α) για όσα πετύχαμε για τη στήριξη των ιατρών και των μονάδων ΠΦΥ

β) για όσα ακόμα διεκδικούμε
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Γ. Πατούλης: «Αξιοποιούμε την επιστήμη και 
την τεχνολογία για να εξασφαλίσουμε νέα 
όπλα στη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό»
Τριάντα πρωτοποριακά συστήματα καθα-
ρισμού και απολύμανσης του αέρα από τον 
SARS-Cov-2, εξασφάλισε ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής, 
για 20 νοσοκομεία αναφοράς στην Αττική 
και 10 στη Θεσσαλονίκη. Τα συστήματα 
Healthway και Intellipure (FDA Certified 
Grade II Medical Devices) έκανε δωρεά η 
εταιρία ΕurodietMed θέλοντας να συμβάλ-
λει στην αγωνιώδη και άοκνη προσπάθεια 
που κάνει ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής, για 
να διασφαλίσουν την ασφάλεια των γιατρών, 
των νοσηλευτών και όλων όσων εργάζονται 

στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωναϊού (πατήστε εδώ). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η 
εταιρία, τα συστήματα χρησιμοποιούν την 
κατοχυρωμένη πρωτότυπη τεχνολογία DFS 
(Disinfecting Filtration System) που αναπτύ-
χθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ηΠΑ 
και έχουν χαρακτηριστεί ως Medical Devices 
Class II από τον FDA καθώς αιχμαλωτίζουν το 
99.99% των βλαβερών ιών συμπεριλαμβα-
νομένου και του SARS-Cov-1, ο οποίος ήταν 
μικρότερος σε μέγεθος από τον SARS-Cov-2. 
Χρησιμοποιούνται ήδη σε κορυφαία νοσο-
κομεία και πανεπιστήμια (Mayo, Cleveland, 
Harvard), σε ιατρικά δωμάτια, επιχειρήσεις 
και κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκατα-

στάσεις σε όλο τον κόσμο ενώ συνέβαλλαν 
στην προστασία του ανθρώπινου δυναμικού 
σε νοσοκομεία της Wuhan και δημόσιους 
οργανισμούς της Κίνας.
Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Αναζητούμε νέα όπλα για να συμβάλλουμε 
στον αγώνα ενάντια στον αόρατο εχθρό και 
αξιοποιούμε τις δυνατότητες της επιστή-
μης και της τεχνολογίας. η αγωνία μας είναι 
μεγάλη και η σκέψη μας είναι πάντα κοντά 
στους συναδέλφους που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή. Θα συνεχίσουμε την προ-
σπάθεια να εξασφαλίσουμε μέσα προστασί-
ας για το υγειονομικό προσωπικό που δίνει 
τη μάχη με αυταπάρνηση»

Γ. Πατούλης: «Τα ιατρεία πρέπει να μεί-
νουν ανοιχτά, για να διασφαλιστεί η πα-
ρακολούθηση των κρουσμάτων και να 
αποτραπούν οι επιπλοκές καθώς και η 
παρακολούθηση των χρονίως πασχό-
ντων. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε κυβέρ-
νηση και φορείς προς αυτή την κατεύ-
θυνση». 
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει την 
ανάγκη να υποστηριχθούν για να επιβιώ-
σουν οι ιδιωτικές δομές Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας και να ενταχθούν σε έναν κε-
ντρικό σχεδιασμό, για την παρακολούθηση 
του ασθενών που παραμένοντας στο σπίτι 
κινδυνεύουν από σοβαρές επιπλοκές. Εξάλ-
λου η σύσταση της αρμόδιας επιτροπής του 
Υπουργείου Υγείας είναι όλοι οι ασθενείς να 
έχουν καθημερινή επαφή με το θεράποντα 
ιατρό τους. Αποτελεί θέμα ύψιστης σημασί-
ας να παραμείνουν ανοιχτά τα ιδιωτικά ια-
τρεία, αφενός για την κάλυψη των ασθενών 
με Covid-19 και αφετέρου για συνεχιστεί και 
η παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων 
για να μη καταλήξουν ως επιπλοκές στα 
δημόσια νοσοκομεία και επιβαρυνθούν πε-
ραιτέρω οι ιατροί που δίνουν τη μάχη στην 
πρώτη γραμμή. Ο ΙΣΑ καλεί την πολιτεία να 
στηρίξει τα ιατρεία, πολυϊατρεία και εργα-

στήρια που όσο περνάει ο καιρός αντιμετω-
πίζουν το φάσμα της χρεοκοπίας με άμεσα 
μέτρα οικονομικής στήριξης και προστασί-
ας και όχι μακροχρόνια και αποσπασματικά 
όπως το πρόσφατο μέτρο των 600 ευρώ, το 
οποίο όπως φαίνεται θα αποδοθεί μετά από 
χρόνια. Ανάμεσα σε αυτά μπορεί να είναι η 
μείωση κατά το ήμισυ του μισθώματος των 
επαγγελματικών χώρων για τους επόμενους 
μήνες. Ο ΙΣΑ έχει ήδη αποστείλει τα μέτρα οι-
κονομικής στήριξης των γιατρών στα οποία 
εμμένει. Τονίζουμε ότι πρέπει να διασφαλι-
στεί η βιωσιμότητά των φορέων Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, γιατί η κατάρρευσή 
τους θα έχει δραματικές επιπτώσεις στην 
αναχαίτιση της επιδημίας και στην ασφάλεια 
των ασθενών που πάσχουν από άλλες παθή-
σεις. Παράλληλα πρέπει να ενταθεί η προ-
σπάθεια να διασφαλιστούν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας κάτι στο οποίο συμβά-
λουν με όλες τις δυνάμεις τους, η Περιφέρεια 
Αττικής και ο ΙΣΑ έχοντας ήδη αποστείλει 
75.000 μάσκες και 75.000 γάντια, σε 1500 
ιατρεία της Αθήνας. Σχολιάζοντας το θέμα, 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα 
εξής: «Πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί το ιατρι-
κό δυναμικό της χώρας, για να συγκροτηθεί 
ένα δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

που θα καλύψει τις ανάγκες των ασθενών και 
θα διασφαλίσει τη συνέχιση της παρακολού-
θησης των χρονίως πασχόντων. η επιδημία 
δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να υπάρχουν 
και οι άλλες παθήσεις που κοστίζουν ανθρώ-
πινες ζωές. η Πρωτοβάθμια Φροντίδα απο-
τελεί τον κυματοθραύστη για να μην κατα-
λήξουν όλα αυτά τα περιστατικά στα νοσο-
κομεία. Με αυτό το τρόπο θα βοηθήσουμε 
και τους συναδέλφους μας στα δημόσια νο-
σοκομεία που δεν πρέπει να επιβαρύνονται 
με τα χρόνια περιστατικά για να δώσουν τη 
μεγάλη μάχη ενάντια στην επιδημία.
 Πρέπει να τονίσουμε ότι κανένα σύστημα 
τηλεϊατρικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κλινική 
εξέταση και την επαφή με το θεράποντα 
ιατρό που πρέπει όλοι οι ασθενείς να έχουν 
στη διάθεσή τους. Ήδη βλέπουμε σοβαρές 
επιπλοκές και θανάτους σε ασθενείς που πα-
ρέμειναν σπίτι χωρίς ιατρική παρακολούθη-
ση. Τα ιατρεία επιβάλλεται να μείνουν ανοι-
χτά για να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών. 
Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, κυβέρνηση και 
φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δε-
σμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε 
με όλες τις δυνάμεις δίπλα στα μέλη μας που 
αγωνίζονται με αυταπάρνηση»

30 πρωτοποριακά συστήματα απολύμανσης του αέρα από τον SARS-
Cov-2 παραχωρεί ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής σε νοσοκομεία 
της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

O ΙΣΑ τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν για να επιβιώσουν οι δομές 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με άμεσα μέτρα στήριξης και προστασίας και όχι 
αποσπασματικά μέτρα όπως η πρόσφατη επιδότηση των 600 ευρώ για εκπαίδευση

Επιστολή απέστειλε ο ΙΣΑ προς 
τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Β. 
Πλαγιαννάκο και την Αντιπρό-
εδρο κ. Θ.Καρποδίνη, με την 
οποία συνηγορεί στην άποψη ότι 
η εξέταση της μοριακής ανίχνευ-
σης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 
πρέπει να αποζημιώνεται από 

τον ΕΟΠΥΥ, όμως η προαναφερ-
θείσα αποζημίωση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με ξεχωριστό 
κωδικό, στον οποίο δεν θα επι-
βάλλεται claw back και rebate 
και βέβαια να τεθεί εκτός του 
κλειστού προϋπολογισμού των 
εργαστηριακών εξετάσεων.

Επιστολή του ΙΣΑ προς τον ΕΟΠΥΥ 
για ειδικό κωδικό αποζημίωσης της 
εξέτασης της μοριακής ανίχνευσης 
του SARS-CoV-2
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Γ. Πατούλης : «Οι πολίτες της Αττικής δεν είναι 
μόνοι τους. Αυτό τον αγώνα  τον δίνουμε όλοι 
μαζί» Ένα πρωτοποριακό σύστημα που εκτιμά τον 
κίνδυνο κάποιος να έχει προσβληθεί από τον κορω-
νοϊό προκειμένου να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, 
θέτει στην διάθεση των πολιτών ο ΙΣΑ και η Περι-
φέρεια Αττικής. Το σύστημα που αναπτύχθηκε από 
την Docandu, αξιοποιεί την ιατρική βιβλιογραφία, 
τη τεχνολογία και τη στατιστική για να προσδιορί-
σει την πιθανότητα να έχει κάποιος μολυνθεί ώστε 
να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια. Ο πολίτης 
καλείται να απαντήσει μία σειρά ερωτήσεων, όπου 
μεταξύ άλλων ιχνηλατούνται οι κοινωνικές - επαγ-
γελματικές επαφές που έχει, και μέσα από απλά βή-
ματα να διαπιστώσει εάν έχει πιθανώς προσβληθεί 
από τον κορωνοϊό, καθώς και αν ανήκει στις λεγό-
μενες ευπαθείς ομάδες και δεν το γνωρίζει.  Μέσα 
από την απάντηση που θα λάβει από την πλατφόρ-
μα, οδηγείται σε επόμενα βήματα, όπου λαμβάνει 
συμβουλές από επίσημους κρατικούς φορείς ή επι-
κοινωνία με ιατρό εφόσον κρίνεται μέσος ή υψηλός 

ο κίνδυνος να έχει προσβληθεί από τον Covid-19. 
η υπηρεσία αυτή διατίθεται δωρεάν μέσω του site 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στην κεντρική σελί-
δα του ΙΣΑ, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το εικονί-
διο «Έλεγχος Κορωνοϊού» και να ξεκινήσει τον έλεγ-
χο χωρίς την χρήση apps ή άλλων δεσμεύσεων. η 
πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο κοινό και λειτουρ-
γεί επικουρικά με το Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας 
και Πληροφόρησης για τον Κορωνοϊό 1110 του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής, που επανδρώνεται με 
επιστήμονες υγείας. η πλατφόρμα διακρίνει, μέσω 
αξιόπιστης ιατρικής τεχνολογίας, τα περιστατικά 
που έχουν ανάγκη και τους επιτρέπει να συνομιλή-
σουν με τον ιατρό άμεσα και γρήγορα. Σχολιάζο-
ντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης δήλωσε:  «Θέτουμε 
στην διάθεση των πολιτών ένα ακόμα εργαλείο για 
να αισθάνονται ασφαλείς. Πρόκειται για το πρώτο 
βήμα που μπορεί να κάνει ο πολίτης ακόμα και πριν 
αναπτύξει συμπτώματα για να διαπιστώσει εάν έχει 
υψηλό κίνδυνο να έχει μολυνθεί προκειμένου να 

αναζητήσει ιατρική βοήθεια και να αυτοπεριορι-
στεί. Πρέπει να επισημανθεί  ότι το σύστημα αξιο-
λογεί ενδείξεις δεν κάνει διάγνωση. Όσοι υποψιά-
ζονται ότι νοσούν ακόμα και οι ασθενείς με τα ήπια 
συμπτώματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον θε-
ράποντα γιατρό και να έχουν στενή ιατρική παρα-
κολούθηση. Τονίζουμε ότι οι πολίτες της Αττικής δεν 
είναι μόνοι τους. Αυτό τον αγώνα  τον δίνουμε όλοι 
μαζί». Από την πλευρά του ο ιδρυτής της Docandu 
Ltd, Πέτρος Πανδής επεσήμανε τα εξής: «Σε αυτή 
την πρωτόγνωρη παγκόσμια κρίση η Docandu ενώ-
νει τις δυνάμεις της με τους δυναμικότερους φορείς 
διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, την Περιφέρεια 
Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για το 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, με την 
βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Ευχαριστούμε 
τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, οι οποίοι από την πρώτη 
στιγμή αγκάλιασαν την προσπάθεια και συνέβαλαν 
συμβουλευτικά και τεχνικά ώστε αυτή η σύγχρονη 
τεχνολογία να είναι διαθέσιμη στο κοινό.». 

α) στον ΕΟΠΥΥ για το claw back 
β) στον ΕΦΚΑ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
γ) στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για τις τρα-
πεζικές συναλλαγές
Παρεμβάσεις για την ενίσχυση και τη διευκόλυν-
ση των ιατρών και των μονάδων ΠΦΥ προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους έκανε 
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολές που 
απέστειλε στα αρμόδια Υπουργεία και στους Φο-
ρείς. Ειδικότερα, ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στην 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με την οποία προ-
τείνει δέσμη μέτρων για τις τραπεζικές συναλλα-

γές όπως κατάργηση χρεώσεων και προμηθειών 
για μια σειρά τραπεζικών συναλλαγών, μείωση 
χρεώσεων και προμηθειών για τις υπόλοιπες συ-
ναλλαγές, αναστολή πληρωμής δόσεων για στε-
γαστικά δάνεια, αναστολή πληρωμής δόσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αφορούν επαγ-
γελματικό εξοπλισμό καθώς και επιτάχυνση και 
απλοποίηση των διαδικασιών επιδότησης επι-
τοκίου επαγγελματικών δανείων και χορήγηση 
νέων επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων. 
Παράλληλα απέστειλε επιστολή στον ΕΟΠΥΥ 
και στα συναρμόδια Υπουργεία με την οποία 
ζητά την  αναστολή της παρακράτησης των 
οφειλόμενων δόσεων του claw back παρελ-
θόντων ετών από τους ιατρούς και τις ιατρικές 

εταιρείες. «Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το θέμα 
της οικονομικής ρευστότητας είναι πλέον η κύ-
ρια προϋπόθεση για να παραμείνουν ενεργές 
και μάχιμες οι ιδιωτικές μονάδες παροχής ιατρι-
κών υπηρεσιών», αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στην επιστολή του ΙΣΑ  Τέλος ο ΙΣΑ με μία ακό-
μα παρέμβασή του στον ΕΦΚΑ ζητά την άμεση 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμών οφειλών του 
Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά 
πρόσωπα με κύριο στόχο την αύξηση της ρευ-
στότητας. «Έχουμε προτείνει να γίνουν άμεσα οι 
αποπληρωμές και σε μεταγενέστερο χρόνο, με 
την συνδρομή και του Ι.Σ.Α., να προβείτε στους 
απαραίτητους ελέγχους», τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Άγχος για την κατάσταση, προβλήματα διαχεί-
ρισης των παιδιών και  ενδοοικογενειακές συ-
γκρούσεις ήταν τα κύρια θέματα που αναφέρ-
θηκαν
Γ. Πατούλης:  «Οι πολίτες δεν είναι μόνοι 
τους. Είμαστε δίπλα τους και όλοι μαζί θα 
δώσουμε τη μάχη για να αναχαιτίσουμε την 
επιδημία, διατηρώντας τη σωματική και τη 
ψυχική μας υγεία». Οι σημαντικές επιπτώ-
σεις της επιδημίας στη ψυχολογία του κόσμου 
αποτυπώνονται στη μεγάλη ανταπόκριση των 
πολιτών στο πρωτοποριακό σύστημα Τηλε-ψυ-
χιατρικής που έθεσε στη διάθεση των πολιτών, ο 
ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής, με την στήριξη της 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας και της Melapus. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μία εβδομάδα 
(20-27 Μαρτίου),έγιναν περισσότερες από 6. 
498 βιντεοκλήσεις και μάλιστα το 29,83% ήταν 

