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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Saxenda 6  mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml διαλύματος περιέχει 6  mg λιραγλουτίδης*. Μία προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 
περιέχει 18 mg λιραγλουτίδης σε 3 ml. *ανάλογο της ανθρώπινης ορμόνης «γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο 1 (GLP-1)» που παρασκευάζεται 
με χρήση της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA σε Saccharomyces cerevisiae. Θεραπευτικές ενδείξεις Το Saxenda ενδείκνυται για 
χρήση ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα με σκοπό τη διαχείριση 
του βάρους σε ενήλικες ασθενείς με αρχικό δείκτη μάζας σώματος (BMI) ≥30 kg/m² (παχύσαρκος) ή ≥27 kg/m² έως <30 kg/m² 
(υπέρβαρος) παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρής πάθησης σχετιζόμενης με το βάρος, όπως π.χ. δυσγλυκαιμία (προδιαβήτης ή 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2), υπέρταση, δυσλιπιδαιμία ή αποφρακτική άπνοια ύπνου. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Δοσολογία Η αρχική δόση είναι 0,6 mg άπαξ ημερησίως. Η δόση θα πρέπει να αυξηθεί στα 3,0 mg άπαξ ημερησίως, σε πολλαπλάσια 
των 0,6 mg, ανά διαστήματα τουλάχιστον μίας εβδομάδας προκειμένου να βελτιωθεί η γαστρεντερική ανεκτικότητα. Εάν δε γίνει ανεκτή 
η κλιμάκωση στο επόμενο δοσολογικό βήμα επί δύο διαδοχικές εβδομάδες, εξετάστε το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας. 
Ημερήσιες δόσεις μεγαλύτερες των 3,0 mg δε συνιστώνται. Τρόπος χορήγησης Το Saxenda προορίζεται μόνο για υποδόρια χρήση. Δεν 
πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Το Saxenda χορηγείται μία φορά ημερησίως, οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από τα 
γεύματα. Μπορεί να ενεθεί στην κοιλιά, στον μηρό ή στο άνω τμήμα του βραχίονα. Η θέση και η ώρα της ένεσης μπορούν να αλλάξουν 
χωρίς προσαρμογή της δόσης. Εν τούτοις, είναι προτιμότερο το Saxenda να ενίεται περίπου την ίδια στιγμή της ημέρας, όταν έχει 
επιλεχθεί η βολικότερη στιγμή της ημέρας Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη λιραγλουτίδη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ειδικές 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Ιχνηλασιμότητα Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών 
φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. 
Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας IV, 
σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά New York Heart Association (NYHA), και επομένως η λιραγλουτίδη δε συνιστάται να χρησιμοποιείται 
σε αυτούς τους ασθενείς. Ειδικοί πληθυσμοί Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της λιραγλουτίδης για τη διαχείριση του βάρους δεν 
έχουν τεκμηριωθεί σε ασθενείς ηλικίας 75 ετών ή μεγαλύτερης, που βρίσκονται σε θεραπεία με άλλα προϊόντα για τη διαχείριση του 
βάρους, με παχυσαρκία δευτεροπαθή σε ενδοκρινολογικές ή διατροφικές διαταραχές ή σε αγωγή με φαρμακευτικά προϊόντα που 
μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του σωματικού βάρους, με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. H 
χρήση σε αυτούς τους ασθενείς δε συνιστάται. Kαθώς η λιραγλουτίδη δε διερευνήθηκε για τη διαχείριση του βάρους σε ασθενείς με 
ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχει περιορισμένη 
εμπειρία σε ασθενείς με φλεγμονώδη εντερική νόσο και διαβητική γαστροπάρεση. Η χρήση της λιραγλουτίδης δε συνιστάται σε αυτούς 
τους ασθενείς καθώς συσχετίζεται με παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
ναυτίας, εμέτου και διάρροιας. Παγκρεατίτιδα Έχει παρατηρηθεί οξεία παγκρεατίτιδα κατά τη χρήση αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1. 
Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία 
παγκρεατίτιδας, η λιραγλουτίδη θα πρέπει να διακόπτεται. Εάν επιβεβαιωθεί η οξεία παγκρεατίτιδα, η λιραγλουτίδη δε θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ξανά. Χολολιθίαση και χολοκυστίτιδα Σε κλινικές δοκιμές για τη διαχείριση του βάρους, παρατηρήθηκε υψηλότερο 
ποσοστό περιστατικών χολολιθίασης και χολοκυστίτιδας σε ασθενείς υπό θεραπεία με λιραγλουτίδη απ’ ότι σε ασθενείς υπό εικονικό 
φάρμακο. Το γεγονός ότι η σημαντική μείωση του σωματικού βάρους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χολολιθίασης και άρα 
χολοκυστίτιδας ερμηνεύει εν μέρει μόνο το υψηλότερο ποσοστό τέτοιων περιστατικών με τη λιραγλουτίδη. Η χολολιθίαση και η 
χολοκυστίτιδα μπορούν να οδηγήσουν σε νοσηλεία και χολοκυστεκτομή. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα 
χαρακτηριστικά συμπτώματα της χολολιθίασης και της χολοκυστίτιδας. Θυρεοειδοπάθεια Σε κλινικές δοκιμές για τον διαβήτη τύπου 2, 
αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στον θυρεοειδή αδένα, όπως βρογχοκήλη, ειδικά σε ασθενείς με προϋπάρχουσα 
θυρεοειδοπάθεια. Επομένως, η λιραγλουτίδη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με θυρεοειδοπάθεια. Καρδιακή 
συχνότητα Παρατηρήθηκε μια αύξηση στην καρδιακή συχνότητα με τη λιραγλουτίδη σε κλινικές δοκιμές. Η καρδιακή συχνότητα θα 

πρέπει να παρακολουθείται ανά τακτά διαστήματα, σύμφωνα με τη συνήθη κλινική πρακτική. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται 
για τα συμπτώματα της αυξημένης καρδιακής συχνότητας (αίσθημα παλμών ή αίσθηση ταχυκαρδίας κατά την ηρεμία). Στους ασθενείς 
που εκδηλώνουν κλινικώς σημαντική παρατεταμένη αύξηση της καρδιακής συχνότητας ηρεμίας, η θεραπεία με λιραγλουτίδη θα πρέπει 
να διακόπτεται. Αφυδάτωση Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 έχουν αναφερθεί σημεία και 
συμπτώματα αφυδάτωσης, τα οποία περιλαμβάνουν νεφρική δυσλειτουργία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς που λαμβάνουν 
θεραπεία με λιραγλουτίδη πρέπει να ενημερώνονται για τον ενδεχόμενο κίνδυνο αφυδάτωσης, ο οποίος σχετίζεται με τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος, και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της έλλειψης υγρών. Υπογλυκαιμία 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν λιραγλουτίδη σε συνδυασμό 
με ινσουλίνη ή/και σουλφονυλουρία ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να 
ελαττωθεί με μείωση της δόσης της ινσουλίνης ή/και της σουλφονυλουρίας. Υπεργλυκαιμία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη που 
λαμβάνουν ινσουλίνη Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, το Saxenda δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της ινσουλίνης. 
Έχει αναφερθεί η εμφάνιση διαβητικής κετοξέωσης σε ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς μετά από ταχεία διακοπή ή μείωση της δόσης 
της ινσουλίνης. Έκδοχα Το Saxenda περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, συνεπώς το φαρμακευτικό προϊόν είναι 
ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Η λιραγλουτίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Λόγω έλλειψης εμπειρίας, το Saxenda δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εκτός από μία 
μικρή μείωση στον αριθμό των ζώντων εμφυτευμένων εμβρύων, μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν επιβλαβείς επιδράσεις σε σχέση με τη 
γονιμότητα. Ανεπιθύμητες ενέργειες Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση. Διαταραχές 
του μεταβολισμού και της θρέψης Συχνές: Υπογλυκαιμία*, Όχι συχνές: Αφυδάτωση. Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές: Αϋπνία**. 
Διαταραχές του νευρικού συστήματος Συχνές: Ζάλη, δυσγευσία. Καρδιακές διαταραχές Όχι συχνές: Ταχυκαρδία. Διαταραχές του 
γαστρεντερικού Πολύ συχνές: Ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, Συχνές: Ξηροστομία, δυσπεψία, γαστρίτιδα, γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση, άλγος άνω κοιλιακής χώρας, μετεωρισμός, ερυγή, διάταση της κοιλίας, Όχι συχνές: Παγκρεατίτιδα***, Καθυστερημένη 
γαστρική κένωση****. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Συχνές: Χολολιθίαση***, Όχι συχνές: Χολοκυστίτιδα***. Διαταραχές 
του δέρματος και του υποδόριου ιστού Όχι συχνές: Κνίδωση. Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Σπάνιες: Οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια, νεφρική δυσλειτουργία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Συχνές: Αντιδράσεις της θέσης ένεσης, 
εξασθένιση, κόπωση, Όχι συχνές: Αίσθημα κακουχίας. Παρακλινικές εξετάσεις Συχνές: Αυξημένη λιπάση*, αυξημένη αμυλάση*. 
*Αναφέρθηκε υπογλυκαιμία (βάσει συμπτωμάτων αναφερόμενων από τους ίδιους τους ασθενείς χωρίς να επιβεβαιωθούν από 
μετρήσεις γλυκόζης αίματος) σε ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λάμβαναν αγωγή με Saxenda σε συνδυασμό με δίαιτα 
και άσκηση. **Αϋπνία παρατηρήθηκε κυρίως κατά τους 3 πρώτους μήνες της θεραπείας. ***Βλ. «Ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση». ****Από ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές φάσης 2, 3α και 3β. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. 
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες: στον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: 
http://www.eof.gr), για την Ελλάδα ή στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, 
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs, για την Κύπρο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsværd, Δανία ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/15/992/001-003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 23 Μαρτίου 2015, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 09 Δεκεμβρίου 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 09/2020. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον 
δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 
πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Χορηγείται με ιατρική συνταγή. Λ.Τ.: 345.64 €.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65 
153 43 Αγία Παρασκευή 
Τηλ.: 210 60 71 600 
http://www.novonordisk.gr
http://www.novonordisk.com
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Βιβλιογραφία: 
1. Saxenda® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (09/2020). 
2.  Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al.; for the SCALE Obesity and Prediabetes NN8022-1839 Study Group.  

A randomized, controlled trial of 3.0 mg of liraglutide in weight management. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22. 

* Το Saxenda® ενδείκνυται μόνο για χρήση ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα με σκοπό τη ρύθμιση του σωματικού βάρους σε ενήλικες ασθενείς με αρχικό δείκτη μάζας σώματος (BMI) • ≥30 kg/m² (παχύσαρκος),  
ή • ≥27 kg/m² έως <30 kg/m² (υπέρβαρος) παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρής πάθησης σχετιζόμενης με το βάρος, όπως π.χ. δυσγλυκαιμία (προδιαβήτης ή σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2), υπέρταση, δυσλιπιδαιμία ή αποφρακτική άπνοια ύπνου.

** Primary analysis: 2432 Liraglutide 3.0 mg s.c. συμμετέχοντες με μέση απώλεια βάρους 8,0% vs 1220 Placebo συμμετέχοντες, με μέση απώλεια βάρους 2,6%. Sensitivity analysis των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την μελέτη: 1781 Liraglutide 3.0 mg s.c. συμμετέχοντες, με 
μέση απώλεια βάρους 9,2% vs 798 Placebo συμμετέχοντες, με μέση απώλεια βάρους 3,5%.

*** 92% των συμμετεχόντων στην ομάδα που έλαβαν liraglutide 3.0mg έχασαν βάρος και 65% των συμμετεχόντων που έλαβαν εικονικό φάρμακο έχασαν βάρος. Απώλεια βάρους έως 5% του αρχικού τους: 63,2% vs. 27,1% (συμμετεχόντων με λήψη liraglutide 3.0 mg vs εικονικού 
φαρμάκου). Απώλεια βάρους έως 10% από το αρχικό: 33,1% vs. 10,6% (συμμετεχόντων με λήψη liraglutide 3.0 mg vs εικονικού φαρμάκου).

# Αρτηριακή πίεση, λιπίδια, hsCRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας), PAI-1 (αναστολέας ενεργοποιητή πλασμινογόνου -1), αδιπονεκτίνη. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν για τη λιραγλουτίδη ήταν ήπια ή μέτριου βαθμού ναυτία και διάρροια. 
Για περισσότερες πληροφορίες ασφάλειας συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

† Πρόκειται για δευτερεύον καταληκτικό σημείο στη μελέτη. Πρωτεύον ήταν τα 3 προκαθορισμένα τελικά σημεία στην εβδομάδα 56: αλλαγή του βάρους από την έναρξη της μελέτης, το ποσοστό των ασθενών που έχασαν τουλάχιστον 5% του σωματικού τους βάρους σε 
σχέση με την έναρξη της μελέτης και το ποσοστό των ασθενών που έχασαν περισσότερο από 10% του σωματικού τους βάρους σε σχέση με την έναρξη της μελέτης.

Σωματικό 
βάρος2

Επίπεδα γλυκόζης 
αίματος & κίνδυνος 

εμφάνισης διαβήτη2,*

Περιφέρεια 
    μέσης1,2

Αρτηριακή 
 πίεση2,*

To Saxenda® συνέβαλε στη σημαντική μείωση και τη διατήρηση 
της απώλειας του σωματικού βάρους με ταυτόχρονη βελτίωση  
σε καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου1,2

  9,2% μέση απώλεια βάρους με το Saxenda® για τους υπέρβαρους με συννοσηρότητες ή 
παχύσαρκους ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη μελέτη Pi-Sunyer X, et al.2,**

  9 στους 10 ασθενείς είχαν απώλεια βάρους, με 1 στους 3 να χάνει >10%2,***
  Η απώλεια βάρους διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της μελέτης Pi-Sunyer X, et al. (1 έτος)1,2

  Επιπλέον της απώλειας βάρους, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση ορισμένων 
σχετιζόμενων καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου.1,2,#,†

Ο σύμμαχος 
στην προσπάθειά σου να
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για 

ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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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 257
ΠερΙοδοΣ β΄ ΑΥΓοΥΣΤοΣ-ΣεΠΤεΜβρΙοΣ-οΚΤΩβρΙοΣ
2020

Συντακτική ομάδα
Λεονάρδου Πολυτίμη Ακτινοδιαγνώστης

Τσιλίκας Κωνσταντίνος Ακτινοδιαγνώστης
Κεχρής Ιωάννης Xειρουργός

11 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Θερμή ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στην   
 πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,   
 της Περιφέρειας Αττικής  και του «Όλοι Μαζί Μπορούμε»  
 καθώς συγκεντρώθηκαν 530 κούτες με φάρμακα και  
 υγειονομικό υλικό  για τη στήριξη των πληγέντων 
 της Βηρυτού

23 Ξεπέρασαν τους 300 οι επιδημιολογικοί    
 δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid 19 που   
 πραγματοποίησαν  στις 16 Αυγούστου, τα ειδικά κλιμάκια  
 του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής σε ταξιδιώτες που  
 επέστρεψαν στην Αττική, στα λιμάνια του Πειραιά 
 και της Ραφήνας

33 Ο ΙΣΑ καταδικάζει τις ανυπόστατες και επικίνδυνες   
 απόψεις που διατυπώνονται σχετικά με τα   
 μέτρα προστασίας για τον κορωνοιό και θα εξαντλήσει  
 την αυστηρότητά του για μέλη του που διατυπώνουν  
 απόψεις, οι οποίες στερούνται επιστημονικής βάσης

49 Η καθιέρωση της Ελλάδας ως Ιαματικού Προορισμού στον  
 Παγκόσμιο χάρτη παραμένει στο επίκεντρο  των   
 προσπαθειών μας

53 Με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΙΣΑ και   
 Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη η τελετή απόδοσης  
 του Ιπποκράτειου Όρκου από τους πρωτεύσαντες 
 των Ιατρικών Σχολών Ελλάδας και Κύπρου

55 Μήνυμα ομοψυχίας του Πρόεδρου του ΙΣΑ Γ.  Πατούλη,  
 για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
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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_Patoulisαγαπητοί συνάδελφοι, 

η  νέα χρονιά  ανα-
πτερώνει τις ελπίδες 
μας για έναν κόσμο 

υγιή και ειρηνικό, χωρίς υγει-
ονομικές απειλές σαν αυτήν 
που αντιμετωπίζει τους τελευ-
ταίους μήνες, η ανθρωπότητα.
 
Κληθήκαμε ως επιστημονι-
κή κοινότητα και υγειονομικό 
προσωπικό να ενώσουμε δυ-
νάμεις, να συνεργαστούμε, να 
ξεπεράσουμε εμπόδια και ελ-
λείψεις, για να νικήσουμε τον 

«εχθρό». να σώσουμε τις ζωές 
όσων ασθένησαν, αξιοποιώ-
ντας όσα μέσα είχαμε στη διά-
θεσή μας.

Στη μάχη που έδωσε η πατρί-
δα μας ενάντια στην πανδημία 
πρωτοστάτησε ο ιατρικός κό-
σμος που με αυταπάρνηση, 
στήριξε το σύστημα υγείας και 
έσωσε ανθρώπινες ζωές. Οι 
γιατροί της αθήνας απέδειξαν 
το υψηλό επιστημονικό τους 
επίπεδο και τη δέσμευσή τους 
απέναντι στον ασθενή. 
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Ο ιατρικός Σύλλογος αθη-
νών κατάφερε να αναπτύξει 
ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας 
γύρω από τον πολίτη, μέσα από 
τη δραστηριοποίηση των ια-
τρών- μελών του στις δημόσιες 
και ιδιωτικές δομές υγείας, με 
δράσεις ενημέρωσης και πρό-
ληψης, αλλά και πρωτοβουλίες 
για την ψυχολογική υποστήρι-
ξη των πολιτών, συμβάλλοντας 
με τον τρόπο αυτό σημαντικά 
στην εθνική προσπάθεια.

Παράλληλα, έδωσε αγώνα για 
να διασφαλίσει μέσα στην παν-
δημία ασφαλείς επαγγελματι-
κές συνθήκες για τα μέλη του 
καθώς και τις προϋποθέσεις 
για την οικονομική και επαγγελ-
ματική τους επιβίωση. Οι πα-
ρεμβάσεις μας ήταν σε πολλά 

επίπεδα, από την εξασφάλιση 
των απαραίτητων μέσων προ-
στασίας για τους γιατρούς της 
αθήνας, μέχρι την οικονομική 
ενίσχυσή τους από την πολιτεία 
καθώς και τη διαρκή και υψη-
λού επιπέδου ενημέρωσή τους, 
για τον νέο ιό.

Πετύχαμε πολλά ωστόσο δεν 
εφησυχάζουμε. Ο ιΣα θα συ-
νεχίσει με την ίδια δυναμική να 
διεκδικεί τα δίκαια αιτήματα του 
ιατρικού κόσμου. Στόχος μας 
είναι να εξασφαλίσουμε κα-
λύτερες συνθήκες εργασίας κι 
επιστημονικής εξέλιξης για τον 
ιατρικό κόσμο καθώς και να 
διασφαλίσουμε το δικαίωμα 
ισότιμης πρόσβασης όλων των 
συνανθρώπων μας, σε ποιοτι-
κές υπηρεσίες υγείας.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Υπεγράφη η σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, της 4ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Μακεδονίας και Θράκης, του Θεαγέ-
νειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλο-
νίκης, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 
και της δωρήτριας κας Μαριάννας Ι. Λάτση, για 
τη δημιουργία μιας ακόμη σύγχρονης Μονά-
δας Ημερήσιας Νοσηλείας, στα πρότυπα του, 
εν λειτουργία, Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας 
«Νίκος Κούρκουλος» στην Αθήνα. Η νέα απο-
κεντρωμένη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας 
«Νίκος Κούρκουλος», που θα παραδοθεί από 
τη Δωρήτρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εντός 
του 2021, θα στεγάζεται σε κτιριακές εγκατα-
στάσεις της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Στόχος της 
δωρεάς είναι η αποσυμφόρηση του Θεαγένει-
ου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί-
κης, στο οποίο η Μονάδα θα ανήκει οργανικά, 
μέσω της εξυπηρέτησης τουλάχιστον 35.000 
ογκολογικών ασθενών ετησίως. Η Μονάδα 
Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», 
θα εκτείνεται σε 1.800 τ.μ., θα διαθέτει συνολι-
κά 41 θέσεις για διενέργεια χημειοθεραπειών 
(27 πολυθρόνες και 14 κλίνες), ενώ παράλλη-
λα θα είναι εξοπλισμένη με 5 ιατρεία, καρδι-
ολογικό εργαστήριο, αίθουσα αιμοληψιών, 
χώρο επειγόντων περιστατικών, φαρμακείο, 
χώρο αναμονής συνοδών, τραπεζαρία, αποδυ-
τήρια και άλλους βοηθητικούς χώρους. Μέσω 
της δωρεάς προβλέπεται και η διαμόρφωση 
χώρου για την εγκατάσταση ρομποτικού συ-
στήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμά-
κων καθώς και η δημιουργία μικροβιολογικού 
και αιματολογικού εργαστηρίου. Ο Υπουργός 
Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι: «Σε 
αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία που έχει προκα-
λέσει η πρωτοφανής πανδημία, η σημερινή δωρεά 
στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ενίσχυση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι διαρκής και πο-

λυεπίπεδη. Το Ε.Σ.Υ. δεν είναι μόνο μάχη απέναντι 
στον κορωνοϊό. Ο αγώνας ενάντια στην ασθένεια 
του καρκίνου αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα. 
Η σημαντική δωρεά, ύψους 2.000.000 ευρώ, για 
τη δημιουργία μιας δεύτερης Μονάδας Ημερήσιας 
Νοσηλείας που θα φέρει το όνομα ενός σπουδαίου 
Έλληνα, του Νίκου Κούρκουλου, στη Θεσσαλονίκη 
αυτή τη φορά, δίνει ελπίδα σε όλους τους συναν-
θρώπους μας και αποδεικνύει πόσα πολλά μπορεί 
να πετύχει η συνεργασία του Ελληνικού Δημοσίου 
με τον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ προσωπικά την 
κα Λάτση για την επαναλαμβανόμενη γενναιοδω-
ρία της και την σημαντική στήριξή της στη μάχη 
κατά του καρκίνου στη χώρα μας». 

Από πλευράς της, η κα Μαριάννα Λάτση σημεί-
ωσε πως «Με προσεχτικά βήματα και με προετοι-
μασία που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2019, 
φθάνουμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης 
δωρεάς για τη δημιουργία της δεύτερης Μονάδας 
Ημερήσιας Νοσηλείας “Νίκος Κούρκουλος” που 
θα είναι οργανικά ενταγμένη στο Θεαγένειο. Η 
σημερινή δωρεά είναι μια ακόμη απόδειξη του τι 
μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί όταν συνεργα-
ζόμαστε σωστά και χωρίς προκαταλήψεις και επι-
βεβαιώνει την τεράστια δύναμη των συμμαχιών. 
Είναι και αυτή μια δωρεά των πολλών και όχι του 
ενός». Μιλώντας εκ μέρους της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. 

Βαγγέλης Φιλόπουλος, εξέφρασε την ιδιαίτε-
ρη ικανοποίηση της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας που βλέπει τις πολύχρονες προσπά-
θειές της για ολοκλήρωση του συγκροτήματος 
της Πυλαίας να υλοποιούνται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, με την προσθήκη ενός νοση-
λευτικού τμήματος που θα προσφέρει άρι-
στες συνθήκες νοσηλείας στους ογκολογικούς 
ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθερα-
πείες στο «Θεαγένειο». Χαρακτήρισε τη Μονά-
δα «Νίκος Κούρκουλος» της Θεσσαλονίκης ως 
ένα προϊόν ανθρώπινης αγάπης που «δεν μπο-
ρεί παρά να προσφέρει με ζεστασιά την αναγκαία 
παρηγοριά και ελπίδα σε όσους δοκιμάζονται από 
τις ογκολογικές ασθένειες».  Η Υποδιοικήτρια 
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονί-
ας και Θράκης, κα Ειρήνη Χατζοπούλου, αφού 
αναφέρθηκε στην ταχύτατη δρομολόγηση της 
δωρεάς παρά τις συνθήκες μη κανονικότητας, 
σημείωσε ότι η νέα Μονάδα αποτελεί ένα πα-
ράδειγμα, πώς η εμπειρία και τα συναισθήμα-
τα στη μάχη ενάντια στον καρκίνο μπορούν 
να μετουσιωθούν σε μια πράξη αλληλεγγύης 
προς το κοινωνικό σύνολο. Από πλευράς του 
Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης, η Διοικήτρια, Δρ. Ευαγγελία 
Κουρτέλη-Ξουρή, σημείωσε πως «ασθενείς και 
προσωπικό θα μεταφερθούν σε ένα μέρος που 
θα έχει όλους τους νοσηλευτικούς κανόνες 
ασφαλείας, χωρίς να είναι νοσοκομείο», επι-
σημαίνοντας πως, μέχρι σήμερα, στη Μονάδα 
Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου πραγ-
ματοποιούνται κατά μέσο όρο 2.700 θεραπεί-
ες τον μήνα, αγγίζοντας ποσοστό πληρότητας 
218%. Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα πως 
μέσω της δωρεάς «το νοσοκομείο θα ανακου-
φιστεί, θα αποφορτιστεί, θα αναπνεύσει, την 
ώρα που οι χημειοθεραπείες των ασθενών 
θα γίνονται σε εξαιρετικές συνθήκες ψυχικής 
ισορροπίας». 

Δωρεά Μαριάννας Ι. Λάτση για τη δημιουργία σύγχρονης 
Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στη Θεσσαλονίκη 
με σύμπραξη του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
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Ξεκίνησαν στο λιμάνι του Πειραιά οι επιδημιολογικοί 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες 
που φτάνουν στην Αττική, από τα ειδικά κλιμάκια του ΙΣΑ 
και  της Περιφέρειας Αττικής παρουσία του Γ. Πατούλη

Στη Βηρυτό θα μεταβεί η Ομάδα Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ 
για να συνδράμει στην υγειονομική κάλυψη των τραυματιών

Γιώργος Πατούλης: 
«Με στοχευμένες δράσεις 
δίνουμε έμφαση στην 
πρόληψη με στόχο να 
οπλιστούμε καλύτερα και να 
περιορίσουμε τον κίνδυνο 
διασποράς των μολύνσεων από 
τους επιστρέφοντες από τις 
διακοπές. Απαιτείται συνεχής 
επαγρύπνηση, προκειμένου 
η χώρα μας να παραμείνει 
ασφαλής»

Στο λιμάνι του Πειραιά ξεκίνησαν σήμερα 
οι επιδημιολογικοί δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι για τον Covid-19 από τα ειδικά κλιμάκια 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, σε τα-
ξιδιώτες που επέστρεψαν στην Αττική από 
τις διακοπές τους, παρουσία του Προέδρου 
του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πα-
τούλη, ο οποίος συντόνιζε τη διαδικασία.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της σχετικής δρά-
σης που πραγματοποιείται με πρωτοβου-
λία του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
τα ειδικά κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευ-
τών, τα οποία εδώ και τρεις μήνες πραγ-
ματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους 
για τον Covid-19 στην Αττική, (πάνω από 
3 χιλιάδες έλεγχοι έχουν πραγματοποιη-
θεί), από το πρωί διενεργούν ελέγχους σε 
όσους ταξιδιώτες το επιθυμούν, με στόχο 
τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς 
των μολύνσεων. 

Παράλληλα, εθελοντές της Περιφέρειας 
Αττικής πραγματοποιούσαν θερμομετρή-

σεις στους επιβάτες που επέστρεψαν και 
διένειμαν ενημερωτικό υλικό με οδηγίες 
προφύλαξης για τη μη διασπορά της επι-
δημίας, ενημερώνοντας με λεπτομέρεια 
τους ταξιδιώτες για τους κινδύνους με-
τάδοσης του COVID-19 στην κοινότητα. 
Έμφαση δίνεται για τις περιπτώσεις ασυμ-
τπωματικών φορέων και  δραστηριοτήτων 
που κατά την διάρκεια του ταξιδιού ενδέ-
χεται να έχουν εκθέσει σε αυξημένο κίνδυ-
νο μετάδοσης της νόσου τους πολίτες.

Στον Πειραιά παραβρέθηκε και παρακο-
λούθησε τη διαδικασία  ο κεντρικός λιμε-
νάρχης Αλ. Σελίκης, ενώ παραβρέθηκε και 
ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Αθ. Βαθιώτης.

Οι σχετικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις 
επόμενες ώρες με όσους ταξιδιώτες αφι-
χθούν στο λιμάνι του Πειραιά και θα ολο-
κληρωθούν στις 4μ.μ και στις 6μ.μ σήμερα 
το απόγευμα, οπότε, τα ειδικά κλιμάκια θα 
διενεργήσουν ελέγχους στο λιμάνι της Ρα-
φήνας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε 
τα εξής:
« Από το πρωί βρίσκονται σήμερα εδώ τα 
ειδικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής 
και του ΙΣΑ τα οποία με την πολύτιμη συν-
δρομή των εθελοντών μας, τους οποίους 
ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συγκινητική 
τους προσφορά, πραγματοποιούν επιδη-
μιολογικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους 
σεaεκδρομείς που επιστρέφουν σήμερα 
στην Αττική, από τις διακοπές τους.
η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτε-
ρα κρίσιμη υγειονομικά και δεν επιτρέπει 
κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σε αυτό 
το πλαίσιο και με στοχευμένες δράσεις, 
δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, προκει-

μένου να οπλιστούμε καλύτερα, να δaaι-
ασφαλίσουμε ότι η χώρα μας θα παραμεί-
νει ασφαλής και να ενισχύσουμε την προ-
άσπιση της δημόσιας υγείας, που είναι 
προτεραιότητά μας. Για αυτό σπεύδουμε, 
από την πρώτη μέρα επιστροφής των εκ-
δρομέων στο λεκανοπέδιο να ελέγξουμε, 
να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώ-
σουμε για την ατομική ευθύνη που απαι-
τείται από όλους μας και τη μέριμνα για 
την προφύλαξη των πόλεων μας από την 
επιδημία.

Σε αυτό το πλαίσιο συστήνουμε και σε 
όσους εργαζόμενους επιστρέφουν αυτές 
τις ημέρες από τις διακοπές τους να προ-
τιμήσουν την τηλεργασία για μία εβδομά-
δα, όπως αποφασίσαμε να κάνουμε και για 
όλους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας 
μας, να φοράνε παντού μάσκες, αλλά και 
να αποφύγουν τις επαφές με ευπαθείς ομά-
δες πολιτών, όπου ο κίνδυνος είναι αυξη-
μένος.

Τα κλιμάκια μας θα πραγματοποιήσουν 
όσους ελέγχους χρειάζεται και θα επανα-
ληφθούν όπου απαιτείται, προκειμένου 
να διαμορφώσουμε μία ικανοποιητική 
εικόνα και αναλόγως να προσαρμόσουμε 
τις δράσεις μας το επόμενο διάστημα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους 
Ιατρούς, Νοσηλευτές, τους εργαζόμενους 
αλλά και τους εθελοντές που συνδράμουν 
στη σημερινή μας προσπάθεια.

Θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε για 
την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου 
και ειδικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών 
μας. Στόχος μας η χώρα μας να παραμείνει 
ασφαλής». 

η Ομάδα Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ, με εισή-
γηση του Προέδρου Γ. Πατούλη πρόκειται να 
μεταβεί στη Βηρυτό για να συνδράμει στην 
υγειονομική κάλυψη των τραυματιών από τη 
φονική έκρηξη.

Το κλιμάκιο που αποτελείται από τους ια-
τρούς  Π. Μπουρλίδη και Α. Ευσταθίου θα 
μεταφέρει φάρμακα και υγειονομικό υλικό 

που έχουν συγκεντρωθεί από το Ιατρείο Κοι-
νωνικής Αποστολής του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της 
δράσης «Όλοι Μαζί Μπορούμε», του ραδιο-
τηλεοπτικού Σταθμού ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους 
πολίτες της Βηρυτού και ευχόμαστε καλή 

δύναμη και γρήγορη ανάρρωση στους τραυ-
ματίες. Ο ΙΣΑ ενώνει τις δυνάμεις του, με τις 
υγειονομικές αρχές της περιοχής για την πε-
ρίθαλψη των τραυματιών και τη στήριξη των 
υγειονομικών δομών της χώρας. η Ομάδα 
Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ είναι πρόθυμη να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της για να στηρίξει 
τους συνανθρώπους μας σε όποιο μέρος του 
κόσμου έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας».
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Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή συμπαράστασης 
στον Ιατρικό Σύλλογο Λιβάνου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με την Περιφέρεια Αττικής 
και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», συγκεντρώνουν φάρμακα 
και υγειονομικό υλικό για τη στήριξη των πληγέντων της Βηρυτού

Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την άυλη συνταγογράφηση

Γ. Πατούλης: Δημιουργούμε 
γέφυρα ανθρωπιάς και 
αλληλεγγύης

Τη συμπαράστασή του για τη δοκιμασία 
που περνάει ο λαός του λιβάνου, μετά την 
καταστροφική έκρηξη εξέφρασε ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς τον 
Ιατρικό Σύλλογο λιβάνου.

«Σε μια προσπάθεια ανθρωπισμού και 
έμπρακτης αλληλεγγύης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
αποφάσισε  όπως σας συνδράμει με οποιο-
δήποτε τρόπο θεωρείτε εσείς δόκιμο, είτε 
με υγειονομικό υλικό, είτε με την αποστολή 
ιατρών, προκειμένου αυτοί να προσφέρουν 
τις ιατρικές τους υπηρεσίες για τις άμεσες 
ανάγκες του πληθυσμού.», αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά στην Επιστολή του ΙΣΑ.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Δημιουργούμε γέφυρα αγάπης για να στη-
ρίξουμε τους πολίτες της Βηρυτού που δο-
κιμάζονται μετά την καταστροφική έκρηξη. 
η Ομάδα Δράσης του ΙΣΑ θα επισκεφτεί την 
περιοχή προσφέροντας τις υπηρεσίες της. Οι 
γιατροί της Αθήνας αποδεικνύουν καθημερι-
νά έμπρακτα την ανθρωπιά και την αλληλεγ-
γύη τους».

Γ. Πατούλης: «Με συμμάχους 
μας τους πολίτες της Αττικής, 
δημιουργούμε μία αλυσίδα 
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για 
τους συνανθρώπους μας που 
δοκιμάζονται σκληρά από την 
τραγωδία της Βηρυτού»
 
Δράση  με στόχο τη συγκέντρωση φαρμάκων 
και υγειονομικού υλικού, για τη  στήριξη των 
πληγέντων της Βηρυτού, διοργανώνουν ο ΙΣΑ 
και η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με 
το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» του ραδιοτηλεο-
πτικού σταθμού ΣΚΑΙ.
η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 
Αυγούστου, από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ., με 
την υποστήριξη και της Πρεσβείας του λιβά-
νου στην Αθήνα, στα εξής σημεία στην Αττική:
 Στην Αγία Παρασκευή, Εκκλησία Αγίας Παρα-
σκευής,
Στον Άγιο Δημήτριο, Εμπορικό κέντρο Athens 
Metro Mall,
Στο Αιγάλεω, πλατεία Μετρό,

Στους Αμπελοκήπους, Εκκλησία Αγίου Δημη-
τρίου,
Στη Γλυφάδα, Εμπορικό κέντρο Galleria,
Στον Ζωγράφο, Εκκλησία Αγίου Θεράποντα,
Στην ηλιούπολη, πλατεία Φλέμινγκ,
Στην Καλλιθέα, Δημαρχείο Καλλιθέας,
Στην Κηφισιά, εμπορικό κέντρο επί της οδού 
Κολοκοτρώνη,
Στο Κολωνάκι, Εκκλησία Αγίου Διονυσίου Αρε-
οπαγίτου,
Στην Κυψέλη, κεντρική πλατεία Κυψέλης,
Στο Μαρούσι, ηλεκτρικός Σταθμός Αμαρου-
σίου,
Στη Νέα Ιωνία, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου,
Στη Νέα Μάκρη, κεντρική πλατεία,
Στη Νέα Σμύρνη, Πολυχώρος «Γαλαξίας»,
Στο Νέο Ψυχικό, Εκκλησία Αγίας Σοφίας,
Στην Νίκαια – Άγιος Ι. Ρέντης, Δημαρχείο Νί-
καιας,
Στο Παλαιό Φάληρο, πλατεία Φλοίσβου,
Στο Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο,
Στη Ραφήνα, κεντρική πλατεία,
Στο Χαλάνδρι, Εκκλησία Αγίου Νικολάου,
Στο Χολαργό – Παπάγο, Εμπορικό κέντρο 
HOLARGOS CeNTeR.ΓλΥΦΑΔΑ στο εμπορικό 

κέντρο GALLeRIA
Με την ευκαιρία της διοργάνωσης της αν-
θρωπιστικής δράσης, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, 
δήλωσε:
 
«Είμαστε στο πλευρό της Βηρυτού και στη-
ρίζουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας 
που επλήγησαν από αυτή τη συγκλονιστική 
καταστροφή και δοκιμάζονται σκληρά αυτή 
την περίοδο. Έχοντας ως σύμμαχό μας τον 
κάθε πολίτη της Αττικής, δημιουργούμε μία 
αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.
Συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό 
υλικό και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις 
υγειονομικές αρχές της περιοχής για την πε-
ρίθαλψη των τραυματιών και τη στήριξη των 
υγειονομικών δομών της χώρας. Σε αυτή την 
τραγωδία είμαστε παρόντες, επιτελώντας το 
ανθρώπινο καθήκον μας με στόχο όλοι μαζί, 
να ανακουφίσουμε τον ανθρώπινο πόνο και 
να συμβάλουμε με όσα μέσα διαθέτουμε, 
στην ταχύτερη αποκατάσταση της κανονι-
κότητας στις ζωές των πληγέντων και της 
πόλης».

Σας ενημερώνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 
26 του Ν. 4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη διασφά-
λιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανι-
σμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία 
Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλ-
λες διατάξεις.»[ΦΕΚ Α 149], υπό τον τίτλο «Ρυθ-
μίσεις για την άυλη συνταγογράφηση» όρισε 
τα ακόλουθα: 

1. η περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 
121/2008 (Α' 183) αντικαθίσταται ως εξής: [Οι 
θεράποντες ιατροί οφείλουν]«ε. Να εξετά-
ζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη 

συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευά-
σματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη 
νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς 
τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων. Οι 
συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συντα-
γογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος. Για την επανάληψη της συντα-
γογράφησης σε ασθενείς με χρόνια πάθηση 
και σταθερή φαρμακευτική αγωγή, η φυσική 
παρουσία του ασθενούς στον ιατρό (ιατρική 
επίσκεψη), επαφίεται στην κρίση του ιατρού.».
2. η περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 
121/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «η. Να συ-
μπληρώνουν ευανάγνωστα και με ακρίβεια 

όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής 
και συγκεκριμένα τη διάγνωση, την ονομα-
σία, τη δοσολογία, την περιεκτικότητα και την 
ποσότητα των συνταγογραφουμένων φαρμά-
κων, καθώς και να αναγράφουν το ποσοστό 
συμμετοχής (%) ή τη μηδενική συμμετοχή του 
ασφαλισμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, με υπογραφή και σφραγίδα του 
θεράποντα ιατρού. Στην περίπτωση της άυ-
λης συνταγογράφησης δεν απαιτούνται υπο-
γραφή και σφραγίδα από τον ιατρό, καθώς και 
σφραγίδα από δημόσια δομή.». Οι παραπάνω 
διατάξεις νόμου συνιστούν υποχρεωτικούς 
κανόνες συνταγογράφησης, συμπληρώνουν 
δε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
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Γ. Πατούλης: «Οι Έλληνες 
πολίτες απέδειξαν για άλλη 
μία φορά πως το φιλότιμο 
και η αλληλεγγύη, δεν 
έχουν σύνορα. Όλοι μαζί σε 
μία συμμαχία ανθρωπιάς 
στηρίζουμε έμπρακτα το 
δοκιμαζόμενο λαό του 
Λιβάνου»

Ιδιαίτερα θερμή και συγκινητική ήταν η 
ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβου-
λία της του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της 
Περιφέρειας Αττικής και του «Όλοι Μαζί 
Μπορούμε» έμπρακτης στήριξης των πληγέ-
ντων της Βηρυτού καθώς και στα 25 σημεία 
των Δήμων της Αττικής που συμμετείχαν 
στη Δράση, συγκεντρώθηκαν 530 κούτες 
με φάρμακα και υγειονομικό υλικό. η Δράση 
πραγματοποιήθηκε και με την υποστήριξη 
της Πρεσβείας του λιβάνου.
Ειδικότερα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής 
συγκεντρώθηκαν 15 κούτες, στο Δήμο Αμα-
ρουσίου 15, στο Δήμο Κηφισιάς πάνω από 20, 
στο Δήμο Ν. Ιωνίας πάνω από 40, στην Αγία 
Παρασκευή 15, στο Χαλάνδρι περισσότε-
ρες από 15 κούτες, στο Νέο Ψυχικό 12, στον 
Δήμο Χολαργού-Παπάγου πάνω από 10, στη 
Γλυφάδα περισσότερες από 40 κούτες, στην 
Καλλιθέα ο αριθμός ξεπέρασε τις 10, στον 
Δήμο Αγ. Δημητρίου 8, στο Παλαιό Φάληρο 
πάνω από 10, στη Ν. Σμύρνη πάνω από 15, 
στο Δήμο Περιστερίου ξεπέρασαν τις 25, 
στο Αιγάλεω πάνω από 20 κούτες, στον Πει-
ραιά 6, στον Δήμο Νίκαιας-Ρέντη πάνω από 
15, στην ηλιούπολη πάνω από 20, στη Ραφή-

να πάνω από 10. Μεγάλη όμως ήταν η αντα-
πόκριση των πολιτών και στο Δήμο Αθήνας 
όπου συνολικά στην Κυψέλη, στους Αμπελό-
κηπους, στου Ζωγράφου και στο Κολωνάκι, 
συγκεντρώθηκαν πάνω από 60 κούτες με 
φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Ο Πρόε-
δρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης περιόδευσε σήμερα στους Δή-
μους Γλυφάδας, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, 
Πειραιά και Περιστερίου όπου επόπτευσε τη 
σχετική διαδικασία στα σημεία συγκέντρω-
σης του υλικού και συνομίλησε με πολίτες 
που προσέφεραν φάρμακα και είδη πρώτης 
ανάγκης, καθώς και με τους εθελοντές που 
συνέδραμαν ουσιαστικά στην επιτυχή έκ-
βαση της προσπάθειας, παρουσία στελεχών 
των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων.
Κατά την επίσκεψη του στη Νέα Σμύρνη ο κ. 
Πατούλης είχε την ευκαιρία να συναντήσει 
την Πρέσβη του λιβάνου στην Ελλάδα κα. 
Ντόνα Μπαρακάτ και να της εκφράσει τα 
θερμά του συλλυπητήρια για την τραγωδία 
της Βηρυτού καθώς και τη συμπαράστασή 
του στο δοκιμαζόμενο λαό του λιβάνου.
Από την πλευρά της η κα Μπαρακάτ τον 
ευχαρίστησε για την ανθρωπιστική πρωτο-
βουλία, καθώς και όλους τους πολίτες που 
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν με φάρμακα 
και υγειονομικό υλικό.
Κατά την επίσκεψη του στο Περιστέρι  ο 
Περιφερειάρχης συναντήθηκε και με τον 
Δήμαρχο Α. Παχατουρίδη, ο οποίος τον συ-
νεχάρη για την πρωτοβουλία.
Τα σημεία συγκέντρωσης του υλικού επισκέ-
φθηκαν και οι Αντιπεριφερειάρχες Δ. Νάνου, 
Σ. Αντωνάκου, λ. Κεφαλογιάννη, Αθ. Βαθιώ-
της και Ν. Πέππας.  
 Σε δηλώσεις του ο κ. Γ. Πατούλης επισήμανε 
τα εξής:

« Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος από την 
πρωτόγνωρη ανταπόκριση των πολιτών 
στην πρωτοβουλία που είχαμε ως Περιφέ-
ρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών και το «Όλοι Μαζί Μπορού-
με», να συγκεντρώσουμε φάρμακα και υγει-
ονομικό υλικό, για τον δοκιμαζόμενο λαό 
της Βηρυτού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά 
όλους τους Δήμους που «αγκάλιασαν» αυτή 
την κοινή προσπάθεια αποδεικνύοντας την 
ευαισθησία τους, το πλήθος των εθελοντών, 
που συνέδραμαν ουσιαστικά για την επιτυ-
χή έκβαση αυτής της δράσης, το ΕΔΔΥΠΠΥ 
αλλά και τους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ 
που ήταν και στα 25 σημεία συγκέντρωσης 
και βοήθησαν ουσιαστικά να συγκεντρωθεί 
όλος ο όγκος του φαρμακευτικού και υγειο-
νομικού υλικού.
Από τη σημερινή Δράση, καταφέραμε να 
συγκεντρώσουμε 530 κούτες με φάρμακα 
και υγειονομικό υλικό, τα οποία θα μεταφερ-
θούν στη Βηρυτό  με ασφάλεια, μέσω της 
Πρεσβείας του λιβάνου. 
Οι Έλληνες πολίτες απέδειξαν για άλλη μία 
φορά πως το φιλότιμο και η αλληλεγγύη, 
δεν έχουν σύνορα. Δύο λαοί ενώθηκαν και 
έγιναν ένα σε αυτή τη δράση, για να στη-
ρίξουμε όλοι μαζί τους συνανθρώπους μας 
που περνάνε πολύ δύσκολα.
Όλοι μαζί σε μία συμμαχία ανθρωπιάς στη-
ρίζουμε έμπρακτα το δοκιμαζόμενο λαό του 
λιβάνου. 
Σε αυτή την τραγωδία είμαστε παρόντες, 
επιτελώντας το ανθρώπινο καθήκον μας με 
στόχο όλοι μαζί, να ανακουφίσουμε τον αν-
θρώπινο πόνο και να συμβάλουμε με όσα 
μέσα διαθέτουμε, στην ταχύτερη αποκατά-
σταση της κανονικότητας στις ζωές των πλη-
γέντων και της πόλης».

Θερμή ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής 
και του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» καθώς συγκεντρώθηκαν 
530 κούτες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό 
για τη στήριξη των πληγέντων της Βηρυτού
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Ανάγκη για: α. Παρατάσεις των προθεσμιών υποβολών 
των φυσικών  αρχείων ΕΔΑΠΥ για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 
2020 και β. Ψηφιοποίηση δαπάνης του μηνός Μαίου 2020

Επιδημιολογικός δειγματοληπτικός έλεγχος στα λιμάνια 
Πειραιώς και Ραφήνας για τους εισερχόμενους ταξιδιώτες 
από τις Κινητές Ομάδες του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής

Συμμετοχή του ΙΣΑ σε έκτακτη σύσκεψη στον ΠΙΣ 
για το πρόβλημα που έχει ανακύψει στη διαδικασία χορήγησης 
της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Με επιστολή που απέστειλε ο ΙΣΑ προς τον 
ΕΟΠΥΥ, ζητά την τουλάχιστο δεκαπενθήμε-
ρη παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
φυσικών αρχείων ΕΔΑΠΥ για τους μήνες Ιού-
νιο και Ιούλιο 2020, λόγω αδυναμίας πολλών 
ιατρών να ανταπεξέλθουν στις καθορισμέ-

νες από τον ΕΟΠΥΥ ημερομηνίες (20/8/2020 
και 31/8/2020 αντίστοιχα) λόγω απουσίας 
τους σε θερινές διακοπές.

Με την ίδια επιστολή θίγεται και το θέμα της 
καθυστέρησης ψηφιοποιήσης για την δαπά-

νη του Μαΐου 2020, με αποτέλεσμα να είναι 
αμφίβολο αν θα πληρωθούν οι ιατροί και τα 
πολυιατρεία, πράγμα που αν συμβεί θα έχει 
ως συνέπεια την αδυναμία εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων των φορέων ΠΦΥ προς πάσα 
κατεύθυνση.

Γιώργος Πατούλης: 
«Θα περιφρουρήσουμε την 
ασφάλεια της Δημόσιας 
Υγείας στις πύλες εισόδου 
της Περιφέρειας για τον 
περιορισμό του φαινομένου 
της διασποράς των μολύνσεων 
από τους επιστρέφοντας από 
τις διακοπές.

Ενημερώνουμε τους πολίτες όλων των 
ηλικιών να επαγρυπνούν και μεριμνούν 
για την προφύλαξη του κοινωνικού συνό-
λου κατά την επιστροφή τους στα αστικά 
κέντρα της Αττικής»
 
Ειδική δράση θα πραγματοποιήσει η Πε-
ριφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον 
ΙΣΑ στα δύο μεγάλα λιμάνια του Πειραιά 
και του Ραφήνας την Κυριακή 16 Αυγού-
στου, με εντολή του Προέδρου του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχη Αττικής και Γ.Πατούλη.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των τα-
ξιδιωτών, που επιστρέφουν από τις δια-
κοπές, ώστε να προασπίσουν κατά την 
επάνοδό τους στην Αττική το κοινωνι-

κό σύνολο από την τυχόν διασπορά ιού 
SARS-CoV-2 στο περιβάλλον τους ή στην 
κοινότητα και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομά-
δες. 

Ειδικά κλιμάκια του Συντονιστικού Κέ-
ντρου της Περιφέρειας Αττικής και του 
Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τα οποία 
εδώ και τρεις μήνες πραγματοποιούν δειγ-
ματοληπτικούς ελέγχους για τον Covid-19 
στην Αττική, (πάνω από 3 χιλιάδες έλεγχοι 
έχουν πραγματοποιηθεί) θα βρίσκονται 
από το πρωί της Κυριακής και μέχρι τη 
δύση του ηλίου στα λιμάνια του Πειραιά 
και της Ραφήνας για επιδημιολογικό δειγ-
ματοληπτικό έλεγχο στους ταξιδιώτες.

Παράλληλα, εθελοντές θα διανέμουν ενη-
μερωτικό υλικό με οδηγίες προφύλαξης 
για τη μη διασπορά της επιδημίας, ενη-
μερώνοντας με λεπτομέρεια τους ταξι-
διώτες για τους κινδύνους μετάδοσης του 
COVID -19 στην κοινότητα. Έμφαση δίνε-
ται για τις περιπτώσεις ασυμπτωματικών 
φορέων και δραστηριοτήτων, που κατά 
την διάρκεια του ταξιδιού ενδέχεται να 
έχουν εκθέσει σε αυξημένο κίνδυνο μετά-
δοσης της νόσου τους πολίτες.
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα είναι τυ-
χαιοποιημένος.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώρ-
γος Πατούλης δήλωσε:

«η Περιφέρεια Αττική με στοχευμένες 
δράσεις και υπό την εποπτεία του συντο-
νιστικού οργάνου που έχει δημιουργηθεί 
με τη συνεργασία του ΙΣΑ, έχει θέσει τους 
μηχανισμούς και τις υπηρεσίες της σε συ-
ναγερμό, ώστε να αναχαιτισθεί η έκρηξη 
της επιδημίας που παρατηρείται στην 
επικράτεια, αλλά και στην Περιφέρεια Ατ-
τικής στην καρδιά του καλοκαιριού, τον 
Δεκαπενταύγουστο.

Για αυτό σπεύδουμε, από την πρώτη μέρα 
επιστροφής των εκδρομέων στο λεκανο-
πέδιο να ελέγξουμε, να ευαισθητοποιή-
σουμε και να ενημερώσουμε για την ατο-
μική ευθύνη που απαιτείται από όλους μας 
και τη μέριμνα για την προφύλαξη των πό-
λεων μας από την τρομερή επιδημία.

Θα σταθούμε φρουροί στις πύλες εισόδου 
της χώρας, αλλά και μέσω τηλεφωνικού 
κέντρου 1110 που ανταποκρίνεται στις εκ-
κλήσεις των πολιτών επί 24ώρου βάσεως, 
θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε για την 
ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και ει-
δικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.»

Το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη δια-
δικασία χορήγησης της άδειας ασκήσεως 
ιατρικού επαγγέλματος ήταν το αντικείμενο 
έκτακτης σύσκεψης στον ΠΙΣ με τη συμμε-
τοχή του ΙΣΑ και άλλων μεγάλων Ιατρικών 
Συλλόγων. Ο Πρόεδρος Γ.Πατούλης ο Α’ Αντι-
πρόεδρος Φ.Πατσουράκος και η προϊσταμέ-

νη της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΣΑ Ε.Παπα-
ευαγγέλου εξέθεσαν τη θέση του ΙΣΑ για το 
θέμα και ζήτησαν για άλλη μια φορά ακύρω-
ση της σχετικής διαδικασίας. Όπως τόνισαν, 
ο ΙΣΑ ζητά την άμεση ανάκληση όσων αδει-
ών ή βεβαιώσεων χορηγήθηκαν σύμφωνα 
με τη παραπάνω διαδικασία εκ παραδρομής 

ή εκ τεχνικού σφάλματος, καθώς και την έκ-
δοση νέων με την αρχικά ορισθείσα ημερο-
χρονολογία. «Αυτό  απαιτεί η νομιμότητα, η 
ισότητα και η αρχής της χρηστής διοίκησης 
», όπως τονίζεται χαρακτηριστικά και στη 
σχετική για το θέμα  επιστολή που απέστειλε 
ο ΙΣΑ στον ΠΙΣ 
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Γ. Πατούλης: «Με τη 
συνδρομή του επιστημονικού 
προσωπικού επενδύουμε στην 
ενημέρωση και στην πρόληψη, 
με έμφαση αυτή την περίοδο 
σε τουριστικούς προορισμούς, 
με στόχο να θωρακίσουμε 
στοχευμένα τις ευαίσθητες 
ομάδες πληθυσμού και την 
Αττική μας»

Παρουσία του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, αναχώρησε το 
πρωί από την περιοχή Γλύστρα στο λαγονή-
σι, με δύο σκάφη της Ομάδας Αιγαίου, κλιμά-
κιο ιατρών και νοσηλευτών που στελεχώνουν 
τις Κινητές Ομάδες Επίσκεψης στο Σπίτι, στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «ΕΡ-
ΜηΣ» του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, 
προκειμένου να διενεργήσει διαγνωστικά 
τεστ για τον COVID 19, σε δομές του νησιού.  
Παρόντες ήταν επίσης ο επικεφαλής της Ομά-
δας Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας και 
υπεύθυνος του προγράμματος, Π. Ευσταθίου, 
το μέλος του ΔΣ της Ομάδας Αιγαίου Σ. Γιαν-
νακάκης και ο αρχηγός της Ομάδας Πλεύσης 
Απ. Μπιλίρης. Το κλιμάκιο ιατρών και νοση-
λευτών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, 
θα διενεργήσει ελέγχους στο προσωπικό κα-
θώς και στους υπερήλικες που νοσηλεύονται 
στο νοσοκομείο «Άγιος Διονύσιος», καθώς 
και στο προσωπικό του Αστυνομικού Τμήμα-
τος και του λιμενικού Σταθμού της Αίγινας, με 
λήψη ρινοφαρυγγικών δειγμάτων, τα οποία 
θα εξεταστούν με την τεχνική PCR στο Εθνι-
κό κέντρο αιμοδοσίας. η επιλογή των δομών 
για την πραγματοποίηση των διαγνωστικών 
τεστ έγινε εξαιτίας της αυξημένης τουριστι-
κής κίνησης στο νησί αλλά και στην εκτίμη-
ση της επιδημιολογικής επικινδυνότητας 
των συγκεκριμένων δομών.  Μέχρι στιγμής η 
Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών έχουν πραγματοποιήσει δειγματολη-
πτικές εξετάσεις σε 3.000 άτομα, συμβάλλο-
ντας έμπρακτα στην καλύτερη θωράκιση της 
Αττικής από την πανδημία. Να σημειωθεί ότι 
όπως προέκυψε από τους σχετικούς δειγμα-
τοληπτικούς ελέγχους, αρνητικά είναι όλα τα 
τεστ για COVID 19 που διενεργήθηκαν πριν 
από λίγες μέρες στη Μονάδα Φροντίδας ηλι-
κιωμένων, Αγ. λΑΥΡΕΝΤΙΟΣ και στο σύλλογο 
φίλων κ γονέων ΑΜΕΑ Σαλαμίνας, από το κλι-
μάκιο Ιατρών και Νοσηλευτών του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής, ΚΟΕΣ (Κινητή Ομάδα 
Επισκέψεων στο Σπίτι). 

Γ. Πατούλης: « Ενισχύουμε τις 
δράσεις μας δίνοντας έμφαση 
στην πρόληψη»

Κατά την αναχώρηση του κλιμακίου Ιατρών και 
Νοσηλευτών για την Αίγινα, ο κ. Πατούλης επι-
σήμανε τα εξής: «Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για 
να συνοδεύσουμε την ομάδα ιατρών και νοση-
λευτών της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών η οποία, σε συνεργασία 
με την Ομάδα Αιγαίου, μεταβαίνει στο νησί της 
Αίγινας για να διενεργήσει δειγματοληπτικούς 
ελέγχους για τον covid19. Αυτή η δράση αποτε-
λεί μέρος της δέσμης προληπτικών ενεργειών 
που κάνουμε προσπαθώντας αφενός να ενη-
μερώσουμε τους πολίτες και αφετέρου να προ-
βούμε σε στοχευμένους ελέγχους σε ευαίσθητες 
ομάδες του πληθυσμού. Εκεί ανήκουν και οι συ-
μπολίτες μας της τρίτης ηλικίας που διαβιούν σε 
γηροκομεία αλλά και λειτουργοί που έρχονται 
σε επαφή με τους πολίτες. Προχωράμε σε μορια-
κές εξετάσεις για τον covid 19 χαρτογραφώντας 
περαιτέρω την πορεία του στην Περιφέρεια μας 
και ενισχύοντας τα προληπτικά μέτρα προστα-
σίας του πληθυσμού. Συνεχίζουμε τη μάχη για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, δίνοντας έμ-
φαση στην πρόληψη. Ήδη έχουμε διενεργήσει 
πάνω από 3000 ελέγχους σε λειτουργούς της 
υγείας, εργαζόμενους της αυτοδιοίκησης, εργα-
ζόμενους σε γηροκομεία και δομές αλλά και σε 
ευπαθείς ομάδες που έρχονται σε επαφή με τους 
πολίτες». 

Σε δηλώσεις του ο Πάνος Ευσταθίου, Γιατρός 
υπεύθυνος του κέντρου επιχειρήσεων της Περι-
φέρειας Αττικής και ΙΣΑ τόνισε: «Συνεχίζουμε την 
εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου σε 
συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλη. Σήμερα, με την ομάδα μας, 
που αποτελείται από εξειδικευμένους ιατρούς και 
νοσηλευτές πανεπιστημιακού επιπέδου, θα πάμε 

να διενεργήσουμε ελέγχους στον Άγιο Διονύσιο 
στην Αίγινα, ένα νοσοκομείο και μια δομή όπου 
φιλοξενούνται πάνω από 80 άτομα, που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες. Επίσης θα προχωρήσουμε 
σε ελέγχους στην αστυνομία και το λιμενικό, 
μέσα στα πλαίσια της τουριστικής κίνησης που 
έχει αυξηθεί στο νησί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
διαδικασία λήψης ρινοφαρυγγικού δείγματος 
με την τεχνική PCR, απαιτεί να επιστρέψουμε με 
ταχύτητα, για την ανάλυση των δειγμάτων και 
σ΄αυτό θα μας βοηθήσει η Ομάδα Αιγαίου, ώστε 
να γίνει εγκαίρως η διαδικασία της εξέτασης. η 
λήψη δειγμάτων θα γίνει με τήρηση των οδηγιών 
του ΠΟΥ και του ΕΟΔΥ, με πλήρη στολή κάλυψης 
και με στολές αναπνευστικής και οφθαλμικής 
Προστασίας από τους γιατρούς, σε ειδικούς χώ-
ρους οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί τώρα στον 
Άγιο Διονύσιο. η συνεργασία μας με την αρμόδια 
Αντιπεριφέρεια της Αττικής αλλά και με τον ΙΣΑ 
νομίζω είναι άριστη. Θα ήθελα να σημειώσω ότι 
μόνο η Περιφέρεια Αττικής έχει αναπτύξει επιχει-
ρησιακό κέντρο και είναι η μοναδική στην Ελλά-
δα δράση που συνδράμει στην προσπάθεια του 
ΕΟΔΥ και του κράτους για την επιδημιολογική 
καταγραφή των δεδομένων». 