άτομα ηλικίας 35-44 ετών, ενώ το 26,82% ήταν 
νεαρά άτομα ηλικίας 18 έως 34 ετών. Το 72,3% 
ήταν από γυναίκες ενώ το 27,7% από ήταν από 
άντρες. 16.778  άτομα αναζήτησαν πληροφορί-
ες στην πλατφόρμα εκ των οποίων το 56% ήταν 
από  Αθήνα, το 11% από το Νομό Θεσσαλονίκης 
και 2% από τον Πειραιά. η πλειονότητα των πε-
ριστατικών αφορούσε το άγχος για την εξέλιξη 
της κατάστασης, προβλήματα διαχείρισης των 
παιδιών στο σπίτι, θέματα συνταγογράφησης, 
ενώ αρκετά περιστατικά αφορούσαν ενδοοι-
κογενειακές συγκρούσεις. Επίσης υπήρξαν νέα 
επεισόδια ψυχικών διαταραχών που απαιτούσαν 
νοσηλεία, για τα οποία έγιναν οι απαραίτητες 
ενέργειες και παραπέμφθηκαν στα εφημερεύ-
οντα νοσοκομεία. Κάποιοι μπήκαν σε τακτική 
παρακολούθηση είτε στα Ιατρεία-γραφεία είτε 
διαδικτυακά μέσω της Melapus. Σχολιάζοντας το 

θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνισε τα 
εξής: «η κρίσιμη κατάσταση που περνάει η χώρα 
και οι πρωτοφανείς συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί αφήνουν ισχυρό ψυχολογικό αποτύπωμα 
και πολύς κόσμος έχει την ανάγκη  υποστήριξης 
από ειδικό. ωστόσο οι πολίτες δεν είναι μόνοι 
τους. Είμαστε δίπλα τους και όλοι μαζί θα δώ-
σουμε τη μάχη για να αναχαιτίσουμε την επιδη-
μία, διατηρώντας τη σωματική και τη ψυχική μας 
υγεία.» Το πρόγραμμα που πραγματοποιείται με 
τη  συνεργασία της Melapus,- η οποία είναι η με-
γαλύτερη online πλατφόρμα Tηλε-ψυχιατρικής 
στην Ευρώπη- παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν 
επικοινωνίας και προγραμματισμού συνεδριών 
με Ψυχιάτρους και πιστοποιημένους Ψυχολό-
γους τηλεϊατρικά. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να μπουν στο παρακάτω link:  www.sessions.
melapus.com/en

Μια ακόμα καινοτόμα υπηρεσία που αξιολογεί τις πιθανότητες μόλυνσης 
από τον κορωνοϊό , θέτει στη διάθεση των πολιτών η Περιφέρεια Αττικής 
και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Παρεμβάσεις του ΙΣΑ

6.498  βιντεοκλήσεις έγιναν μέσα σε μία εβδομάδα στο πρωτοποριακό 
σύστημα Tηλε-ψυχιατρικής που έθεσε στη διάθεση των πολιτών, ο ΙΣΑ 
και η Περιφέρεια Αττικής
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Τα νεότερα δεδομένα για την εξέλιξη της 
επιδημίας στη χώρα μας και οι δράσεις του 
ΙΣΑ, για τη στήριξη του ιατρικού κόσμου και 
την ενίσχυση της υγειονομικής θωράκισης 
της χώρας, ήταν το αντικείμενο της σημερι-
νής συνεδρίασης του Δ.Σ του ΙΣΑ που έγινε 
με τηλεδιάσκεψη. Τονίστηκε η ανάγκη να 
διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασί-
ας για τους νοσοκομειακούς γιατρούς που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης 
ενάντια στον αόρατο εχθρό και ρισκάρουν 
την υγεία και τη ζωή τους. Επίσης συζητή-
θηκαν οι ενέργειες του ΙΣΑ για την οικονο-

μική στήριξη των ελευθεροεπαγγελματιών 
ιατρών που αγωνίζονται να επιβιώσουν για 
να κρατήσουν ανοιχτά τα ιατρεία τους ώστε 
να μην καταρρεύσει η πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδα υγείας, την κρίσιμη αυτή ώρα για την 
πατρίδα μας. Συζητήθηκε επίσης το Σχέδιο 
Δράσης του ΙΣΑ για την ιατρική κάλυψη των 
πολιτών της Αττικής μέσω του συστήματος 
Τηλεϊατρικής του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής καθώς και οι ενέργειες που θα γίνουν 
περαιτέρω για να καλυφθούν και άλλες ανά-
γκες των ασθενών και να αποσυμφορήσεις 
το σύστημα υγείας.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις 
και η αγωνία μας είναι πως μπορούμε να βο-
ηθήσουμε την πατρίδα στην κρίσιμη αυτή 
ώρα. Είμαστε στις επάλξεις για να στηρίξου-
με το γιατρό που δίνει τη μάχη αλλά και τον 
ασθενή που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Είναι 
θέματα ύψιστης σημασίας  να διασφαλιστούν 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τον ιατρικό 
κόσμο καθώς και  η ιατρική παρακολούθηση 
των ασθενών που πάσχουν τόσο από κορω-
νοιό όσο και από τις υπόλοιπες παθήσεις.»

Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να δι-
εκδικεί δυναμικά από την πολιτεία, μέ-
τρα στήριξης του ιατρικού κόσμου, που 
αγωνίζεται να επιβιώσει και να κρατήσει 
ανοιχτά τα ιατρεία του μέσα στη μεγάλη 
κρίση που περνάει η χώρα μας»

Το πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων– ελευθέ-
ρων επαγγελματιών που έχουν πληγεί από τον 
κορωνοϊό με επιταγές κατάρτισης  (TRAINING 
VOUCHeR), ανακοινώθηκε από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Αριθ.
πρωτ. 286/2.4.2020).
Ο Ι.Σ.Α, αντιλαμβανόμενος την αμεσότητα της 
υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος 
αλλά και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, 
επιχειρεί να αποσαφηνίσει κάποια σημεία και να 
συνοψίσει την διαδικασία σε κάποια απλά βή-
ματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ιατροί. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, καλό θα είναι ο κάθε 
ενδιαφερόμενος να συμβουλευθεί κάποιους 
ειδικούς (λογιστές και τους πιστοποιημένους 
φορείς κατάρτισης) προκειμένου να αποφευ-
χθούν τυπικά λάθη και παραλείψεις  που μπορεί 
να οδηγήσουν τον ενδιαφερόμενο εκτός προ-
γράμματος. Επισημάνσεις 
 Παραθέτουμε λοιπόν κάποιες επισημάνσεις 
για το τι είναι αυτές οι επιταγές κατάρτισης και 
ποια  η διαδικασία ένταξης και υλοποίησης του 
συγκεκριμένου προγράμματος:
1) Το πρόγραμμα κατάρτισης αφορά θεωρητι-
κό μέρος 100 διδακτικών ωρών ( η κάθε διδα-
κτική ώρα είναι κατ΄ ελάχιστο 40 λεπτά) με τη 
μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για 

δέκα προσδιορισμένα αντικείμενα κατάρτισης 
( βλέπε παράρτημα ΙΧ). Ο ωφελούμενος μπορεί 
να διαλέξει μόνο ένα αντικείμενο κατάρτισης.
2) ωφελούμενοι είναι οι επιστήμονες όλης της 
επικράτειας που εντάσσονται στους έξι βασι-
κούς επιστημονικούς κλάδους βάσει των ΚΑΔ ( 
δραστηριότητας κύριας/δευτερεύουσας) όπως 
αυτοί  ορίζονται στο παράρτημα Χ.
3) Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ύψους εξα-
κοσίων (600,00) ευρώ στο σύνολο του αφο-
ρολόγητο, ακατάσχετο και ασυμψήφιστο. Θα 
καταβληθεί στον ωφελούμενο σε δύο δόσεις : 
α) Τετρακόσια ευρώ (400,00) με την είσοδο στο 
πρόγραμμα ως προκαταβολή και β) Διακόσια 
ευρώ (200,00) με την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος δηλαδή την συμπλήρωση των 100 
διδακτικών ωρών. Επίσης πρέπει να τονιστεί 
ότι οι φορείς κατάρτισης θα αποζημιωθούν με 
άλλα ποσά τα οποία θα εκταμιευτούν από δια-
φορετικό κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του ΕΣΠΑ.
4) Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχεται δωρεάν 
στον ενδιαφερόμενο σε ηλεκτρονική μορφή 
και θα είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή δι-
εύθυνση του συστήματος τηλεκατάρτισης.
5) Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων θα 
πραγματοποιηθεί μέσω εξετάσεων από διαπι-
στευμένους Φορείς Πιστοποίησης. η συμμετο-
χή από τους ωφελούμενους είναι προαιρετική, 
δωρεάν και δεν έχει καμία σχέση με την κατα-
βολή του εκπαιδευτικού επιδόματος (δηλαδή 
τα 600,00 ευρώ καταβάλλονται είτε συμμετά-
σχεις είτε δεν συμμετάσχεις στις εξετάσεις πι-
στοποίησης).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (διαδικασία και προθεσμίες) 
η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής γίνεται μέσω 
δυο διαδικασιών ( ο ενδιαφερόμενος επιλέγει 
υποχρεωτικά μόνο την μία από τις δυο :
Α) Να συμπληρώσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος 
τη φόρμα «ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής», 
με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNeT, στο 
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝη (  https://
elearning.yeka.gr) μαζί με τα απαραίτητα στοι-
χεία που θα του ζητηθούν ( IBAN, Τράπεζα, 
e-mail), να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης 
και να εκτυπώσει – διασφαλίσει  το αποδεικτι-
κό υποβολής με τον ΚΑΥΑΣ ( Κωδικός Αριθμός 
Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) με την ακριβή 
ημερομηνία και ώρα υποβολής. η συγκεκριμέ-
νη διαδικασία θα ξεκινήσει την Πέμπτη 9 Απρι-
λίου 2020 και θα λήξει Πέμπτη 16 Απριλίου και 
ώρα 23:59μμ.
Β) Να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμμετο-
χή του εξουσιοδοτώντας απευθείας τον φορέα 
κατάρτισης της επιλογής του συμπληρώνοντας 
τα απαραίτητα έντυπα και στοιχεία μετά από 
συνεννόηση με τον επιλεγμένο φορέα. η συ-
γκεκριμένη διαδικασία θα ξεκινήσει Πέμπτη 9 
Απριλίου 2020 και θα λήξει Δευτέρα 20 Απριλί-
ου και ώρα 15:00μμ
Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι αυτά είναι τα 
βασικά σημεία που ενδιαφέρουν όποιον θέλει 
να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Συνιστούμε στα ενδιαφερόμενα μέλη μας να 
δηλώσουν συμμετοχή όσο το δυνατόν νωρί-
τερα για να αποφευχθούν τυχόν διαδικαστικά 
προβλήματα.

Η στήριξη του ιατρικού κόσμου που είναι στην πρώτη γραμμή 
της μάχης και η συμβολή στην ενίσχυση της υγειονομικής 
θωράκισης της χώρας ήταν το αντικείμενο της σημερινής 
συνεδρίασης του Δ.Σ του ΙΣΑ που έγινε με τηλεδιάσκεψη

Διευκρινήσεις για το πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων 
με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) 
που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας

Παρέμβαση στην εκπομπή Blue 
Sky στην εκπομπή του Γ. Παπα-
δόπουλου έκανε ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης για το σημαντικό 
θέμα της ένταξης των ιατρείων 
και των ιατρικών εταιρειών στο 

μέτρο της έκπτωσης του 40% 
του ενοικίου για τις επαγγελμα-
τικές μισθώσεις με παράλληλα 
απαλλαγή των συγκεκριμένων 
ακινήτων από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α της 
τρέχουσας χρήσης.

Παρέμβαση στην εκπομπή Blue Sky 
του Πρόεδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επι-
στολή στον Υπουργό Οικονομικών Χ. Στα-
ϊκούρα και στον Υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Γ. Βρούτση, στην οποία 
αναφέρεται στο θέμα της  χορήγησης φο-
ρολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
προς τους ιατρούς και τις ιατρικές εταιρείες 
επισημαίνοντας ότι μπορεί να δημιουργη-
θούν διαδικαστικά προβλήματα στην εί-
σπραξη χρημάτων από τους φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης, αλλά και από τον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα.  Ειδικότερα, στην επιστολή 
επισημαίνονται τα εξής:
«Ο ΙΣΑ θεωρεί ότι τα μέτρα οικονομικής στή-
ριξης της κυβέρνησης κινούνται προς την 
σωστή κατεύθυνση, αν και πιστεύουμε ότι 
υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης τους 
με τροποποιήσεις και προσθήκες νέων.  Στη 
δεδομένη χρονική στιγμή, και ενώ αναμέ-
νουμε τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και 
τις τυχόν διευκρινίσεις, θέλουμε να εκφρά-
σουμε την ανησυχία μας όσον αφορά στην 
χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας προς τους ιατρούς και τις ια-
τρικές εταιρείες για την είσπραξη χρημάτων 

από δημόσιους φορείς. η εξαγγελία του μέ-
τρου της αναστολής φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών 
προσώπων είναι σίγουρα σωστή, φοβούμα-
στε όμως πως θα δημιουργηθούν διαδικα-
στικά προβλήματα στην είσπραξη χρημάτων 
από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 
αλλά και από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 
Είναι γνωστό ότι προκειμένου οι αρμόδιοι 
δημόσιοι φορείς να εξοφλήσουν εκκαθα-
ρισμένες απαιτήσεις, ανεξαρτήτως ποσού, 
αναζητούν φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα (είτε υπηρεσιακά είτε από τον 
ίδιο τον επαγγελματία). Συνεπώς αυτό που 
πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η αναστολή 
των φορολογικών και ασφαλιστικών υπο-
χρεώσεων δε θα έχει επιπτώσεις ή δεν θα 
δημιουργεί πρόσχωμα στη χορήγηση των 
αντίστοιχων ενημεροτήτων για είσπραξη εκ-
καθαρισμένων απαιτήσεων. Επιπροσθέτως 
θα πρέπει ρητά να οριστεί ότι σε καμία περί-
πτωση, δεν χωρεί συμψηφισμός αυτών των 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων με οφειλές  η 
καταβολή των οποίων έχει ήδη ανασταλεί, 
μετά  τις σχετικές εξαγγελίες σας. Πιστεύου-

με ότι η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα 
θα είναι να διευκρινιστεί και να οριστεί ρητά 
ότι:
1. δεν απαιτείται ασφαλιστική και φορολογι-
κή ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από 
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά 
και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα έξι μηνών και
 2. δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός του πο-
σού των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων φο-
ρέα του ιδιωτικού τομέα με οποιασδήποτε 
φύσης οφειλές του για το συγκεκριμένο διά-
στημα.
Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα και όσο είναι 
ακόμα νωρίς να ασχοληθείτε με το συγκεκρι-
μένο θέμα γιατί είναι δεδομένο ότι σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν οφειλές 
προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, 
λόγω του μέτρου της αναστολής των φορο-
λογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
από της πληγείσες επιχειρήσεις.
Αναμένουμε την έγκαιρη διευθέτηση του συ-
γκεκριμένου προβλήματος και είμαστε στην 
διάθεση σας για να συνδράμουμε με κάθε 
δυνατό τρόπο.