Από την πλευρά του ο Σωτήρης Γιαννακάκης, 
γιατρός αγγειοχειρουργός και μέλος του ΔΣ 
της Ομάδας Αιγαίου επισήμανε: «Θέλω να εκ-
φράσω την ικανοποίηση εκ μέρους του διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ομάδας Αιγαίου και της 
Προέδρου μας για αυτή την πρώτη δράση που 
κάνουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ατ-
τικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον 
επιδημιολογικό έλεγχο για τον covid 19. Θέλω 
επίσης να ανακοινώσω ότι θα ακολουθήσουν 
και άλλες δράσεις στις γεωγραφικές περιοχές 
αρμοδιότητάς τους, με στόχο την χαρτογρά-
φηση της κατάστασης όσο το δυνατόν με τον 
καλύτερο τρόπο, ιδιαίτερα τώρα που διανύου-
με τουριστική περίοδο, η οποία είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητη».

Αναχώρησε για την Αίγινα με σκάφη της Ομάδας Αιγαίου, 
το κλιμάκιο ιατρών και νοσηλευτών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής, προκειμένου να διενεργήσει διαγνωστικά τεστ 
για τον COVID 19, σε δομές του νησιού
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Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη 
«Δεύτερη ευκαιρία»

και για τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών

Η άσκηση της ιατρικής ως ελεύθε-
ρο επάγγελμα και η παροχή ια-
τρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμι-
ας φροντίδας θεωρούνταν μέχρι 

πριν λίγα χρόνια τομέας δραστηριότητας 
που συνδύαζε το  επιστημονικό λειτούργη-
μα με την εξασφάλιση ικανοποιητικού, αν 
όχι υψηλού εισοδήματος. Κατά την περίο-
δο, όμως, της οικονομικής κρίσης ο κλάδος 
έχει πληγεί πολλαπλώς, καθώς αφενός ο 
ΕΟΠΥΥ καθυστερεί για μεγάλο διάστημα 
την πληρωμή των συμβεβλημένων ιδιω-
τών, αφετέρου η εφαρμογή του rebate και 
του clawback (που επιβλήθηκε ως έκτακτο 
τάχα μέτρο το 2013, αλλά παρατείνεται ως 
σήμερα) έχει περιορίσει τα εισοδήματα των 
ιδιωτικών φορέων ιατρικών υπηρεσιών, με 
αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών – κυρίως όσοι 
βαρύνονται με δάνεια ή  με δόσεις λήζινγκ 
για την αγορά ιατρικών μηχανημάτων – να 
βρίσκονται σε επαπειλούμενη αδυναμία να 
εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.

Με την κρίσιμη σημασία που έχουν οι  ιδι-
ωτικοί φορείς ως αρωγοί του νοσηλευτικού 
συστήματος κατά την περίοδο της πανδη-
μίας, ελπίζει κανείς ότι ο νομοθέτης θα συν-
δράμει τους ιδιωτικούς φορείς ιατρικών 
υπηρεσιών περιορίζοντας τις καθυστερή-
σεις στις πληρωμές τους και τις αναγκαστι-
κές εκπτώσεις και επιστροφές στα έσοδά 
τους.

Παρότι αυτό αποτελεί την προτεραιότητα, 
αυξάνονται οι περιπτώσεις ιατρών που, 
είτε με ατομικές επιχειρήσεις είτε με εταιρι-
κά σχήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υπερχρέωσης και διερωτώνται αν ο νέος 
νόμος 4738/2020 για τη διευθέτηση οφει-
λών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας 
μπορεί  να τους παράσχει δυνατότητες να 
αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειές τους.

η απάντηση είναι καταφατική – χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι ο νέος νόμος 4738/2020 
(ΦΕΚ Α’ τ.207/27.10.2020) παρέχει «αυτόμα-
τες» λύσεις. Στις γραμμές που ακολουθούν 
επιχειρώ μια «χαρτογράφηση» των δυνατο-
τήτων που δίνει η νέα νομοθεσία.

Ο νέος νόμος παρέχει εν πρώτοις τη δυνα-
τότητα να αποκτήσει ο οφειλέτης πρόσβα-
ση σε ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

που θα τον προειδοποιήσουν εγκαίρως για 
τον κίνδυνο να περιέλθει σε αφερεγγυότη-
τα, ώστε να μπορεί να λάβει μέτρα αποτρο-
πής της χωρίς καθυστέρηση. Το στοιχείο 
αυτό, καθώς ο ιατρικός κόσμος έχει υψηλό 
επίπεδο κατάρτισης και γενικής παιδείας, 
πιθανώς δεν έχει μεγάλη σημασία εν προ-
κειμένω, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις 
ιατρικών επιχειρήσεων μπορεί να αποδει-
χθεί πολύτιμη βοήθεια.

Από τη στιγμή που επέρχεται η οικονομική 
δυσχέρεια, το πρώτο βασικό εργαλείο του 
νέου  νόμου είναι η δυνατότητα εξωδικα-
στικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για 
τις οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς 
(τράπεζες και εταιρείες λήζινγκ), προς το 
Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργα-
νισμούς. Ο  οφειλέτης υποβάλλει αίτηση 
ρύθμισης ηλεκτρονικά γνωστοποιώντας 
τα στοιχεία της περιουσίας του και οι πι-
στώτριες τράπεζες έχουν δικαίωμα να του 
υποβάλουν πρόταση ρύθμισης. Αν οι δια-
πραγματεύσεις καταλήξουν σε συμφωνία, 
ρυθμίζονται οι οφειλές προς τις τράπεζες, 
η δε συμφωνία κοινοποιείται στο Δημόσιο 
και τα ασφαλιστικά ταμεία που, με τη συν-
δρομή ορισμένων προϋποθέσεων, υπάγο-
νται στη συμφωνία. 

Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να αποδειχθεί 
πολύτιμος για πολλές ιατρικές επιχειρήσεις, 
ατομικές ή εταιρικές, καθώς παρέχει την 
ευχέρεια να ρυθμιστούν –υπό προϋπο-
θέσεις- οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα 
ασφαλιστικά ταμεία έως και σε 240 μηνιαίες 
δόσεις, δηλαδή σε χρονικό διάστημα είκο-

σι (20) ετών. Το «κλει-
δί» για να επιτευχθεί 
η συμφωνία είναι, 
ωστόσο, η συμμε-
τοχή των τραπεζών 
οι οποίες βάσει του 
νόμου έχουν διακρι-
τική ευχέρεια και όχι 
υποχρέωση να μετά-
σχουν στη διαδικα-
σία. Κατά  τις προϊ-
σχύσασες μορφές 
του εξωδικαστικού 
μηχανισμού διατυ-
πώθηκαν παράπονα 
από συλλόγους οφει-
λετών και επιτηδευ-

ματιών ότι η ανταπόκριση των τραπεζών 
ήταν περιορισμένη, κάτι όμως που μπορεί 
να οφειλόταν στο ότι οι οφειλέτες, που 
ζητούσαν τον διακανονισμό, δεν συγκέ-
ντρωναν τις προϋποθέσεις υπαγωγής. Ο 
νέος νόμος είναι πολύ πιθανόν να αυξήσει 
θεαματικά τη συμμετοχή των τραπεζών 
και, άρα, να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 
για τη ρύθμιση οφειλών και των παρόχων 
ιδιωτικών ιατρικών υπηρεσιών. 

Δεύτερη δυνατότητα του νέου νόμου ειδι-
κά για όσους παρόχους ιατρικών υπηρεσι-
ών ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
– κυρίως δηλαδή για όσους έχουν εταιρική 
μορφή ή διατηρούν εργαστήρια έστω υπό 
μορφή ατομικής επιχείρησης, είναι η προ-
πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Πρό-
κειται για μετεξέλιξη της διαδικασίας του 
λεγόμενου «άρθρου 99», που χρησιμοποι-
ήθηκε για την εξυγίανση αρκετών επιχειρή-
σεων από  το 2007, που εισήχθη ο πτωχευ-
τικός κώδικας, μέχρι σήμερα.

Με τη διαδικασία αυτή η οφειλέτιδα επιχεί-
ρηση έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές 
της και επιδιώκει να καταρτίσει μαζί τους 
συμφωνία για τη ρύθμιση των χρεών της. 
Εάν η συμφωνία εξασφαλίσει διπλή πλειο-
ψηφία του 50% των απαιτήσεων των πιστω-
τών που έχουν ειδικό προνόμιο (υποθήκες, 
προσημειώσεις και ενέχυρα) και του 50% 
των απαιτήσεων των υπολοίπων πιστωτών 
εισάγεται για επικύρωση στο Δικαστήριο. 
Αν επικυρωθεί, δεσμεύει και τους πιστω-
τές που δεν δέχθηκαν τη συμφωνία ή δεν 
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έλαβαν μέρος στη διαδικασία σύναψής της. 
Υπάρχει μάλιστα δυνατότητα επικύρωσης 
της συμφωνίας ακόμη και αν δεν επιτευ-
χθεί η παραπάνω διπλή πλειοψηφία πιστω-
τών. Τότε, όμως, πρέπει να υπογράφουν τη 
συμφωνία πιστωτές που έχουν το 60% των 
συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη 
(δηλαδή των χρεών του) και ταυτόχρονα το 
50% των απαιτήσεων που ασφαλίζονται με 
υποθήκη, προσημείωση ή ενέχυρο.

η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
έχει υψηλές πιθανότητες να αποδώσει σε 
επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες και μπο-
ρούν να παρουσιάσουν στους πιστωτές 
τους μια αξιόπιστη μελέτη μελλοντικού 
διακανονισμού, που θα αποφέρει στους πι-
στωτές περισσότερα απ’ ό,τι προσδοκούν 
να εισπράξουν από πλειστηριασμούς,  ακό-
μη και αν δεχτούν «κούρεμα» μέρους των 
απαιτήσεών τους. Στην περίπτωση των πα-
ρόχων ιατρικών υπηρεσιών αυτό θα ισχύει 
σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις δεν αποτελούν απλώς άθροι-
σμα μηχανημάτων και προσωπικού, αλλά ο 
δυναμισμός τους εξαρτάται κατά πολύ από 
το επιστημονικό κύρος και τη φήμη των 
γιατρών-μετόχων τους, στην οποία θα απο-
βλέπουν και οι πιστωτές για την ανάκτηση 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των 
απαιτήσεών τους.

Στις περιπτώσεις όπου η σχέση περιουσίας 
και χρεών είναι τέτοια, ώστε να μην υπάρ-
χει περιθώριο  εξωδικαστικής ρύθμισης 
οφειλών ή προπτωχευτικής διαδικασίας 
εξυγίανσης, ο νέος νόμος παρέχει στους 
υπερχρεωμένους τη δυνατότητα μιας 
«δεύτερης ευκαιρίας» μέσω της πτώχευ-
σης, που πλέον είναι δυνατή όχι μόνο για 
τους εμπόρους και επιχειρηματίες, αλλά και 
για τους ιδιώτες.
η πτώχευση είναι, βέβαια, η τελευταία λύση 
που θα εξετάσει ένας επιστήμονας επιχει-
ρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Σε 
ακραίες, όμως, περιπτώσεις ενδέχεται να 
είναι η μόνη λύση για έναν επιστήμονα, 
που έχει υπερχρεωθεί και αδυνατεί να βρει 
λύση διακανονισμού των υποχρεώσεών 
του,  για να μπορέσει τουλάχιστον να κάνει 
μια νέα αρχή χωρίς το βάρος των παλαιών 
χρεών.

η πτώχευση σημαίνει ότι ο οφειλέτης δη-

λώνει στον σύνδικο (ο οποίος έχει άδεια 
«διαχειριστή αφερεγγυότητας» και είναι ο 
διαχειριστής της πτωχευτικής περιουσίας) 
όλη την περιουσία του κατά τον χρόνο της 
πτώχευσης. η περιουσία αυτή εκποιείται 
και διανέμεται στους πιστωτές του οφειλέ-
τη.

Στο σημείο αυτό ο νόμος διακρίνει δύο πε-
ριπτώσεις. Οι πτωχοί, που δεν έχουν σημα-
ντική ακίνητη περιουσία – και συγκεκριμέ-
να ακίνητη περιουσία με αξία τουλάχιστον 
100.000 €  που καλύπτει το 10% και πάνω 
των χρεών τους), πρέπει να δίνουν στον 
σύνδικο το μέρος του εισοδήματός του που 
τυχόν υπερβαίνει το ακατάσχετο όριο του 
νόμου (δηλαδή το ποσό των € 1.000 – 1.250 
μηνιαίως υπό τα σημερινά όρια) για τα επό-
μενα τρία χρόνια μετά την κήρυξη της πτώ-
χευσης.  Αντιθέτως, όσοι πτωχοί έχουν ακί-
νητη περιουσία αξίας τουλάχιστον 100.000 
ευρώ που καλύπτει το 10% και πλέον των 
συνολικών οφειλών τους, απαλλάσσονται 
από αυτήν την υποχρέωση και διακρατούν 
το σύνολο του μεταπτωχευτικού τους εισο-
δήματος. Επίσης αυτοί οι οφειλέτες απαλ-
λάσσονται από τα χρέη τους (με τη διαδι-
κασία που αναφέρεται στη συνέχεια) μετά 
από πάροδο ενός έτους από την πτώχευση, 
ενώ οι μη έχοντες σημαντική ακίνητη πε-
ριουσία απαλλάσσονται μετά από πάροδο 
τριών ετών από την πτώχευση.

Μετά την πάροδο ενός ή τριών ετών από 
την πτώχευση – ανάλογα με το παραπάνω 
περιουσιακό κριτήριο, ο πτωχός απαλλάσ-
σεται αυτοδικαίως από τα παλιά του χρέη, 
εκείνα δηλαδή που όφειλε όταν κηρύχτηκε 
σε πτώχευση. η «αυτόματη» αυτή απαλ-
λαγή δεν χωρεί αν ασκηθεί προσφυγή 
από κάποιον πιστωτή, οπότε η απαλλαγή 
του πτωχού κρίνεται από το δικαστήριο 
και γίνεται δεκτή αν ο οφειλέτης έχει συ-
νεργαστεί με τον σύνδικο της πτώχευσης 
και δεν έχει υποπέσει σε αδικήματα από 
δόλο, όπως τα αδικήματα χρεοκοπίας και 
οι κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, 
απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του 
Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεμής ποι-
νική δίωξη ή αγωγή για κάποια από αυτές 
τις πράξεις ή παραλείψεις, το δικαστήριο 
μπορεί να αναβάλει την απόφασή του μέ-
χρι να κριθεί αμετάκλητα η υπόθεση.

Επίσης, σε περίπτωση πτώχευσης εταιρεί-
ας, μετά την πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών 
από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης ή 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την κήρυ-
ξη της πτώχευσης (όποιο από τα δύο προ-
ηγηθεί χρονικά), ο νόμιμος εκπρόσωπος 
απαλλάσσεται από τα εταιρικά χρέη για τα 
οποία έχει και ατομική ευθύνη εκ του νόμου 
(δηλαδή φόρους και ασφαλιστικές εισφο-
ρές). η απαλλαγή όμως δεν είναι γενική, 
αλλά αφορά τα χρέη που έχουν γεννηθεί 
μετά την παύση των πληρωμών και κατά 
τα τρία προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 
μέγιστο κατά την πενταετία που προηγή-
θηκε της πτώχευσης. Και στην περίπτωση 
αυτή η απαλλαγή επέρχεται «αυτόματα» με 
την πάροδο τριών ετών από την πτώχευση, 
εκτός αν ασκηθεί προσφυγή από πιστωτή, 
οπότε η απαλλαγή χορηγείται από το δι-
καστήριο σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω για τα φυσικά πρόσωπα που 
πτωχεύουν.

η πτωχευτική διαδικασία κάμπτει, βεβαί-
ως, τη φερεγγυότητα και τη δανειοληπτική 
ικανότητα του οφειλέτη. Ιδιαίτερα για έναν 
επιστήμονα-επαγγελματία σίγουρα δεν 
είναι ευχάριστη έκβαση. Για πρώτη φορά, 
όμως, δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώ-
πους, που έχουν περιέλθει σε παύση πλη-
ρωμών και δεν έχουν δυνατότητα συνολι-
κής ρύθμισης των χρεών τους ή εξυγίανσης 
των επιχειρήσεών τους, να κάνουν μία νέα 
αρχή και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία 
επιτυχίας και προκοπής απαλλασσόμενοι 
από το βάρος των παλαιών χρεών. Για για-
τρούς, που μείζον επαγγελματικό προσόν 
τους είναι η επιστημονική κατάρτιση και 
η φιλοπονία τους, αυτή η δεύτερη ευκαι-
ρία οικονομικής επανεκκίνησης μπορεί  να 
αποτελέσει απελευθέρωση από τις ατυχίες 
του παρελθόντος και να δώσει τη δυνατό-
τητα μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομί-
ας.

* Δικηγόρος - Μέλος Δ.Σ του Συνδέσμου 
Ελλήνων Εμπορικολόγων - 
Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 
Πτωχευτικού Κώδικα 2007-
τ. Αντιπρ. Δ.Σ.Α - Υποψ. Βουλευτής Β1 Βο-
ρείου Τομέα Αθηνών (Ν.Δ.)
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Αρνητικά στον ιό SARS–CoV-2 όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν  
στις 16 Αυγούστου, από τα κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής, τα οποία διενήργησαν πάνω από 300 επιδημιολογικούς 
ελέγχους σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν στην Αττική, 
στα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας

Δράση ενημέρωσης για την εφαρμογή των μέτρων 
προστασίας των πολιτών στις παραλίες της Αττικής 
από τον ΙΣΑ, την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αλίμου

Εξειδικευμένο κλιμάκιο Ιατρών και Νοση-
λευτών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας, θα 
βρίσκεται από αύριο και καθημερινά στο λι-
μάνι του Πειραιά (Πύλη Ε1) προκειμένου να 
εξετάζει σε εθελοντική βάση, επιβάτες που 
επιστρέφουν και παρουσιάζουν ύποπτα συ-
μπτώματα, όπως βήχα και πυρετό.

Γ. Πατούλης: «Τα αρνητικά 
αποτελέσματα των χθεσινών 
εξετάσεων αφήνουν 
ένα θετικό αποτύπωμα, 
ωστόσο απαιτείται συνεχής 
επαγρύπνηση, προκειμένου 
να περιφρουρήσουμε την 
ασφάλεια των πολιτών και της 
χώρας» 

Αρνητικά στον ιό SARS–CoV-2 είναι τα ευ-
ρήματα σε όλα τα δείγματα που εξετάστη-
καν χθες Κυριακή, 16 Αυγούστου, από τα 

κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του 
ΙΣΑ, στο πλαίσιο σχετικής δράσης που στό-
χο είχε τον περιορισμό του κινδύνου δια-
σποράς των μολύνσεων.

η λήψη έγινε από το ρινοφάρυγγα και ανα-
λύθηκε με την μέθοδο PCR.

η ανταπόκριση των πολιτών στη συγκεκρι-
μένη πρωτοβουλία του ΙΣΑ και της Περιφέ-
ρειας Αττικής ήταν ιδιαίτερα θερμή, καθώς 
και στα δύο λιμάνια του Πειραιά και της 
Ραφήνας, διενεργήθηκαν από τα εξειδικευ-
μένα κλιμάκια ιατρών και νοσηλευτών και 
με την πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών,  
πάνω από 300 δειγματοληπτικοί επιδημιο-
λογικοί έλεγχοι.

η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργα-
σία με τις λιμενικές Αρχές του Πειραιά και 
της Ραφήνας καθώς και με την Δημόσια 
Υγεία της Περιφέρειας Αττικής.

Με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία και με 

δεδομένο ότι το προσεχές διάστημα αναμέ-
νεται το μεγαλύτερο ποσοστό επιστροφής 
των εκδρομέων, προγραμματίζεται από τον 
ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττικής να βρίσκεται 
στο λιμάνι του Πειραιά (Πύλη Ε1), από αύριο 
και κάθε μέρα, ένα εξειδικευμένο κλιμάκιο 
ιατρών και νοσηλευτών το οποίο θα διενερ-
γεί, σε εθελοντική βάση, ελέγχους σε επιβά-
τες που επιστρέφουν και εμφανίζουν ύπο-
πτα συμπτώματα όπως βήχα και πυρετό. 
Σε νεότερο δελτίο τύπου του ΙΣΑ θα ανακοι-
νωθούν λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη 
δράση. 

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής κ. Γ.Πατούλης επισημαίνει τα εξής:

«Τα αρνητικά αποτελέσματα των χθεσινών 
εξετάσεων αφήνουν ένα θετικό αποτύπω-
μα, ωστόσο απαιτείται συνεχής επαγρύ-
πνηση. Θα συνεχίσουμε με στοχευμένες 
δράσεις, προκειμένου να περιφρουρήσου-
με την ασφάλεια των πολιτών και της Αττι-
κής μας».

Γ. Πατούλης: «Η τήρηση των 
μέτρων υγιεινής πρέπει να 
γίνει συνείδηση παντού»

Την παραλία του Αλίμου επισκέφθηκε ο  Πρό-
εδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης ,συνοδευόμενος από το Δήμαρχο 
Αλίμου Α. Κονδύλη, στο πλαίσιο δράσης ενη-
μέρωσης για τον κορωνοιό που περιλάμβα-
νε τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και 
αντισηπτικών στους λουόμενους. 

Αυτή η κοινή δράση Περιφέρειας, Δήμου 
Αλίμου και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για 
την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
προστασίας από τον κορωνοϊό εντάσσεται 
στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων 
εποπτείας και ελέγχου για την τήρηση των 
μέτρων ασφαλείας των πολιτών στις παρα-
λίες της Αττικής. 

Το σχετικό ενημερωτικό έντυπο έχει δια-

μορφωθεί από την Επιστημονική Επιτροπή 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής και 
μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφε-
ρόμενη δημοτική αρχή. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε 
σχετικά:

«Οι τελευταίες μέρες ήταν μέρες ανησυχί-
ας. Διαπιστώθηκε ιδιαίτερη χαλάρωση και 
αύξηση των κρουσμάτων. Όμως η προ-
στασία μας εξαρτάται και από την ατομική 
συνείδηση και γί  αυτό κρίνονται απαραί-
τητες οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης. η αρχή γίνεται σήμερα από το 
παράλιο τμήμα του Δήμου Αλίμου. Μαζί με 
το δήμαρχο  διανέμουμε στους λουόμενους 
το ενημερωτικό έντυπο που έχει προκύψει 
από την επιστημονική επιτροπή λοιμώξε-
ων του ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττικής και 
επίσης διανέμονται και τα απαραίτητα για 
όλους αντισηπτικά. Ακολουθούμε πιστά 
τις οδηγίες για τήρηση της υγιεινής και τις 

απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας μέσα 
και έξω από το νερό. η σημερινή δράση 
αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα δημι-
ουργικής συνεργασίας πρώτου και δευτέ-
ρου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περι-
φέρεια και δήμοι συνεργαζόμαστε στενά 
και υλοποιούμε σειρά δράσεων με στόχο να 
παραμείνει η χώρα μας σε χαμηλά επίπεδα 
κρουσμάτων». 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αλίμου Αν-
δρέας Κονδύλης δήλωσε:

«Ο Δήμος Αλίμου μαζί με την Περιφέρεια 
Αττικής μοιράζουμε υγειονομικό υλικό και 
φυλλάδια με οδηγίες στους πολίτες. Όλοι 
θέλουμε να περάσουμε όμορφες διακοπές 
αλλά και ασφαλείς. η επανάκαμψη του κο-
ρωνοϊού μας χτυπάει ένα «καμπανάκι». Το 
υγειονομικό υλικό και τα έντυπα που μοιρά-
ζουμε συμβάλλουν στην κατεύθυνση της 
πρόληψης και της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών»
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Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής για τον κορωνοϊό 
συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης

Επιστολή του ΙΣΑ στον ΠΙΣ για τα  προβλήματα 
που έχουν ανακύψει στη διαδικασία χορήγησης 
της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττι-
κής για τον κορωνοϊό συγκάλεσε  σήμερα ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης. 
Τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την ανη-
συχία τους για τη διασπορά του ιού και τό-
νισαν την ανάγκη  της σχολαστικής τήρησης 
των μέτρων προστασίας εν όψει μάλιστα της 
μετακίνησης, ενός μεγάλου μέρους του πλη-
θυσμού για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Όπως επισημάνθηκε η επιδημιολογική εικό-
να που παρουσιάζει η χώρα μας και ειδικό-
τερα η Αττική, συνιστά λόγο για άμεση κινη-
τοποίηση . Σχετικά με τις αιτίες που οδήγη-
σαν στη δυσμενή αυτή εξέλιξη, η Επιτροπή 
εκτίμησε ότι σημαντικό ρόλο έχουν παίξει οι 
θεωρίες συνομωσίας που διακινούνται κυ-
ρίως από το διαδίκτυο, με αποτέλεσμα  την 
παραπληροφόρηση ενός μέρους των πολι-
τών που θέτουν σε κίνδυνο με τη συμπερι-

φορά τους ,τόσο των 
εαυτό τους όσο και 
την κοινωνία. Μάλι-
στα, ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ, επεσήμανε ότι ο 
Σύλλογος έχει παρέμ-
βει με αυστηρότητα 
για ελάχιστα μέλη του 
που διακινούσαν ψευ-
δείς ειδήσεις και πα-
ραπληροφορούσαν 
το κοινό.
Παράλληλα επιση-
μάνθηκε η ανάγκη, 
για ενημέρωση των 
ατόμων νεαρής ηλι-
κίας καθώς σε ένα 
βαθμό έχει υπάρξει 

παρανόηση, για τον κίνδυνο που διατρέχουν 
με αποτέλεσμα ένα μέρος αυτών να μην 
είναι σχολαστικοί στα μέτρα προφύλαξης. 
Επίσης αποφασίσθηκε να δρομολογηθούν 
δράσεις, για την ενημέρωση των  παιδιών 
και των νέων ενώ παράλληλα η Επιτροπή θα 
επεξεργαστεί Σχέδιο με τις προϋποθέσεις, 
για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων τον 
επόμενο μήνα. 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε την 
ανάγκη να υπάρξει άμεση κινητοποίηση, για 
την πρόληψη μιας ανεξέλεγκτης περαιτέρω 
αύξησης κρουσμάτων και μάλιστα αποκά-
λυψε ότι έφυγε σχετική  επιστολή του προς 
όλους τους δημάρχους της Αττικής ,με την 
οποία τους ζητά να θωρακίσουν τις τοπικές 
κοινωνίες.
«Ο ανησυχητικός διαρκώς αυξανόμενος 
ρυθμός μετάδοσης του covid-19 , που κατα-

γράφεται τις τελευταίες ημέρες δεν οφείλε-
ται  τόσο στην αύξηση του αριθμού επισκε-
πτών στην περιοχή μας από άλλες χώρες, 
αλλά κυρίως στο γεγονός πως υπάρχει χαλά-
ρωση, στην εφαρμογή των μέτρων προστα-
σίας», τόνισε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε τα 
εξής:
« η χώρα μας κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτω-
πη με ένα νέο κύμα της πανδημίας, που θα 
έχει σοβαρές συνέπειες όχι μόνον στη δημό-
σια υγεία  αλλά και στην οικονομία. Οφείλου-
με να δείξουμε υπευθυνότητα και ομοψυχία, 
για να βγούμε νικητές κι από αυτή τη δύσκο-
λη μάχη, όπως το πετύχαμε το προηγούμενο 
διάστημα».
η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τηλεδι-
άσκεψη, με τη συμμετοχή του κ. Γιώργου 
Σαρόγλου Ομ. καθηγητή Παθολογίας- λοι-
μωξιολογίας, της κυρίας Κυριακής Κανελ-
λακοπούλου Ομ. Καθηγήτριας Παθολογίας 
– λοιμωξιολογίας, του κ. Κωνσταντίνου Συ-
ρίγου Καθηγητή Παθολογίας και Ογκολογίας 
Διευθυντή Γ΄ Παθολογικής Κλινικής, νοσο-
κομείο «η Σωτηρία» του κ. Χαρίλαου Κουτή, 
ομότιμου καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολογί-
ας και Δημόσιας Υγείας του κ. Αναστάσιου 
Σπανού Αντιναυάρχου Ε.Α. Επεμβατικού 
Καρδιολόγου και του  κ. Ανδρέα Πάγκαλη ,ει-
δικού Παθολόγου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. 
του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, 
Σ. Τσούκαλος Γ. Γραμματέας ,Τ. Χατζής, Ι. 
Κεχρής, Π. λεονάρδου, και εκ μέρους της 
Περιφέρειας Αττικής ο Α. Βαθιωτης, Αντιπε-
ριφερειάρχης Υγείας και ο Π. Ευσταθίου, συ-
ντονιστής  της Ομάδας διαχείρισης Κρίσεων 
της Περιφέρειας.

Επιστολή απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
σχετικά με προβλήματα που έχουν ανακύψει 
στη διαδικασία χορήγησης της άδειας ασκή-
σεως ιατρικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ αναφέρει στην επιστολή 
του ότι πρόσφατα αναρτήθηκε στην ιστο-
σελίδα του ΠΙΣ ανακοίνωση σύμφωνα με την 
οποία «λόγω της μαζικής χορήγησης Βεβαι-
ώσεων Περάτωσης Σπουδών στους πτυχιού-
χους των Ιατρικών Σχολών της χώρας για τη 
θερινή περίοδο του 2020 όσοι υποβάλλουν 
αίτηση για λήψη Βεβαίωσης Άδειας Άσκησης 
Επαγγέλματος από τις 5 Αυγούστου 2020, 

θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση υποβολής 
αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθ-
μός Πρωτοκόλλου, μαζικά την Παρασκευή 
14 Αυγούστου 2020 προκειμένου να την κα-
ταθέσουν στις αντίστοιχες Περιφέρειες για 
να μπουν στη σειρά αναμονής για ειδικότη-
τα.»