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στους  Υπουργούς  Οικονομικών και Εργασίας 
με θέμα τη χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και 
τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν στην είσπραξη χρημάτων

Δήλωση του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφε-
ρειάρχη Αττικής και Γ. Πατούλη για τον εορτα-
σμό της 25ης Μαρτίου. η Ελλάδα τιμά σήμερα 
την επέτειο της Εθνεγερσίας του 1821 και την 
έναρξη του νικηφόρου απελευθερωτικού 
αγώνα του σκλαβωμένου λαού μας, από το 
ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτω 
από μία ιδιαίτερη συγκυρία. Δίνει μία μεγάλη 
εθνική μάχη για να αντιμετωπίσει μία παγκό-
σμια υγειονομική κρίση, έναν αόρατο εχθρό 
που απειλεί τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων 
και διαμορφώνει πρωτόγνωρα δεδομένα στην 
καθημερινότητά μας. Όμως κανένας εχθρός 
δεν είναι ανίκητος. η Ελλάδα έχει αποδείξει 
διαχρονικά ότι έχει αντοχές, ξέρει να δίνει 
δύσκολες μάχες και παρά τις δυσκολίες, κα-
ταφέρνει πάντα να ξανασταθεί Με ενότητα, 
αλληλεγγύη και ψυχραιμία θα ξεπεράσου-
με και αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Σε αυτή 
τη μεγάλη εθνική κρίση θα σταθούμε ο ένας 
δίπλα στον άλλο και θα δείξουμε ποσό ισχυ-
ροί είμαστε όλοι μαζί. Μία γροθιά ενωμένη 
απέναντι στον αόρατο εχθρό που απειλεί την 
πατρίδα μας, εμάς, τις οικογένειές μας και τους 
συνανθρώπους μας. η σημερινή μέρα είναι 
αφιερωμένη στους σύγχρονους «ήρωες» μας, 
τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, 
που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης και 

δίνουν τον αγώνα με αυταπάρνηση. η πολιτεία 
οφείλει να τους παρέχει τα μέσα προστασίας 
για να συνεχίσουν τη μάχη αλώβητοι με την 
ανθρωπιά και την υπευθυνότητα, που έχουν 
αποδείξει ότι διαθέτουν οι γιατροί της Αθήνας 

σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Σε όλους αυτούς 
αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Εί-
μαι πεπεισμένος ότι ενωμένοι θα κερδίσουμε 
και αυτή την εθνική μάχη. Εύχομαι χρόνια πολ-
λά και δύναμη σε όλους τους Έλληνες.

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στους σύγχρονους 
«ήρωες» μας, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό 
που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης
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Σήμερα, οι δομές του δικτύου παροχής Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια 
και παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες. Επι-
πλέον, το δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ 
ιατρών και εργαστηρίων επίσης παρέχει τις προβλε-
πόμενες υπηρεσίες υγείας. Ο ανασχεδιασμός των 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποσκο-
πεί:•Στη λειτουργία Κέντρων Υγείας αποκλειστικά για 
τη διαχείριση περιστατικών COVID-19 προκειμένου, 
μεταξύ άλλων, να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθε-
σης των πολιτών, αλλά και του ιατρονοσηλευτικού και 
λοιπού προσωπικού στο νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, 
λόγω συνύπαρξης στον ίδιο χώρο ασθενών με λοί-
μωξη αναπνευστικού και ασθενών με άλλες νόσους 
τόσο σε δομές της ΠΦΥ, όσο και στα νοσοκομεία.•Στην 
έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρου-
σμάτων νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 (με ήπια συμπτώ-
ματα που δεν χρήζουν νοσηλείας) σε δομές της ΠΦΥ 
(COVID-19 ΚΥ). •Στην παραπομπή από την ΠΦΥ των πε-
ριστατικών που χρήζουν νοσηλείας στα νοσοκομεία. 
•Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια 
νοσήματα ή οξεία νόσο, που δεν αφορά σε λοίμωξη 
του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές της ΠΦΥ 
(εξαιρουμένων των COVID-19 ΚΥ).

Το Σχέδιο Δράσης
Περιλαμβάνει 2 βασικούς άξονες:  O πρώτος άξο-
νας αφορά στη λειτουργία ΚΥ–COVID επί 24ωρου 
βάσεως, αποκλειστικά για τη διαλογή/διερεύνηση/
διαχείριση ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού, που 
δεν χρήζουν παραπομπής σε νοσοκομείο. Τα συγκε-
κριμένα Κ.Υ. θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο 
δίκτυο των νοσοκομείων και αφορούν ΚΥ στον αστικό 
ιστό μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Λάρισα, Ηράκλειο).  Τα πρώτα Κέντρα Υγείας που θα 
λειτουργήσουν για ασθενείς με COVID-19 είναι τα:
•1η ΥΠΕ: Κ.Υ. Αλεξάνδρας, Κ.Υ. Καλυβίων, Κ.Υ. Ραφήνας.
•2η ΥΠΕ: K.Y. Καμινίων, Κ.Υ. Περιστερίου (1)
Στα κέντρα αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμα-
σίες (εκπαίδευση προσωπικού, εφοδιασμός υλικών 
κλπ) και ξεκινάει σταδιακά η λειτουργία τους ως Κέ-
ντρα Υγείας COVID. Επίσης, σε Κέντρα Υγείας COVID 
θα λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 
για τον πληθυσμό αναφοράς. 
Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τα ΚΥ 24ωρης λει-
τουργίας που δεν θα ενταχθούν στο δίκτυο των ΚY-
COVID και θα εξυπηρετούν τους ασθενείς με χρόνια 
νοσήματα, θα διαχειρίζονται τις έκτακτες και επεί-
γουσες περιπτώσεις και θα επικοινωνούν με τους 
πολίτες του πληθυσμού ευθύνης τους που είναι σε 
απομόνωση το σπίτι για την πορεία της υγείας τους. 

Προσωπικό ΠΦΥ
Το προσωπικό από τα ΚΥ 24ωρης λειτουργίας θα 
μεταφέρεται για την υποστήριξη είτε των ΚΥ-COVID, 
είτε των Nοσοκομείων αναφοράς. Η μετακίνηση των 
ιατρών θα είναι άμεση. Το προσωπικό των ΤΟΜΥ και 
των Περιφερειακών Ιατρείων θα ενισχύσει τα ΚΥ 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Παρακολούθηση ασθενών 
Στις Δημόσιες Δομές ΠΦΥ, δημιουργείται δίκτυο 
επαγγελματιών υγείας των Μονάδων ΠΦΥ (ιατροί, 
νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας κλπ), για την τακτική 
επικοινωνία με τους πολίτες του πληθυσμού ευθύνης 
τους, ιδίως τους χρονίως πάσχοντες και τις ευπαθείς 
ομάδες που είναι σε απομόνωση στο σπίτι, για την 
παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστή-
ριξης των οικογενειών τους, για όλη τη διάρκεια της 
παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 
για την απομόνωση στο σπίτι. Η επικοινωνία θα γίνε-
ται με τους εξής τρόπους:
•Τηλεφωνική Επικοινωνία με τα Κέντρα Υγείας: όλα 
τα ΚΥ θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες  τηλέφωνα 
επικοινωνίας για επικοινωνία με γιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της 
φροντίδας κατά την διάρκεια της πανδημίας – Αυτό 
ήδη ισχύει για πολλά Κέντρα Υγείας. 
•Χρήση Τηλεσυμβουλευτικής για τους ασθενείς που 
έχουν διαγνωστεί με COVID-19. Οι ασθενείς θα μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:
Η πλατφόρμα της τηλεσυμβουλευτικής θα είναι δια-
θέσιμη εντός των επόμενων ημερών. 
•Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο για την παρα-
κολούθηση των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με 
COVID-19 από τους θεράποντες ιατρούς και τη δια-
σφάλιση συνεχούς φροντίδας αυτών των ασθενών.   
•Στο δίκτυο της τηλεσυμβουλευτικής θα συμμετά-
σχουν ιδιώτες γιατροί, με αποζημίωση 10 ευρώ ανά 
κλήση.
•Επίσκεψη κατ’ οίκον. Συγκροτούνται άμεσα μικρές 
και ευέλικτες ομάδες ΠΦΥ, αποτελούμενες από για-
τρό και νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας, είτε από τα 
ΚΥ είτε από τα ΤΟΜΥ, που υπό τον συντονισμό της 
ΔΥΠΕ, σε συνεργασία με τα Κ.Υ. και για τους πολίτες 
του πληθυσμού ευθύνης τους και με τη χρήση ειδικά 
προετοιμασμένων μέσων μεταφοράς, θα προχωρούν 
σε άμεση επίσκεψη στο σπίτι ασθενών για εξέταση, 
με τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας, 
καθώς και για λήψη υλικού προς εξέταση, εφόσον 
το πρωτόκολλο το απαιτεί. Ιδιαίτερη σημασία έχουν 
τέτοιες ομάδες για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, 
που ζουν μόνοι τους σε απομακρυσμένες περιοχές 
της χώρας.
•Επίσκεψη κατ’ οίκον από ιδιώτες γιατρούς συμβε-

βλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, με αποζημίωση 30 ευρώ 
ανά επίσκεψη. 
•Ιδιώτες Γιατροί θα μπορούν να ενισχύσουν τα Νοσο-
κομεία του ΕΣΥ. Με νομοθετική ρύθμιση θα προβλε-
φθεί ότι:
•Όλα τα δημόσια νοσοκομεία θα μπορούν να συνερ-
γάζονται με ιδιώτες ιατρούς παθολόγους, λοιμωξιο-
λόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, 
πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, εντατικολό-
γους, καρδιολόγους και παιδιάτρους με την έκδοση 
δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η αμοιβή των ιατρών 
αυτών καθορίζεται σε 2.000 ευρώ. Οι εν λόγω ιατροί 
σε περίπτωση μελλοντικής αίτησής τους για επικου-
ρικό ή μόνιμο προσωπικό, θα λαμβάνουν την ειδική 
μοριοδότηση που ισχύει για τους επικουρικούς ια-
τρούς στις δημόσιες δομές υγείας σε άγονες, νησιω-
τικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές.
•Οι ιδιώτες ιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων θα 
μπορούν με απόφαση του Διοικητή νοσοκομείου να 
παρέχουν υπηρεσίες μόνο κατά την εφημερία του νο-
σοκομείου. Η αποζημίωσή τους για την εφημεριακή 
απασχόληση θα αντιστοιχεί σε αυτή του επιμελητή Α’. 
Οι εν λόγω ιατροί σε περίπτωση μελλοντικής αίτησής 
τους για επικουρικό ή μόνιμο προσωπικό, θα λαμ-
βάνουν την ειδική μοριοδότηση που ισχύει για τους 
επικουρικούς ιατρούς στις δημόσιες δομές υγείας σε 
άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμέ-
νες περιοχές.
•Βοήθεια στο Σπίτι. Τα Κέντρα Υγείας θα συνεργάζο-
νται με τους Δήμους, για την ενδυνάμωση του κοινού 
και την ενημέρωση ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους 
και ευπαθών ομάδων που χρήζουν βοήθειας από τις 
Μονάδες Υγείας.
•Ψυχολογική Υποστήριξη. Ξεκινά άμεσα η υπηρεσία 
της τηλεφωνικής υποστήριξης. Η υπηρεσία αυτή έχει 
οργανωθεί υπό τις επιστημονικές κατευθύνσεις και 
την εποπτεία της Ά  Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επίσης, σε επιστημονικό 
και επιχειρησιακό επίπεδο, συνεργάζονται η Ομο-
σπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & 
Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και μεγάλος αριθ-
μός εθελοντών ψυχολόγων. 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους συμπολίτες 
μας, αφορούν στους εξής τομείς:
1. Ψυχολογική στήριξη για το γενικό πληθυσμό
2. Ψυχιατρική βοήθεια για τους ψυχικά πάσχοντες
3. Ψυχολογική στήριξη για παιδιά και οικογένειες
4. Ψυχολογική στήριξη για επαγγελματίες υγείας
5. Υποστήριξη σε κοινωνικά θέματα

Μέτρα για την ενδυνάμωση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας στη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Ο ΙΣΑ χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνη-
σης για την επιδότηση των ιατρών και των 
λοιπών επιστημονικών κλάδων με επιταγές 
κατάρτισης αξίας 600 ευρώ. Αναμένουμε να 
δούμε τη μορφή και τον τρόπο καταβολής 

του συγκεκριμένου επιδόματος. Παράλληλα 
με την πρόσφατη ένταξη των ιατρικών υπη-
ρεσιών στις επιχειρήσεις που πλήττονται ση-
μαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, 
ο ιατρικός κόσμος παίρνει μια ανάσα. Όλοι 

μαζί κυβέρνηση και φορείς πρέπει να κατα-
βάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλί-
σουμε το απαραίτητο υλικό προστασίας για 
το υγειονομικό προσωπικό που βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Ο ΙΣΑ χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης για την επιδότηση των ιατρών 
και των λοιπών επιστημονικών κλάδων με επιταγές κατάρτισης αξίας 600 ευρώ
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Γ. Πατούλης: «Οι προσφορές του επι-
χειρηματικού κόσμου για την αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού δημιουρ-
γούν ένα σημαντικό κίνημα αλλη-
λεγγύης και μια συμμαχία ευθύνης»

Με 8 οχήματα Citroen προσφορά της 
εταιρείας leasing Arval Hellas μέλος 
του ομίλου BNP Paribas ενισχύεται η 
ομάδα κρούσης του τηλεφωνικού κέ-
ντρου της 1110 της Περιφέρειας Αττι-
κής και του ΙΣΑ.

Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο 
του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη 
κατά τη διάρκεια της παραλαβής, ο 
στόλος των οχημάτων θα αξιοποιηθεί 
από την Περιφέρεια και τον ΙΣΑ για την 
οργάνωση δικτύου γιατρών που θα 
πραγματοποιούν  κατ’ οίκον επίσκεψη 
σε πολίτες που ζητούν βοήθεια μέσω 
του τηλεφωνικού κέντρου 1110.

Τη παράδοση των οχημάτων έκανε ο 
Γενικός Διευθυντής Arval Hellas Άκης 
λιούνης. Ο Γ. Πατούλης σε δηλώσεις 
του ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία 
για την προσφορά της επισημαίνοντας: 

«Οι προσφορές του επιχειρηματικού 
κόσμου για την αντιμετώπιση του κο-
ρωνοϊού δημιουργούν ένα σημαντικό 
κίνημα αλληλεγγύης και μια συμμα-
χία ευθύνης. Ευχαριστώ θερμά την 
εταιρεία Arval Hellas η οποία με τη 
προσφορά της μας επιτρέπει να ανα-
πτύξουμε ένα δίκτυο άμεσης επέμβα-
σης ιατρών σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης. Αυτές τις δύσκολες ημέρες 
διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι το κί-
νημα των προσφορών  του επιχειρημα-
τικού κόσμου αυξάνεται καθημερινά 
με στόχο την ανάπτυξη μιας ασπίδας 
προστασίας των πολιτών απέναντι 
στην πανδημία του κορωνοϊού. Με ευ-
αισθητοποίηση και σύμπνοια όλοι μαζί  
δίνουμε τον αγώνα για την ενίσχυση 
της κοινής προσπάθειας. Σε αυτή τη 
δύσκολη εθνική μάχη που δίνει η χώρα 
απαιτείται συστράτευση και έμπρακτη 
αλληλεγγύη απ΄ όλους μας».

Στόλος 8 οχημάτων θα αξιοποιηθεί από την Περιφέρεια 
Αττικής και τον ΙΣΑ για την οργάνωση δικτύου άμεσης 
επέμβασης γιατρών που θα πραγματοποιούν  κατ’ οίκον 
επίσκεψη σε πολίτες που ζητούν βοήθεια 
μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1110  
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Γ. Πατούλης: «Το πρωτοποριακό σύστημα 
τηλεϊατρικής εντάσσεται στο δίχτυ προ-
στασίας που έχει δημιουργήσει ο ΙΣΑ και 
η Περιφέρεια Αττικής για τους πολίτες. 
Αξιοποιούμε τη τεχνολογία για να ενισχύ-
σουμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας και να στηρίξουμε τον ασθενή»

To πρωτοποριακό σύστημα τηλεϊατρικής 
Doctor Next 2 Me, διατίθεται δωρεάν στους 
πολίτες, με εγγεγραμμένους περισσότερους 
από 1124 εθελοντές ιατρούς της Αθήνας, 
όλων των ειδικοτήτων. η  εφαρμογή που απο-
τελεί συνέργεια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής, με το Doctor Next 2 Me, την εταιρία 
που το ανέπτυξε, ξεκίνησε την Κυριακή, 5 
Απριλίου 2020 παρέχοντας τη δυνατότητα 
ασφαλούς βιντεοκλήσης και επικοινωνίας 
ασθενών με ιατρό κάθε ειδικότητας. Μέσα σε 
λίγες ώρες περισσότεροι από 500 ασθενείς 
επικοινώνησαν με ιατρούς που έχουν εγγρα-
φεί στο Doctor Next 2 Me, αφήνοντας ιδιαίτε-
ρα θετικά σχόλια για τη συνέργεια αυτή.
Ο ασθενής δύναται να επικοινωνήσει όλο το 
24ωρο με ιατρό όλων των ειδικοτήτων λαμ-
βάνοντας εξειδικευμένες συμβουλές.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 

Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Το πρωτοποριακό σύστημα τηλεϊατρικής 
εντάσσεται στο δίχτυ προστασίας που έχει 
δημιουργήσει ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττι-
κής για τους πολίτες. Αξιοποιούμε τη τεχνο-
λογία για να ενισχύσουμε την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδας Υγείας, με στόχο να διασφαλι-
στεί τόσο η παρακολούθηση των χρονίως 
πασχόντων όσο και η παρακολούθηση των 
ασθενών με κορωνοϊό που παραμένουν στο 
σπίτι προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές 
επιπλοκές και να μην καταλήξουν όλα αυτά 
τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Ευχαριστώ 
από καρδιάς όλους τους εθελοντές γιατρούς 
που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια 
καθώς και την εταιρία Doctor Next 2 Me που 
σχεδίασε και διέθεσε δωρεάν για το διάστη-
μα της παρούσας κρίσης την πλατφόρμα 
στον ΙΣΑ και στην Περιφέρεια Αττικής, δί-
νοντας ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο στην 
προσπάθεια που κάνουμε ώστε κανένα σπίτι, 
καμιά οικογένεια, κανείς συμπολίτης μας να 
μη μείνει μόνος στις δύσκολές μέρες που δι-
ανύουμε. Με όλες τις δυνάμεις μας είμαστε 
δίπλα στους πολίτες της Αττικής». 
Από την πλευρά του ο Ιδρυτής και Γενικός Δι-
ευθυντής του Doctor Next 2 Me, κ. Απόστο-

λος Καγκελάρης, δήλωσε τα εξής:
«Στις κρίσεις, τις λύσεις τις δίνουμε Όλοι Μαζί! 
Από τη μεριά μας, έχοντας πολυετή εμπειρία 
στον τομέα των πρωτότυπων mobile εφαρ-
μογών και διαθέτοντας ένα πολύτιμο εργα-
λείο τηλεϊατρικής & επειγουσών υπηρεσιών 
υγείας, που μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα το 
κοινό στην εύρεση γιατρού σε ώρα έκτακτης 
ανάγκης, την πλατφόρμα Doctor Next 2 Me, 
μετασχηματίσαμε με την ομάδα των έμπει-
ρων συνεργατών μας και προσαρμόσαμε 
στις ανάγκες της κρίσης που προκάλεσε ο 
νέος κορονοϊός την εφαρμογή μας και την δι-
αθέσαμε – σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Αττικής και τον ΙΣΑ – σε όλους τους Έλληνες 
πολίτες και όλους τους Έλληνες γιατρούς, σε 
οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, εντελώς 
δωρεάν, και με τρόπο απλούστατο στη χρή-
ση: ΜΟΝΟ με το Πάτημα ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ! 
Θέτουμε επίσης, την τεχνογνωσία μας για 
την καλή λειτουργία της εφαρμογής στην 
υπηρεσία των πολιτών και των ιατρών της 
χώρας. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαρι-
στήσω τους εθελοντές ιατρούς από όλη την 
Ελλάδα, που τόσο πρόθυμα συμμετέχουν κι 
εκείνοι στην κοινή προσπάθεια να ξεπερα-
στεί η υγειονομική κρίση».

Γ. Πατούλης : «Στις πρωτόγνωρες συνθήκες 
της πανδημίας, η ψυχολογική υποστήριξη 
προς τα παιδιά είναι αναγκαία για την δια-
τήρηση της ισορροπίας και της συναισθη-
ματικής υγείας ολόκληρης της οικογένειας. 
Ευχαριστούμε τους εθελοντές επιστήμονες 
για την ουσιαστική αρωγή τους»

Άλλη μία υπηρεσία προστίθεται στην Ανοι-
χτή Γραμμή Βοήθειας 1110 που έχει δημιουρ-
γήσει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία 
με τον ΙΣΑ, η οποία έχει τύχει θερμής ανταπό-
κρισης από τους πολίτες καθώς μέχρι σήμε-
ρα έχει δεχθεί και ανταποκριθεί σε περισσό-
τερες από 42.000 κλήσεις.
Τα αιτήματα και ερωτήματα των συμπολιτών 
μας σχετίζονται με την ιατρική αντιμετώπιση 
της πανδημίας, τη ψυχολογική υποστήριξη 
ενηλίκων και πασχόντων, την κοινωνική βο-
ήθεια και τις καταγγελίες για αισχροκέρδεια.
Από την Τετάρτη 8 Απριλίου και κάθε μέρα 
σε 12ωρη βάση, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 
9 το βράδυ, η ανοιχτή Γραμμή Βοήθειας για 
την Πανδημία 1110 θα μπορεί να παρέχει Ψυ-
χολογική Υποστήριξη, Συμβουλευτική και 
Καθοδήγηση στους γονείς για διάφορα ζη-
τήματα που μπορεί να  αντιμετωπίζουν με τα 

παιδιά τους, κατά την στρεσογόνο περίοδο 
παραμονής τους στο σπίτι λόγω του κορω-
νοϊού.
Παιδοψυχολόγοι και Σύμβουλοι Ειδικής Αγω-
γής θα απαντούν δωρεάν σε γονείς για προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν, π.χ.

•	 Με	 νήπια	 και	 παιδιά	προσχολικής	ηλικίας	
που είναι κλεισμένα στο σπίτι,

•	 Με	τα	μεγαλύτερα	παιδιά	και	 τα	προβλή-
ματα που μπορεί να έχουν σχέση με την κοι-
νωνικοποίηση ή την παρατεταμένη έκθεση 
στον υπολογιστή, ή

•	 Με	παιδιά	χωρίς	διάγνωση	τα	οποία	όμως	
εμφανίζουν θυμό, επιθετικότητα, έντονο 
κλάμα κ.α. κατά τη διάρκεια παραμονής τους 
στο σπίτι

•	 όπως	και	με	παιδιά	με	διάγνωση	ΔΕΠΥ	και	
αναπτυξιακά προβλήματα.

Σε συνδυασμό με αυτήν την υπηρεσία, μία 
φορά την εβδομάδα οι γονείς θα μπορούν 
να παρακολουθούν δωρεάν Webinars, δια-
δικτυακά σεμινάρια για την ψυχολογία των 

παιδιών και την σχέση γονιών και παιδιών 
κατά την περίοδο της πανδημίας, με την 
προσφορά της Περιφέρειας Αττικής και του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από την ιστοσε-
λίδα i-paidi.gr.
Για κάθε πληροφορία γύρω από τις νέες 
υπηρεσίες, για τους γονείς και τον παιδικό 
πληθυσμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
καλούν απευθείας στην τηλεφωνική ανοιχτή 
τηλεφωνική Γραμμή βοήθειας 1110 της Περι-
φέρειας Αττικής και του ΙΣΑ. 

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης δήλωσε: 
«Τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν πολλές αλλα-
γές, άγχος και ψυχική φόρτιση κατά το διά-
στημα της απομόνωσης στα σπίτια για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, και οφείλουμε 
να βοηθήσουμε στην καλύτερη καθοδήγηση 
των γονιών υπέρ της ψυχικής υγείας ολόκλη-
ρης της οικογένειας. Ευχαριστούμε τους εθε-
λοντές παιδοψυχολόγους που συνδράμουν 
με τον χρόνο και τις επιστημονικές τους συ-
στάσεις στην υποστήριξη του συναισθηματι-
κού κόσμου του παιδικού πληθυσμού και των 
οικογενειών τους».

Ξεκίνησε η λειτουργία του πρωτοποριακού συστήματος  
Τηλεϊατρικής που θέτει στη διάθεση των πολιτών, η εταιρεία Doctor 
Next 2 Me μαζί με τον ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττικής

Ψυχολογική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, μέσω της 
γραμμής 1110 που δημιούργησε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ, 
κατά την περίοδο παραμονής στο σπίτι λόγω του κορωνοϊού
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Γ. Πατούλης: «Οι πολίτες της Αττικής δεν 
είναι μόνοι τους. Αυτό τον αγώνα τον δί-
νουμε όλοι μαζί» 

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού 
στην πλατφόρμα αυτοελέγχου για τον κορω-
νοϊό της DOCANDU που έθεσε στην διάθεση 
των πολιτών ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής. 
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα 
που εκτιμά τον κίνδυνο κάποιος να έχει προ-
σβληθεί από τον κορωνοϊό, προκειμένου να 
αναζητήσει ιατρική βοήθεια.
Μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της 
πλατφόρμας δέχτηκε περίπου 12.000 επισκέ-
ψεις πολιτών, οι οποίοι πραγματοποίησαν 
αυτοέλεγχο συμπτωμάτων για τον κορωνοϊό 
καθώς και ιχνηλάτηση των κοινωνικών και 
επαγγελματικών τους επαφών.
Από το σύνολο των πολιτών που έκαναν τον 
αυτοέλεγχο, με βάσει τα αποτελέσματα των 
στοιχείων που έδωσαν, ένας στους τρεις ανή-
κει στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Στην 
πλειονότητα των ελέγχων δεν υπήρξαν συ-
μπτώματα, ωστόσο υπήρξαν περίπου 600 
περιπτώσεις όπου η πιθανότητα να έχουν 

προσβληθεί από τον κορωνοϊό ήταν μέτρια 
ή υψηλή.
Σε όλους τους πολίτες δόθηκαν προσωπο-
ποιημένες οδηγίες βάσει των εθνικών οδηγι-
ών του ΕΟΔΥ και όσοι έπρεπε παραπέμφθη-
καν στον θεράποντα ιατρό ή εξυπηρετήθη-
καν από ιατρό του τηλεφωνικού κέντρου της 
Περιφέρειας Αττικής.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης δήλωσε:

«η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο 
δίχτυ προστασίας των πολιτών από την 
πανδημία που έχει αναπτύξει ο ΙΣΑ και η Πε-
ριφέρεια Αττικής. Πρόκειται για το πρώτο 
βήμα που μπορεί να κάνει ο πολίτης ακόμα 
και πριν αναπτύξει συμπτώματα για να δια-
πιστώσει εάν έχει υψηλό κίνδυνο να έχει μο-
λυνθεί προκειμένου να αναζητήσει ιατρική 
βοήθεια και να αυτοπεριοριστεί. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι το σύστημα αξιολογεί ενδεί-
ξεις δεν κάνει διάγνωση. Όσοι υποψιάζονται 
ότι νοσούν ακόμα και οι ασθενείς με τα ήπια 
συμπτώματα πρέπει να επικοινωνήσουν με 

τον θεράποντα γιατρό και να έχουν στενή ια-
τρική παρακολούθηση. Τονίζουμε ότι οι πολί-
τες της Αττικής δεν είναι μόνοι τους. Αυτό τον 
αγώνα τον δίνουμε όλοι μαζί»

Από τα στοιχεία κατά την πρώτη εβδομάδα 
λειτουργίας της πλατφόρμας εξάγεται το συ-
μπέρασμα ότι είναι έντονο το ενδιαφέρον 
των λεγόμενων παραγωγικών ομάδων να 
πραγματοποιήσουν αυτοέλεγχο, καθώς οι 
πλειονότητα των συμμετεχόντων ανήκει στις 
ηλικίες 18-64 ετών.
Πιο συγκεκριμένα το 42% ανήκει στην κατη-
γορία 18-39 ετών, το 51% στην κατηγορία 40-
64 ετών, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το 
ενδιαφέρον και τη στροφή των μεγαλύτερων 
ηλικιών στις νέες τεχνολογικές υπηρεσίες. Το 
53% που πραγματοποίησαν αυτό έλεγχο εί-
ναι άνδρες, ενώ το 47% γυναίκες.
η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο κοινό στην 
ιστοσελίδα του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττι-
κής και λειτουργεί επικουρικά με το Τηλεφω-
νικό Κέντρο Βοήθειας και Πληροφόρησης για 
τον Κορωνοϊό 1110 της Περιφέρειας Αττικής, 
το οποίο επανδρώνεται με επιστήμονες υγεί-
ας.
Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της 
εφαρμογής, η DOCANDU, έχει συνεργαστεί 
με γιατρούς και αναλυτές στην Ελλάδα, Αγ-
γλία και Γερμανία, όπως επίσης και μέλη του 
Imperial Consulting Group του πανεπιστημί-
ου Imperial College London.

12.000 πολίτες μπήκαν στην πλατφόρμα 
αυτοελέγχου για τον κορωνοιό της DOCAN-
DU που έθεσε στη διάθεση του κοινού ο ΙΣΑ 
και η Περιφέρεια Αττικής

Γ. Πατούλης: «Δώσαμε μια μάχη και πε-
τύχαμε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτη-
μα του ιατρικού κόσμου που βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή της μάχης»

Δικαιώθηκε η προσπάθεια του ΙΣΑ για 
την υπαγωγή και των επιστημόνων και 
ελευθεροεπαγγελματιών στο μέτρο της 
μείωσης του μισθώματος επαγγελματι-
κής στέγη κατά 40%.

Ο ΙΣΑ είχε αποστείλει κατά επανάληψη 
σχετικές επιστολές προς τον Υπουργό 
Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα, ενώ το θέμα 
έθεσαν και με κοινή επιστολή τους ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, μαζί με 
τους Προέδρους του ΤΕΕ, Γ. Στασινό, του 
ΟΕΕ Κ. Κόλλια και της Ολομέλειας των 
Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελ-
λάδος και του ΔΣΑ Δ Βερβεσό, οι οποίοι 
ζήτησαν διευκρινήσεις για την άμεση 
υπαγωγή των επιστημόνων – ελευθέ-
ρων επαγγελματιών στο μέτρο της μεί-
ωσης του μισθώματος επαγγελματικής 
στέγης.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης επί της σχετική τροπολογίας 
χθες διευκρίνισε ότι στην τροπολογία 
προβλέπεται η επέκταση της ρύθμισης 
της απαλλαγής από την υποχρέωση κα-
ταβολής του μισθώματος κατά 40% πε-
ριλαμβάνονται και οι δικηγόροι, όλοι οι 
επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Δώσαμε μια μάχη και πετύχαμε να ικα-
νοποιηθεί το δίκαιο αίτημα για την υπα-
γωγή και των επιστημόνων στο μέτρο 
της μείωσης του μισθώματος της επαγ-
γελματικής στέγης κατά 40% Είναι ένα 
σημαντικό μέτρο που θα ανακουφίσει 
χιλιάδες ιατρεία, που έχουν πληγεί. Συ-
νεχίζουμε να παλεύουμε για τα δίκαια 
αιτήματα του ιατρικού κόσμου».
Ειδικότερα, με την εν λόγω διάταξη επε-
κτείνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις το 
μέτρο που ήδη ισχύει για τις επιχειρή-
σεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηρι-
ότητά τους με κρατική εντολή. Παράλ-

ληλα, επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση 
εργαζομένων που πλήττονται λόγω της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας 
τους, ώστε να δικαιούνται μερική κα-
ταβολή στη σύμβαση μίσθωσης κύριας 
κατοικίας όχι μόνο οι απασχολούμενοι 
σε επιχείρηση της οποίας ανεστάλη ή 
απαγορεύθηκε η λειτουργία με κρατι-
κή εντολή, αλλά και οι εργαζόμενοι των 
οποίων ανεστάλη η σύμβαση εργασίας, 
λόγω του γεγονότος ότι η επιχείρηση 
στην οποία απασχολούνται έχει πληγεί.
Για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι 
οποίοι επωμίζονται την προσωρινή 
και έκτακτη μείωση του μισθώματος, 
στο πλαίσιο του διαμοιρασμού των βα-
ρών εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, 
προβλέπεται αναστολή καταβολής φο-
ρολογικών υποχρεώσεων και δόσεων 
ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών για 4 
μήνες ή, σε περίπτωση που δεν κάνουν 
χρήση της αναστολής και πληρώσουν 
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, 
έκπτωση 25% επί των παραπάνω υπο-
χρεώσεων.