ωστόσο επισημαίνει ο Σύλλογος, λόγω τεχνι-
κού σφάλματος που ατυχώς εμφιλοχώρησε, 
αιφνίδια χθες, κάποιοι, έλαβαν ηλεκτρονικά 
τη σχετική βεβαίωση υποβολής αίτησης 
ώστε να είναι σε θέση, μόνοι αυτοί και πριν 
τους λοιπούς συναδέλφους και συναποφοί-
τους τους, να την καταθέσουν στις αντίστοι-

χες Περιφέρειες, λαμβάνοντας έτσι σημαντι-
κή προτεραιότητα στη σειρά αναμονής για 
ειδικότητα.
«Πρόκειται ασφαλώς για ένα λάθος που πρέ-
πει άμεσα να διορθωθεί στο πνεύμα της αρ-
χικής απόφασής σας», επισημαίνει ο ΙΣΑ και 
ζητά την άμεση ανάκληση όσων αδειών ή 
βεβαιώσεων χορηγήθηκαν σύμφωνα με τη 
παραπάνω διαδικασία εκ παραδρομής ή εκ 
τεχνικού σφάλματος καθώς και την έκδοση 
νέων με την αρχικά ορισθείσα ημεροχρονο-
λογία. 
«Τούτο φρονούμε απαιτεί η νομιμότητα, η 
ισότητα και η αρχής της χρηστής διοίκησης», 
καταλήγει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.



Γ. Πατούλης: «Θα κάνουμε 
όσους ελέγχους χρειαστεί, 
προκειμένου να συμβάλλουμε 
στοχευμένα στην 
αποτελεσματική προστασία 
των πολιτών και της Αττικής μας»
 
Πάνω από 150 δειγματοληπτικούς ελέγχους 
για λοίμωξη από τον ιό SARS-CοV-2, σε επι-
βάτες που επέστρεψαν στην Αττική από τις 
διακοπές τους, διενήργησαν τα ειδικά κλιμά-

κια Ιατρών και Νοσηλευτών του ΙΣΑ και της, 
Περιφέρειας Αττικής, τα οποία βρίσκονται 
σε μόνιμη βάση, καθημερινά, στο λιμάνι του 
Πειραιά.  Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε 
εθελοντική βάση, σε ταξιδιώτες με ύποπτα 
συμπτώματα, όπως πυρετός ή βήχας, με 
έμφαση σε αυτούς που επιστρέφουν από 
προορισμούς που κρίνονται ότι έχουν υψη-
λή επικινδυνότητα. Τα αποτελέσματα θα αξι-
ολογούνται από το Κέντρο Επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο πλαί-
σιο της Στρατηγικής εκτίμησης της πορείας 
της Πανδημίας της λοίμωξης COVID – 19.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισημαίνει 
τα εξής: 
«Θα κάνουμε όσους ελέγχους χρειαστεί, 
προκειμένου να συμβάλλουμε στοχευμένα 
στην αποτελεσματική προστασία των πο-
λιτών και της Αττικής μας και αναλόγως να 
προσαρμόσουμε τις δράσεις μας το επόμε-
νο διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που 
συμμετέχει, τους εθελοντές για την πολύτιμη 
συνδρομή τους αλλά και τις λιμενικές αρχές 
του Πειραιά για την αμέριστη βοήθεια  και 
στήριξη στην προσπάθεια μας».

Γ. Πατούλης: «Η αλληλεγγύη 
και η ανθρωπιά δεν έχουν 
σύνορα. Είναι καθήκον 
και υποχρέωσή μας να 
στηρίζουμε έμπρακτα 
κάθε συνάνθρωπό μας που 
δοκιμάζεται»

Με θερμά λόγια ευχαρίστησε η Πρέσβειρα 
του λιβάνου D. Barakat τον Πρόεδρο του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη για την 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας, του ΙΣΑ και του 
«Όλοι Μαζί Μπορούμε» σε συνεργασία με τους 

Δήμους, να συγκεντρωθούν φάρμακα και υγει-
ονομικό υλικό για τη στήριξη των πληγέντων 
της Βηρυτού. Ειδικότερα σε σχετική επιστολή 
που του απέστειλε εκφράζει «τη βαθιά της ευ-
γνωμοσύνη καθώς και την ειλικρινή εκτίμησή 
της προς την Περιφέρεια Αττικής, τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών (Ι.Σ.Α.) και τη μη κερδοσκο-
πική οργάνωση «Όλοι μαζί μπορούμε» για την 
πρωτοβουλία που ανέλαβαν υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 
και τους Δήμους της Αττικής, να συλλέξουν 
φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό μετά την 
έκρηξη που έπληξε το λιμάνι της Βηρυτού στις 
4 Αυγούστου 2020». η κα Barakat επαίνεσε τη 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία να προσφερθεί 
βοήθεια στον λαό του λιβάνου την επομένη 
αυτής της τραγωδίας, ευχαριστώντας «για τη 
συμπόνια, την αφοσίωση και την υποστήριξή». 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ την ευχαρίστησε για τη 
θερμή επιστολή επισημαίνοντας: «η αλληλεγ-
γύη και η ανθρωπιά δεν έχουν σύνορα. Είναι 
καθήκον και υποχρέωση μας να στηρίζουμε 
έμπρακτα κάθε συνάνθρωπο μας που δοκι-
μάζεται». Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη 
δράση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με τους Δήμους της Αττικής συγκεντρώθηκαν 
530 κούτες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό, 
για τους πληγέντες της Βηρυτού.
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Σε περισσοτέρους από 150 ταξιδιώτες έγιναν δειγματοληπτικά 
τεστ για τον SARS-COV-2, στο λιμάνι του Πειραιά

Ευχαριστήρια επιστολή της Πρέσβειρας του Λιβάνου 
στην Αθήνα D. Barakat προς τον Πρόεδρο του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, για την πρωτοβουλία 
να συγκεντρωθούν φάρμακα και υγειονομικό υλικό 
για τη στήριξη των πληγέντων της Βηρυτού
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Γ. Πατούλης: «Η μεγάλη 
ανταπόκριση του κόσμου 
στην πρωτοβουλία αυτή, μας 
δίνει δύναμη να συνεχίσουμε 
με στοχευμένες δράσεις που 
δίνουν έμφαση στην πρόληψη. 
Μόνος στόχος μας είναι να 
παραμείνει η χώρα μας ασφαλής 
και να προστατεύσουμε τους 
πολίτες μας» 
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στην 
πρωτοβουλία του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Ατ-
τικής να πραγματοποιηθούν επιδημιολογικοί 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid 19 σε 
ταξιδιώτες που επέστρεψαν στην Αττική από τις 
διακοπές τους, στα λιμάνια του Πειραιά και της 
Ραφήνας.
Τα ειδικά κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας, 
χθες Κυριακή, 16 Αυγούστου, βρίσκονταν από 
νωρίς το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου στα 
λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, όπου δι-
ενήργησαν πάνω από 300 ελέγχους, σε όσους 
επιβάτες το επιθυμούσαν, επιστρέφοντας στην 
Αττική από τις διακοπές τους.
Ειδικότερα, παρουσία του Προέδρου του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ο οποίος 

συντόνιζε τη διαδικα-
σία, στο λιμάνι του Πει-
ραιά διενεργήθηκαν 
περίπου 200 έλεγχοι 
και στο λιμάνι της Ρα-
φήνας πάνω από 100, 
σε πολίτες όλων των 
ηλικιακών ομάδων και 
από διαφορετικούς 
προορισμούς, με στό-
χο τον περιορισμό του 
κινδύνου διασποράς 
των μολύνσεων.  Τα 

ειδικά κλιμάκια διενήργησαν ελέγχους και σε 
λιμενικούς υπαλλήλους, με δεδομένο ότι είναι 
οι πρώτοι κρατικοί λειτουργοί που έρχονται σε 
επαφή με τους επιστρέφοντες ταξιδιώτες.  Πα-
ράλληλα, εθελοντές της Περιφέρειας Αττικής-
ΕΔΣΝΑ πραγματοποιούσαν θερμομετρήσεις 
στους επιβάτες που επέστρεψαν και διένειμαν 
ενημερωτικό υλικό με οδηγίες προφύλαξης για 
τη μη διασπορά της επιδημίας, ενημερώνοντας 
με λεπτομέρεια τους ταξιδιώτες για τους κινδύ-
νους μετάδοσης του COVID -19 στην κοινότητα. 
Έμφαση δίνεται για τις περιπτώσεις ασυμτπω-
ματικών φορέων και  δραστηριοτήτων που 
κατά την διάρκεια του ταξιδιού ενδέχεται να 
έχουν εκθέσει σε αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης 
της νόσου τους πολίτες. Στο λιμάνι του Πειραιά 
παραβρέθηκε επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης 
Υγείας Αθ. Βαθιώτης και στο λιμάνι της Ραφήνας 
παρόντες ήταν Αντιπεριφερειάρχης Οικονομι-
κών Ν. Πέππας, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου 
Ε. Μπουρνούς και η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
του Οργανισμού λιμένος Ραφήνας Δ. Γκικάκη.
Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, σε δηλώ-
σεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:
«η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στην πρω-
τοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, 
μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με στοχευμέ-
νες δράσεις που δίνουν έμφαση στην πρόληψη, 

για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς 
των μολύνσεων. Μόνος στόχος μας είναι να πα-
ραμείνει η χώρα μας ασφαλής και να προστα-
τεύσουμε τους πολίτες μας. Θέλω να ευχαριστή-
σω τον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλη καθώς 
και την εντεταλμένη σύμβουλο εθελοντισμού 
της Περιφέρειας Ε. Μπαρμπαγιάνη για τους 
δεκάδες εθελοντές που διέθεσαν και οι οποίοι 
συνέδραμαν καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση 
της δράσης, προσφέροντας πολύτιμες υπηρε-
σίες, καθώς και όλους τους Ιατρούς και νοση-
λευτές που συμμετείχαν. Παράλληλα θέλω να 
ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη του λιμενικού 
σώματος στον Πειραιά και στη Ραφήνα, για την 
άψογη συνεργασία, τη στήριξη και τη βοήθεια 
τους. η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη υγειονομικά και δεν επιτρέπει κανένα 
περιθώριο εφησυχασμού. Για αυτό σπεύσαμε, 
από την πρώτη μέρα επιστροφής των εκδρο-
μέων στο λεκανοπέδιο να ελέγξουμε, να ευαι-
σθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε για την 
ατομική ευθύνη που απαιτείται από όλους μας 
και τη μέριμνα για την προφύλαξη των πόλεων 
μας από την επιδημία. Σε αυτό το πλαίσιο συ-
στήνουμε και σε όσους εργαζόμενους επιστρέ-
φουν αυτές τις ημέρες από τις διακοπές τους να 
προτιμήσουν την τηλεργασία για μία εβδομάδα, 
όπως αποφασίσαμε να κάνουμε και για όλους 
τους εργαζόμενους της Περιφέρειας μας, να φο-
ράνε παντού μάσκες, αλλά και να αποφύγουν 
τις επαφές με ευπαθείς ομάδες πολιτών, όπου 
ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Τα κλιμάκια μας θα 
πραγματοποιήσουν όσους ελέγχους χρειάζεται 
και θα επαναληφθούν όπου απαιτείται, προκει-
μένου να διαμορφώσουμε μία ικανοποιητική 
εικόνα και αναλόγως να προσαρμόσουμε τις 
δράσεις μας το επόμενο διάστημα. Θα συνεχί-
σουμε να επαγρυπνούμε για την ασφάλεια του 
κοινωνικού συνόλου και ειδικά των πιο ευάλω-
των συμπολιτών μας. Στόχος μας η χώρα μας να 
παραμείνει ασφαλής».

Ξεπέρασαν τους 300 οι επιδημιολογικοί δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι για τον Covid 19 που πραγματοποίησαν 
στις 16 Αυγούστου, τα ειδικά κλιμάκια του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν 
στην Αττική, στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας
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Με τη διενέργεια περίπου 300 δειγματοληπτι-
κών τεστ για λοίμωξη από τον ιό SARS COVID -2 
στο σύνολο των 800 που πραγματοποιήθηκαν, 
σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από τις διακο-
πές τους, λιμενικούς αλλά και σε μέλη του πλη-
ρώματος των πλοίων, στα λιμάνια του Πειραιά 
και της Ραφήνας, συμπληρώθηκε μία εβδομά-
δα ελέγχων από τα κλιμάκια της Περιφέρειας 
Αττικής και του ΙΣΑ 

Γ. Πατούλης: «Η 
ευαισθητοποίηση και η 
θερμή ανταπόκριση του  
κόσμου στην πρωτοβουλία 
μας, μας έδωσε δύναμη και 
ελπίδα. Ενισχύουμε το δίχτυ 
προστασίας των πολιτών και 
της Αττικής»

Με τη διενέργεια περίπου 300 δειγματολη-
πτικών τεστ για λοίμωξη από τον ιό SARS-
CοV-2 σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από τις 
διακοπές τους, λιμενικούς αλλά και σε μέλη 
του πληρώματος των πλοίων, στα λιμάνια 
του Πειραιά και της Ραφήνας, συμπληρώθη-
κε το Σαββατοκύριακο μία εβδομάδα ελέγ-
χων από τα κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέ-
ρειας Αττικής.

Συνολικά τα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευ-
τών που παρέμειναν στο λιμάνι του Πειραιά 
μία εβδομάδα ενώ μετέβησαν και στο λιμάνι 
της Ραφήνας, διενήργησαν πάνω από 800 
δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης μετέβη το Σαββατο-
κύριακο τόσο στον Πειραιά, όσο και στη 
Ραφήνα, όπου επόπτευσε τη διαδικασία και 
συντόνισε τη δράση. Στη Ραφήνα παραβρέ-
θηκαν επίσης ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερ-
μίου Ε. Μπουρνούς, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Οικονομικών Ν. Πέππας και η Διευθύνουσα 
Σύμβουλος του λιμενικού Ταμείου Ραφήνας 
Δ. Γκικάκη. η ανταπόκριση του κόσμου στην 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και 
του ΙΣΑ ήταν ιδιαίτερα θερμή καθώς πολ-
λοί ταξιδιώτες προσήλθαν εθελοντικά για 
να υποβληθούν σε τεστ για το κορωνοϊό. 
Έμφαση δόθηκε σε επιβάτες που επέστρε-
ψαν στην Αττική από  τουριστικούς προορι-

σμούς, υψηλής επικινδυνότητας και παρου-
σίασαν ύποπτα συμπτώματα.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 
λιμενικούς, καθώς είναι οι πρώτοι κρατικοί 
λειτουργοί που έρχονται σε επαφή με τους 
επιστρέφοντες εκδρομείς, αλλά και σε μέλη 
του  πληρώματος των πλοίων που έφταναν 
στα λιμάνια. Τα αποτελέσματα των ελέγχων 
δίνονταν καθημερινά στον ΕΟΔΥ προς αξιο-

λόγηση στο πλαίσιο της Στρατηγικής εκτίμη-
σης της πορείας της Πανδημίας της λοίμω-
ξης COVID – 19.
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε 
τα εξής: «Τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττι-
κής και του ΙΣΑ ολοκλήρωσαν μία εβδομά-
δα ελέγχων στα λιμάνια του Πειραιά και της 
Ραφήνας διενεργώντας πάνω από 800 τεστ 
ενώ εθελοντές μας όλες αυτές τις μέρες βρί-
σκονταν εκεί, μοιράζοντας ενημερωτικό υλι-
κό στους επιστρέφοντες ταξιδιώτες. η ευαι-
σθητοποίηση και η θερμή ανταπόκριση του  
κόσμου στην πρωτοβουλία μας, μας έδωσε 
δύναμη και ελπίδα. Ενισχύουμε το δίχτυ 
προστασίας των πολιτών και της Αττικής, με 
στοχευμένες δράσεις, συνδράμοντας στη 
μάχη που δίνει η χώρα μας.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμε-
τέχει, τους εθελοντές του ΕΔΣΝΑ και της 
σχολής των εθελοντών της Ναυαγοσωστι-
κής  “Lifeguard Hellas» για την πολύτιμη 
συνδρομή τους αλλά και τις λιμενικές αρχές 
του Πειραιά και της Ραφήνας για την αμέρι-

στη βοήθεια  και στήριξη στην προσπάθειά 
μας. Διανύουμε μία κρίσιμη περίοδο και το 
φθινόπωρο αναμένεται δύσκολο. ωστόσο 
πιστεύω πως με  στοχευμένες πολιτικές πρό-
ληψης, ενότητα, ομοψυχία και τις συστάσεις 
και οδηγίες του επιστημονικού μας προσω-
πικού, θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές σ΄ 
αυτή την εθνική μάχη».

800 έλεγχοι στα λιμάνια της Αττικής
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Γ. Πατούλης: «Κύριο μέλημά 
μας, οι πολίτες της Αττικής να 
είναι υγιείς και να παραμείνουν 
ασφαλείς»

Τη βούληση της Περιφέρειας Αττικής και του 
ΙΣΑ να συνεχίσουν  να συνδράμουν ενισχυ-
τικά την εθνική προσπάθεια για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, με στοχευμένες δρά-
σεις πρόληψης για την καλύτερη θωράκιση 
των πολιτών και της Αττικής, υπογράμμισε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γ. Πατούλης στον Υπ. Υγείας Β. Κικίλια, 
κατά τη σημερινή τους συνάντηση στο Υπ. 
Υγείας.  Σε αυτό το πλαίσιο επικαιροποίησαν 
και επαναβεβαίωσαν την ήδη στενή συνερ-
γασία Περιφέρειας, ΙΣΑ και Υπουργείου, συ-
νηγορώντας στην πεποίθηση πως σε αυτή 
τη δύσκολη εθνική μάχη που δίνει η χώρα, 
απαιτείται συστράτευση, ενότητα και ομο-
ψυχία. Ο κ. Πατούλης, με αφορμή και την 
έξαρση κρουσμάτων, επανέλαβε κατά τη 
συζήτηση ότι το μεγάλο στοίχημα το φετινό 
καλοκαίρι ήταν και παραμένει όχι ο μεγά-

λος αριθμός των επισκεπτών στη χώρα μας, 
αλλά να έχουμε ασφαλείς τουρίστες και τόνι-
σε την ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών 
δράσεων.
«Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχί-
σουν να συνδράμουν ενισχυτικά την εθνική 
προσπάθεια με στοχευμένες πρωτοβουλίες 
και με έμφαση στην πρόληψη», επισήμανε 
και προς αυτή την κατεύθυνση, ενημέρωσε 
τον υπουργό πως από τις 11 Μαΐου έως σή-
μερα τα κινητά κλιμάκια της Περιφέρειας και 
του ΙΣΑ, έχουν διενεργήσει πάνω από 2.700 
ελέγχους για τη λοίμωξη Covid-19 σε 50 Μο-
νάδες Φροντίδας ηλικιωμένων και άλλες 
κοινωνικές δομές.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Πρόε-
δρο του ΙΣΑ στις δράσεις πρόληψης που 
εφαρμόστηκαν  στις δομές φροντίδας και 
φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Αττική, επιση-
μαίνοντας ότι δεν καταγράφηκε ούτε ένας 
θάνατος από το κορωνοϊό.
Παράλληλα αναφέρθηκε στους πάνω από 
800 δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν 
όλη την περασμένη εβδομάδα σε ταξιδιώτες 
που επέστρεφαν από τις διακοπές τους, στα 

λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, αλλά 
και στις χρήσιμες πληροφορίες ενημέρωσης 
και υποστήριξης, που παρέχει το τηλεφωνι-
κό κέντρο της Περιφέρειας 1110 στο οποίο, 
όπως ανέφερε το τελευταίο διάστημα λόγω 
και της νέας έξαρσης των κρουσμάτων, 
έχουν πολλαπλασιαστεί οι κλήσεις από τους 
πολίτες της Αττικής.
Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της συνδρομής 
της Περιφέρειας στο έργο του Υπ. Υγείας, ο 
κ. Πατούλης υπογράμμισε πως η Περιφέρεια 
χρηματοδοτεί, μέσω του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 
2014-2020), πάγιες αλλά και έκτακτες ανά-
γκες του υπουργείου οι οποίες έχουν προκύ-
ψει, εξαιτίας της πανδημίας.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε:

•	 Στον	εξοπλισμό	νοσοκομείων	και	κέντρων	
υγείας με σύγχρονα μηχανήματα, ύψους πε-
ρίπου 25 εκ. ευρώ
•	 Στη	χρηματοδότηση	φορέων	του	Υπουρ-
γείου Υγείας με ποσό άνω των 100 εκ. ευρώ, 
για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
ιατρών και νοσηλευτών για την αντιμετώπι-
ση της λοίμωξης Covid-19, για τα επόμενα 2 
χρόνια
•	 Στη	 χρηματοδότηση	 για	 την	 προμήθεια	
Μοτοσυκλετών ταχείας ανταπόκρισης για 
το ΕΚΑΒ, ενώ όπως επισήμανε, το προσεχές 
διάστημα προβλέπονται:
•	 Η	 έκδοση	 πρόσκλησης	 για	 την	 αναβάθ-
μιση και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού 
στο εργαστήριο του ΕΟΔΥ
•	 Η	 δημιουργία	 Δικτύου	 Τηλεϊατρικής	 στα	
νησιά της Αττικής, με στόχο τη διασφάλιση 
της δυνατότητας ισότιμης πρόσβασης όλων 
των κατοίκων των νησιών, στις υπηρεσίες 
Υγείας.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης σε 
δηλώσεις του ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«η Περιφέρεια Αττικής με δεδομένο ότι συ-
γκεντρώνει σχεδόν το μισό πληθυσμό της 
χώρας και έχει την ευθύνη διαχείρισης του 
μεγαλύτερου ποσοστού των πόρων, θα συ-
νεχίσει να είναι δίπλα στο υπ. Υγείας. Δυνα-
μώνουμε και επικαιροποιούμε την ήδη στε-
νή συνεργασία μας, με στόχο να ενισχύσου-
με τη συνδρομή μας στην εθνική μάχη για 
την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Με στοχευμένες πολιτικές πρόληψης,  θωρα-
κίζουμε την Αττική και τους πολίτες».
Από την πλευρά του ο Υπ. Υγείας Β. Κικίλας 
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΙΣΑ και Περι-
φερειάρχη για τις πρωτοβουλίες που ανέλα-
βε, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για τον 
περιορισμό της πανδημίας και υπογράμμισε 
την ανάγκη να διατηρηθεί η στενή συνεργα-
σία Περιφέρειας και του ΙΣΑ με το Υπουργείο, 
τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
όσο και σε ζητήματα που σχετίζονται με την 
αιμοδοσία αλλά και την Πρωτοβάθμια Υγεία.

Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη με τον υπ. Υγείας Β. Κικίλια
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Μαζικοί έλεγχοι στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
και τις προνοιακές δομές της Αττικής, 
από ΙΣΑ και Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ 

Γιώργος Πατούλης: 
«Υπηρετούμε ανελλιπώς 
τον στόχο της διάσωσης 
των ευπαθών ομάδων 
της κοινωνίας μας και με 
ρυθμούς επείγοντος θα 
ελέγξουμε όλες τις Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωμένων 
για να αποτρέψουμε τα 
μοιραία φαινόμενα των 
μαζικών μολύνσεων SARS-
CoV-2 που παρατηρούνται 
στα γηροκομεία διεθνώς. 
Παραμένουμε συνεπείς 
στην υπόσχεσή μας να 
προστατεύσουμε τους 
ευάλωτους και γηραιότερους 
πολίτες της Αττικής από την 
επιδημία του κορωνοϊού»

Μαζικούς ελέγχους, για να οχυρωθούν οι 
προνοιακές δομές της χώρας και οι Μονάδες 
Φροντίδας των ηλικιωμένων από τον κίνδυ-
νο διασποράς μολύνσεων  SARS-CoV-2, ξεκι-
νούν τα κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρει-
ας Αττικής, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, με 
απόφαση που ελήφθη κατά τη συνάντηση 
του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη 
Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και του Προέ-

δρου του ΕΟΔΥ κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα. 
Στη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς ο κίν-
δυνος που διατρέχουν οι ευπαθείς ομάδες 
στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας μετά 
και από τα ανησυχητικά φαινόμενα που πα-
ρατηρήθηκαν σε Μονάδες Φροντίδας ηλικι-
ωμένων σε περιοχές ανά την επικράτεια.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ κ. Αρκουμανέας ευχα-
ρίστησε τον Πρόεδρο του ΙΣΑ και Περιφερει-
άρχη Αττικής, για την εξαιρετική συνεργασία 
και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν απο-
τραπεί μολύνσεις από SARS-CoV-2  και απώ-
λειες ζωών στις ΜΦη Αττικής. Επιπροσθέτως 
τόνισε την ανάγκη να καταβληθεί κάθε προ-
σπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
της επιδημίας στην κοινότητα και την προά-
σπιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και 
των προνοιακών δομών.  

Ο κ. Πατούλης επεσήμανε ότι η στιγμή είναι 
κρίσιμη για την συνέχιση των καλών αποτε-
λεσμάτων αποτροπής μολύνσεων στις ευά-
λωτες ομάδες του λεκανοπεδίου και έθεσε 
στη διάθεση του ΕΟΔΥ τα κλιμάκια δειγμα-
τοληπτικών ελέγχων της Περιφέρειας και 
του ΙΣΑ, τα οποία, όπως είπε με υψηλή εξειδί-
κευση και επαγγελματισμό διενεργούν δειγ-
ματοληπτικούς επιδημιολογικούς ελέγχους 
μέχρι σήμερα σε επιλεγμένος στόχους στην 
κοινότητα και στα λιμάνια του Πειραιά και 
της Ραφήνας.

Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να ελεγ-
χθούν όλες οι αδειοδοτημένες Μονάδες 
Φροντίδας ηλικιωμένων Αττικής που ανέρ-

χονται στις 130, με δειγματοληπτικούς ελέγ-
χους σε ωφελούμενους και νοσηλευτικό 
προσωπικό και άλλες κοινωνικές δομές που 
απειλούνται από τη διασπορά SARS-CoV-2, 
ιδιαίτερα όσο ο αριθμός κρουσμάτων αυξά-
νεται στη χώρα μας.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι κάθε δυνα-
τό μέτρο προστασίας των ηλικιωμένων στις 
Μονάδες ελήφθη εγκαίρως και θύμισε ότι η 
διοίκηση της Περιφέρειας έσπευσε να δια-
νείμει προστατευτικό υλικό, για την τήρηση 
των ατομικών μέτρων προστασίας στις ΜΦη 
Αττικής από τους πρώτους μήνες εμφάνισης 
του κορωνοϊού στη χώρα μας, όταν μάλιστα, 
όπως είπε, η εύρεση και προμήθεια προστα-
τευτικού υλικού και κυρίως μασκών, ήταν 
εξαιρετικά δύσκολη στην Ελλάδα. 

Ο Προέδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Ατ-
τικής δήλωσε:

«H προάσπιση των ευπαθών ομάδων και 
των προνοιακών δομών της χώρας στο 
λεκανοπέδιο αποτελεί ύψιστη υποχρέω-
ση μας, την οποία υπηρετούμε ανελλιπώς 
από την πρώτη ημέρα της εμφάνισης της 
πανδημίας στη χώρα μας. Ξεκινάμε άμεσα 
με τα κλιμάκια δειγματοληπτικών ελέγχων 
μαζικό έλεγχο σε ωφελούμενους και νο-
σηλευτικό προσωπικό για να  θωρακίσου-
με τις Μονάδες Φροντίδας ηλικιωμένων 
της Αττικής από φαινόμενα που έπληξαν 
τους ηλικιωμένους στα γηροκομεία, με 
μοιραία εξέλιξη και πολλούς θανάτους, σε 
χώρες του εξωτερικού και άλλα σημεία της 
επικρατείας. η επαγρύπνηση μας για την 
προστασία του ευάλωτου πληθυσμού θα 
συνεχίσει να εντείνεται όσο η  επιδημία 
συνεχίζει να αυξάνει τα κρούσματα στη 
χώρα μας και στην Αττική. Οι ομάδες των 
επιστημόνων που απαρτίζουν τις κινητές 
μονάδες ελέγχων (ιατροί εξειδικευμένοι – 
νοσηλεύτριες ΠΕ) που έχουμε διαθέσει για 
την προστασία του πληθυσμού της Αττικής 
σε συνεργασία με τον ΙΣΑ θα επισκεφτούν 
όλες τις μονάδες και θα πραγματοποιήσουν 
το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δειγματολη-
ψιών, ώστε το αποτέλεσμα της προάσπισης 
των ωφελούμενων των ΜΦη να είναι άμε-
σο». 

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της 
απόφασης του Προέδρου του ΙΣΑ και Περι-
φερειάρχη Αττικής και του Προέδρου του 
ΕΟΔΥ, το Κέντρο Επιχειρήσεων θα προβεί 
στην εκπόνηση «Επιδημιολογικού Επιχει-
ρησιακού Στοχευμένου Σχεδίου».
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Μεγάλη αύξηση που αγγίζει το 190%, κατεγράφη 
στον αριθμό κλήσεων των πολιτών προς το τηλεφωνικό 
κέντρο 1110 του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
για ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό
Γ. Πατούλης: « Θα συνεχίσουμε 
να ανταποκρινόμαστε στην 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν 
οι πολίτες, με στοχευμένες 
δράσεις υποστήριξης και 
προστασίας τους»

η αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού ενέ-
τεινε σημαντικά το ενδιαφέρον των πολιτών 
για πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά 
με τη λοίμωξη, όπως διαφαίνεται από τα 
πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που εκδό-
θηκαν από το τηλεφωνικό κέντρο 1110 της 
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ. Ειδικότερα 
τον Αύγουστο και ιδιαίτερα το διάστημα από 
τις 17 έως και τις 26 του μηνός καταγράφη-
κε αύξηση των εισερχόμενων κλήσεων σε 
ποσοστό 184% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ 
σημαντικά αυξήθηκε ο αριθμός των πολιτών 
που απευθυνόταν στο τηλεφωνικό κέντρο 
για οδηγίες ψυχολογικής υποστήριξης κα-
θώς και για ζητήματα που σχετίζονται με κα-
ταγγελίες φαινομένων αισχροκέρδειας.