Ικανοποιήθηκε το αίτημα του ΙΣΑ για την υπαγωγή και των 
επιστημόνων και ελευθεροεπαγγελματιών στο μέτρο της μείωσης 
του μισθώματος επαγγελματικής στέγη κατά 40% 
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Γ. Πατούλης «Στόχος μας είναι η ενδυνά-
μωση της ψυχικής υγείας της κάθε οικο-
γένειας κατά την δύσκολη περίοδο της 
πανδημίας, που άλλαξε ολοκληρωτικά 
τη ζωή παιδιών και ενηλίκων. Εξασφαλί-
ζουμε στους γονείς ανοιχτή γραμμή επι-
στημονικής καθοδήγησης για τον ψυχικό 
κόσμο των παιδιών και την δημιουργική 
και ήρεμη απασχόλησή τους».

Παιδοψυχολόγοι και Σύμβουλοι Ειδικής 
Αγωγής αντιμετωπίζουν καθημερινά στην 
Ανοιχτή Γραμμή Βοηθείας 1110, την αυξανό-
μενη αγωνία και τα ερωτήματα των γονιών 
για την διαχείριση της ψυχολογίας των παι-
διών τους, που επιβαρύνεται όσο τα περιο-
ριστικά μέτρα της πανδημίας κρατούν τον 
πληθυσμό στο σπίτι και  συνεχίζουν να αλ-
λάζουν τις συνήθειες, τις δραστηριότητες 
και την σχολική ρουτίνα των παιδιών.

Οι ειδικοί επιστήμονες απαντούν δωρεάν 
καθημερινά σε 12ωρη βάση, από τις 9 το 
πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ σε γονείς, για 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα παι-
διά τους, όλων των ηλικιών, από νήπια και 
παιδιά προσχολικής ηλικίας που είναι κλει-
σμένα στο σπίτι, ή και μεγαλύτερα παιδιά 
σε ότι αφορά την κοινωνικοποίηση ή την 
παρατεταμένη έκθεσή τους  στον υπολογι-
στή, παιδιά χωρίς διάγνωση τα οποία μπο-
ρεί να εμφανίζουν ευερεθιστότητα ή επιθε-

τικότητα, όπως και για παιδιά με διάγνωση 
ΔΕΠΥ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-
υπερκινητικότητα, και αναπτυξιακά προ-
βλήματα.

Μεγάλη ανταπόκριση παρατηρήθηκε την 
Παρασκευή 10/4, και κατά την διάρκεια του 
πρώτου Webinar, το οποίο πραγματοποι-
είται μια φορά εβδομαδιαίως με βάση τα 
ερωτήματα που κυριαρχούν, τα αιτήματα 
και τις κλήσεις των γονέων στο 1110 κατά 
την διάρκεια της εβδομάδας.

Τα Webinars, διαδικτυακά σεμινάρια για 
την ψυχολογία των παιδιών και την σχέση 
γονιών και παιδιών κατά την περίοδο της 
πανδημίας, διεξάγονται δωρεάν με την 
προσφορά της Περιφέρειας Αττικής και του 
ΙΣΑ  από την “ομάδα φίλων i-paidi.gr”.

Όπως οι ειδικοί επιστήμονες που συμμετέ-
χουν στην Τηλεφωνική Γραμμή Βοηθείας 
1110 των γονέων εξηγούν, η σχέση των γο-
νέων με τα παιδιά κατά την κρίσιμη περίοδο 
της πανδημίας απαιτεί την ψυχραιμία των 
γονιών, ώστε με αυτοπεποίθηση να προ-
σφέρουν την καλύτερη ψυχική υποστήριξη 
στα παιδιά τους, αλλά και την σωστή καθο-
δήγηση απέναντι στον COVID-19, κάτι που 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι γονείς εί-
ναι ήρεμοι και καλά προετοιμασμένοι, σύμ-
φωνα με τους επιστήμονες.

Ορισμένες αλλαγές που χρειάζονται την 
προσοχή των γονέων αν εμφανιστούν, περι-
λαμβάνουν:

•	 Υπερβολικό	 κλάμα	 ή	 και	 ευερέθιστη	 συ-
μπεριφορά στα μικρότερα παιδιά
•	 Απομάκρυνση	 από	 την	 κοινωνικότητα,	
αντικοινωνική συμπεριφορά
•	 Επανεμφάνιση	 συμπεριφορών	 που	 κά-
ποιο παιδί μπορεί να είχε εμφανίσει στο πα-
ρελθόν και να έχει ξεπεράσει (για παράδειγ-
μα, αδεξιότητα, δηλ. .ατυχήματα στο σπίτι, ή 
υπνηλία)
•	 Υπερβολική	ανησυχία	ή	θλίψη
•	 Ανθυγιεινές	συνήθειες	φαγητού	ή	ύπνου
•	 Ευερεθιστότητα	και	άτακτη	ή	άναρχη	συ-
μπεριφορά  σε εφήβους
•	 Αποφυγή	του	διαβάσματος	και	αποχή	από	
την τηλεκπαίδευση 
•	 Δυσκολία	συγκέντρωσης	της	προσοχής	
•	 Αποφυγή	συνηθειών	και	δραστηριοτήτων	
που απολάμβαναν στο παρελθόν
•	 Ανεξήγητοι	 πονοκέφαλοι	 ή	 πόνος	 στο	
σώμα
•	 Χρήση	αλκοόλ,	καπνού	ή	ουσιών

Για κάθε πληροφορία γύρω από τις νέες 
υπηρεσίες, για τους γονείς και τον παιδικό 
πληθυσμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
καλούν απευθείας στην τηλεφωνική ανοιχτή 
τηλεφωνική Γραμμή βοήθειας 1110 της Περι-
φέρειας Αττικής και του ΙΣΑ.

Αυξανόμενο το ενδιαφέρον των γονιών για συμβουλευτική 
καθοδήγηση  για τα παιδιά τους, στην Τηλεφωνική Γραμμή 
Υποστήριξης 1110 του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής

η ανάγκη σχολαστικής τήρησης των μέ-
τρων προφύλαξης στους χώρους υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος τονίστηκε μετα-
ξύ άλλων στο πλαίσιο της σύσκεψης της 
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΙΣΑ και 
της Περιφέρειας Αττικής για τον κορωνο-
ϊό, που συγκάλεσε σήμερα, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τηλεδι-
άσκεψη, με τη συμμετοχή του κ. Γεώργιου 
Σαρόγλου, Καθηγητή Παθολογίας και λοι-
μωξιολογίας ΕΚΠΑ του κ. Χαρίλαου Κουτή, 
ομότιμου καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολο-
γίας και Δημόσιας Υγείας και της κυρίας 
Κυριακής Κανελλακοπούλου παθολόγου-
λοιμωξιολόγου.

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι οι εργαζό-
μενοι που χειρίζονται τρόφιμα αμέσου 

βρώσεως θα πρέπει να φοράνε μάσκα 
και γάντια ειδικά σε χώρους όπως είναι τα 
σούπερ μάρκετ, τα ζαχαροπλαστεία και 
τα delivery. Διευκρινίστηκε επίσης ότι οι 
μάσκες με βαλβίδα δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να χρησιμοποιούνται από το 
γενικό πληθυσμό ενώ έγινε αναφορά και 
στη προσεχτική χρήση των γαντιών που 
μπορεί να μεταφέρουν τον ιό εάν ο χρή-
στης δεν τα αλλάζει σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα.

Επίσης παρουσιάστηκαν στοιχεία για την 
δράση του Τηλεφωνικού Κέντρου 1110 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής που 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση εξυπηρετώ-
ντας το τελευταίο χρονικό διάστημα δε-
κάδες χιλιάδες πολίτες της Αττικής.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του 

ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής έχουν 
δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας των 
πολιτών που περιλαμβάνει σημαντικές 
παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Για παρά-
δειγμα  το τηλεφωνικό Κέντρο 1110 έχει 
διασυνδεθεί με 66 Δήμους στους οποί-
ους  διαβιβάζονται τα κοινωνικά αιτήματα 
των πολιτών και υπάρχει άμεση και απο-
τελεσματική παρέμβαση για την επίλυσή 
τους. Παράλληλα επεξεργαζόμαστε νέες 
σημαντικές δράσεις για να συμβάλλουμε 
στην υγειονομική θωράκιση της χώρας 
απέναντι στην επιδημία και στην προστα-
σία των πολιτών και ειδικά των πιο ευπαθή 
ομάδων .Είμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη 
της Αττικής. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε 
όλοι μαζί.»

Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του 
Δ.Σ. του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρό-
εδρος, Σ. Τσούκαλος (Γ. Γραμματέας), Τ. 
Χατζής, Ι .Κεχρής, Π. λεονάρδου, και εκ 
μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο Α. Βα-
θιώτης Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και ο 
Π. Ευσταθίου, συντονιστής  της Ομάδας 
διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας.

Σύσκεψη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων 
και του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
για τον κορωνοϊό σε χώρους υγειονομικού 
ενδιαφέροντος
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Επιστολή απέστειλε ο ΙΣΑ στον Υπουρ-
γό Εργασίας κ.Βρούτση, προκειμένου 
να διασαφηνιστεί ότι στους πληττόμε-
νους επιστήμονες από τον COVID-19 εί-
ναι  όλοι οι επιστήμονες ιατροί. Με τον 
τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα ώστε 

ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι 
ιατροί ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως του 
τρόπου οικονομικής δραστηριοποίησής 
τους. ωφελούμενοι της δράσης είναι δί-
καιο και εύλογο να είναι όλοι  οι ιατροί 
ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιατροί 

που εργάζονται ως μισθωτοί στους πά-
σης φύσεως ιδιωτικού φορείς παροχής 
υπηρεσιών υγείας καθώς και οι ιατροί 
εταίροι ή μέτοχοι σε ομόρρυθμες, ετε-
ρόρρυθμες και κεφαλαιουχικές ιατρικές 
εταιρείες.

Επιστολή προς τον Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος Γ. Στουρνάρα απέστειλε ο ΙΣΑ με την 
οποία επισημαίνει ότι έχει γίνει αποδέκτης 
δεκάδων παραπόνων από μέλη του ιατρούς 
σύμφωνα με τις οποίες κάποιες εισπρακτικές 
εταιρείες, συνεργάτες των τραπεζών, έχουν 
αρχίσει όχι μόνο να ενοχλούν τηλεφωνικώς 
δανειολήπτες αλλά και να τους απευθύνονται 
σε έντονο ύφος χρησιμοποιώντας υποτιμη-
τικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.  
«Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε για το συ-
γκεκριμένο θέμα τις αυστηρές συστάσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης για τη λειτουργία των ει-
σπρακτικών εταιρειών εν μέσω της κρίσης της 
πανδημίας του κορονοϊού», επισημαίνει ο ΙΣΑ 

και προσθέτει: «Για μια ακόμη φορά απαιτούμε 
από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και από το 
σύνολο των Ελληνικών Τραπεζών, να σταθούν 
επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και να 
γίνουν αρωγοί στα μεγάλα καθημερινά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο ιατρικός κλάδος. 
Άλλως μοιάζει μόνο κατ΄ επίφαση οι Έλληνες 
πολίτες και η Πολιτεία να αναγνωρίζουν ότι οι 
γιατροί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στη 
μάχη κατά του κορωνοϊού. Πρέπει άμεσα και 
με απλές διαδικασίες να λυθούν προβλήμα-
τα που αφορούν την ταμειακή ρευστότητα, 
τις υπέρογκες χρεώσεις και προμήθειες στις 
τραπεζικές συναλλαγές, την αναστολή και επι-
δότηση χρεολυσίων για το σύνολο των δανει-

ακών τους υποχρεώσεων και τέλος να γίνουν 
έντονες και αυστηρές παρεμβάσεις προς τις 
εισπρακτικές εταιρείες τόσο για την συχνό-
τητα των τηλεφωνικών οχλήσεων όσο και για 
το απαράδεκτο ύφος τους». Παράλληλα ο ΙΣΑ 
απέστειλε επιστολή και προς τον Υπουργό Ερ-
γασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης Ι. Βρούτση, 
με την οποία ζητά να ληφθεί μέριμνα για τους 
γιατρούς οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν 
πρόλαβαν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετο-
χής στα προγράμματα τηλεκατάρτισης για να 
τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν τις 
αιτήσεις τους ούτως ώστε να μην υποστούν 
αναίτια τον άδικο αποκλεισμό τους από την 
είσπραξη του επιδόματος των 600€.

Επιστολή του ΙΣΑ στον Υπουργό Εργασίας κ.Βρούτση για το πρόγραμμα 
στήριξης επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών  

Ο ΙΣΑ με επιστολή του προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
Γ. Στουρνάρα διαμαρτύρεται για τη συμπεριφορά των εισπρακτικών 
εταιριών εν μέσω της κρίσης της πανδημίας

Γ. Πατούλης : «Η θωράκιση της χώρας από 
το μεγάλο υγειονομικό κίνδυνο που την 
απειλεί απαιτεί αποτελεσματικές και ρι-
ζοσπαστικές πολιτικές. Οι προτάσεις μας 
θα συμβάλλουν στην δημιουργία ενός 
σύγχρονου και ισχυρού συστήματος ΠΦΥ 
που θα αποτελέσει παρακαταθήκη για το 
μέλλον.» 
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την αποδοχή των προ-
τάσεών του σχετικά με την αξιοποίηση των 
ιδιωτών γιατρών και την ενίσχυση της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οι οποίες περι-
λαμβάνονται στην πρόσφατη Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου. Ο ΙΣΑ έχει εκπονή-
σει ολοκληρωμένο σχέδιο προκειμένου να 
θωρακιστεί υγειονομικά η χώρα εν όψει της 
επιδημίας με τη αποτελεσματική αξιοποίηση 
του επιστημονικού δυναμικού. Ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ.Πατούλης είχε επαφές με την πολιτι-
κή ηγεσία ενώ η τελική επεξεργασία των προ-
τάσεων του ΙΣΑ έγιναν στο πλαίσιο έκτακτης 
σύσκεψης του Δ.Σ με το Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Υγείας Ι. Κωτσιόπουλο στις 3 και 
4/4/20 (πατήστε εδώ και εδώ). Ο ΙΣΑ καλεί τα 
μέλη του να συνεργαστούν και να συμμετέ-
χουν ενεργά στηρίζοντας τον σύστημα υγείας 

και συνδράμοντας τους νοσοκομειακούς για-
τρούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της μάχης. Διευκρινίζει ότι πάγια θέση του 
είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση 
στα δημόσια νοσοκομεία και είναι θετικό που 
έγινε αποδεκτή η πρότασή του για μοριοδό-
τηση των ιδιωτών γιατρών που θα συνεργα-
στούν προκειμένου να ενταχθούν στο σύ-
στημα υγείας. Ο ΙΣΑ ζητά επίσης να επεκτα-
θούν οι συμβάσεις των ιδιωτών γιατρών και 
στις άλλες ειδικότητες για να δημιουργηθεί 
μια ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«η κυβέρνηση δείχνει για άλλη μια φορά τα 
καλά αντανακλαστικά και τη δυναμική της 
σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνει η χώρα. 
η ενίσχυση της ΠΦΥ με την αξιοποίηση του 
υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού δυνα-
μικού της χώρας, θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην αναχαίτηση της επιδημίας. Καλούμε τα 
μέλη μας να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την 
προσπάθεια που υλοποιεί τις προτάσεις μας 
και θεωρούμε ότι αποτελεί παρακαταθήκη 
για το σύστημα υγείας στο μέλλον. Έτσι θα 
ενισχύσουν τους συναδέλφους στα δημόσια 
νοσοκομεία και παράλληλα εάν επιθυμούν 

θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να εντα-
χθούν στο ΕΣΥ. Πάγια θέση μας αποτελεί ότι 
το ΕΣΥ πρέπει να είναι δημόσιο με πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση για τους εργαζό-
μενους στα δημόσια νοσοκομεία και γι’ αυτό 
ζητήσαμε να δοθεί η μοριοδότηση της αγό-
νου υπηρεσίας προκειμένου να ενταχθούν 
στο σύστημα οι ιδιώτες γιατροί που θα συν-
δράμουν τα νοσοκομεία αυτή την περίοδο. 
η δυνατότητα για επίσκεψη κατ’ οίκον όπως 
είχαμε προτείνει είναι πολύ θετική ωστόσο εί-
ναι σημαντικό να επεκταθεί και σε άλλες ειδι-
κότητες. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συ-
γκυρία για να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη 
ΠΦΥ με δυνατότητες ένταξης όσων γιατρών 
επιθυμούν με συμβάσεις ΕΟΠΥΥ. Μια ισχυρή 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί τη 
βάση για κάθε σύγχρονο σύστημα υγείας ει-
δικά όταν πρέπει να ανταποκριθεί σε μεγάλες 
υγειονομικές προκλήσεις σαν αυτή που αντι-
μετωπίζουμε. Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να 
δώσουμε τη μάχη και να συμβάλλουμε στην 
ενίσχυση τόσο των νοσοκομείων όσο και των 
δομών της ΠΦΥ μέσα από αποτελεσματικές 
και ριζοσπαστικές πολιτικές που επιτάσσει η 
θωράκιση της χώρας από το μεγάλο υγειονο-
μικό κίνδυνο που την απειλεί.»