Αναλυτικά τα συγκριτικά ποσοστά για κάθε 
κατηγορία κλήσης είναι τα εξής:

1. Οδηγίες για ιατρικά θέματα που αφο-
ρούν την Πανδημία του κορωνοϊού, με 

ποσοστό 184%,
2. Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης, με 
ποσοστό 15%,
3. Θέματα κοινωνικής παρέμβασης, με 
ποσοστό 66%,
4. Φαινόμενα Αισχροκέρδειας, με ποσο-
στό 100%,
5. Υποστήριξη φροντιστών ατόμων με 
άνοια και Alzheimer, με ποσοστό 100%

Να σημειωθεί ότι το 55% των κλήσεων έγι-
ναν από γυναίκες και το 45% από άνδρες.
Οι επικοινωνίες έγιναν στο μεγαλύτερο 
ποσοστό από το νομό Αττικής, ωστόσο κα-
ταγράφηκαν κλήσεις και από τους νομούς 
Αχαΐας και ηρακλείου.  Υπενθυμίζεται ότι 
οι πολίτες απευθυνόμενοι στο 1110, έχουν 
τη δυνατότητα, χωρίς καμία χρέωση, να 
καταγγέλλουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, 
να ζητούν βοήθεια και ενημέρωση για τον 
κορωνοϊό και να αναφέρουν περιπτώσεις 
μοναχικών πολιτών που θέλουν υποστήριξη.
Το τηλεφωνικό Κέντρο 1110 λειτουργεί 24 
ώρες την εβδομάδα με την συμμετοχή 170 
εθελοντών που το στελεχώνουν, 91 ιατρών, 
21 ψυχολόγων και 52 τηλεφωνικών πρακτό-
ρων, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευ-
ση από το συντονιστικό κέντρο σε εναρμό-
νιση με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οι εθελοντές 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε με φυσική 
παρουσία στις εγκαταστάσεις του τηλεφωνι-

κού κέντρου, το οποίο συχνά επισκέπτεται ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττι-
κής, είτε με on call σύνδεση απ’ όπου κι αν 
βρίσκονται, δεδομένου ότι πολλοί εργάζο-
νται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον 
COVID, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ή στα 
ιατρεία τους.  Οι 170 εθελοντές του 1110 είναι 
γιατροί του Δημοσίου, του ΕΣΥ, στρατιωτικοί 
γιατροί, ή ιδιώτες γιατροί και ψυχολόγοι.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-
τούλης επισημαίνει:

«η θερμή ανταπόκριση του κόσμου είναι 
πολύ ενθαρρυντική. Αξιοποιώντας τα στοι-
χεία του τηλεφωνικού κέντρου, θα συνε-
χίσουμε να ανταποκρινόμαστε στην εμπι-
στοσύνη που μας δείχνουν οι πολίτες, με 
στοχευμένες δράσεις υποστήριξης και προ-
στασίας τους.

Το 1110 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 
στην προσπάθεια που καταβάλλουμε, τόσο 
στη χαρτογράφηση των αναγκών που υπάρ-
χουν ανά περιοχή, όσο και στον εντοπισμό 
των φαινομένων αισχροκέρδειας. Στόχος 
μας είναι κανένας πολίτης να μην είναι μόνος 
του. Σε αυτή την εθνική μάχη δεν περισσεύει 
κανείς. Όλοι μαζί θα τη δώσουμε και θα την 
κερδίσουμε».

Σε συνέχεια χθεσινής ανάρτησης ιστοσε-
λίδας με τίτλο «Συνέδριο στην Ελλάδα από 
γιατρούς αρνητές του νέου ιού!», ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών, οφείλει να ξεκαθαρίσει, 
ότι ο αναφερόμενος ως διοργανωτής ιατρός 
ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχει με την Επιτροπή παρα-

κολούθησης του κορωνοϊού στον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών.

Ουδέποτε έχει συμμετάσχει στις συνεδριά-
σεις της Επιτροπής και βέβαια καμία ενημέ-
ρωση δεν υπήρξε προς τον Ιατρικό Σύλλογο 

για την διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου.
Ο ΙΣΑ έχει ήδη τοποθετηθεί κατά επανάλη-
ψη καταδικάζοντας απερίφραστα τέτοιου 
είδους ενέργειες και απόψεις που δεν συνά-
δουν με τη διεθνή επιστημονικά δεδομένα 
και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Ανακοίνωση του ΙΣΑ για ανυπόστατο δημοσίευμα

Γ. Πατούλης: «Τώρα είναι 
η στιγμή και της δικής μας 
ευθύνης. Μένουμε ασφαλείς 
ενημερωνόμαστε από τους 
επίσημους φορείς»

Ο Προέδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης απευθύνει έκ-

κληση μέσω βίντεο προς τους πολίτες της Αττικής 
να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την προστασία από 
τον Κορωνοϊό και τονίζει την ανάγκη να «βγούμε 
όλοι νικητές».
Στο βίντεο συμμετέχει η Διεθνής Παίκτρια της Εθνι-
κής Ομάδας Γυναικών Υδατοσφαίρισης –Πόλο Χρι-
στίνα Τσουκαλά και η αθλήτρια στο άλμα σε μήκος 
Σταυρούλα Σταθάκου. 
Ο Γ. Πατούλης αφού επισημαίνει την ατομική ευ-

θύνη του κάθε πολίτη και την ανάγκη να εφαρμο-
στούν οι περιορισμοί για τη μείωση της διασποράς 
του ιού τονίζει: «Ενημερωνόμαστε μόνο από τους 
επίσημους φορείς και κλείνουμε τα αυτιά μας σε μη 
έγκυρες φωνές και ψευδείς ειδήσεις».  Σας παρα-
καλούμε να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια 
συμμετέχοντας στη διάδοση του. Το βίντεο έχει 
ανεβεί στη σελίδα του ΙΣΑ, στο Facebook, και στο 
YouTube απ’ όπου μπορείτε να το κοινοποιήσετε.

Βίντεο του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 
για την προστασία από τον κορωνοϊό 
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Γ. Πατούλης: «Το επόμενο 
χρονικό διάστημα θα 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και 
οφείλουμε όλοι να δείξουμε 
ατομική και κοινωνική 
υπευθυνότητα και ομοψυχία»

Τα ανησυχητικά επιδημιολογικά δεδομένα 
για τη διασπορά του κορωνοϊού συζητήθη-
καν στο πλαίσιο της χθεσινής (27/8/2020) 
συνεδρίασης του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών που πραγματοποιήθηκε με τηλε-
διάσκεψη. Τονίστηκε μεταξύ άλλων, η ανά-
γκη να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
διαγνωστικά τεστ σε κάποιες κατηγορίες 

του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα σε 
όσους έχουν επιστρέψει από προορισμούς 
με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο και ερ-
γάζονται σε επαγγελματικούς χώρους που 
μπορούν να συντελέσουν στη διασπορά 
του ιού. Έγινε αναφορά στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, 
που συνέβαλε σημαντικά στην αναχαίτηση 
της επιδημίας και επισημάνθηκε η ανάγκη 
να συνεχιστεί με την ίδια δυναμική. Επίσης 
συζητήθηκε το κρίσιμο ζήτημα του ανοίγ-
ματος των σχολείων και παρουσιάστηκε το 
Σχέδιο Δράσης του ΙΣΑ, για την ευαισθητο-
ποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και 
των γονιών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης 
της διασπορά του ιού. Παράλληλα τονίστηκε 
για άλλη μια φορά ότι ο ΙΣΑ θα εξαντλήσει 

την αυστηρότητά του απέναντι σε μέλη του 
που παραπληροφορούν το κοινό και θέτουν 
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, διασπείροντας 
απόψεις για την επιδημία που δεν συνάδουν 
με τα επιστημονικά δεδομένα.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Οι τελευταίες επιδημιολογικές εξελίξεις 
χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Το επόμενο 
χρονικό διάστημα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο 
για την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας. 
Θα πρέπει να δείξουμε ατομική και κοινωνι-
κή υπευθυνότητα, για να θωρακίσουμε υγει-
ονομικά τη χώρα μας και να προστατέψουμε 
τόσο τον εαυτό μας όσο και τους συμπολίτες 
μας. Με ομοψυχία και ενότητα θα βγούμε νι-
κητές και από αυτή τη μάχη»

Ενόψει καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθη-
νών υπενθυμίζει στους συμπολίτες μας τα 
βασικά προληπτικά εκείνα μέτρα για την 
αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.
1. Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή 
σε σκιασμένους και δροσερούς χώρους. Σε 
περίπτωση αναγκαστικής έκθεσης στον ήλιο 
πρέπει να χρησιμοποιείται καπέλο ή γενικά 
κάλυμμα κεφαλής. η ένδυση να αποτελείται 
κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα, ανοι-
χτόχρωμα, κυρίως βαμβακερά ενδύματα.
2. Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κό-
πωσης και εργασίας τις θερμές ώρες της ημέ-
ρας.
3. Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών 
χυμών. Αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακού-
χων ποτών.
4. λήψη ελαφράς, μη λιπαρής, αλατισμένης 
τροφής, κατανεμημένης σε μικρά συχνά γεύ-

ματα. Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.
5. Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυ-
χρών επιθεμάτων.
6. Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή 
και ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρε-
μιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β΄ 
αναστολείς κ.λ.π. φάρμακα πρέπει να βρί-
σκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράπο-
ντες γιατρούς τους προκειμένου να λαμβά-
νουν τις ανάλογες οδηγίες.
7. Επίσης, σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς 
τους πρέπει να βρίσκονται όσοι πάσχουν από 
νοσήματα του καρδιαγγειακού, κεντρικού 
νευρικού και αναπνευστικού συστήματος, οι 
διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκοολικοί καθώς 
και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως βαρέα 
νοσήματα.
8. Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να 
περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις πε-

ριοχές του κέντρου που διακρίνονται από 
υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένη 
κυκλοφορία.
9. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθή-
νας είναι προτιμότερο τις θερμές ώρες της 
ημέρας να παραμένουν  στο σπίτι τους 

Τέλος, τονίζουμε ότι οι ευπαθείς κατηγορίες 
πληθυσμού είναι τα βρέφη, τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας, οι υπερήλικες καθώς και οι 
εργάτες, αγρότες, αθλητές κ.λ.π. Κατά συνέ-
πεια ιδίως αυτοί, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι 
οφείλουν να επικοινωνήσουν αμέσως με το 
γιατρός τους ή τις υγειονομικές αρχές εφό-
σον εμφανίσουν και το παραμικρό σύμπτω-
μα το οποίο ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα 
των καιρικών συνθηκών όπως ζάλη, κεφα-
λαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διαταραχές συμπε-
ριφοράς, ναυτία, εμετούς, κράμπες κ.λ.π.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Το άρθρο 4 της  υπ  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
48967/2020  [ΦΕΚ Β 3162/31.7.2020] Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης ορίζει ότι από την 
υποχρέωση της χρήσης μάσκας «… εξαι-
ρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση 
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λό-
γους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα 
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προ-
βλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 
τριών (3) ετών.» 
Πληροφορούμεθα ότι πολίτες προστρέχουν 

σε ιατρούς προκειμένου να λάβουν γνωμα-
τεύσεις/πιστοποιητικά με σκοπό την απαλ-
λαγή τους από τη χρήση μάσκας, ένα μέτρο 
υψίστης σημασίας για τη δημόσια υγεία. Τα 
νοσήματα βάσει των οποίων ένας ασθενής 
δικαιούται για αμιγώς επιτακτικούς ιατρι-
κούς  λόγους να απαλλαχθεί από τη χρήση 
μάσκας, είναι συγκεκριμένα (πρβλ. σχετ. τις 
αναρτημένες σχετικές οδηγίες στις ιστοσελί-
δες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρεί-
ας και του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφο-
ρά στα παιδιά).

Είμαστε βέβαιοι ότι ως ιατρικό σώμα θα επι-
δείξετε τη δέουσα προσοχή, σύνεση, αλλά 
και φειδώ, τιμώντας το ιατρικό λειτούργημα. 
Οφείλετε να χορηγήσετε τέτοια βεβαίωση 
μόνο εφόσον η σχετική επιστημονική κρίση 
ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο της ειδι-
κότητας σας, όπως ο νόμος/κώδικας ιατρι-
κής δεοντολογίας (αρθ. 5 του ν. 3418/2005) 
επιτάσσει, και υπό την αυτονόητη προϋπό-
θεση ότι η κρίση αυτή στηρίζεται σε σαφή 
και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά/ιατρικά 
δεδομένα.

Τα ανησυχητικά επιδημιολογικά δεδομένα για τη διασπορά 
του κορωνοϊού συζητήθηκαν στο πλαίσιο της σύσκεψης 
του Δ.Σ του ΙΣΑ

O ΙΣΑ υπενθυμίζει τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή 
δυσάρεστων συνεπειών λόγω καύσωνα

Η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών αναφορικά 
με τη χρήση μάσκας
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Γ. Πατούλης: «Προστατεύουμε 
τους ηλικιωμένους και όλες 
τις ευπαθείς ομάδες, με 
στοχευμένες προληπτικές 
δράσεις. Είναι καθήκον και 
υποχρέωση μας»

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνεται 
στην προστασία των ευπαθών ομάδων, τα 
εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοση-
λευτών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, ξεκινούν από 
αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, μαζικούς 
δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη λοίμωξη 
από τον ιό SARS-Cov-2, σε Μονάδες Φροντί-
δας ηλικιωμένων και άλλες κοινωνικές δο-
μές της Αττικής. Ειδικότερα οι Κινητές Ομά-
δες Επισκέψεων στο Σπίτι (KOeΣ), οι οποίες 
αποτελούνται από εξειδικευμένους ιατρούς, 
πνευμονολόγους, καρδιολόγους, παθολό-
γους, γενικούς ιατρούς και νοσηλεύτριες ΠΕ, 
θα επισκεφτούν διαδοχικά, τις παραπάνω 
δομές και θα προβούν σε λήψη ρινοφαρυγ-
γικού δείγματος και εξέταση αυτού με την 
τεχνική PCR, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα της 
κλινικής εξέτασης από το ιατρικό προσωπι-
κό, και εκτίμηση των περιστατικών εκείνων, 
που πιθανόν να χρήζουν περαιτέρω νοση-
λευτικής αγωγής. Να σημειωθεί ότι με εντο-
λή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατού-
λη, το επιχειρησιακό κέντρο της Περιφέρειας 
Αττικής, έχει συντάξει επιχειρησιακό σχέδιο 
για την ταχεία προσέγγιση και ορθή εκτίμη-
ση όλων των κοινωνικών ευπαθών ομάδων 
της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο αυτού 
του σχεδίου, αξιολογήθηκαν παράμετροι 
όπως η γεωγραφική διασπορά, η διαχρονική 
τάση και εξέλιξη ανά περιοχή, περιστατικά 
θανάτων, η ζήτηση στο call center 1110 της 
Περιφέρειας και του ΙΣΑ -όπου ο αριθμός 
εισερχόμενων κλήσεων ξεπέρασε τις 95.000 
-,η εμπειρία Ιατρικών συμβούλων που απα-
σχολούνται στις συγκεκριμένες δομές, όπως 
επίσης και η ανταπόκριση από την εξέταση 
και επίσκεψη των κλιμακίων σε περίπου 50 
κοινωνικές δομές, έως σήμερα. Με αφορμή 
την έναρξη των δειγματοληπτικών ελέγχων 
σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισή-

μανε τα εξής: «Προτεραιότητά μας αυτή την 
κρίσιμη, υγε ονομικά, περίοδο είναι η προ-
στασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
και ιδιαίτερα των συμπολιτών μας που φιλο-
ξενούνται σε Γηροκομεία, Μονάδες χρόνιων 
παθήσεων και σε άλλες κοινωνικές δομές της 
Αττικής. Είναι καθήκον και υποχρέωση μας 
να ενισχύσουμε το δίχτυ προστασίας τους 
και να διασφαλίσουμε την ασφαλή διαβίωση 
τους με στοχευμένες προληπτικές δράσεις, 
βάση του στρατηγικού σχεδίου που έχουμε 
καταρτίσει ως Περιφέρεια Αττικής σε συνερ-
γασία με τον ΙΣΑ και τον ΕΟΔΥ.
η επαγρύπνηση μας για την προστασία του 
ευάλωτου πληθυσμού θα συνεχίσει να εντεί-
νεται όσο η επιδημία συνεχίζει να αυξάνει τα 
κρούσματα στη χώρα μας και στην Αττική. 
Οι ομάδες των επιστημόνων που απαρτίζουν 
τις κινητές μονάδες ελέγχων (ιατροί εξειδι-
κευμένοι – νοσηλεύτριες ΠΕ) που έχουμε 
διαθέσει για την προστασία του πληθυσμού 
της Αττικής θα επισκεφτούν, από αύριο, όλες 
τις μονάδες και θα πραγματοποιήσουν το με-
γαλύτερο δυνατό αριθμό δειγματοληψιών, 
ώστε το αποτέλεσμα της προάσπισης των 
ωφελούμενων των ΜΦη να είναι άμεσο».

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητα 
μας, η ενημέρωση 
των μαθητών και των 
εκπαιδευτών τους, αλλά και η 
επιδημιολογική δειγματοληψία 
στους εκπαιδευτικούς, 
δασκάλους και νηπιαγωγούς»

Ειδική εκδήλωση πραγματοποίησε η Περι-
φέρειας Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο 
της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, για την 
ενημέρωση, για την λοίμωξη Covid-19, των 
170 μαθητών και μαθητριών των τελευταίων 
τάξεων του λυκείου, όπως επίσης και των 30 
αστυνομικών της Παιδικής Κατασκήνωσης 
της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα 
της Αττικής.

Με εντολή του Προέδρου του Ιατρικού Συλ-

λόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη Αττικής κ. 
Γ. Πατούλη,  ειδική ομάδα Ιατρών και Νοση-
λευτών ΠΕ από το Κέντρο Επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών, ανέπτυξε όλα τα προβλεπό-
μενα μέτρα που αφορούν στην προστασία 
από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, αλλά και την 
πορεία της πανδημίας έως σήμερα, στην Ελ-
λάδα και σε διεθνές επίπεδο.

Όπως ανέφερε ο κ. Γ. Πατούλης «στόχος μας 
είναι η ενημέρωση των μαθητών και των 
εκπαιδευτών τους, της ευαίσθητης αυτής 
ομάδας της κοινωνίας, των παιδιών μας, στο 
πλαίσιο της κατανόησης και προστασίας, για 
τα μέτρα που ανακοινώνει η πολιτεία μας σε 
διάφορα χρονικά διαστήματα.

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του 
Σεπτεμβρίου και εν όψει της έναρξης τω 
σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών, 
προτεραιότητα μας αποτελεί η ασφάλεια 

των μαθητών, η ενημέρωση τους, αλλά και 
η επιδημιολογική δειγματοληψία των εκπαι-
δευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών».

Στην εκδήλωση στην Παιδική κατασκήνω-
ση της ΕλΑΣ οι 170 μαθητές, όπως και οι 30 
αστυνομικοί, ανταποκρίθηκαν με ζωηρό εν-
διαφέρον για τις λεπτομέρειες τήρησης των 
μέτρων και της ασφάλειας από τον κίνδυνο 
της μόλυνσης στην καθημερινή ζωή, και 
ακολούθησε διαδραστική συνομιλία των Ια-
τρών με τους μαθητές και τους Αξιωματικούς 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης, 
ιδιαίτερα ευχαρίστησε την Αστυνομική Υπο-
διευθύντρια κ. Κωνσταντίνα Κολιώνη, καθώς 
και τον επικεφαλής του Συντονιστικού Ορ-
γάνου της Π.Α και του ΙΣΑ κ. Πάνο Ευσταθί-
ου  για την εξαιρετική οργάνωση της όλης 
εκδήλωσης. 

Μαζικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον ιό SARS-COV-2 
σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και άλλες κοινωνικές δομές 
της Αττικής, από τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, 
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ

Ενημέρωση των μαθητών και αστυνομικών για τα μέτρα 
προστασίας της πανδημίας πραγματοποίησε Συντονιστικό Κέντρο 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής στην παιδική κατασκήνωση 
της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Ανδρέα 
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Γ.Πατούλης: «Ο ΙΣΑ θα σταθεί 
αρωγός στην ευαισθητοποίηση 
των μαθητών και των 
οικογενειών τους και στην 
ενημέρωση του εκπαιδευτικού 
κόσμου.»

η ασφαλής έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς ήταν το θέμα ενδιαφέρουσας διαδι-
κτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης που δι-
οργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με 
τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων. Την 
εκδήλωση παρακολούθησαν εκατοντάδες 
εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, εκπρό-
σωποι Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και 
γιατροί.

Τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι είναι απόλυτα 
ασφαλές να ανοίξουν τα σχολεία καθώς τα 
μέχρι τώρα δεδομένα έχουν δείξει ότι τα 
παιδιά δεν έχουν παίξει σημαντικό ρόλο 
στη διασπορά του SARS-COV-2 και στην 
εξέλιξη της επιδημίας. Ειδικότερα, οι μελέ-
τες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή των ανηλί-
κων κάτω των 18 ετών στην πανδημία είναι 
μόλις 5% διεθνώς και στην Ελλάδα περίπου 
6%. ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ασφαλή έναρξη των σχολείων είναι 
η σχολαστική εφαρμογή, δέσμης μέτρων 
ατομικής προστασίας. η ορθή χρήση μά-
σκας έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής για 
τα παιδιά άνω των 2 ετών. Με την καθολική 
χρήση της μάσκας στο σχολείο προστατεύ-
ονται όχι μόνο τα ίδια τα παιδιά αλλά και οι 
ενήλικοι της οικογένειας και ιδιαίτερα τα 
άτομα αυξημένου κινδύνου, όπως οι ηλι-
κιωμένοι και άτομα με υποκείμενα χρόνια 
νοσήματα.

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για το θέμα έκα-
ναν η Κ. Κανελλακοπούλου Ομ. Καθηγήτρια 
Παθολογίας – λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, η Β. 
Παπαευαγγέλου Καθηγήτρια Παιδιατρι-
κής – λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια 

Γ’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής 
ΓΠΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» και ο Α.Χατζής Παιδίατρος 
– Εντατικολόγος Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ. Ο συ-
ντονισμός της εκδήλωσης έγινε από τον ο 
Α’ Αντιπρόεδρο του ΙΣΑ Φ.Πατσουράκο.
Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, ο Πρόε-
δρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:

«η ευθύνη μας ως επιστημονική κοινότητα 
είναι μεγάλη απέναντι, όχι μόνο στην υγεία 
του παιδικού και μαθητικού πληθυσμού, 
αλλά κυρίως απέναντι στις ανησυχίες των 
γονιών και των εκπαιδευτικών για το ενδε-
χόμενο μίας ατυχής έκβασης στη διασπορά 
της επιδημίας κατά τη διάρκεια του σχολι-
κού έτους. Τα στοιχεία από τους διεθνείς 
οργανισμούς καταδεικνύουν ότι η διασπο-
ρά του κορωνοϊού μεταξύ των μαθητών 
είναι μέχρι σήμερα χαμηλή, με βάση του-
λάχιστον την εμπειρία από το πρώτο κύμα 
της πανδημίας. Παρόλα αυτά, η αυστηρή 
τήρηση των μέτρων προστασίας, απασχο-
λεί διεθνώς την επιστημονική κοινότητα, σε 
σχέση με κάθε σχολική βαθμίδα και κυρίως 
για κάθε σχολική δραστηριότητα κατά τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Ο ΙΣΑ θα 
σταθεί αρωγός στην ευαισθητοποίηση των 
μαθητών, και των οικογενειών τους και στην 
ενημέρωση του εκπαιδευτικού κόσμου. Εί-
ναι ευκαιρία να ενισχυθεί η Αγωγή Υγείας 
και αυτή η εκπαίδευση από την επιστημο-
νική κοινότητα να διαχυθεί κατά τον καλύ-

τερο δυνατό τρόπο προς την εκπαιδευτική 
κοινότητα αλλά και τον παιδικό και μαθητι-
κό πληθυσμό». 
Ενδιαφέροντα στοιχεία, για την πορεία της 
πανδημίας στη χώρα μας, παρουσίασε η 
κυρία Κανελλακοπούλου Ομ. Καθηγήτρια 
Παθολογίας – λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ:

« Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν, ότι σε 
χώρες που επαναλειτούργησαν τα σχολεία 
οι επιδημίες εντός αυτών είναι ελάχιστες 
ωστόσο υπαρκτές. Το ενθαρρυντικό είναι 
ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα παιδιά 
δεν έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη δια-
σπορά της νόσου. Το ότι οι μαθητές πρέπει 
να επανέλθουν στα θρανία είναι αδιαμφι-
σβήτητο και συμφωνούν όλοι. η μάθηση 
δεν έχει άλλα περιθώρια να αναχαιτισθεί. 
Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Το απαιτούν 
η ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. 
Σχετικά με το εάν μεταδίδουν τα παιδιά τον 
ιό πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει πλέον 
αποδειχθεί ότι τα παιδιά που νοσούν, μετα-
δίδουν τον ιό όπως και οι ενήλικες. Επιπλέ-
ον γνωρίζουμε ότι κατά κανόνα ή νοσούν 
ελαφρά ή δε νοσούν και είναι απλώς φορείς 

του ιού. ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί εάν 
τον μεταδίδουν και σε ποιο βαθμό τα ασυ-
μπτωματικά παιδιά. Είναι προφανές ότι μη-
δενικός κίνδυνος δεν υπάρχει. Το στοίχημα 
μπορεί και πρέπει να κερδηθεί μόνον με την 
τήρηση των μέτρων όπως αυτά συνιστώ-
νται από τον επίσημο οργανισμό δηλ. τον 
ΕΟΔΥ, για τα οποία καλούνται να συνεργα-
σθούν με την ψυχή τους δάσκαλοι παιδιά, 
γονείς».

Στην παιδιατρική διάσταση του COVID-19 
και τα νεότερα δεδομένα, αναφέρθηκε η 
Βάνα Παπαευαγγέλου Καθηγήτρια Παιδια-
τρικής – λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, η οποία επε-
σήμανε τα εξής:

« Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι γνώ-
σεις μας για το SARS-CoV-2 και τη νόσο 
COVID-19 συνεχώς εξελίσσονται. Με τα μέ-
χρι σήμερα δεδομένα φαίνεται ότι τα παιδιά 
νοσούν λιγότερο, ίσως κολλάνε λιγότερο 
εύκολα αλλά και μεταδίδουν λιγότερο συ-
χνά τη λοίμωξη SARS-CoV-2, στο οικογενει-
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Η ασφαλής έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ήταν το θέμα 
της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε 
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και παρακολούθησαν γιατροί, 
εκπαιδευτικοί και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 
από όλη την Ελλάδα
ακό και σχολικό περιβάλλον. η συνέχιση της 
λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας είναι εξαιρετικά σημαντική. 
Το σχολείο πέρα από την εκπαιδευτική δια-
δικασία είναι σημαντικό για τη κοινωνική και 
συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών 
και των εφήβων, τη σωματική και ψυχική 
τους υγεία. Αναφορικά με το άνοιγμα των 
σχολείων, ιδιαίτερη σημασία έχει να κατα-
νοήσουμε ότι η εφαρμογή δέσμης μέτρων 
ατομικής προστασίας που περιλαμβάνει 
την υγιεινή των χεριών, την αναπνευστική 
υγιεινή, τη καθολική και ορθή χρήση της 
μάσκας αλλά και τη τήρηση των αποστάσε-
ων είναι απαραίτητη. Πέρα από την ατομική 
προστασία επίσης σημαντικό ρόλο θα παί-
ξει η λειτουργία των σχολικών μονάδων σε 
σταθερές ομάδες παιδιών, οι οποίες συστη-
ματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. 
Σημαντική πρόκληση για όλους αποτελεί η 
αντιμετώπιση παιδιών με συμπτώματα λοί-
μωξης αναπνευστικού, κατά τη διάρκεια αυ-
τής της ακαδημαϊκής χρονιάς».

Στη συνέχεια, ο κ.Χατζής Παιδίατρος – Εντα-
τικολόγος Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ παρουσίασε 
τις οδηγίες που εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής, για 
τα σχολεία:  «Καλούμε όλους, εκπαιδευτι-
κούς, γονείς και παιδιά, να μελετήσουν τις 
οδηγίες να τις ακολουθήσουν πιστά και να 
τις εφαρμόζουν καθημερινά, χωρίς καμιά 
χαλάρωση με το πέρασμα του χρόνου. Αφο-
ρούν σε όλη τη διαδικασία, από το σπίτι στο 
σχολικό και από την τάξη στο διάλειμμα και 
η κοινή βάση τους είναι το γνωστό τρίπτυ-
χο, απόσταση μάσκα και πλύσιμο χεριών. η 
εξειδίκευση τους, απλή και σαφής, περιγρά-
φεται στο έντυπο που εκτυπώθηκε από τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την Περιφέρεια 
Αττικής, - η οποία κάλυψε και το κόστος- και 
διατίθεται ήδη στα σχολεία του λεκανοπε-
δίου. Το έντυπο θα βοηθήσει όλους τους 
εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν και να κα-
θοδηγήσουν τα παιδιά στην εφαρμογή των 
οδηγιών. Στην παρουσίαση οι οδηγίες ανα-
πτύσσονται σε τέσσερεις ενότητες, όπως 
είναι και η καθημερινή σειρά του παιδιού: 
ΣΠΙΤΙ, ΣΧΟλΙΚΟ, ΤΑΞη, ΔΙΑλΕΙΜΜΑ »
Στη συνέχεια ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ 
Φ.Πατσουράκος αναφέρθηκε στο ρόλο των 
γιατρών της Αθήνας και τα προβλήματα που 
αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της επιδη-
μίας.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Άνοιγμα σχολείων και μέτρα ατομικής προ-
στασίας
• Συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των 
χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και 
εφαρμογή αντισηπτικού χεριών).
• Τήρηση της αναπνευστικής υγιεινής.
• Τήρηση αποστάσεων μεταξύ μαθητών και 
μαθητών-εκπαιδευτικών. 
• Σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτι-
κής μάσκας τόσο από εκπαιδευτικούς όσο 
και από μαθητές. 

• Χρήση μάσκας
• Με την καθολική χρήση της μάσκας στο 
σχολείο προστατεύονται όχι μόνο τα ίδια τα 
παιδιά, αλλά και οι ενήλικοι της οικογένειας 
και ιδιαίτερα τα άτομα αυξημένου κινδύνου, 
όπως οι ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμε-
να χρόνια νοσήματα.
• η ορθή χρήση μάσκας έχει αποδειχθεί ότι 
είναι ασφαλής > 2 ετών,
• Συστηματική εκπαίδευση των παιδιών.
• Οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά δια-
στήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα παι-
διά για «διάλειμμα μάσκας».
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Γ. Πατούλης: «Η προφύλαξη 
του μαθητικού πληθυσμού 
από την διασπορά της 
λοιμώξεως Covid-19, μέσω 
του δειγματοληπτικού 
επιδημιολογικού ελέγχου, έχει 
τεθεί στο τρέχον διάστημα 
σε πρώτη προτεραιότητα 
του Κέντρου Επιχειρήσεων, 
ώστε η νέα σχολική χρονιά 
να ξεκινήσει με αίσθημα 
ασφάλειας για γονείς, μαθητές 
και εκπαιδευτικούς»
Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η επιδη-
μιολογική δειγματοληπτική συλλογή ρινοφα-
ρυγγικών δειγμάτων με την τεχνική PCR, από 
τα κλιμάκια εξειδικευμένων Ιατρών και Νοση-
λευτών ΠΕ του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, 

στους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και προσω-
πικό των σχολείων, πριν την έναρξη της σχο-
λικής περιόδου για την διασφάλιση της υγείας 
των μαθητών στην Περιφέρεια Αττικής. Συγκε-
κριμένα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη 
των δειγμάτων από το σύνολο των καθηγητών 
- εκπαιδευτών και δασκάλων της Ιονίου Σχολής 
(Μαρούσι και Φιλοθέη 176 δείγματα). Επίσης οι 
Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι (KOeΣ) 
του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
επισκέφτηκαν το Σικιαρίδειο Ίδρυμα - Κέντρο 
κατάρτισης νέων από 14 ετών που αποτελεί 
Κέντρο Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές Ψυ-
χολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠ), του 
Παντείου, φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας, φοι-
τητές διαφόρων ειδικοτήτων που ειδικεύονται 
στην Ειδική Αγωγή, λογοθεραπείας και Εργοθε-
ραπείας των Τ.Ε.Ι. και ιδιωτικών εκπαιδευτηρί-
ων, αλλά και σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιω-
τικών Ι.Ε.Κ. Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και Περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε 

ότι:   «η επιλογή του διδακτικού προσωπικού 
των σχολείων, ως επιδημιολογικός στόχος, απο-
τελεί στρατηγικής σημασίας και αξίας δράση, 
καθώς οι καθηγητές είναι δυνατόν, στο πλαί-
σιο των μαθημάτων τους, να μεταφέρουν από 
τάξη σε τάξη τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 κι αν 
παρουσιάζουν πρόβλημα, να επιμολύνουν ένα 
μεγάλο αριθμό μαθητών». η συγκεκριμένη δια-
δικασία είναι στοχευμένη και γίνεται από το Κέ-
ντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σε συνεργασία 
με τον ΕΟΔΥ αλλά και με το Κεντρικό Εργαστή-
ριο Δημόσιας Υγείας και την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών το Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, όπου τα δείγματα εξετάζονται. Οι 
δράσεις του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέ-
ρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών θα συνεχιστούν και την εβδομάδα αυτή, με 
στόχο την όσο το δυνατόν περισσότερη λήψη 
ρινοφαρυγγικών δειγμάτων με την τεχνική 
PCR, από το εκπαιδευτικό και διοικητικό προ-
σωπικό των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται ο στοχευμένος 
επιδημιολογικός δειγματοληπτικός έλεγχος του εκπαιδευτικού 
και διοικητικού προσωπικού στα σχολεία της Περιφέρειας 
Αττικής από τα κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής

Γ. Πατούλης: «Θα συνεχίσουμε 
με εντατικούς ρυθμούς τους 
προληπτικούς ελέγχους 
μέχρι να βεβαιωθούμε πως 
όλοι οι συμπολίτες μας που 
φιλοξενούνται σε προνοιακές 
Δομές της Αττικής είναι υγιείς 
και απολύτως ασφαλείς»
Τα ειδικά κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής μαζί με τον 
ΕΟΔΥ επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί τις Μο-
νάδες Φροντίδας ηλικιωμένων Centaurea στο 
Μαρούσι, Μερόπειον Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
στην Καλλιθέα και τον «Οίκο Γαλήνη» στη Ν. 
Σμύρνη, όπου διενήργησαν δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους για  λοίμωξη από τον ιό SARS-
COV-2, στο προσωπικό και σε άτομα που φιλο-
ξενούνται στη δομή. Κατά την επίσκεψη των 
κλιμακίων στη Δομή Φροντίδας ηλικιωμένων 
στο Μαρούσι, παραβρέθηκε και ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης ο οποίος επέβλεψε 
τη διαδικασία και συνομίλησε με το προσω-

πικό. Αύριο το πρωί μετά τις 10, τα κλιμάκια 
της Περιφέρειας και του ΙΣΑ θα επισκεφθούν 
τις Μονάδες Φροντίδας ηλικιωμένων «Ίριδα» 
στην Κηφισιά (Δαρειώτου 13) και Χριστιανική 
Αδελφότητα «η ΕΙΡηΝη» στο Χαλάνδρι-Πολύ-
δροσο (Ιωάννη Χρυσοστόμου 6 και Κριεζή 47). 
Οι επισκέψεις των κλιμακίων έγιναν στο  πλαί-
σιο των μαζικών δειγματοληπτικών ελέγχων 
που ξεκίνησαν από τις αρχές της εβδομάδας 
σε Μονάδες Φροντίδας ηλικιωμένων και άλλες 
κοινωνικές δομές της Αττικής. Ειδικότερα οι 
Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι( KOeΣ), 
οι οποίες αποτελούνται από εξειδικευμένους 
ιατρούς, πνευμονολόγους, καρδιολόγους, πα-
θολόγους, γενικούς ιατρούς και νοσηλεύτριες 
ΠΕ,  επισκέπτονται σε καθημερινή βάση Δομές 
και προβαίνουν δειγματοληπτικά σε λήψη ρι-
νοφαρυγγικού δείγματος από το προσωπικό 
και από άτομα που φιλοξενούνται σε αυτές. Τα 
δείγματα εξετάζονται με την τεχνική PCR, σε 
συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Παράλληλα τα κλιμά-
κια Ιατρών και Νοσηλευτών πραγματοποιούν 
σήμερα και ελέγχους κατ όίκον, σε ύποπτα πε-
ριστατικά που επικοινώνησαν με το επιχειρη-

σιακό κέντρο της Περιφέρειας, μέσω του  1110.
Σε δηλώσεις του ο κ. Γ.Πατούλης επισήμανε τα 
εξής: «Στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας 
που κάνουν τόσο τα κλιμάκια της Περιφέρειας 
Αττικής και του ΙΣΑ όσο και τα αντίστοιχα του 
ΕΟΔΥ με στόχο την καταπολέμηση αυτής της 
πανδημίας, μέσω της ενίσχυσης της πρόληψης, 
επισκεφθήκαμε σήμερα Μονάδα Φροντίδας 
ηλικιωμένων εδώ στο Μαρούσι, προκειμένου 
να κάνουμε τεστ για κορωνοϊό, τόσο στους 140 
φιλοξενούμενους ηλικιωμένους, όσο και στους 
εργαζόμενους. Αντίστοιχα κλιμάκια βρέθηκαν 
σήμερα σε ανάλογες Δομές, στη Νέα Σμύρνη 
και στην Καλλιθέα. Άμεση προτεραιότητά μας 
αποτελεί η διασφάλισης της υγείας των ευπα-
θών ομάδων, με έμφαση στα άτομα της τρίτης 
ηλικίας. Στόχος μας είναι με στοχευμένα προ-
ληπτικά μέτρα να προστατεύσουμε την υγεία 
τους και να προασπίσουμε την ασφαλή τους 
διαβίωση στις δομές. η προσπάθεια αυτή που 
κάνουμε θα συνεχιστεί έως ότου είμαστε βέ-
βαιοι ότι οι άνθρωποι που φιλοξενούνται σε 
όλες αυτές τις Μονάδες Φροντίδας, θα είναι 
απολύτως υγιείς και ασφαλείς».

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Μαρούσι, την Καλλιθέα 
και τη Νέα Σμύρνη επισκέφθηκαν τα κλιμάκια του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ διενήργησαν 
δειγματοληπτικούς ελέγχους για  λοίμωξη από τον ιό SARS-CοV-2, 
στο προσωπικό και σε άτομα που φιλοξενούνται στις δομές



ΕνημΕρωση των ιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 33

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Γ. Πατούλης: «Καλούμε τους 
πολίτες να μη παρασύρονται 
από ανυπόστατες μη 
επιστημονικές και 
σκοταδιστικές απόψεις, 
θέτοντας σε κίνδυνο τόσο 
τον εαυτό τους όσο και την 
κοινωνία.»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με ομόφωνη από-
φαση του Διοικητικού του  Συμβουλίου κατά 
τη σημερινή του συνεδρίαση επαναλαμβάνει 
με ιδιαίτερη έμφαση προς κάθε κατεύθυνση 
ότι τάσσεται κατηγορηματικά και εμφαντικά 
υπέρ όλων των μέτρων ατομικής και κοινωνικής 
προστασίας που προτείνουν οι ειδικοί. Με ξεκά-
θαρο επιστημονικό λόγο καλεί τους πολίτες να 
ακολουθούν  τις οδηγίες της Επιτροπής Εμπειρο-

γνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ 
και να μην τείνει ευήκοο ους, σε όλους εκείνους 
που σκόπιμα ή μη προσπαθούν να τους αποπρο-
σανατολίσουν.  Δηλώσεις και εκδηλώσεις κατά 
της χρήσης μάσκας, των λοιπών μέτρων δημό-
σιας υγείας, ή κατά των υποχρεωτικών εμβολια-
σμών είναι επικίνδυνες και σκοταδιστικές.  Είναι 
αποδεκτό να διαφωνεί κανείς επιστημονικά, στο 
πλαίσιο ενός επιστημονικού forum, είναι όμως 
εντελώς καταδικαστέες και απαράδεκτες δη-
λώσεις ιδίως ιατρών εφόσον δεν έχουν επιστη-
μονικό έρεισμα.  Συνιστούμε στα μέλη μας να 
απέχουν από δηλώσεις και εμφανίσεις στα ΜΜΕ 
εφόσον δεν είναι ειδικοί σε θέματα λοιμώξεων 
και Covid-19. ως ιατρικό σώμα θα πρέπει, όπως 
πάντα, να επιδείξουμε τη σοβαρότητα και σύνε-
ση που αρμόζει στο κύρος του ιατρικού λειτουρ-
γήματος.  Ο ΙΣΑ ασφαλώς αναγνωρίζει την ελευ-
θερία της έκφρασης, αλλά, υπό τις παρούσες 
συνθήκες της παγκόσμιας πανδημίας, δεν θα 

ανεχτεί από τα μέλη του παρουσίες στα ΜΜΕ ή 
άλλο μέσο την προβολή προσωπικών απόψεων 
που στερούνται επιστημονικής βάσης και απο-
προσανατολίζουν το κοινό. Ο ΙΣΑ αποφάσισε να 
εξαντλήσει την αυστηρότητά του, στο πλαίσιο 
της πειθαρχικής αρμοδιότητάς του, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, εξετάζοντας κατά περίπτωση και 
την προσφυγή του στις αρμόδιες εισαγγελικές 
αρχές.   Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε: «Καταδικάζουμε απερί-
φραστα ανυπόστατες και επικίνδυνες απόψεις 
σχετικά με την πανδημία και τα μέτρα προφύ-
λαξης που αποπροσανατολίζουν το κοινό και 
βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ο ΙΣΑ θα 
εξαντλήσει την αυστηρότητά του απέναντι σε 
μέλη του που δεν ενστερνίζονται  τις διεθνείς 
επιστημονικές απόψεις για το θέμα, ωστόσο κα-
λούμε και τους πολίτες να μη παρασύρονται και 
βάζουν σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό τους όσο και 
την κοινωνία.»

Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ 
αποφάσισε να συμβάλλει για 
να επιταχυνθεί η διαδικασία 
εξόφλησης των οφειλών 
καθώς οι τελευταίοι μήνες 
ήταν ιδιαίτερα κρίσιμοι για τον 
ιατρικό κόσμο, που στήριξε 
με αυταπάρνηση το σύστημα 
υγείας κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας, ωστόσο 
υπέστη οικονομική ζημία και 
δυσκολεύεται να επιβιώσει.»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκτιμώντας ότι 
η καθυστέρηση στην πληρωμή των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών θέτει σε κίνδυνο την επιβί-
ωση του ιατρικού κόσμου ανέλαβε πρωτο-
βουλία και υπέγραψε σήμερα Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας με τον e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, με 
βάση διάταξη νόμου, ο ΙΣΑ θα διαθέσει προ-
σωπικό με σκοπό την άμεση, κατά το   δυ-
νατόν, εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
αποκλειστικά προς τους ιατρούς μέλη του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εκφράζεται η 
πεποίθηση ότι με την ενέργεια αυτή τα μέλη 
μας θα μπορέσουν επιτέλους να εισπράξουν 
οφειλές ετών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής: «Ο ΙΣΑ πήρε αυτή 
τη σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου να 
συμβάλλει στην εκκαθάριση των οφειλών 
που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Οι τελευταίοι 
μήνες ήταν ιδιαίτερα κρίσιμοι για τον ιατρικό 
κόσμο που στήριξε με αυταπάρνηση το σύ-
στημα υγείας κατά τη διάρκεια της επιδημίας. 
ωστόσο υπέστη μεγάλη οικονομική ζημία και 
πλέον πολλά μέλη μας δυσκολεύονται να επι-
βιώσουν. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να 
επωμιστούμε ένα μέρος της διαδικασίας προ-
κειμένου να αποδοθούν άμεσα τα χρήματα 
που οφείλονται από τους φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης στους γιατρούς της Αθήνας.»

Ένας ακόμα αγώνας του ΙΣΑ δικαιώθηκε καθώς 
σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ έγινε αποδεκτή 
η αίτηση ακύρωσής της κατά της υπ’ αριθμ. Γ5β/
Γ.Π./οικ. 92030/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4413) των Αναπ. 
Υπουργών Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη και 
Υγείας, κ. Π. Πολάκη. Ειδικότερα, ο ΙΣΑ από κοινού 
με άλλους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας (ηρα-
κλείου, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Πάτρας) έβα-

λαν κατά της κοινής υπουργικής απόφασης με την 
οποία επιβάλλονται και καθορίζονται παράβολα 
για την έκδοση βεβαιώσεων άσκησης ιατρικού 
επαγγέλματος, πιστοποιητικού καλής υφιστά-
μενης επαγγελματική κατάστασης (Certificate 
of Current Professional Status) ή ορθής άσκη-
σης ιατρικού επαγγέλματος (Certificate of good 
standing), βεβαίωσης χρόνου ειδικότητας, για 

την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση 
τίτλου ειδικότητας, και για την αναγνώριση τίτλου 
ειδικότητας που έχει αποκτηθεί σε κράτος - μέλος 
της Ε.Ε. «Ο ΙΣΑ βρίσκεται στις επάλξεις για να προ-
ασπίσει τα δίκαια αιτήματα του ιατρικού κόσμου 
που αγωνίζεται για να στηρίξει το σύστημα υγείας 
και τον ασθενή, σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.», 
σχολίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.

Ο ΙΣΑ καταδικάζει τις ανυπόστατες και επικίνδυνες απόψεις 
που διατυπώνονται σχετικά με τα μέτρα προστασίας 

για τον κορωνοιό και θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του 
για μέλη του που διατυπώνουν απόψεις, οι οποίες στερούνται 

επιστημονικής βάσης

Ο ΙΣΑ υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον e-ΕΦΚΑ 
για να συμβάλλει στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
διαθέτοντας προσωπικό

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή του, 
για τη δικαίωση από το ΣτΕ στην αίτηση ακύρωσης που είχε υποβάλει 
για την επιβολή παραβόλων
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Γιώργος Πατούλης: 
«Προστατεύουμε κάθε 
νοικοκυριό της Αττικής 
ξεκινώντας από τους πιο 
ευάλωτους, τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους  οχυρώνοντας 
τον επιδημιολογικό έλεγχο 
με στοχευμένο επιχειρησιακό 
σχέδιο»

Με εντολή του Προέδρου του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και  Περιφερειάρχη Ατ-
τικής, έγινε σήμερα επίσκεψη κλιμακίων 
ΚΟΕΣ στον Δήμο Κρωπίας και ελήφθησαν 
ρινοφαρυγγικά δείγματα, από όλους τους 
εργαζόμενους των παιδικών σταθμών και 
της Δημοτικής βιβλιοθήκης, σε συνεργασία 
με τον δήμαρχο Κρωπίας.

Τα κλιμάκια πραγματοποιούν τους επιδη-
μιολογικούς εργαστηριακούς ελέγχους με 

τις Κινητές Ομάδες Επισκέψεις στο Σπίτι 
(ΚΟΕΣ) του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
της Περιφέρειας Αττική, και  αποτελούνται 
από ιατρούς εξειδικευμένους και νοσηλευ-
τές ΠΕ.
Οι λείψεις των δειγμάτων γίνονται με την 
τεχνική PCR.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πα-
τούλης δήλωσε:

«Οι επιδημιολογικές λήψεις δειγμάτων σε 
αυτοδιοικητικούς σχηματισμούς, κρατι-
κούς και ιδιωτικούς φορείς, για την προ-
στασία των δομών και των ευπαθών  κοινω-
νικών ομάδων, αποτελεί,  τον κύριο στόχο 
του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Προστατεύουμε κάθε νοικοκυριό της Αττι-
κής ξεκινώντας από τους πιο ευάλωτους, τα 
παιδιά και τους ηλικιωμένους και οχυρώνο-
ντας τον επιδημιολογικό έλεγχο με στοχευ-
μένο επιχειρησιακό σχέδιο. »

 Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης 
δήλωσε : 

«Από την αρχή της κρίσης της πανδημίας- 
μεριμνά μας είναι η διασφάλιση της δημόσι-
ας υγείας. Ιδιαίτερα σε κοινωνικές δομές και 
υπηρεσίες ώστε να προστατέψουμε παιδιά 
μας, τις οικογένειές μας, τους ηλικιωμένους 
μας. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούμε κάθε 
συνεργασία με αυτοδιοικητικούς, κρατικούς 
και ιδιωτικούς φορείς. Μόνο με τήρηση των 
μέτρων δημόσιας υγείας και την ατομική ευ-
θύνη μπορούμε να τα καταφέρουμε.»

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, 
ευχαρίστησε θερμά τον Γιώργο Πατούλη, 
Πρόεδρο του ΙΣΑ Περιφερειάρχη Αττικής, 
τον Δρ. Πάνο Ευσταθίου, από το Κέντρο 
Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής- ΙΣΑ και 
προέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Διαχεί-
ρισης Κρίσεων και τον Γεώργιο Ντούλα, ια-
τρό-χειρουργό, υπεύθυνος ΚΟΕΣ (Κινητές 
Ομάδες Επίσκεψης στο Σπίτι) για την άψογη 
συνεργασία.

Γ. Πατούλης: «Πρέπει όλοι 
να συνειδητοποιήσουμε το 
μερίδιο της ατομικής ευθύνης 
που μας αναλογεί για την 
προστασία του εαυτού μας και 
της κοινωνίας»

Επείγουσα ανακοίνωση έβγαλε ο ΙΣΑ για να 
ενημερώσει τα μέλη του, σχετικά με το θέμα 
της έκδοσης ιατρικών πιστοποιητικών για 
τη χρήση της μάσκας. Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι 
πολίτες προστρέχουν σε ιατρούς προκειμέ-
νου να λάβουν γνωματεύσεις/πιστοποιητικά 
με σκοπό την απαλλαγή τους από τη χρήση 
μάσκας, ένα μέτρο υψίστης σημασίας για τη 
δημόσια υγεία. 

«Τα νοσήματα βάσει των οποίων ένας ασθε-
νής δικαιούται για αμιγώς επιτακτικούς ια-
τρικούς λόγους να απαλλαχθεί από τη χρή-
ση μάσκας, είναι συγκεκριμένα (υπάρχουν 

αναρτημένες σχετικές οδηγίες στις ιστοσε-
λίδες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εται-
ρείας και του Υπουργείου Παιδείας, όσον 
αφορά στα παιδιά)»,επισημαίνει ο Σύλλογος 
και τονίζει:

«Είμαστε βέβαιοι ότι ως ιατρικό σώμα θα επι-
δείξετε τη δέουσα προσοχή, σύνεση, αλλά 
και φειδώ, τιμώντας το ιατρικό λειτούργημα. 
Οφείλετε να χορηγήσετε τέτοια βεβαίωση 
μόνο εφόσον η σχετική επιστημονική κρίση 
ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο της ειδι-
κότητας σας, όπως ο νόμος/κώδικας ιατρι-
κής δεοντολογίας (αρθ. 5 του ν. 3418/2005) 
επιτάσσει, και υπό την αυτονόητη προϋπό-
θεση ότι η κρίση αυτή στηρίζεται σε σαφή 
και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά/ιατρικά 
δεδομένα.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής: 
«Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε το 
μερίδιο της ατομικής ευθύνης που μας ανα-

λογεί για την προστασία του εαυτού μας και 
της κοινωνίας από τον φονικό ιό. η επιστη-
μονική κοινότητα έχει καταλήξει ότι η μάσκα 
αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο προστασίας 
και οφείλουμε όλοι να εφαρμόζουμε τις σχε-
τικές αποφάσεις της πολιτείας για τη χρήση 
της. Κάθε άποψη που παρεκκλίνει από τις δι-
εθνείς επιστημονικές απόψεις για τον επικίν-
δυνο αυτό ιό είναι κατακριτέα και καλούμε 
τα μέλη μας και την κοινωνία να την καταδι-
κάσει»

Υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 4 της  υπ  
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967/2020  [ΦΕΚ Β 
3162/31.7.2020] Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης ορίζεται  ότι από την υποχρέωση της 
χρήσης μάσκας εξαιρούνται 
α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας 
δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που 
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, 
όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων 
και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) 
ετών.»

Ξεκίνησαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για COVID-19 
και στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς της Αττικής από τα κλιμάκια 
του Συντονιστικού οργάνου του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής

Επείγουσα ανακοίνωση του ΙΣΑ σχετικά με την έκδοση ιατρικών 
πιστοποιητικών για τη χρήση της μάσκας
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Γιώργος Πατούλης: 
«Προστατεύουμε κάθε 
νοικοκυριό της Αττικής 
ξεκινώντας από τους πιο 
ευάλωτους, τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους  οχυρώνοντας 
τον επιδημιολογικό έλεγχο 
με στοχευμένο επιχειρησιακό 
σχέδιο»

Με εντολή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών και  Περιφερειάρχη Αττικής, έγινε 
σήμερα επίσκεψη κλιμακίων ΚΟΕΣ στον Δήμο 
Κρωπίας και ελήφθησαν ρινοφαρυγγικά δείγ-
ματα, από όλους τους εργαζόμενους των παιδι-
κών σταθμών και της Δημοτικής βιβλιοθήκης, 
σε συνεργασία με τον δήμαρχο Κρωπίας. Τα κλι-

μάκια πραγματοποιούν τους επιδημιολογικούς 
εργαστηριακούς ελέγχους με τις Κινητές Ομά-
δες Επισκέψεις στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττική, 
και  αποτελούνται από ιατρούς εξειδικευμένους 
και νοσηλευτές ΠΕ. Οι λείψεις των δειγμάτων γί-
νονται με την τεχνική PCR.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης δή-
λωσε: «Οι επιδημιολογικές λήψεις δειγμάτων 
σε αυτοδιοικητικούς σχηματισμούς, κρατικούς 
και ιδιωτικούς φορείς, για την προστασία των 
δομών και των ευπαθών  κοινωνικών ομάδων, 
αποτελεί,  τον κύριο στόχο του Κέντρου Επι-
χειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προστατεύουμε 
κάθε νοικοκυριό της Αττικής ξεκινώντας από 
τους πιο ευάλωτους, τα παιδιά και τους ηλικι-
ωμένους και οχυρώνοντας τον επιδημιολογικό 

έλεγχο με στοχευμένο επιχειρησιακό σχέδιο.»
 Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης δή-
λωσε :  «Από την αρχή της κρίσης της πανδημί-
ας- μεριμνά μας είναι η διασφάλιση της δημό-
σιας υγείας. Ιδιαίτερα σε κοινωνικές δομές και 
υπηρεσίες ώστε να προστατέψουμε παιδιά μας, 
τις οικογένειές μας, τους ηλικιωμένους μας. Σε 
αυτό το πλαίσιο αξιοποιούμε κάθε συνεργασία 
με αυτοδιοικητικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς 
φορείς. Μόνο με τήρηση των μέτρων δημόσι-
ας υγείας και την ατομική ευθύνη μπορούμε 
να τα καταφέρουμε.» Ο Δήμαρχος Κρωπίας 
Δημήτριος Κιούσης, ευχαρίστησε θερμά τον 
Γιώργο Πατούλη, Πρόεδρο του ΙΣΑ Περιφερει-
άρχη Αττικής, τον Δρ. Πάνο Ευσταθίου, από το 
Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής- ΙΣΑ 
και προέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρι-
σης Κρίσεων και τον Γεώργιο Ντούλα, ιατρό-χει-
ρουργό, υπεύθυνος ΚΟΕΣ (Κινητές Ομάδες Επί-
σκεψης στο Σπίτι) για την άψογη συνεργασία.

Στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) στο Αιγάλεω, 
συνεχίστηκαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για COVID-19 
από τα κλιμάκια του Συντονιστικού οργάνου του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής, παρουσία του Προέδρου του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχη Αττικής
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Γ. Πατούλης «Ζητούμε ένα 
ισχυρό και βιώσιμο σύστημα 
ΠΦΥ που θα καλύπτει τις 
ανάγκες όλων των ασθενών 
και θα αξιοποιεί το αξιόμαχο 
ιατρικό επιστημονικό της 
χώρας».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επι-
στολή στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, 
στην οποία τονίζει ότι μετά από 10ετή σχε-
δόν εμπειρία στη χορήγηση βεβαιώσεων 
λειτουργίας ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ, ο ΙΣΑ θε-
ωρεί χρέος του να προτείνει συγκεκριμένες 
κανονιστικές διατάξεις για την αναβάθμιση 
του νομικού πλαισίου με γνώμονα την προ-
στασία της υγείας, αλλά και τις σύγχρονες 
ανάγκες των ιατρών. 
Ειδικότερα, με τις προτάσεις του ο ΙΣΑ ειση-
γείται κυρίως τα ακόλουθα:
•Να	 ορίζεται	 σαφώς	 ότι	 για	 τη	 λειτουργία	

ενός φορέα ή και κάθε τμήματος ενός φορέα 
ΠΦΥ είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη πα-
ρουσία του επιστημονικά υπευθύνου ή του 
τυχόν ορισθέντος αντικαταστάτη του. 
•Να	ορίζεται	σαφώς	ότι	κάθε	ιατρός	δύναται	
να έχει έως τρείς επιστημονικές υπευθυνό-
τητες στην περιφέρεια του αυτού ή άλλου 
Ιατρικού Συλλόγου. Δεν πρόκειται για περι-
ορισμό στην επαγγελματική ελευθερία του 
ιατρού, αλλά για διασφάλιση της νόμιμης λει-
τουργίας κάθε φορέα δια της αυτοπρόσωπης 
παρουσίας του επιστημονικά υπευθύνου με 
γνώμονα την ορθή άσκηση της ιατρικής και 
την προστασία της υγείας των πολιτών. 
•Να	 δοθεί	 η	 δυνατότητα,	 σε	 μία	 περίοδο	
όπως η σημερινή, όπου κυρίως οι νέοι επι-
στήμονες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκο-
λίες στο επαγγελματικό τους ξεκίνημα, κοινό 
ιατρείο να διατηρούν και ιατροί διαφορετι-
κών ειδικοτήτων, εφόσον για τη λειτουργία 
του φορέα δεν απαιτείται ειδικός ή/και δια-
φορετικός εξοπλισμός.
•Να	ορίζεται	σαφώς	ότι	αρκεί	επαρκής	αερι-

σμός και φωτισμός εφόσον τούτο πιστοποιεί-
ται αρμοδίως από τον μηχανικό της Επιροπής 
Ελέγχου, όπως συμβαίνει και στα αντίστοιχα 
εξεταστήρια, ιατρεία και εργαστήρια δημο-
σίων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, 
αλλά και να επιτρέπεται υπό τις ίδιες προϋ-
ποθέσεις απόκλιση από τα μετρικά στοιχεία 
έως 20%. 
•Τέλος	προτείνεται	στον	έλεγχο	των	Ιατρικών	
Συλλόγων να εντάσσονται και όλα τα κοινω-
νικά και δημοτικά ιατρεία και εργαστήρια ή 
πολυϊατρεία με γνώμονα την προστασία της 
δημόσιας υγείας.  

«η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί 
έναν εξαιρετικά σημαντικό πυλώνα της προ-
στασίας της υγείας των πολιτών, της παροχής 
υπηρεσιών και τελικά της δημόσιας υγείας. Δι-
αχρονικό αίτημά μας είναι ένα ισχυρό και βιώ-
σιμο σύστημα ΠΦΥ που θα καλύπτει τις ανά-
γκες όλων των ασθενών και θα αξιοποιεί το 
αξιόμαχο ιατρικό επιστημονικό της χώρας», 
σχολιάζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Γ. Πατούλης: «Τώρα είναι η 
στιγμή να αποδείξουμε ως 
κοινωνία ότι σεβόμαστε τους 
συμπολίτες μας, συνεχίζουμε 
με ευθύνη να προστατεύουμε 
την Δημόσια Υγεία και 
παραμένουμε ενωμένοι για το 
κοινό καλό»

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής των Εμπει-
ρογνωμόνων για τον κορωνοϊό του ΙΣΑ και 
της Περιφέρειας Αττικής, συγκάλεσε ο Πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης , με αφορμή τις 
δυσμενείς εξελίξεις, σχετικά με την πορεία 
της επιδημίας στη χώρα μας.

Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν την έντονη 
ανησυχία τους για τα τελευταία επιδημιο-
λογικά δεδομένα και τόνισαν για άλλη μία 
φορά την ανάγκη για τη σωστή ενημέρωση 
των πολιτών για τους κινδύνους που διατρέ-
χουν και την ευαισθητοποίησή τους στα μέ-
τρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό.

Συζητήθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της 
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ και οι νέες 

δράσεις που θα δρομολογηθούν το επόμενο 
χρονικό διάστημα για τη θωράκιση του λε-
κανοπεδίου. Τονίστηκε ότι θα δοθεί ιδιαίτε-
ρη έμφαση στα σχολεία και σε χώρους εργα-
σίας υψηλής επικινδυνότητας, όπως είναι για 
παράδειγμα οι χώροι επεξεργασίας κρέατος 
και άλλων τροφίμων .Επίσης συζητήθηκε το 
θέμα των νέων Rapid test PCR real time, τα 
οποία φαίνεται ότι είναι αξιόπιστα και μπο-
ρούν να αποτελέσουν μια αξιόπιστη και γρή-
γορη λύση έγκαιρης διάγνωσης.

Παράλληλα αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί 
ένας αλγόριθμος με οδηγίες για τους επαγ-
γελματίες τους εργαζόμενους και τις επιχει-
ρήσεις αναφορικά με τον τρόπο που πρέ-
πει να ενεργήσουν σε περίπτωση ύποπτου 
κρούσματος.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Διανύουμε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, 
για την εξάπλωση της επιδημίας στη χώρα 
μας. ωστόσο πιστεύω ότι με ενότητα, ομο-
ψυχία και ατομική ευθύνη θα καταφέρουμε 
να βγούμε νικητές και σε αυτή την εθνική 
μάχη. Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής θα 

συνεχίσουν να συνδράμουν ενισχυτικά την 
εθνική προσπάθεια με στοχευμένες πρω-
τοβουλίες, που θα συμβάλλουν στην υγει-
ονομική θωράκιση της Αττικής απέναντι 
στον κορωνοϊό. Τώρα είναι η στιγμή να απο-
δείξουμε ως κοινωνία ότι σεβόμαστε τους 
συμπολίτες μας, συνεχίζουμε με ευθύνη να 
προστατεύουμε τη Δημόσια Υγεία και παρα-
μένουμε ενωμένοι για το κοινό καλό.»

η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τηλεδιά-
σκεψη, με τη συμμετοχή της κ. Χρυσούλας 
Νικολάου Καθηγήτριας Βιοπαθολογίας Ανο-
σολογίας Αντιπροέδρου ΚΕ.ΣΥ, του κ.Γιώρ-
γου Σαρόγλου Ομ. καθηγητή Παθολογίας- 
λοιμωξιολογίας, του κ. Χαρίλαου Κουτή, 
ομότιμου καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολογί-
ας και Δημόσιας Υγείας, της κυρίας Κυριακής 
Κανελλακοπούλου Παθολόγου-λοιμωξιολό-
γου, του κ. Ανδρέα Πάγκαλη ειδικού Παθο-
λόγου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. 
του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, 
Σ.Τσούκαλος Γ. Γραμματέας ,Τ.Χατζής, Π.λεο-
νάρδου, και εκ μέρους της Περιφέρειας Αττι-
κής ο Α. Βαθιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Υγεί-
ας και ο Π. Ευσταθίου, συντονιστής  της Ομά-
δας διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας.

Ο ΙΣΑ κατέθεσε στον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια, 
προτάσεις για την τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν 
τους ιδιωτικούς φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων 
για τον κορωνοϊό του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, 
συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
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Γιώργος Πατούλης: «Με 
επιχειρησιακό σχέδιο και με 
τη συνεργασία των δημοτικών 
αρχών συμβάλλουμε στην 
ενίσχυση της πρόληψης και 
της προστασίας των παιδιών 
μας και των ηλικιωμένων από 
την πανδημία του κορωνοϊού».

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττι-
κής και του ΙΣΑ πραγματοποίησαν σήμερα 
δειγματοληπτικούς ελέγχους για COVID-19 
στους φροντιστές, τους εκπαιδευτικούς και 
τους βρεφονηπιοκόμους των Βρεφονηπια-
κών σταθμών του Δήμου Περιστερίου.
Οι σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν 
με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής και 
Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
Γ. Πατούλη μετά τη διατύπωση σχετικού αι-
τήματος από τον Δήμο Περιστερίου.
Οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεις στο Σπίτι 
(ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας Αττικής και του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίες πραγμα-
τοποιούν τους επιδημιολογικούς εργαστηρι-
ακούς ελέγχους, αποτελούνται από ιατρούς 
εξειδικευμένους και νοσηλευτές ΠΕ. Οι λεί-
ψεις ρινοφαρυγγικών δειγμάτων γίνονται με 
την τεχνική PCR.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της δειγ-

ματοληψίας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί 
για τη πορεία υλοποίησής της, ενώ ο αντιδή-
μαρχος Υγείας Περιστερίου Γ. Μπεκιάρης, ο 
Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής 
Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) 
Α. Πλέτσης, καθώς και η Αντιπρόεδρος Ε. 
Ιατροπούλου, εξέφρασαν τις θερμές ευχαρι-
στίες τους για τη θετική ανταπόκρισή τους 
στο κάλεσμα τους για την πραγματοποίηση 
της σχετικής δράσης.

Το δειγματοληπτικό έλεγχο συντόνιζε ο 
επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ Δρ. Πάνος 
Ευσταθίου, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ο 
αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θ. Βα-
θιώτης. 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής Γιώργος Πατούλης, με δηλώσεις του 
επισήμανε:

«Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του 
Δήμου Περιστερίου και ιδιαίτερα του Αντι-
δημάρχου Υγείας κ. Μπεκιάρη, καθώς και 
του Προέδρου, αλλά και της Αντιπροέδρου 
της δομής των βρεφονηπιακών σταθμών, 
προκειμένου να προχωρήσουμε σε δειγμα-
τοληπτικά, αλλά και προληπτικά διαγνωστι-
κά τεστ για τον κορωνοϊό. Ιδιαίτερα τώρα, 
που ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, η εξέταση 
των φροντιστών, των εκπαιδευτών και των 
βρεφονηπιοκόμων από τα κλιμάκια της Πε-

ριφέρειας και του 
ΙΣΑ κρίνεται απο-
λύτως απαραίτη-
τη. Πρόκειται για 
προληπτικό μέ-
τρο, το οποίο θα 
προσδώσει ασφά-
λεια στα παιδιά και 
στις οικογένειές 
τους. Μέσα από τη 
σχετική διαδικα-
σία υπάρχει πλέον 
η σιγουριά ότι οι 
φροντιστές δε θα 
μεταφέρουν τον 

ιό επιστρέφοντας από τις διακοπές τους. η 
ασφάλεια των παιδιών είναι αυτή τη στιγμή 
προτεραιότητα για εμάς και ό,τι καλύτερο 
θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στις οι-
κογένειες του Περιστερίου. Κλείνοντας, θα 
ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον 
Δήμαρχο Περιστερίου, στον αρμόδιο αντι-
δήμαρχο, καθώς και σε όλους τους εθελο-
ντές, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που 
στελεχώνουν τα κλιμάκια της Περιφέρειας 
και του ΙΣΑ, οι οποίοι δίνουν καθημερινά 
τη μάχη εναντίον αυτής της πρωτόγνωρης 
πανδημίας. Όλοι μαζί εργαζόμαστε για ένα 
κοινό στόχο, να παραμένουν ασφαλείς και 
υγιείς οι πολίτες της Αττικής. Με επιχειρησια-
κό σχέδιο και με τη συνεργασία των δημοτι-
κών αρχών συμβάλλουμε στην ενίσχυση της 
πρόληψης και της προστασίας των παιδιών 
μας και των ηλικιωμένων».

Στους εργαζόμενους των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου 
Περιστερίου συνεχίστηκαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για CO-
VID-19, από τα κλιμάκια του Συντονιστικού οργάνου 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής. 
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Γ. Πατούλης: «Η χώρα μας 
κινδυνεύει να βρεθεί στο 
μάτι του κύκλωνα. Με 
υπευθυνότητα και ομοψυχία 
θα δώσουμε και αυτή 
τη δύσκολη μάχη και θα 
παραμείνουμε ασφαλείς.»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη 
αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού τα τε-
λευταία εικοσιτετράωρα σε όλη τη χώρα και 
ειδικά στο Νόμο Αττικής.
Ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να αναλάβουν την 
ευθύνη τόσο για την ατομική τους υγεία, όσο 
και για την ασφάλεια της κοινωνίας, και να 
συστρατευτούν με υπευθυνότητα στη μάχη 
ενάντια στον κοινό εχθρό.
Απευθύνει έκκληση, ειδικά στα άτομα νεα-
ρής ηλικίας, να τηρούν με σχολαστικότητα 
τα μέτρα προφύλαξης καθώς είναι και αυτοί 
ευάλωτοι στην λοίμωξη και εμφανίζουν σε 
μεγάλη συχνότητα σοβαρές επιπλοκές.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 

Γ. Πατούλης τονίζει τα εξής : «η επιδημιολο-
γική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας και 
ειδικά η Αττική χτυπά καμπανάκι κινδύνου. 
Είναι προφανές ότι κινδυνεύουμε το επόμε-
νο χρονικό διάστημα να βρεθούμε στο μάτι 
του κυκλώνα. Δεν επιτρέπεται καμία χαλά-
ρωση, ειδικά στις διακοπές, που ερχόμαστε 
σε επαφή με πολύ κόσμο. Τονίζουμε ότι οι 
επαγγελματίες όλων των κλάδων οφείλουν 
να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες πρόληψης 
της διασποράς του κορωνοϊού, που έχει θε-
σπίσει η πολιτεία. Ο εχθρός μας απειλεί πε-
ρισσότερο από ποτέ. Οφείλουμε να δείξουμε 
υπευθυνότητα και ομοψυχία, για να βγούμε 
νικητές κι από αυτή τη δύσκολη μάχη, όπως 
το πετύχαμε το προηγούμενο διάστημα. 
Θέλουμε ασφάλεια στις διακοπές, στις επαγ-
γελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας 
τόσο για τους πολίτες της χώρας μας, όσο και 
για τους επισκέπτες».
Ο ΙΣΑ τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη 
να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα προστα-
σίας που συνιστούν οι ειδικοί. 
Ειδικότερα :
• Αποφεύγουμε το συγχρωτισμό. Κρατάμε 

απόσταση 2 τουλάχιστον μέτρων από τους 
άλλους σε όλους τους χώρους.
• Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και σχολα-
στικά με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο 
διάλυμα και αποφεύγουμε την επαφή των 
χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).
• Χρησιμοποιούμε μάσκα σε όλους τους 
κλειστούς χώρους και στους ανοιχτούς σύμ-
φωνα με τις οδηγίες των ειδικών.
• Απολυμαίνουμε τις επιφάνειες με τις οποίες 
ερχόμαστε σε επαφή στην παραλία και σε 
άλλους δημόσιους χώρους (π.χ. ξαπλώστρες 
κ.τ.λ.)
• Απολυμαίνουμε τα χέρια μας, όταν ακου-
μπάμε αντικείμενα ευρείας χρήσης (πρίζες 
χερούλια ΑΤΜ κ.τ.λ.)
• Καλύπτουμε τον βήχα ή το φτέρνισμα με 
χαρτομάντιλο, το οποίο απορρίπτουμε άμε-
σα στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι δια-
θέσιμο, καλύπτουμε την περιοχή με το εσω-
τερικό του αγκώνα.
• Εάν εμφανίσουμε συμπτώματα λοίμωξης 
του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυ-
ρετός πονόλαιμος κ.τ.λ. ) παραμένουμε στο 
σπίτι σε απομόνωση και επικοινωνούμε άμε-
σα με το γιατρό.

Γιώργος Πατούλης: «Θα 
συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε 
για την ασφάλεια του 
κοινωνικού συνόλου και ειδικά 
των πιο ευάλωτων συμπολιτών 
μας. Στόχος μας η χώρα μας να 
παραμείνει ασφαλής» 

Κατόπιν εντολής του Πρόεδρου του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη, το Κέντρο Επιχειρήσεων 
της Περιφέρειας Αττικής-ΙΣΑ, από σήμερα, 
θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση δομή Ειδικών 

Ιατρών και Νοσηλευτών ΠΕ στο λιμάνι του 
Πειραιά, (Πύλη Ε1).  
Ειδικότερα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών 
και Νοσηλευτών ξεκινώντας από σήμερα, θα 
διενεργούν από τις 10 το πρωί και μετά, σε 
εθελοντική βάση, τυχαιοποιημένους δειγ-
ματοληπτικούς ελέγχους ρινοφαρυγγικού 
δείγματος με την τεχνική PCR, σε ταξιδιώτες 
με ύποπτα συμπτώματα για λοίμωξη από ιό 
SARS-CοV-2, όπως πυρετός ή βήχας, με έμ-
φαση σε αυτούς που επιστρέφουν από προ-
ορισμούς που κρίνονται ότι έχουν υψηλή 
επικινδυνότητα.
Τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται από το 
Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττι-

κής-ΙΣΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής εκτίμη-
σης της πορείας της Πανδημίας της λοίμω-
ξης COVID–19.
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισημαίνει 
τα εξής: 
« Τα κλιμάκια μας θα πραγματοποιήσουν 
όσους ελέγχους χρειάζεται προκειμένου να 
διαμορφώσουμε μία ικανοποιητική εικόνα 
και αναλόγως να προσαρμόσουμε τις δρά-
σεις μας το επόμενο διάστημα.
Θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε για την 
ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και ειδι-
κά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Στό-
χος μας η χώρα μας να παραμείνει ασφαλής»

Ο ΙΣΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη μεγάλη αύξηση 
των κρουσμάτων κορωνοϊού και καλεί τους πολίτες 
και τους επαγγελματίες όλων των κλάδων να τηρούν 
σχολαστικά τα μέτρα προφύλαξης 

Σε μόνιμη βάση στο λιμάνι του Πειραιά το κλιμάκιο του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής θα διενεργεί δειγματοληπτικούς 
ελέγχους για SARS-CοV-2 σε ταξιδιώτες
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η 10η Οκτωβρίου καθιερώθηκε το 1994 από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας 
ως η «Παγκόσμια ημέρα Ψυχικής Υγείας».
Το 10-12% του συνόλου του πληθυσμού 
όλων των ηλικιών με διαρκώς ανοδικές τά-
σεις πάσχει από ψυχικές ασθένειας και μόλις 
το μισό από αυτούς προσφεύγει στη στήριξη 
του ιατρού.
Ειδικά σε περιόδους κρίσεως όπως η παρού-
σα που διανύει η χώρα μας αλλά και ολόκλη-
ρος ο πλανήτης, η σημερινή μέρα αποκτά 
μία ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό.
Σε αυτή την κρίσιμη υγειονομική συγκυρία 
οι απαιτήσεις σε υπηρεσίες ψυχικής φροντί-

δας αυξάνονται και γίνονται πιο σύνθετες. 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να στηριχθούν 
ψυχολογικά οι πολίτες αυτή την περίοδο, 
μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1110 του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας, από την αρχή της 
πανδημίας, προσφέρουμε υπηρεσίες ψυχο-
λογικής υποστήριξης και καθοδήγησης από 
εξειδικευμένους επιστήμονες, με στόχο  τη 
διατήρηση της ισορροπίας και της συναι-
σθηματικής  τους υγείας.
Οι ψυχιατρικοί ασθενείς είναι μία ευάλωτη 
ομάδα ασθενών, που δεν μπορούν να αντι-
δράσουν και να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους. Γι’ αυτό χρειάζονται καθημερινή υπο-
στήριξη στα πλαίσια μιας κατάλληλα δομη-

μένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας που 
θα προβλέπει σχέδιο πρόληψης και περίθαλ-
ψης των ασθενών με ψυχική νόσο. Το πιο ση-
μαντικό είναι η ΠΡΟληΨη και η προαγωγή 
της ψυχικής υγείας, ενισχύοντας τους προ-
στατευτικούς ιατροκοινωνικούς παράγοντες 
και μειώνοντας τους παράγοντες κινδύνου. 
Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την 
υγεία των Ελλήνων πολιτών και θα συμβά-
λουμε, με όσα μέσα διαθέτουμε, στην προα-
γωγή της ψυχικής υγείας, στην πρόληψη των 
ψυχικών διαταραχών, στην ουσιαστική υπο-
στήριξη των οικογενειών των ψυχικά πασχό-
ντων και στη συνεχή ενημέρωση του πολίτη 
για τα θέματα της ψυχικής υγείας.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του καθώς 
δικαιώθηκαν οι αγώνες που έχει δώσει τα 
τελευταία χρόνια, για τη χορήγηση αντιβιο-
τικών μόνο με ιατρική συνταγή. H εφαρμογή 
του σχετικού Νόμου που προβλέπει τη χορή-
γηση αντιβιοτικών από τα φαρμακεία, μόνο 
με ηλεκτρονική συνταγή και αποτελεί νομο-
θετική πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας Β. 
Κικίλια μετά από αίτημα του ΙΣΑ, ξεκινά από 
την 1η Σεπτεμβρίου 2020 (πατήστε εδώ) 
Πρέπει να επισημανθεί ότι αποτέλεσε 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 Εισαγγε-

λέα, καθώς συσχετίζεται με τα υψηλά ποσο-
στά νοσοκομειακών λοιμώξεων στη χώρα 
μας. Πρόκειται μάλιστα για ένα από τα πρώ-
τα θέματα που έθεσε στον Υπουργό Υγείας 
με την ανάληψη των καθηκόντων του στις 
6-8-19. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την 
πραγματοποίηση του δίκαιου αυτού αιτή-
ματος, για το οποίο ο ΙΣΑ έχει δώσει μάχη 
τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να συγχα-
ρούμε τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια που 
πραγματοποίησε τη δέσμευσή του απέναντι 
στον ΙΣΑ και προχώρησε στην νομοθετική 
πρωτοβουλία για την επίλυση του σοβαρού 

αυτού θέματος. η κατάχρηση αντιβιοτικών 
και η χορήγηση φαρμάκων, χωρίς ιατρική 
συνταγή είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, για το 
οποίο ο ΙΣΑ έχει κάνει κατά καιρούς πολλές 
παρεμβάσεις και μάλιστα προσέφυγε στον 
εισαγγελέα, για την προστασία της δημόσιας 
υγείας. η χώρα μας κατέχει πολύ υψηλά πο-
σοστά, στην εμφάνιση ανθεκτικών μικροβί-
ων, τα οποία συχνά αποβαίνουν μοιραία για 
τους ασθενείς. Ζητούμε την αυστηρή εφαρ-
μογή του νόμου που απαγορεύει τη χορή-
γηση αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή, 
-όπως γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης –προκειμένου να προστατευ-
θεί ο πολίτης και η Δημόσια υγεία».

Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε 
την προσπάθεια για τη 
στήριξη των μαχόμενων 
γιατρών με νέες σημαντικές 
πρωτοβουλίες»

Ο ΙΣΑ ενημερώνει τα μέλη του ότι στο πρό-
γραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενί-
σχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδημία εντάσσονται και οι ιατροί και 
οι ιατρικές εταιρίες. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ.Πατούλης, τονίζει 
ότι πρόκειται για μία ακόμα σημαντική ενέρ-
γεια για τη στήριξη των γιατρών της Αθήνας, 
που παρά το γεγονός ότι επλήγησαν από την 
επιδημία κράτησαν ανοιχτά τα ιατρεία τους. 
«Αφουγκραζόμαστε την αγωνία των γιατρών 

που παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στην 
πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που μαστί-
ζει τη χώρα. Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα 
την οικονομική στήριξή τους για να κατα-
φέρουν να διατηρήσουν ανοιχτά τα ιατρεία 
όπως έκαναν με αυταπάρνηση και κατά τη 
διάρκεια του πρώτου επιδημικού κύματος. 
Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη στήριξη 
των μαχόμενων γιατρών με νέες σημαντικές 
πρωτοβουλίες» Ο ΙΣΑ ενημερώνει τα μέλη 
του ότι οι ιατροί και οι ιατρικές εταιρείες πε-
ριλαμβάνονται στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. για 
την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Περιφέρεια 
Αττικής και επλήγησαν από την πανδημία του 
Covid-19. η συγκεκριμένη χρηματοδότηση 
καλύπτει κεφαλαίο κίνησης ίσο με το 50% 
των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019 

με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 
ευρώ και μέγιστο ποσό 50.000,00 ευρώ. η 
υποβολή των προτάσεων θα γίνει μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων ( www.ependyseis.gr/mis). 

Οι γενικές προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, τα δι-
καιολογητικά ένταξης και όλοι οι γενικοί όροι 
της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά στη 
Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κεντρι-
κό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ Ελ. 
Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564, Αθήνα 
(Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος), Τηλ.:+30 
213 0166100 ή στο e-mail: attica-covid@
elanet.gr

Δήλωση του Προέδρου του ΙΣΑ, Περιφερειάρχη Αττικής 
και Προέδρου της Επιτροπής Υγείας της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλη 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Δικαιώθηκαν οι αγώνες του ΙΣΑ για την χορήγηση αντιβιοτικών 
μόνο με ιατρική συνταγή

Ενταξη ιατρων και ιατρικων εταιρειων στο προγραμμα 
της περιφερειας αττικης για την ενισχυση των επιχειρησεων 
που επληγησαν απο την πανδημια
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Γ. Πατούλης : «Ο ΙΣΑ είναι 
κοντά στους νέους γιατρούς 
πρόθυμος να συμβάλλει στην 
επίλυση των προβλημάτων 
τους.»
Ο ΙΣΑ ανταποκρινόμενος στο αίτημα της 
Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής 
Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα να κάνουν δω-
ρεάν τεστ για κορωνοϊό φοιτητές από όλη 
την Ελλάδα που συμμετέχουν σε εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα η Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής 
Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.), ζήτησε τη συνδρομή του 

Συλλόγου προκειμένου οι φοιτητές να υπο-
βληθούν σε τεστ για τον κορωνοϊό εν όψει 
της συμμέτοχης τους στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Ιατρική Απόβαση 2020», που προ-
βλέπει την επίσκεψη τους σε περιφερειακές 
μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα.

η πρώτη ομάδα φοιτητών επισκέφθηκε τον 
ΙΣΑ την περασμένη εβδομάδα και είχε συνά-
ντηση με τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη.

Μια ακόμα ομάδα φοιτητών επισκέφθηκε 
την Παρασκευή 28/8/2020 το Σύλλογο πα-
ρουσία του Α Αντιπροέδρου Φ. Πατσουρά-
κου. η λήψη των δειγμάτων έγινε από το 
εξειδικευμένο προσωπικό των Κινητών Ομά-

δων Επισκέψεων στο Σπίτι του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Σχολιάζοντας το θέμα ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής :
«Στην αναχαίτιση της επιδημίας οι νέοι παί-
ζουν σημαντικό ρόλο και ειδικά οι φοιτητές 
της ιατρικής πρέπει να αποτελέσουν το πα-
ράδειγμα για τους συνομηλίκους τους συμ-
βάλλοντας στην ευαισθητοποίηση τους. 
Είμαστε περήφανοι για το υψηλά επιστημο-
νικό επίπεδο των φοιτητών της ιατρικής και 
την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Ο 
ΙΣΑ είναι κοντά στους νέους γιατρούς πρό-
θυμος να συμβάλλει στην επίλυση των προ-
βλημάτων τους».

40 φοιτητές ιατρικής επισκέφθηκαν τον ΙΣΑ 
και έκαναν διαγνωστικό τεστ για Sars-CoV-2
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Γ. Πατούλης: «Προστατεύουμε 
τα παιδιά και τις ευπαθείς 
ομάδες δίνοντας έμφαση 
στην πρόληψη η οποία 
αποτελεί ισχυρό όπλο για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας»  

Στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων 
που διενεργούν καθημερινά σε προληπτική 
βάση, σε προνοιακές Δομές της Αττικής τα 
κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής  
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, επισκέφθηκαν 
σήμερα το Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατά-
στασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρη-
ση «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο Καματερό. Παρουσία του 
Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών 
και Νοσηλευτών πραγματοποίησαν δειγμα-
τοληπτικά τεστ για τον κορωνοϊό στο σύνολο 
των εργαζομένων. Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχη υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος 
του Ιδρύματος Ερωτόκριτος Νεόφυτος, ο Δι-
ευθυντής Ιωάννης Παπακωνσταντίνου και ο 
Παναγής Καρέλλας μέλος του Δ.Σ. Τον δειγμα-
τοληπτικό έλεγχο συντόνιζε ο επικεφαλής του 
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δρ. Π. 
Ευσταθίου. Οι Κινητές Ομάδες Επίσκεψης στο 
Σπίτι (ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας Αττικής και του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίες πραγ-
ματοποιούν τους επιδημιολογικούς εργαστη-
ριακούς ελέγχους αποτελούνται από ιατρούς 
εξειδικευμένους και νοσηλευτές ΠΕ. Οι λήψεις 
ρινοφαρυγγικών δειγμάτων γίνονται με την 
τεχνική PCR. Σε δηλώσεις του κ. Γ.Πατούλης 
επισήμανε τα εξής: «Προστατεύουμε τα παι-
διά και τις ευπαθείς ομάδες δίνοντας έμφαση 
στην πρόληψη η οποία αποτελεί ισχυρό όπλο 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σήμερα 
τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκονται στο 
Ίδρυμα "Θεοτόκος", ένα πρότυπο ίδρυμα για 
τη φροντίδα, την προστασία και αποκατάστα-
ση παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση.  
Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής προσέγγισης 
θέτουμε ως προτεραιότητα την εξασφάλιση, 
εκπαιδευτές και φροντιστές να είναι καλά 
στην υγεία τους.  Με τον Πρόεδρο του Ιδρύ-
ματος, κ. Ερωτόκριτο Νεόφυτο, αλλά και όλα 
τα στελέχη του έχουμε πολύ καλή συνεργασία. 
Στόχος μας είναι το επόμενο διάστημα να ανα-
πτύξουμε επιπλέον δράσεις και άλλες  μορφές 
συνεργασίας.  Στην παρούσα φάση, έξι Κλιμά-

κια της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ επι-
σκέπτονται προληπτικά προνοιακές δομές της 
Αττικής προκειμένου να πραγματοποιήσουν  
σε εκπαιδευτές και φροντιστές δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους.  Στα γηροκομεία έχουμε ήδη 
κάνει ελέγχους σε πάνω από 50 δομές και θα 
συνεχίσουμε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ όπου 
μας ζητηθεί».  Νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε το 
Επιχειρησιακό Κέντρο της Περιφέρειας Αττι-
κής στο Cosmos Center, όπου λειτουργεί το 
τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης και υποστή-
ριξης της Περιφέρειας για τον κορωνοιό (1112) 
αλλά και η συντονιστική βάση των κλιμακίων 
της Περιφέρειας και του ΙΣΑ οι οποίοι διενερ-
γούν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους  για  
λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2.
Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκε ο Επικεφαλής του 
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δρ. Π. 
Ευσταθίου. Ο κ. Γ.Πατούλης ενημερώθηκε για 
το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών που 
απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο για 
πληροφόρηση σχετικά με τον ιό (οι κλήσεις 

έχουν ξεπεράσει τις 95.000), ενώ όπως του επι-
σημάνθηκε οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που 
έχουν γίνει από τα κλιμάκια σε πολίτες, εργα-
ζόμενους και φιλοξενούμενους σε Δομές της 
Αττικής, έχουν ξεπεράσει, μέχρι σήμερα, τους 
4.000. Κατά την επίσκεψη του είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει με Ιατρούς, Νοσηλευτές αλλά 
και εθελοντές που στελεχώνουν το επιχειρη-
σιακό κέντρο και να τους εκφράσει τις θερμές 
του ευχαριστίες για την «ανιδιοτελή προσφο-
ρά» τους καθώς και για το υψηλό αίσθημα αλ-
ληλεγγύης που επιδεικνύουν. «Επιτελείτε ιερό 
έργο και συμβάλλετε ουσιαστικά στην εθνική 
προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπι-
σή και καλύτερη διαχείριση της πανδημίας» 
τόνισε και πρόσθεσε πως ξεκίνησε η β΄ φάση 
αυτής της πρωτοβουλίας που έλαβε η περι-
φέρεια, κατά την οποία δίνεται έμφαση στην 
ενίσχυση της προληπτικής προστασίας σε ερ-
γαζόμενους και άτομα που φιλοξενούνται σε 
Δομές αλλά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό 
των βρεφονηπιακών σταθμών. «Είστε μία ομά-
δα με μεγάλη εμπειρία πια και η συνεισφορά 
σας είναι πολύτιμη. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί 
θωρακίζοντας αποτελεσματικά την Αττική μας 
και ενισχύοντας το δίχτυ προστασίας στις ευ-
παθείς κοινωνικά ομάδες, δίνοντας έμφαση 
στα άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και στα παιδιά 
μας. η Περιφέρεια Αττικής θα είναι δίπλα τους 
με στοχευμένα μέτρα, συμμετέχοντας ουσι-
αστικά στην εθνική προσπάθεια. Σας ευχαρι-
στώ και πάλι για τις υπηρεσίες που προφέρε-
τε», επισήμανε καταλήγοντας ο κ. Πατούλης.