Με θετικό πρόσημο το Σχέδιο της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για 
την ενίσχυση της ΠΦΥ και την αξιοποίηση των ιδιωτών ιατρών με μέτρα 
που αποτελούν προτάσεις του ΙΣΑ και περιλαμβάνονται στην πρόσφατη 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών, συζήτησε εκτενώς το θέμα κατά 
τις συνεδριάσεις του της 9.4.2020 και 15.4.2020. 
Έλαβε υπ΄ όψιν του τις διατάξεις των άρθρων 
δεκάτου ογδόου (Ρυθμίσεις για τη διαδικασία 
έκδοσης άυλων συνταγών) και δεκάτου ενά-
του (Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με 
κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδο-
μών) της Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-

γουσες διατάξεις.» [ΦΕΚ Α 84/13.4.2020]. Ανα-
γνωρίζει ότι για λόγους προστασίας της δημό-
σιας υγείας, αποσυμφόρησης των δημοσίων 
δομών, αλλά και παρακολούθησης των ασθε-
νών από τον θεράποντα ιατρό τους, ιδιαίτερα 
εκείνων που δεν μπορούν να μετακινηθούν 
γιατί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μπορούν 
να χρησιμοποιούνται ψηφιακές υποδομές και 
υπηρεσίες, ιδίως με σκοπό την άυλη συνταγο-
γράφηση στους χρονίως πάσχοντες. Μελέτη-
σε ειδικότερα  τους όρους και τις προϋποθέ-

σεις λειτουργίας του πρωτοποριακού συστή-
ματος mhealth.gr που θέτει στη διάθεση των 
πολιτών, αλλά και των ιατρών. Πρόκειται για 
ένα πρωτοποριακό σύστημα τηλεϊατρικής που 
επιτρέπει την επικοινωνία του ασθενή με τον 
ιατρό του, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας 
με στόχο να διασφαλιστεί τόσο η παρακολού-
θηση των χρονίως πασχόντων όσο και η πα-
ρακολούθηση των ασθενών που παραμένουν 
στο σπίτι, αλλά και η άυλη συνταγογράφη 
μέσω της e-syntagografisis.gr της ηΔΙΚΑ από 
πιστοποιημένους ιατρούς, επ΄ αμοιβή.  Όπως 
τόνισε ο κ. Πατούλης, πρόκειται για μία ιστο-
ρική απόφαση που παρέχει λύσης με γνώμο-
να την ασφάλεια έναντι του ιού.  Για το θέμα 
αυτό και ειδικότερα για την ευθύνη του ιατρού 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και 
της δεοντολογίας, παραπέμπουμε στην από 
11.4.2020 ανακοίνωση.

Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ βρίσκεται στην πρώ-
τη γραμμή της μάχης ενάντια στην επιδη-
μία και με τις δράσεις του έχει συμβάλλει 
σημαντικά στην στήριξη των πολιτών και 
του ιατρικού κόσμου.»

Οι δράσεις του ΙΣΑ για την υγειονομική θω-
ράκιση της χώρας και τη στήριξη του ια-
τρικού κόσμου, που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης και παλεύει να διατηρήσει 
ανοιχτά τα ιατρεία μέσα στη μεγάλη κρίση 
που περνάει η χώρα μας, συζητήθηκαν με-
ταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνεδρίασης 
του Δ.Σ που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιά-
σκεψη. Τέθηκε για άλλη μια φορά το σοβαρό 
θέμα των απολύσεων και της καταχρηστικής 
μείωσης των αποδοχών των γιατρών που 
συνεργάζονται με ιδιωτικά κέντρα Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης 
που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό 
διάστημα. Ο ΙΣΑ καταδικάζει απερίφραστα 
αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές και πρό-

κειται μάλιστα να κάνει σχετική παρέμβαση 
για να προστατέψει τα μέλη του το επόμενο 
χρονικό διάστημα.
Παράλληλα επεξεργάζεται σχέδιο, για την 
υποστήριξη των μελών του που έχουν υπο-
στεί οικονομική ζημιά και παλεύουν να επι-
βιώσουν.

Επιπρόσθετα τονίστηκε ότι πρέπει τόσο οι 
δημόσιες δομές υγείας, όσο και τα ιδιωτικά 
κέντρα να παρέχουν όλα τα μέσα προφύλα-
ξης στο ιατρικό προσωπικό και να τους δια-
σφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Τέλος έγινε αναφορά στις δράσεις του ΙΣΑ 
και στις σημαντικές πρωτοβουλίες που πήρε 
το τελευταίο χρονικό διάστημα οι οποίες 
οδήγησαν στο σχέδιο για την ΠΦΥ που πέ-
ρασε στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου καθώς και στα μέτρα για την 
οικονομική στήριξη των ιδιωτών γιατρών. 
Παράλληλα ο ΙΣΑ συνεχίζει τη διανομή των 

500.000 μέσων προστασίας που εξασφάλισε 
για τα μέλη του.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ 
Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της 
μάχης ενάντια στην επιδημία και με τις πρω-
τοβουλίες που πήρε και τις δράσεις του έχει 
συμβάλλει σημαντικά στην στήριξη των 
πολιτών και στην υγειονομική θωράκιση 
της χώρας. Παράλληλα καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια για να στηρίξει τα μέλη του και 
επεξεργάζεται σχέδιο προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλή-
σουμε όλα τα μέσα για να στηρίξουμε τον 
ιατρικό κόσμο που απέδειξε το υψηλό επι-
στημονικό επίπεδό του και τη δέσμευσή του 
απέναντι στον ασθενή. Ειδικά οι νέοι γιατροί 
πρέπει να αγκαλιαστούν από την πολιτεία για 
να παραμείνουν στη χώρα μας. Είμαστε με 
όλες τις δυνάμεις μας δίπλα στον ασθενή και 
στον ιατρικό κόσμο.»

O Iατρικός Σύλλογος Αθηνών δίνει τη 
δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης 
στους πιστοποιημένους ιατρούς μέσω 
πρωτοποριακού συστήματος

Ο ΙΣΑ καταδικάζει τις απολύσεις και την καταχρηστική 
μείωση των αποδοχών των γιατρών που συνεργάζονται 
με ιδιωτικά κέντρα ΠΦΥ και επεξεργάζεται σχέδιο 
για τη στήριξη των μελών του

Μετά από πολλά ερωτήματα ιατρών με-
λών σχετικά με την αμοιβή και την έκδοση 
φορολογικού παραστατικού που αφορούν 
την άϋλη συνταγή, ο Ι.Σ.Α. ενημερώνει ότι 
έχει απευθύνει σχετικά ερωτήματα στους 
αρμόδιους φορείς (επιστολή προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Α.Π.12130/24-03/2020)  προκειμένου να μην 
απαιτείται η υπογραφή του ασθενή για τυχόν 
αμοιβή του ιατρού.
Εν αναμονή των σχετικών απαντήσεων η 
άποψη μας, με κάθε σχετική επιφύλαξη, είναι 
να συνεχίζουν να τηρούνται οι τυπικές φορο-
λογικές διαδικασίες ήτοι :

1) Για τους συμβεβλημένους ιατρούς ισχύει 
το πλαφόν των 200 επισκέψεων και η διαδι-
κασία που τηρείται.
2) Για τους πιστοποιημένους αλλά και για 
τους συμβεβλημένους, εφ’ όσον ολοκληρω-
θούν οι 200 επισκέψεις, θεωρούμε ότι πρέπει 
να εκδίδεται φορολογικό παραστατικό ( Από-
δειξη λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπη-
ρεσιών) κατά περίπτωση δηλαδή δωρεάν σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει αμοιβή ή με την 
πραγματική αμοιβή σε περίπτωση που υπάρ-
χει οικονομική συναλλαγή.
3) Σε περίπτωση αμοιβής τηρούνται όλες οι 

νόμιμες διαδικασίες όπως καταβολή μετρη-
τών, εξόφληση μέσω τραπεζικών διαδικασι-
ών κλπ.
4) Σε κάθε περίπτωση έκδοσης φορολογικού 
παραστατικού ( δωρεάν ή επ’ αμοιβή) να 
γίνεται ειδική αναφορά στις παρατηρήσεις 
ότι πρόκειται για έκδοση άϋλης συνταγής με 
αντίστοιχη αναγραφή της σχετικής αρίθμη-
σης της.
Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι αυτές 
που ισχύουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα και 
τονίζουμε ότι περιμένουμε τις σχετικές απα-
ντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Έκδοση φορολογικού παραστατικού για αϋλη συνταγή
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Γ. Πατούλης: «Όλοι μαζί ενωμένοι θα ξε-
περάσουμε κάθε εμπόδιο. Στεκόμαστε 
αρωγοί στην εθνική προσπάθεια της χώ-
ρας μας απέναντι από τον κορωνοϊό»

Μια σημαντική ποσότητα από μάσκες, οι 
οποίες μεταφέρθηκαν με ειδική πτήση της 
Aegean από την Κίνα, παρέλαβε ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης, σήμερα τα ξημερώματα. Συγκεκρι-
μένα, η Περιφέρεια και ο ΙΣΑ, εξασφάλισαν 
1.200.000 μάσκες, οι οποίες θα  αξιοποιη-
θούν για την κάλυψη των αυξημένων ανα-
γκών προφύλαξης των στελεχών και λειτουρ-
γών των φορέων που συμμετέχουν στη μάχη 
εναντίον του κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής κατόρ-
θωσε εγκαίρως να εξασφαλίσει και έχει ήδη 
διαθέσει μεγάλη ποσότητα υγειονομικού 
υλικού (πάνω από 500.000 τεμάχια μάσκες, 
γάντια, ατομικές και επιτραπέζιες συσκευα-
σίες αντισηπτικού υγρού κ.α.), εκ των οποίων 
διέθεσε σημαντική ποσότητα στον ΙΣΑ για να 
τη μοιράσει στα μέλη του.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, κατά τη 
διάρκεια της παραλαβής του υλικού στο αε-
ροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, εξέφρασε τις θερμές 
ευχαριστίες του στα στελέχη της Aegean και 

προσωπικά στον κ. Ε. Βασιλάκη καθώς και 
στα Ελ.ΠΕ. για την έμπρακτη συμβολή τους 
και την αποφασιστικότητά τους να βοηθή-
σουν σε αυτή τη μεγάλη υγειονομική κρίση. 
Μάλιστα συνεχάρη προσωπικά τους πιλό-
τους και το πλήρωμα του αεροσκάφους που 
ταξίδευαν συνεχόμενα για 28 ώρες (Αθήνα 
– Guangzhou - Αθήνα) για να μεταφέρουν το 
υγειονομικό υλικό.

«Όλοι μαζί ενωμένοι εργαζόμαστε για να ξε-
περάσουμε κάθε εμπόδιο. Στεκόμαστε αρω-

γοί στην εθνική προσπάθεια της χώρας μας 
απέναντι από τον κορωνοϊό. Με συγκεκρι-
μένες ενέργειες στηρίζουμε τους ιατρούς, το 
νοσηλευτικό προσωπικό, τους εργαζόμενους 
της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφα-
λείας, που αυτές τις δύσκολες ώρες βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή για τη μάχη εναντί-
ον του κορωνοϊού. η Περιφέρεια Αττικής και 
ο ΙΣΑ θα είναι συνεχώς στο πλευρό λειτουρ-
γών και των εργαζομένων, συμβάλλοντας 
όσο μπορεί στην προστασία τους», τόνισε ο 
κ. Πατούλης.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ παρέλαβαν 1.200.000 μάσκες 
οι οποίες θα διατεθούν για την ασφάλεια των λειτουργών 
που συμμετέχουν στη μάχη εναντίον του κορωνοϊού
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Ιδρύεται διαδικτυακά Σχολή Γονέων με αντι-
κείμενο την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα 
ψυχολογικής στήριξης των παιδιών – Εγγρα-
φές από τις  23 έως τις 29 Απριλίου

Γ. Πατούλης: «Με καινοτόμες δράσεις 
στοχεύουμε στην ψυχική θωράκιση της 
οικογένειας και την έμπρακτη στήριξη 
των πολιτών που αυτή την περίοδο, δοκι-
μάζονται σε όλα τα επίπεδα»

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε σύμφωνο συ-
νεργασίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δρομολόγηση 
συνεργειών με το Τμήμα Ψυχολογίας του 
ΕΚΠΑ.
Αντικείμενο του Συμφώνου είναι η συνερ-
γασία των δύο πλευρών σε ζητήματα που 
αφορούν και σχετίζονται με την πρόληψη και 
προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών 
της Αττικής, αλλά και με την εκπαίδευση των 
στελεχών της Περιφέρειας, καθώς και των 
εργαζομένων ψυχικής υγείας των φορέων 
που εποπτεύει η Περιφέρεια και των συνερ-
γαζόμενων φορέων.
Ειδικότερα  συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
•	 Ίδρυση	Σχολών	Γονέων	Αττικής,	με	σκοπό	
την εκπαίδευση-ενημέρωση των γονέων σε 
θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παι-
διών, με έμφαση στις ψυχολογικές επιπτώ-
σεις της πανδημίας του κορονοϊού.
•	 Σχεδιασμός,	 επεξεργασία	 και	 υλοποίηση	
ολοκληρωμένων δράσεων της Περιφέρειας 
Αττικής, σε θέματα που άπτονται των πεδίων 
του Τμήματος Ψυχολογίας. Οι δράσεις αυτές 
θα περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης 
του κοινού, σχεδιασμό και υλοποίηση προ-
γραμμάτων καταπολέμησης διακρίσεων και 
ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,  το 

σχεδιασμό και λειτουργία θερινών σχολείων 
με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των 
παιδιών, συνδιοργάνωση συνεδρίων και άλ-
λων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Άμεσα, με σκοπό την ψυχολογική υποστήρι-
ξη των οικογενειών της Αττικής, ξεκινούν οι 
σχολές γονέων της Αττικής, η υλοποίηση των 
οποίων θα γίνει διαδικτυακά.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής, μετά την υπογραφή του συμφώνου 
συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το 
ΕΚΠΑ, δήλωσε τα παρακάτω:
«Εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης της δη-
μόσιας υγείας που βιώνουμε εξαιτίας της 
πανδημίας του κορονοϊού, οφείλουμε να δώ-
σουμε έμφαση και να ενσκύψουμε στα σο-
βαρά ζητήματα που έχουν ανακύψει και σχε-
τίζονται με το σοβαρό θέμα προστασίας της 
ψυχικής υγείας όλων μας, αλλά κυρίως των 
παιδιών. η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται 
με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών για τη δρομολόγηση συνεργειών 
με το τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, με σκοπό 
την ψυχική θωράκιση της οικογένειας. Με το 
σύμφωνο συνεργασίας θα σχεδιάσουμε άμε-
σες δράσεις ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των 
πολιτών μας. η λειτουργία των διαδικτυακών 
σχολών γονέων έχουν σκοπό την ψυχολογική 
υποστήριξη των οικογενειών της Αττικής. η 
συμμετοχή θα είναι δωρεάν».
Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομέ-
νων για τον κύκλο μαθημάτων της περιόδου 
Μάιος – Ιούνιος 2020 της Σχολής Γονέων θα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 23 έως 29 
Απριλίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 
www.innovationattica.gr
Ο Πρύτανης  του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Θά-
νος Δημόπουλος δήλωσε: «Οι ψυχολογικές 
επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοιού 

σε ασθενείς και σε υγιείς είναι πολλαπλές. Το 
άγχος της νόσησης, η κοινωνική αποστασιο-
ποίηση, η παρατεταμένη διαμονή των οικο-
γενειών στο σπίτι, είναι μεταξύ των θεμάτων 
που επηρεάζουν πλέον την καθημερινότητά 
μας. Οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθη-
νών καθημερινά προσφέρουν τις γνώσεις 
και την εμπειρία τους για την αντιμετώπιση 
αυτών των καταστάσεων. η συνεργασία του 
Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, υπό την επίβλεψη της Προέδρου 
του κ. Σ. Χατζηχρήστου, με την Περιφέρεια 
Αττικής αποτελεί σημαντικό βήμα για την 
προσέγγιση των οικογενειών, των παιδιών 
και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και 
την αποτελεσματική προστασία τους σε 
αυτή την συγκυρία».

η Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του 
ΕΚΠΑ, καθηγήτρια Σίσσυ Χατζηχρήστου, με 
τη σειρά της δήλωσε: «Το Τμήμα Ψυχολογίας 
ανταποκρινόμενο στις πρωτόγνωρες και πιε-
στικές ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία 
καθώς και στην πρόσκληση της Περιφέρει-
ας Αττικής, σχεδίασε και θα υλοποιήσει ένα 
πρόγραμμα οκτώ διαλέξεων/συζητήσεων 
με τους γονείς, το οποίο θα φέρει το γενικό 
τίτλο “Μένουμε σπίτι… και μένουμε καλά”. 
Οι άξονες του προγράμματος είναι η στήριξη 
των παιδιών και η ενίσχυση της ψυχικής αν-
θεκτικότητας στην οικογένεια, η ψυχολογία 
των γονέων κατά την περίοδο της πανδημί-
ας, η γονικότητα σε σχέση με τις διαφορετι-
κές αναπτυξιακές φάσεις των παιδιών και των 
εφήβων, η δημιουργικότητα και οι διαπολιτι-
σμικές διαστάσεις, καθώς και η ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο. Μια μεγάλη ομάδα καθηγητών 
και καθηγητριών του Τμήματος με τους συ-
νεργάτες τους θα υλοποιήσουν τη συγκεκρι-
μένη δράση».

Εσύ μαζί με τους συναδέλφους σου, γιατρούς 
και νοσηλευτές, δίνεις τη μάχη για να σώσεις 
ανθρώπινες ζωές, διακυβεύοντας ακόμη και 
τη δική σου υγεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος της 
Αθήνας, του οποίου είσαι μέλος, δεν είναι 
μόνο περήφανος για σένα και σ’ ευγνωμονεί 
γι’ αυτό που κάνεις, αλλά νοιάζεται και για τη 
δική σου σωματική και ψυχική υγεία.
Σε μια πρώτη φάση, μαζί με την Περιφέρεια 
Αττικής, έχει έγκαιρα κινηθεί δραστήρια και 
εξασφαλίσει πολύτιμο και δυσεύρετο υγειο-
νομικό υλικό (μάσκες, γάντια, στολές, γυα-
λιά, ποδονάρια, αντισηπτικά κλπ.), που προ-
ορίζεται για τη δική σου προστασία. Όμως 

ο κίνδυνος από την επαφή με ασθενείς είναι 
υπαρκτός και ήδη συνάδελφοι μας υγειονο-
μικοί, έχουν ασθενήσει ή είναι θετικοί στον 
κορωνοϊό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ 
στη Συνεδρίασή του της 9.4.2020 που πραγ-
ματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, όπως και σε 
προηγούμενες, δεν παρέλειψε να συζητήσει 
το θέμα της υποστήριξης και συνδρομής 
προς τα μέλη του, που αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα υγείας από τον κορωνοϊό.
Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση των 
μελών του ΔΣ του Ι.Σ.Α, απευθύνουμε αυτή 
την επιστολή, καλώντας εσένα και τα άλλα 
μέλη μας, να μη διστάσετε να απευθυνθεί-

τε σε μας και να μας κάνετε κοινωνούς του 
όποιου προβλήματος αντιμετωπίζετε.
Επί του πρακτέου, μπορείς να συμπληρώσεις 
την φόρμα αιτήματος πατώντας στον σύνδε-
σμο https://www.isathens.gr/forma-iatrwn.
html προκειμένου να δηλώσεις ότι είσαι συ-
νάδελφος – μέλος του Ι.Σ.Α και να θέσεις το 
αίτημα σου, είτε αυτό αφορά θέμα υγείας, 
εργασιακό ή άλλο ζήτημα. 
Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, έχοντας ως 
προτεραιότητα τη στήριξη των μελών του 
και στο μέτρο του εφικτού, θα κάνει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του προβλήμα-
τος σου.

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας  
Αττικής  και του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για συνέργειες με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

Η πατρίδα μας, μαζί κι όλος ο πλανήτης, βρίσκεται στο μέσο 
μιας υγειονομικής δίνης. Είναι ένας πόλεμος απέναντι 
σ’ ένα μικροσκοπικό – αόρατο αλλά πανίσχυρο εχθρό
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Γ. Πατούλης: Με ευαισθητοποίηση και 
σύμπνοια όλοι μαζί  δίνουμε τον αγώ-
να για την ενίσχυση της κοινής προ-
σπάθειας

Ένα  δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο για τους 
εργαζόμενους των ΜΕΘ διαθέτει μέσω του 
ΙΣΑ η αεροπορική εταιρία Sky express. Ειδι-
κότερα, σε επιστολή του προέδρου της Sky 
express, κ. Θεόδωρου Κροκίδα προς τον 
Πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Γ.Πατούλη αναφέρεται 
ότι η εταιρία διαθέτει δωρεάν ένα εισιτήριο 
μετ’ επιστροφής για οποιονδήποτε από τους 
34 προορισμούς της εταιρείας σε όλη την Ελ-
λάδα.

«Θέλοντας να δείξουμε εμπράκτως την ευ-
γνωμοσύνη μας προς τους ανθρώπους αυ-
τούς η Sky express, μαζί με τις πιο θερμές 
ευχαριστίες της, προσφέρει σε κάθε εργα-
ζόμενο σε ΜΕΘ ένα δωρεάν αεροπορικό ει-
σιτήριο μετ’  επιστροφής για οποιονδήποτε 
από τους 34 προορισμούς της εταιρείας μας 
σε όλη την Ελλάδα. η δωρεά μας αφορά το 
σύνολο των εργαζόμενων σε ΜΕΘ (ιατρούς, 
νοσηλευτές, διοικητικό -υποστηρικτικό προ-
σωπικό), ισχύει για όλο το 2020 και είναι το λι-
γότερο που μπορούμε να κάνουμε για όσους 
καθημερινά κάνουν περήφανους όλους τους 
Έλληνες.», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην 
επιστολή. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος 

του ΙΣΑ Γ.Πατούλης εξήρε την πρωτοβουλία 
της εταιρίας και τόνισε τη σημαντικά συνει-
σφορά του επιχειρείν στην αναχαίτιση της 
επιδημίας. «Αυτές τις δύσκολες ημέρες δια-
πιστώνω με ικανοποίηση ότι το κίνημα των 
προσφορών  του επιχειρηματικού κόσμου 
αυξάνεται καθημερινά με στόχο την ανάπτυ-
ξη μιας ασπίδας προστασίας των πολιτών 
απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού. Με 
ευαισθητοποίηση και σύμπνοια όλοι μαζί  δί-
νουμε τον αγώνα για την ενίσχυση της κοινής 
προσπάθειας. Σε αυτή τη δύσκολη εθνική 
μάχη που δίνει η χώρα απαιτείται συστρά-
τευση και έμπρακτη αλληλεγγύη απ΄ όλους», 
τόνισε ο κ.Πατούλης 

Ο ΙΣΑ επ’ αφορμής των περιστατικών δια-
σποράς του κορωνοϊού σε δύο κλινικές της 
Αττικής που οδήγησε στο θάνατο τριών 
ασθενών και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή δεκά-
δων άλλων με απόφαση του Δ.Σ απέστειλε 
έγγραφο στους επιστημονικά υπεύθυνους 
των κλινικών που είναι μέλη του.

Ζητά	να	του	αποστείλουν	την	 ισχύουσα	βε-
βαίωση καλής λειτουργίας της κλινικής κα-
θώς και να ενημερώσουν σχετικά με τις ενέρ-
γειές τους αναφορικά με την τήρηση των 
μέτρων προστασίας κατά του SARS-CoV-2 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 
Το σοβαρό αυτό θέμα συζητήθηκε στο πλαί-

σιο του σημερινού Δ.Σ του ΙΣΑ που πραγ-
ματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Τονίστηκε 
η ανάγκη αυστηρής τήρησης του σχετικού 
πρωτοκόλλου σε όλες της ιδιωτικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και 
στα ιδιωτικά ιατρεία για τα οποία πρέπει και η 
πολιτεία να συμβάλλει διασφαλίζοντας απα-
ραίτητα μέτρα προστασίας και παρέχοντας 
την αναγκαία ενημέρωση.
Επίσης ζητά από τα μέλη να τον ενημερώ-
σουν εάν δέχονται διοικητικές πιέσεις για τη 
μη εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων 
προκειμένου να παρέμβει αρμοδίως.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 

Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ ζητά από όλα τα μέλη του να τηρούν 
σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης και από τους 
επιστημονικά υπεύθυνους των ιδιωτικών 
Μονάδων Υγείας να εφαρμόζουν αυστηρά τα 
σχετικά πρωτόκολλα για την προστασία από 
τον κορωνοιό ξεπερνώντας ακόμα και τυχόν 
διοικητικές πιέσεις. Επίσης από την πρώτη 
στιγμή απέστειλε οδηγίες στα μέλη του ενώ 
έχει εξασφαλίσει 500.000 μέσα προστασίας 
σε 4.500 ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς 
. Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπονται λάθη 
και παραλείψεις γιατί κοστίζουν ανθρώπινες 
ζωές και θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη δημό-
σια υγεία».

Ένα  δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο για τους εργαζόμενους των 
ΜΕΘ διαθέτει μέσω του ΙΣΑ, η αεροπορική εταιρία Sky Express

Ο ΙΣΑ επ’ αφορμής της διασποράς του SARS-CoV-2 σε δύο κλινικές της 
Αττικής απέστειλε έγγραφο στους επιστημονικά υπεύθυνους με το οποίο 
ζητά να ενημερωθεί για την τήρηση των μέτρων προστασίας

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επι-
στολή στους Υπουργούς Οικονομικών και 
Ανάπτυξης κ.κ. Χ.Σταϊκούρα και Α. Γεωργιά-
δη, καθώς και στην Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. θέτοντας το 
θέμα της μείωσης του ενοικίου επαγγελματι-
κής στέγης. Ειδικότερα, στην επιστολή ανα-
φέρονται τα εξής:
«Ο Ι.Σ.Α. προασπίζοντας τα συμφέροντα των 
ιατρών μελών του και εντείνοντας την προ-
σπάθεια του για διατήρηση των ιατρείων 
ενεργών στην μάχη κατά του κορωνοϊού, θε-
ωρεί ότι είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη 
ένταξης των ιατρείων και ιατρικών εταιρειών 
στο μέτρο της έκπτωσης του 40% του ενοικί-
ου για τις επαγγελματικές μισθώσεις».
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ. Γ. Πατούλης, μετά 
από προσωπική του επαφή, πρότεινε το συ-

γκεκριμένο μέτρο στον Πρόεδρο της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων ( 
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) κ. Σ. Παραδιά, ο οποίος ενστερ-
νιζόμενος την τρέχουσα οικονομική κρίση 
αλλά και τον αγώνα του ιατρικού κλάδου για 
την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, το απο-
δέχτηκε. Από την άλλη μεριά πρέπει όμως 
και να αναλογιστούμε την οικονομική ζημιά 
που υφίστανται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων 
από την μείωση των ενοικίων, για αρκετούς 
ιδιοκτήτες τα ενοίκια είναι και η μοναδική 
πηγή εισοδήματος τους, που σε συνδυασμό 
με την υψηλή φορολόγηση και τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. 
θα δημιουργήσει τεράστια οικονομικά προ-
βλήματα στη συγκεκριμένη κατηγορία πολι-
τών. Γι’ αυτούς τους λόγους και με γνώμονα 
την κοινωνική ευαισθησία ο Ι.Σ.Α. προτείνει:

1) Την άμεση ένταξη των ιατρών και ιατρικών 
εταιρειών στο μέτρο της μείωσης του ενοικί-
ου επαγγελματικής μίσθωσης κατά 40%
2) Την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος 
του υπόλοιπου 60% των ενοικίων για όσους 
μήνες διαρκέσει το συγκεκριμένο μέτρο.
3) Την απαλλαγή των συγκεκριμένων ακινή-
των, τα ενοίκια των οποίων θα έχουν μείωση 
40%, από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α της τρέχουσας χρή-
σης.
Θεωρούμε ότι πρέπει να αποδεχτείτε άμεσα 
τις συγκεκριμένες προτάσεις μας γιατί είναι 
μέτρα που θα στηρίξουν και θα ανακουφί-
σουν χιλιάδες ιατρεία, που έχουν πληγεί οι-
κονομικά, αλλά και μεγάλο μέρος ιδιοκτητών 
που θα δουν σύντομα τα εισοδήματα τους να 
συρρικνώνονται». 

Επιστολή του ΙΣΑ στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης 
σχετικά με το θέμα της μείωσης κατά 40% του ενοικίου 
επαγγελματικής στέγης
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Γ. Πατούλης, Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πε-
ριφερειάρχης Αττικής : «Δεν υπάρχει 
ποτέ δικαιολογία για άσκηση βίας στα 
μέλη της οικογένειας, όποιες κι αν είναι 
οι συνθήκες. Για όσους αισθάνονται ότι 
κινδυνεύουν από κακοποίηση είτε είναι 
γυναίκες, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της 
οικογένειας, η Περιφέρεια Αττικής θα 
προσφέρει συντονισμένη βοήθεια και 
υποστήριξη»

Την έμπρακτη υποστήριξή της προς τις γυ-
ναίκες αλλά και κάθε μέλος της οικογένειας 
που μπορεί να υποστούν ενδοοικογενειακή 
βία κατά την περίοδο του κατ’ οίκον εγκλει-
σμού των πολιτών λόγω της πανδημίας, 
προσφέρει η  Περιφέρεια Αττικής, ενισχύο-
ντας την τηλεφωνική γραμμή 1110, με ειδική 
Γραμμή Βοήθειας  για την πρόσβαση των θυ-
μάτων βίας σε ψυχολογική και συμβουλευτι-
κή υποστήριξη και καθοδήγηση.

Ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής σε συνερ-
γασία με την Γενική Γραμματεία Οικογενει-
ακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, επαν-
δρώνει την Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή 

υποστήριξης 1110 με ειδικούς επιστήμονες 
με στόχο την καθολική αντιμετώπιση των 
περιστατικών .

Με σύμφωνο που υπέγραψε ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώρ-
γος Πατούλης, η Περιφέρεια Αττικής και η 
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας Φύλων, δεσμεύονται να συνερ-
γαστούν στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής 
βίας κατά την περίοδο που η χώρα βρίσκεται 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε στις 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας , οι ψυ-
χολόγοι της γραμμής 1110 να καθοδηγούν 
πληρέστερα τις γυναίκες, και τα θύματα εν-
δοοικογενειακής βίας, με ψυχολογική στήρι-
ξη και καθοδήγηση ως προς τις δυνατότητες 
υποστήριξης που τους παρέχει η πολιτεία.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Ατ-
τικής κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: 

«H εντολή παραμονής στο σπίτι μπορεί να 
προκαλέσει αυξημένη ανησυχία για όσους 
βιώνουν ή αισθάνονται τον κίνδυνο ενδο-
οικογενειακής βίας. Δεν υπάρχει ποτέ δι-
καιολογία για άσκηση βίας στα μέλη της 

οικογένειας, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες. 
Για όσους αισθάνονται ότι κινδυνεύουν από 
κακοποίηση, είτε είναι γυναίκες, ή οποιοδή-
ποτε άλλο μέλος της οικογένειας, είναι ση-
μαντικό να γνωρίζουν ότι υπάρχει βοήθεια 
και υποστήριξη εκ μέρους της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία πλέον διασυνδέεται με τον 
επίσημο μηχανισμό ανταπόκρισης της Γενι-
κής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας Φύλων και την Άμεσο Δράση. η 
Περιφέρεια Αττικής θα είναι δίπλα σε αυτούς 
τους ανθρώπους, ώστε ποτέ να μην νιώσει 
κανένας μόνος, απελπισμένος ή αβοήθη-
τος».    
Κατά τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας 
των δύο πλευρών και μετά τη λήξη αυτής, 
οι Συνεργαζόμενοι Φορείς δεσμεύθηκαν 
αμοιβαία για την υποχρέωση πίστης και εχε-
μύθειας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 
για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
των συμβουλευομένων /εξυπηρετουμένων 
γυναικών και θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, των εργαζομένων στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες των Συνεργαζόμενων Φορέων και πα-
ντός εμπλεκομένου τρίτου προσώπου. 

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από τους 
πολίτες να εξακολουθήσουν να τηρούν με 
συνέπεια τα μέτρα κοινωνικής αποστασιο-
ποίησης και να παραμείνουν στο σπίτι τους 
καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι το τελευταίο 
χρονικό διάστημα έχει μειωθεί η συμμόρφω-
ση των πολιτών.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η χαλάρωση των περιοριστι-
κών μέτρων πρέπει να γίνει όταν θα το απο-
φασίσουν οι αρμόδιες αρχές που αξιολογούν 
τα μαθηματικά μοντέλα για την πορεία της 
επιδημίας.

Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει ότι αρκούν λίγα  
μόνο 24ωρα για να αυξήσουν δραματικά την 
επιδημική καμπύλη και τη θνησιμότητα. η 
ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης που 
πήρε εγκαίρως μέτρα έσωσε εκατοντάδες 
ανθρώπινες ζωές και ανέδειξε τη χώρα μας 
παγκοσμίως για την άριστη διαχείρισης της 

υγειονομικής κρίσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 
μοντέλο διαχείρισης του υγειονομικού κινδύ-
νου από την επιδημία που έχει αναπτύξει το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με Ινστιτούτα Προηγμένων 
Σπουδών στην Ιταλία δείχνει ότι η εφαρμογή 
των μέτρων ήταν εντελώς απαραίτητη, γιατί 
καθυστέρηση εφαρμογής αυτών κατά μια, 
δύο ή εφτά ημέρες, θα συντελούσε σε αύξη-
ση του αριθμού των κρουσμάτων κατά 20%, 
42% και 237% αντίστοιχα, ενώ ακόμα πιο 
δραματική θα ήταν η εικόνα στο φόρτο των 
ΜΕΘ, η οποία με καθυστέρηση μιας εβδομά-
δας θα οδηγούσε σε αύξηση των ασθενών 
σε ΜΕΘ κατά 400%. Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ 
και η Περιφέρεια Αττικής ήταν οι πρώτοι φο-
ρείς που ζήτησαν να κλείσουν τα σχολεία, οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΑΠη και να λη-
φθούν περιοριστικά μέτρα.
Σταδιακά θα πρέπει να γίνει και η άρση των 

μέτρων, σύμφωνα με τους ερευνητές, δια-
δοχικά σε διαστήματα δύο εβδομάδων μετά 
από παρακολούθηση της εξέλιξης της δια-
σποράς στον πληθυσμό και με τη χρήση δι-
αγνωστικών τεστ.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής:

«η κυβέρνηση έδειξε ετοιμότητα και αποφα-
σιστικότητα και λαμβάνοντας εγκαίρως τα 
μέτρα έσωσε ανθρώπινες ζωές και έγινε το 
παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες. η δια-
δικασία άρσης πρέπει να είναι αργή και στα-
διακή σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα 
που δείχνουν ότι μερικά μόνο 24ωρα είναι 
καθοριστικά για την εξέλιξη της επιδημίας 
και τον αριθμό των θανάτων. Πρέπει και ο 
ίδιος ο πολίτης να το κατανοήσει να μην είναι 
βιαστικός και να συνεχίσει να δείχνει υπομο-
νή και υπευθυνότητα.» 

Υποστήριξη στα μέλη της οικογένειας που υφίστανται 
ενδοοικογενειακή βία λόγω των περιοριστικών μέτρων της 
πανδημίας, προσφέρει πλέον ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής μέσω 
της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας 1110, σε συνεργασία με τη 
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων

O ΙΣΑ ζητά από τους πολίτες να εξακολουθήσουν να τηρούν 
με συνέπεια τα μέτρα γιατί σύμφωνα με το μαθηματικό μοντέλο 
του ΑΠΘ λίγα μόνο 24ωρα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη 
της επιδημίας και τον αριθμό των θανάτων
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Γ. Πατούλης : «Όλοι μαζί πετύχαμε να 
αναχαιτίσουμε την επιδημία και δείξαμε 
τη δυναμική που έχουμε ως λαός. Με την 
ίδια αποφασιστικότητα και υπευθυνότη-
τα πρέπει να συνεχίσουμε»

η ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων 
κοινωνικής αποστασιοποίησης και μετά την 
άρση των περιοριστικών μέτρων, τονίστηκε 
στο πλαίσιο της σημερινής σύσκεψης των 
Εμπειρογνωμόνων για τον κορωνοϊό του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής, που συγκάλεσε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.
η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τηλεδι-
άσκεψη, με τη συμμετοχή της κ. Χρυσού-
λας Νικολάου, Καθηγήτριας Βιοπαθολογίας 
Ανοσολογίας και Αντιπροέδρου ΚΕ.ΣΥ, του 
κ. Γιώργου Σαρόγλου, Καθηγητή Παθολογί-
ας και λοιμωξιολογίας, του κ. Κωνσταντίνου 
Συρίγου, καθηγητή Παθολογίας και Ογκολο-
γίας, του κ. Χαρίλαου Κουτή, ομότιμου καθη-
γητή Υγιεινής Επιδημιολογίας και Δημόσιας 

Υγείας, της κυρίας Κυριακής Κανελλακοπού-
λου, Παθολόγου-λοιμωξιολόγου και του κ. 
Ανδρέα Πάγκαλη, ειδικού Παθολόγου.

Οι επιστήμονες τόνισαν την ανάγκη να ενη-
μερωθεί το κοινό για τη σωστή χρήση της 
μάσκας, ωστόσο διευκρίνισαν ότι το πιο 
σημαντικό μέτρο πρόληψης είναι η τήρηση 
της απόστασης των δύο μέτρων μεταξύ των 
πολιτών.
Επιπρόσθετα επισημάνθηκε ο κίνδυνος να 
υπάρξει διασπορά του ιού εάν δεν τηρη-
θούν σχολαστικά οι κανόνες πρόληψης στα 
σχολεία και τονίστηκε η ανάγκη να ενημερω-
θούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές για τα 
μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοιό.
Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη να εντατικο-
ποιηθούν οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος που διαχειρίζονται 
τρόφιμα, οι οποίες πρόκειται να επανέλθουν 
σε λειτουργία, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η υγιεινή και η ασφάλεια των προϊόντων που 

θα καταναλωθούν.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«η χώρα μας ετοιμάζεται για το επόμενο ση-
μαντικό βήμα, την επάνοδο στην κανονικό-
τητα και πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
ρισκάρουμε όσα πετύχαμε. Οι πολίτες πρέπει 
να συνεχίσουν να δείχνουν την ίδια υπευθυ-
νότητα και να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα 
προστασίας.
Όλοι μαζί πετύχαμε να αναχαιτίσουμε την 
επιδημία και δείξαμε τη δυναμική που έχου-
με ως λαός. Με την ίδια αποφασιστικότητα 
και υπευθυνότητα πρέπει να συνεχίσουμε.».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. 
του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, 
Σ.Τσούκαλος Γ. Γραμματέας, Τ.Χατζής, Ι.Κε-
χρής, Π.λεονάρδου, και εκ μέρους της Περι-
φέρειας Αττικής ο Α. Βαθιώτης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Υγείας και ο Π. Ευσταθίου, συντο-
νιστής της Ομάδας διαχείρισης Κρίσεων της 
Περιφέρειας.

Η ανάγκη να συνεχιστεί η αυστηρή τήρηση των μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και μετά την άρση των μέτρων τονίστηκε στο 
πλαίσιο της σημερινής σύσκεψης των Εμπειρογνωμόνων για τον 
κορωνοϊό του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής

Στην ημερίδα για τον νεανικό διαβήτη που διοργάνωσε η 
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των 
Ελλήνων συμμετείχε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Στην ημερίδα για τον νεανικό διαβήτη που 
διοργάνωσε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνι-
κών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 
συμμετείχε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη εκπροσώ-
πησε ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ.Πατσουράκος, ο 
οποίος ζήτησε να υπάρξει συνάντηση της 
Ομάδας εργασίας του ΙΣΑ και των ασθενών 
προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ασθενείς και τις ανάγκες που έχουν.
Επίσης ο κ. Πατσουράκος μίλησε για την ανά-
γκη να υπάρξει επιμόρφωση των ιατρών και 
να δοθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης 
των αντιδιαβητικών φαρμάκων και σε άλ-
λες κλινικές ειδικότητες που έχουν σχέση με 
την πάθηση όπως π.χ στους καρδιολόγους. 
Παράλληλα αναφέρθηκε στην έλλειψη των 
ειδικευόμενων και στα σοβαρά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν τα εργαστήρια που 

κινδυνεύουν με λουκέτο, λόγω των κακών 
πληρωμών, των κλειστών μικρών προϋπο-
λογισμών και των μέτρων του claw back και 
του rebate.

Τέλος τόνισε την ανάγκη να γίνει αύξηση του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, τροποποίηση 
του ΕΚΠΥ και άμεση εφαρμογή των πρωτο-
κόλλων που θα οδηγήσουν σε συγκράτηση 
των δαπανών

Ο ΙΣΑ κατέθεσε τις προτάσεις του στη δημόσια διαβούλευση 
του Νομοσχεδίου για την Ασφαλιστικό 
Με γνώμονα ένα ευνοϊκότερο και δικαιότερο 
σύστημα για τους ασφαλισμένους, εργαζόμε-
νους αυτοαπασχολούμενους και συνταξιού-
χους, κατατέθηκαν οι προτάσεις της Επιτρο-
πής του Ασφαλιστικού του ΙΣΑ στη δημόσια 
διαβούλευση του Νομοσχεδίου για την Ασφα-
λιστική Μεταρρύθμιση, μετά από ομόφωνη 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η θέση του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών διαχρονικά και προς 
όλες τις κυβερνήσεις είναι η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και η δίκαιη 
αντιμετώπιση τους είτε είναι εργαζόμενοι είτε 

είναι συνταξιούχοι.
Όπως εκφράσαμε την πλήρη αντίθεση μας 
στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών των αυτοαπασχολούμενων στον 
προηγούμενο νόμο και στα χαμηλά ποσοστά 
αναπλήρωσης για τις συντάξεις, θέσεις για τις 
οποίες τελικά δικαιωθήκαμε, έτσι και τώρα 
καταθέτουμε τις προτάσεις μας για τα νέα 
ποσοστά αναπλήρωσης, ειδικά για όσους ερ-
γάζονται πάνω από 40 χρόνια, για τις εκπτώ-
σεις στους νέους ασφαλισμένους, για πλήρη 
κατάργηση του ποσοστού 30% της περικοπής 
των συντάξεων για όσους είναι συνταξιούχοι 

και παράλληλα συνεχίζουν να εργάζονται, μέ-
τρο που πλήττει ειδικά τον ιατρικό κλάδο. Πά-
για θέση μας είναι ότι καμία σύνταξη δεν πρέ-
πει να μειωθεί και προς αυτή τη κατεύθυνση 
πρέπει να κινηθεί και ο αρμόδιος υπουργός.
Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα για το 
οποίο ο ΙΣΑ διατυπώνει τις ενστάσεις του. Επί-
σης ο ΙΣΑ διατυπώνει τις θέσεις του για τα άρ-
θρα που αφορούν την ανταποδοτική σύνταξη 
και τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης.
Επισυνάπτονται οι προτάσεις της Επιτροπής 
του ΙΣΑ για το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο που 
κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.
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παρουσίας
δίπλα στον
Έλληνα ασθενή

50 
χρόνια

Εδώ και 50 χρόνια αναπτύσσουµε προϊόντα που δίνουν λύσεις
στο πρόβληµα της δυσκοιλιότητας µε γνώµονα τις ανάγκες των ασθενών.

Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη!

Λύσεις στη δυσκοιλιότητα για κάθε ηλικία!

ΝΕO

1970: Tα πρώτα εγκεκριµένα εξειδικευµένα βρεφικά & παιδικά υπόθετα γλυκερίνης. 
1982: Tα πρώτα µικροκλύσµατα στην Ελλάδα µε πατέντα για εργονοµικό περιέκτη.
1999: Tα πρώτα υπόθετα-µικροκλύσµατα µε αποκλειστικά φυτική γλυκερίνη.
2017: Tο πρώτο φυτικό συµπλήρωµα διατροφής για καθηµερινή χρήση σε µικρό µέγεθος χαπιού.
2019: Το πρώτο ζελεδάκι για τη φυσιολογική λειτουργία εντέρου των παιδιών.

www.zarbis.gr



ΕνημΕρωση των ιατρων60 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

adGAP-CORP 21x28 PRINT.indd   1 09/03/2018   11:01:59







CIA_1_2020

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 
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* CIALIS 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg ταδαλαφίλη

** CIALIS 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg ταδαλαφίλη
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ COVID-19

Όταν έχετε μολυνθεί με τον ιό που προκαλεί τη νόσο COVID-19, ίσως να εμφανίσετε συμπτώματα και ίσως όχι.1 

Σταδιακά, ο οργανισμός σας μπορεί να αναπτύσει αντισώματα έναντι του ιού, ακόμα και αν είστε ασυμπτωματικοί.2 

Η εξέταση Architect SARS-CoV-2 IgG προσδιορίζει ποιός είχε ήδη μολυνθεί και έχει αναπτύξει αντισώματα.3

Αυτού του είδους η εξέταση επιτρέπει να προσδιορίσουμε ποιός έχει αντισώματα, βοηθώντας να εντοπίσουμε
αυτούς που κατά το παρελθόν είχαν εκτεθεί στον ιό.3

4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Όλοι οι αναλυτές ARCHITECT είναι προϊόντα λέιζερ Class 1. Διαθέσιμοι στις χώρες που αποδέχονται τη σήμανση CE. 

Μετά την αιμοληψία το
δείγμα αποστέλλεται στο
εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται στο
εργαστήριο και προωθούνται

στον θεράποντα ιατρό.

Η επεξεργασία γίνεται στον 
αναλυτή για την ανίχνευση IgG 

αντισωμάτων. Ο αναλυτής 
μπορεί να αποδώσει έως και 
200 αποτελέσματα την ώρα.4

Το δείγμα προωθείται για
επεξεργασία στους αναλυτές
Abbott ARCHITECT® i1000SR ή
i2000SR.

1

2 3

SARS-CoV-2 IgG

Ποιός είναι ο σκοπός χρήσης;
Η εξέταση SARS-CoV-2 IgG είναι
μία μικροσωματιδιακή
ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας
(CMIA) που χρησιμοποιείται για
την ανίχνευση αντισωμάτων IgG
έναντι του SARS-CoV-2 σε
ανθρώπινο ορό και πλάσμα.3
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1. European Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers, Accessed on 8th May, 2020
2. World Health Organization: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19, Accessed on 8th May, 2020
3. Abbott ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG Instructions for Use. H07891R02. April 2020
4. ARCHITECT Systems Operations Manual. 96211-118 
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Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
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metformin HCI prolonged release tablets

Μετφορμίνη 500, 750 και 1000 mg.
Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15238, Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488821, Τηλ. Παραγγελιών: 210 7488 839,  E-mail: info@winmedica.gr 
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