Παρουσία του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη, τα κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, διενήργησαν προληπτικά, 
δειγματοληπτικούς ελέγχους για  λοίμωξη από τον ιό SARS-
CoV-2 στο Iδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών 
και Νέων με Νοητική Υστέρηση «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο Καματερό
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Γ. Πατούλης: «Οι 
ελευθεροεπαγγελματίες 
γιατροί κράτησαν με 
αυταπάρνηση ανοιχτά τα 
ιατρεία τους στο πρώτο 
επιδημικό κύμα και απέδειξαν 
το υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο και την ανθρωπιά του 
επιστημονικού δυναμικού της 
χώρα μας»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελευθε-
ροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, 
που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από 
την αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΣΑ. Στο συ-
νέδριο, -το οποίο είχε μεγάλη συμμετοχή – 
συζητήθηκαν επίκαιρα επαγγελματικά και 
επιστημονικά θέματα. 
Δόθηκαν μεταξύ άλλων ενδιαφέροντα στοι-
χεία για την επίπτωση της λοίμωξης Covid-19 
στο καρδιαγγειακό σύστημα των ασθενών 

και τονίστηκε η ανάγκη παρακολούθησης 
των ασθενών ακόμα και μετά την ανάρρωσή 
τους. Επισημάνθηκε η ανάγκη να ενταθεί η 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τόσο του 
κοινού όσο και των επαγγελματιών υγείας 
για τον κίνδυνο που συνιστά ο κορωνοϊός 
για το καρδιαγγειακό σύστημα καθώς οι 
μελέτες έχουν δείξει ότι καρδιολογικά προ-
βλήματα μπορεί να εμφανίζονται μετά τη 
λοίμωξη και να παραμένουν σε λανθάνουσα 
κατάσταση. 
Για το λόγο αυτό τονίστηκε η ανάγκη να κι-
νητοποιηθούν οι καρδιολογικοί ασθενείς και 
να επαγρυπνούν. Αμερικανική μελέτη που 
δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Jama 
έδειξε ότι τα άτομα κάθε ηλικίας, που υπέ-
στησαν έμφραγμα παρουσίασαν διπλάσια 
πιθανότητα θανάτου κατά την περίοδο της 
πανδημίας σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια.
Οι ασθενείς δίσταζαν λόγω της επιδημίας να 
προσεγγίσουν τα νοσοκομεία, ακόμη και εάν 
εμφάνιζαν επικίνδυνα συμπτώματα. Επιπλέ-
ον οι σχετικές μελέτες υπογραμμίζουν ότι οι 
αλλαγές στον τρόπο ζωής και το στρες για 
το ενδεχόμενο μόλυνσης από κορωνοϊό παί-

ζουν ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης κάποιου 
καρδιαγγειακού επεισοδίου.
Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, ο Πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης συνεχάρη τον 
Πρόεδρο του Συνεδρίου και της Ένωσης 
Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελ-
λάδος Φ. Πατσουράκο, για την άριστη διορ-
γάνωση και αναφέρθηκε στον καθοριστικό 
ρόλο και τη συμβολή των ιδιωτών ελευθε-
ροεπαγγελματιών καρδιολόγων της χώρας 
μας στην κρίσιμη χρονική στιγμή της υγειο-
νομικής κρίσης κατά την οποία παρέμειναν 
στις επάλξεις στηρίζοντας τον ασθενή και τη 
δημόσια υγεία. 
«Σε αυτό τον αγώνα για την υγειονομική 
θωράκιση της χώρας και την προστασία του 
πολίτη από την πρωτόγνωρη επιδημία είμα-
στε όλοι μαζί. Οι ελευθεροεπαγγελματίες 
γιατροί κράτησαν με αυταπάρνηση ανοιχτά 
τα ιατρεία τους στο πρώτο επιδημικό κύμα 
και απέδειξαν το υψηλό επιστημονικό επί-
πεδο και την ανθρωπιά του επιστημονικού 
δυναμικού της χώρα μας. Με ενότητα και 
ομοψυχία θα δώσουμε και αυτή τη μάχη και 
θα βγούμε νικητές.» Τόνισε ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Η επίπτωση της Covid-19 στο καρδιαγγειακό σύστημα 
των ασθενών και η ανάγκη για μακροχρόνια παρακολούθησή τους, 
τονίστηκε στο πλαίσιο του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος
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Γ. Πατούλης: «Στηρίζουμε 
σημαντικές αθλητικές 
διοργανώσεις που θα 
προβάλλουν διεθνώς την 
Αττική μας, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την προάσπιση της 
δημόσιας υγείας»

Παρουσία του Προέδρου του 
ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη, κλιμάκια εξειδικευ-
μένων Ιατρών και Νοσηλευ-
τών του ΙΣΑ και της Περιφέρει-
ας Αττικής μετέβησαν σήμερα 
στο ΟΑΚΑ και διενήργησαν, 
προληπτικά, περίπου 500 τεστ 
για Covid-19, στο προσωπικό 
του ΟΑΚΑ και της ΚΑΕ ΑΕΚ, 
που θα συμμετάσχουν στη διεθνή διοργάνω-
ση «2020 Basketball Champions League Final 
8». η Δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής με 
ποσό ύψους 220.000 ευρώ, στην ευρωπαϊ-
κή διοργάνωση «2020 Basketball Champions 
League Final 8», που θα διεξαχθεί το διάστημα 
από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρί-
ου 2020, στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο 
Νίκος Γκάλης στο ΟΑΚΑ. Κατά τη διενέργεια 
των ελέγχων παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της 
ΚΑΕ ΑΕΚ Μ. Αγγελόπουλος, ο Επικεφαλής του 
Επιχειρησιακού Κέντρου της Περιφέρειας Ατ-
τικής και του ΙΣΑ Π. Ευσταθίου και η σύμβου-
λος της Περιφέρειας σε θέματα αθλητισμού Χ. 
Γαλανοπούλου.  Παράλληλα με τους ελέγχους, 
κλιμάκια εκπαιδευμένων ψυχολόγων ενημέ-
ρωσαν το προσωπικό του ΟΑΚΑ και της ΚΑΕ 

ΑΕΚ σχετικά με τη νέα υπηρεσία του τηλεφω-
νικού κέντρου υποστήριξης πολιτών 1110 της 
Περιφέρειας και του ΙΣΑ, καθώς θα λειτουργεί 
πλέον και νέα τηλεφωνική γραμμή, μέσω της 
οποίας πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται 
σε ειδική ομάδα εκπαιδευμένων ψυχολόγων 
για υποστήριξη, από τις 9 το πρωί έως και τις 
9 το βράδυ. Σε δηλώσεις του ο  κ. Γ. Πατούλης 
επισήμανε τα εξής: «Σήμερα βρισκόμαστε στο 

ΟΑΚΑ στο πλαίσιο μίας 
πολύ σημαντικής δρά-
σης, καθώς τα εξειδι-
κευμένα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και 
του ΙΣΑ θα πραγματοποιήσουν περίπου 500 
μοριακούς ελέγχους για τον Covid-19 σε όλους 
τους εργαζομένους της ΚΑΕ AeK και του ΟΑΚΑ, 
οι οποίοι βρίσκονται στις επάλξεις για την επι-
τυχία της διεξαγωγής της διεθνούς διοργάνω-
σης «2020 Basketball Champions League Final 
8». Στόχος μας να συμβάλουμε στην καλύτερη 
θωράκιση των εργαζομένων, προκειμένου σε 
λίγες μέρες να μπορούμε να απολαύσουμε, σε 
συνθήκες ασφάλειας, αυτό το σημαντικό αθλη-
τικό γεγονός. Πρόκειται για  μία σημαντική 
αθλητική διοργάνωση που θα συμβάλλει στην 
προβολή και στην ανάδειξη της υπεραξίας της 
Αττικής μας αλλά και της χώρας μας, σε διεθνές 

επίπεδο.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω  τον Πρό-
εδρο της ΚΑΕ ΑΕΚ Μ. Αγγελόπουλο, ο οποίος 
έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η δι-
οργάνωση με απόλυτο σεβασμό στο αθλητικό 
πνεύμα αλλά και στην προάσπιση της δημόσι-
ας υγείας.»

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΕΚ Μ. Αγγελόπουλος 

επισήμανε: «Σήμερα  στην 
ουσία κηρύσσουμε την 
έναρξη των εργασιών για 
το FINAL8 που  θα ξεκινή-
σει την ερχόμενη εβδομά-
δα. Με πρωτοβουλία της 
Περιφέρειας Αττικής και 
του ΙΣΑ θα διενεργηθούν 
τεστ για τον κορωνοϊό σε 
όλους τους εργαζόμενους 

και όλους όσους εμπλέκονται στην πρώτη αυτή 
διεθνή διοργάνωση που γίνεται παγκοσμίως, 
μετά τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για ένα πολύ 
σημαντικό αθλητικό γεγονός και η προβολή 
της χώρας μας θα είναι τεράστια καθώς είναι 
η πρώτη διοργάνωση που γίνεται παγκοσμί-
ως μετά το lockdown του Φεβρουαρίου. Θέλω 
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Περιφέρεια για 
αυτή τη μοναδικής έκτασης πρωτοβουλία, κα-
θώς πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό τεστ 
που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τα εξειδικευ-
μένα κλιμάκιά της. Είναι πολύ σημαντικό που η 
Περιφέρεια στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη συ-
γκυρία μία δράση και ένα γεγονός, το οποίο θα 
προβάλει τη χώρα μας παγκοσμίως.»

Κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, παρουσία 
του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, 
διενήργησαν περίπου 500 προληπτικούς ελέγχους 
για την ανίχνευση του Covid-19 στο προσωπικό του ΟΑΚΑ 
και της ΚΑΕ ΑΕΚ, που θα συμμετάσχουν στη διεθνή διοργάνωση 
2020 Basketball Champions League Final 8»
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Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγε-
σία του Υπουργείου Υγείας (πατήστε εδώ για 
την επιστολή), με την οποία ζητά την τροπο-
ποίηση των ενδείξεων των ομάδων αυξημέ-
νου κινδύνου, για τον εποχικό αντιγριπικό 
εμβολιασμό.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ο ΙΣΑ 
έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει αυξημένη ζήτη-
ση εμβολίων από κατηγορίες ανθρώπων, οι 
οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες 
αυξημένου κινδύνου πλην όμως παρέχουν 

υπηρεσίες σε χώρους όπου υπάρχει αυξημέ-
νος αριθμός ατόμων (π.χ. εκπαιδευτικοί).
«ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι κρίνεται σκόπι-
μο και αναγκαίο να τροποποιηθεί ο προσδι-
ορισμός των ομάδων αυξημένου κινδύνου, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης και για αυτές 
τις κατηγορίες. Περαιτέρω, θα θέλαμε να 
επισημάνουμε και την ανάγκη τροποποίησης 
των ενδείξεων των ατόμων που ανήκουν στις 
ομάδες αυξημένου κινδύνου, αναφορικά με 

την καρδιακή νόσο, καθώς η πρόβλεψη είναι 
μόνο για όσους έχουν σοβαρή αιμοδυνα-
μική διαταραχή. Τούτο διότι, φρονούμε ότι 
επιστημονικά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
για άτομα με γενικά σοβαρή καρδιακή νόσο, 
καθώς και οι ασθενείς αυτοί πρέπει να εντα-
χθούν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου’, επι-
σημαίνει ο ΙΣΑ και καταλήγει:
“Θεωρούμε ότι η Πολιτεία έχει πράξει τα δέο-
ντα ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια των εμ-
βολίων και να προστατευθεί ο πληθυσμός’’.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επι-
στολή στην ηΔΙΚΑ και στον ΕΟΠΥ, στην οποία 
ζητά την τροποποίηση της πλατφόρμας του 
συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφη-
σης αναφορικά με την απαιτούμενη ενημέ-
ρωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων κάθε 
τρεις μήνες. Ειδικότερα, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι 
έχει γίνει αποδέκτης, πολλών διαμαρτυριών 
από τα μέλη του για τον χρόνο που απαιτείται 
να αφιερώνουν για μια καθαρά γραφειοκρα-
τική διαδικασία.
«ως εκ τούτου, προτείνουμε να μην απαιτεί-

ται η εκ νέου υποβολή των πρωτοκόλλων, 
υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχουν 
μεταβληθεί οι τιμές στις εξετάσεις του ασθε-
νή, και να δίδεται η δυνατότητα της επιλογής 
«διατήρηση του ίδιου πρωτοκόλλου» και της 
ίδιας θεραπείας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, η οιαδήποτε 
αλλαγή στις τιμές πάθησης του ασθενή, είναι 
αυτονόητο ότι θα πρέπει εκ νέου να συμπλη-
ρωθεί το θεραπευτικό πρωτόκολλο και αντί-
στοιχα η φαρμακευτική θεραπεία. Εάν όμως 
ο ιατρός βεβαιώνει ότι η κατάσταση της υγεί-

ας του ασθενή, παραμένει αμετάβλητη, θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης 
συνταγογράφησης, με την ίδια θεραπεία με 
αντιγραφή της τελευταίας συνταγής. 
Το ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο να πραγμα-
τοποιηθεί άμεσα, καθώς αυτήν την πολύ δύ-
σκολη περίοδο που βιώνουμε όλοι, - πολλώ 
δε μάλλον οι ιατροί- απαιτείται η μείωση της 
γραφειοκρατίας και της εξοικονόμησης χρό-
νου με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσμα-
τικότερη εξυπηρέτηση των ιατρών», καταλή-
γει ο ΙΣΑ στην επιστολή του.

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο δικός σας 
σύλλογος, από την αρχή της πανδημίας διέ-
θεσε όλες του τις δυνάμεις στην προάσπιση 
της υγείας των πολιτών μέσα από συγκεκρι-
μένα σχέδια και υλοποιώντας πολλά ανάλογα 
προγράμματα.
Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του ΙΣΑ 
απετέλεσε η προστασία της σχολικής κοινό-
τητας και η διασφάλιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.
Αρχικά, με το αναγκαίο κλείσιμο όλων των 
σχολείων, για το οποίο ο ΙΣΑ είχε από την 
αρχή ξεκάθαρη θέση, στη συνέχεια με το 
ασφαλές προσωρινό άνοιγμα για την ολο-
κλήρωση της σχολικής χρονιάς 2019 – 2020 
και τέλος με την ακόμη πιο ασφαλή έναρξη 
της νέας σχολικής περιόδου 2020 – 2021 και 
μάλιστα εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων.
Στην τελευταία αυτή συγκυρία ο ΙΣΑ έγκαιρα 
σχεδίασε και υλοποίησε δράσεις προς την 
κατεύθυνση της ενημέρωσης όλων, εκπαι-
δευτικών, γονέων και μαθητών, για το πώς η 
επιστροφή στα θρανία θα γίνει με τον πλέον 
ασφαλή τρόπο.
Συγκεκριμένα, δημιούργησε και διένειμε – 
άμεσα και έμμεσα [ηλεκτρονικά] ένα δίπτυχο 

φυλλάδιο με τις απαραίτητες οδηγίες για την 
καθημερινή συμμόρφωση των παιδιών στα 
μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό 
Οργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα στις 
10/9/2020, πριν δηλαδή από την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς (14/9/2020), κατά την 
οποία έγκριτα μέλη του ΙΣΑ παρουσίασαν τα 
τελευταία δεδομένα τις πανδημίας καθώς και 
τα βασικά μέτρα πρόληψης και προφύλαξης 
μέσα στο σχολικό περιβάλλον σε εκπαιδευτι-
κούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.
Τέλος πάντα σε διαδικτυακή σύνδεση ο Πρό-
εδρος και μέλη του ΔΣ επικοινώνησαν με 
σχεδόν όλους τους Διευθυντές Εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας Αττικής μέσω των αντίστοι-
χων εκπαιδευτικών διευθύνσεων και απάντη-
σαν σε καίρια ερωτήματα τους.
Από αυτήν ακριβώς την επικοινωνία προέ-
κυψε η διαπίστωση ότι το μεγαλύτερο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία είναι 
η έλλειψη ιατρικής κάλυψης.
λαμβάνοντας αυτήν τη διαπίστωση υπ’ όψη 
του, ο ΙΣΑ στην τελευταία συνεδρίαση του 
ΔΣ (1/10/2020) αποφάσισε να δράσει άμεσα, 
θεωρώντας ότι στα πλαίσια του ιατροκοινω-
νικού του ρόλου, οφείλει να πάρει επάνω του 

τη λύση κι αυτού του προβλήματος.
Αγαπητές, αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας προσκαλώ να συμβάλλετε σ’ αυτήν τη 
νέα πρωτοβουλία του Συλλόγου σας, δηλώ-
νοντας συμμετοχή στην κάλυψη των εκπαι-
δευτηρίων της επιλογής σας για την παροχή 
σε αυτά των εθελοντικών σας συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών τόσο στους εκπαιδευτικούς 
όσο και στους μαθητές, όταν έχουν την ανά-
γκη σας.
Ο ΙΣΑ θα σας εφοδιάσει με τις απαραίτητες 
επίκαιρες γνώσεις, συμπληρώνοντας αυτές 
που ήδη έχετε, με ταχύρρυθμη διαδικτυακή 
εκπαίδευση, στην οποία ειδικοί – μέλη του 
ΙΣΑ θα αναλάβουν την παρουσίαση των τε-
λευταίων δεδομένων από την ελληνική και 
παγκόσμια κοινότητα.
η παρακολούθηση από εσάς της εκπαιδευ-
τικής ημερίδας θα πιστοποιηθεί με την ανά-
λογη βεβαίωση και η συμμετοχή σας στη 
δράση αυτή θα γίνει μέσω των διαδικασιών 
του ΙΣΑ, ο οποίος θα σας παρέχει και τη νομι-
μοποιητική κάλυψη.
Θεωρώντας ότι θα ανταποκριθείτε και σ’ 
αυτό το κάλεσμα του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών, σας ευχαριστώ από καρδιάς εκ των 
προτέρων.

Τροποποίηση των ενδείξεων των ομάδων αυξημένου κινδύνου 
για τον εποχικό αντιγριπικό εμβολιασμό ζητά ο ΙΣA

Επιστολή του ΙΣΑ στην ΗΔΙΚΑ και στον ΕΟΠΥ σχετικά με την 
απαιτούμενη ενημέρωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων κάθε 3 μήνες

Πρόγραμμα εθελοντικής συμβουλευτικής σε εκπαιδευτικούς 
και μαθητές
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Γ. Πατούλης: «Αναπτύσσουμε 
ένα ευρύ πλέγμα δράσεων 
με στοχευμένες πολιτικές 
πρόληψης και στήριξης των 
πολιτών»

η ανάγκη για τον αντιγριπικό εμβολιασμό 
των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψη-
λού κινδύνου τονίστηκε μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο της σύσκεψης της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής για τον κορωνοϊό.
Ο ΙΣΑ πρόκειται να αποστείλει στα μέλη του 

ένα ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνει 
το άτομο που πρόκειται να κάνει το αντιγρι-
πικό εμβόλιο, μετά την κλινική εξέταση από 
το γιατρό. Επισημάνθηκε ότι δεν θα πρέπει 
να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, 
μεταξύ της συνταγογράφησης και τον εμβο-
λιασμό γιατί είναι πιθανόν να έχουν αλλάξει 
τα δεδομένα της υγείας του ατόμου που θα 
εμβολιαστεί κάτι για το οποίο ο γιατρός που 
έχει συνταγογραφήσει το εμβόλιο, δεν φέρει 
ευθύνη. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι ο μόνος αρμόδιος 
για τον εμβολιασμό είναι ο θεράπων γιατρός, 
ο οποίος μπορεί να αξιολογήσει την υγεία 
του ασθενούς κατά τη διάρκεια του εμβολι-
ασμού.

Επίσης τα μέλη της Επιτροπής τόνισαν ότι εί-
ναι απόλυτα ασφαλής, η χρήση της μάσκας 
για τα παιδιά άνω των 2 ετών. Σύμφωνα με τα 
διεθνή επιστημονικά δεδομένα, η χρήση της 
μάσκας δεν συνοδεύεται από υπερκαπνία 
σε άτομα με φυσιολογική αναπνευστική λει-
τουργία.
Επιπλέον τα παιδιά που πάσχουν από σοβα-
ρό χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα, συγγε-
νή καρδιοπάθεια ή σύνδρομο ανοσοανεπάρ-
κειας έχουν μεγάλο κίνδυνο σοβαρής νόσου 
εφ’ όσον μολυνθούν από τον κορωνοϊό και 
θα πρέπει να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέ-
τρα προφύλαξης.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε την 
ανάγκη συστηματικής και υπεύθυνης ενημέ-
ρωσης των παιδιών, των εκπαιδευτικών και 
γενικότερα των πολιτών για τη χρήση της 
μάσκας, τη σχολαστική τήρηση των κανόνων 
προστασίας και το χειρισμό των δύσκολων 
καταστάσεων που προκύπτουν από την επι-
δημία.
«η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ πρόκειται 
να αναλάβουν το επόμενο χρονικό διάστημα 
νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πολι-
τών και την υγειονομική θωράκιση της Αττι-
κής. Στόχος μας είναι κανένας πολίτης να μην 
αισθάνεται αβοήθητος μέσα στη σοβαρή 
αυτή υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζει 
η χώρα και ειδικά το λεκανοπέδιο. Αναπτύσ-
σουμε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων με στοχευ-
μένες πολιτικές πρόληψης και στήριξης των 
πολιτών», τόνισε ο κ. Πατούλης.

Γ. Πατούλης: «Καλούμε τους 
πολίτες να μη παρασύρονται 
από σκοταδιστικές απόψεις, 
ανυπόστατες επιστημονικά 
θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό 
τους και την κοινωνία».

O ΙΣΑ, για μία ακόμα φορά, τονίζει ότι η πα-
ραπληροφόρηση του κοινού για την επιδη-
μία και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να 
ληφθούν αποτελεί πράξη που θέτει σε σοβα-
ρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Τονίζει ότι πρό-
κειται να εξαντλήσει την αυστηρότητά του, 
στο πλαίσιο της πειθαρχικής αρμοδιότητάς 
του, σε περιπτώσεις που μέλη του συμμετέ-
χουν στη διάδοση απόψεων που δεν συμβα-

δίζουν με τις διεθνείς επιστημονικές απόψεις 
για την επιδημία.
Ήδη έχει παραπέμψει στα πειθαρχικά όργα-
να μέλη του που έχουν παραβεί την ιατρική 
δεοντολογία και διασπείρουν ανυπόστατες 
επιστημονικά απόψεις για την επιδημία που 
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Παράλληλα πρόκειται να απευθυνθεί στη 
δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σχετικά 
με κακόβουλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης που σχετίζονται με τη χρήση 
μάσκας και τα άλλα μέτρα ατομικής προ-
στασίας. Ο ΙΣΑ καλεί για άλλη μια φορά τους 
πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 
Υγείας και του ΕΟΔΥ και να μη παρασύρονται 
από σκοταδιστικές και ανυπόστατες απόψεις 
για τη χρήση της μάσκας και των υπολοίπων 

μέτρων προστασίας. Καλεί επίσης τους για-
τρούς μέλη του να σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων και να μην υιοθετούν αντιεπι-
στημονικές απόψεις που θέτουν σε σοβαρό 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία κατά την κρίσιμη 
αυτή περίοδο  που διανύουμε.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε: «Καταδικάζουμε απερίφρα-
στα, ανυπόστατες και επικίνδυνες απόψεις 
σχετικά με την πανδημία και τα μέτρα προ-
φύλαξης που αποπροσανατολίζουν το κοινό 
και βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ο 
ΙΣΑ θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του απέ-
ναντι σε μέλη του που δεν ενστερνίζονται  τις 
διεθνείς επιστημονικές απόψεις για το θέμα, 
ωστόσο καλούμε και τους πολίτες να μη πα-
ρασύρονται και βάζουν σε κίνδυνο τόσο τον 
εαυτό τους όσο και την κοινωνία.»

Σύσκεψη της της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής για τον κορωνοϊό, 
συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 

Ο ΙΣΑ τονίζει για μία ακόμα φορά ότι η παραπληροφόρηση 
του κοινού για την επιδημία και τα μέτρα προστασίας αποτελεί 
πράξη που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία
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Γ. Πατούλης : «Δημιουργούμε 
Ακαδημία Ενημέρωσης 
των ιατρών μελών μας που 
επιθυμούν να συμμετέχουν 
στη νέα αυτή σημαντική 
δράση του ΙΣΑ. Πιστεύουμε 
ότι ο ενημερωμένος πολίτης 
παραμένει ασφαλής»

Νέα σημαντική πρωτοβουλία, για την ενη-
μέρωση των πολιτών και την υγειονομική 
θωράκιση της Αττικής πρόκειται να πάρει ο 
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μετά από εισή-
γηση του Προέδρου Γ.Πατούλη, δημιουργεί-
ται Ομάδα Πιστοποιημένων Ιατρών που θα 
αναλάβουν την ενημέρωση του κοινού με 
στοχευμένες δράσεις, σε δομές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, σχολεία, Συλλόγους Γονέων 
και Κηδεμόνων κ.α. Οι έγκριτοι επιστήμο-
νες που συγκροτούν την επιστημονική Επι-
τροπή του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, 

θα αναλάβουν τον εκπαιδευτικό ρόλο στην 
Ακαδημία Ενημέρωσης για τον Sars-CoV-2, 
των ιατρών μελών του ΙΣΑ που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν εθελοντικά στη σημαντική 
αυτή δράση.
Ειδικότερα, θα συγκροτηθεί ομάδα διαφο-
ρετικών κλινικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα 
παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια, 
τα οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν 
τα παρακάτω θέματα:
•	 Ενημέρωση	για	την	παγκόσμια	πορεία	της	
πανδημίας
•	 Επιδημιολογία	της	επίπτωσης	στον	ελλαδι-
κό χώρο
•	 Τα	 γενικά	 αποδεκτά	 μέτρα	 προφύλαξης	
και αποφυγής της μετάδοσης
•	 Οι	τεχνικές	ανίχνευσης	του	κορωνοϊού
•	 Τα	 προληπτικά	 μέτρα	 που	 λαμβάνονται	
μέσα στα σχολεία
•	 Η	συνολική	διαχείριση	ενός	έκτακτου	πε-
ριστατικού που να αφορά μέλος της σχολι-
κής κοινότητας
•	 Νοσηλεία,	φαρμακευτική	αγωγή	και	απο-

θεραπεία ασθενών
•	 Ανοσολογική	 απάντηση	 του	 οργανισμού	
και η εξέλιξη στη δημιουργία ενός αποτελε-
σματικού εμβολίου

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Στόχος μας είναι ο ενημερωμένος πολίτης 
που μπορεί να προστατέψει τόσο τον εαυτό 
του όσο και το περιβάλλον του από το φονι-
κό ιό. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΙΣΑ και η 
Περιφέρεια Αττικής θα αναλάβουν μία ακόμα 
σημαντική πρωτοβουλία, με στόχο την ενη-
μέρωση του κοινού για σημαντικά θέματα 
όπως είναι τα μέτρα προστασίας σε ατομικό 
επίπεδο ή σε επίπεδο κοινότητας, η διαχείρι-
ση πιθανού κρούσματος και αλλά σημαντικά 
θέματα που θα ενισχύσουν τη φαρέτρα της 
κοινωνίας απέναντι στην επιδημία. Οι γιατροί 
της Αθήνας που όλο αυτά τα χρόνια έχουν 
αποδείξει το υψηλό βαθμό κοινωνικής ευαι-
σθησίας που διαθέτουν θα αναλάβουν και 
αυτή τη σημαντική δράση.»

Ο ΙΣΑ συγκροτεί ομάδα Πιστοποιημένων Ιατρών 
που θα αναλάβουν την ενημέρωση για τον Sars-CoV-2, 
σε σχολεία και κλειστές δομές

Στην επιτυχή αντιμετώπιση των εγκύων, που 
είναι θετικές στον SARS-Cov-2, από  την Γ’ Μαι-
ευτική και Γυναικολογική Κλινική, του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στον ΠΓΝ «Αττικόν», αναφέρθηκε ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 μέχρι 
σήμερα έχουν αντιμετωπιστεί δεκαοκτώ κυή-
σεις από μητέρες θετικές στον κορωνοϊό SARS-
CoV-2.  Οι λεχωίδες και οι έγκυες με SARS-CoV-2 
λοίμωξη νοσηλεύονται στην ειδική πτέρυγα 
του Αττικού Νοσοκομείου για COVID-19 λοι-
μώξεις. Τα νεογνά νοσηλεύονται σε θερμοκοι-
τίδα σε ειδικό θάλαμο στη μονάδα προώρων 
νεογνών για παρακολούθηση. η Διευθύντρια 
της Γ’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής, 
καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου, σε συνεργα-

σία με την Προϊσταμένη της αίθουσας τοκετών 
κυρία Ελένη Αλεξίου και την Επιτροπή Νοσο-
κομειακών λοιμώξεων του Αττικού Νοσοκο-
μείου έχουν θεσπίσει πρωτόκολλο διαχείρισης 
και έχουν ορίσει ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
επεμβάσεων για τη διεκπεραίωση τοκετού σε 
γυναίκες θετικές στον ιό SARS-CoV-2 είτε φυσι-
ολογικά είτε με καισαρική τομή.

Οκτώ επίτοκες γέννησαν στον ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο της Γ’ Μαιευτικής-Γυναικολογι-
κής Κλινικής ΕΚΠΑ υγιή μωρά, τα οποία ήταν 
αρνητικά στον SARS-CoV-2. Μία γυναίκα γέν-
νησε με φυσιολογικό τοκετό, μία με αναρρο-
φητική εμβρυουλκία και έξι με καισαρική τομή, 
λόγω μαιευτικών ενδείξεων. Πέντε έγκυες με 
κύηση πρώτου τριμήνου νοσηλεύτηκαν με συ-
μπτωματολογία λοίμωξης Covid-19 και τέσσε-

ρις με κύηση τρίτου τριμήνου. 

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών που βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην 
επιδημία, στέκεται δίπλα στην προσπάθεια 
της Γ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αποτελεί 
πρότυπη κλινική αναφοράς με πανελλαδική 
προσέλευση περιστατικών, για τη διαχείριση 
εγκύων με λοίμωξη COVID-19 και συγχαίρει την 
Καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου, τους συνερ-
γάτες της και την επιστημονική ομάδα του ΠΓΝ 
«Αττικόν», για την επιτυχή προσπάθειά τους να 
δημιουργήσουν ασφαλείς συνθήκες τοκετού 
για τις έγκυες με λοίμωξη από τον ιό αυτό, που 
όπως φαίνεται δημιουργεί αρνητικές επιδρά-
σεις και στο αναπαραγωγικό σύστημα », τόνισε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ.

Στην επιτυχή αντιμετώπιση των εγκύων που είναι θετικές στον SARS-
CoV-2, από την Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Αθηνών 
στον ΠΓΝ «Αττικόν», αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει απε-
ρίφραστα την φασίζουσα συμπεριφορά των 
ατόμων που εισέβαλαν  στο γραφείο της κας 
Ελένης Γιαμαρέλλου, Καθηγήτριας Παθολογίας 
λοιμώξεων του ΕΚΠΑ και μέλους της Επιτροπής 
λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη πράξη, απέναντι 
σε μια εξαιρετική επιστήμονα κι άνθρωπο, την 
οποία οφείλουν όλοι να καταδικάσουν. 
Στην εθνική προσπάθεια για την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν έχουν 
θέση ακραίες, αντιεπιστημονικές κι ανεύθυνες 

συμπεριφορές. 

η Πολιτεία έχει την ευθύνη και την υποχρέωση 
να προφυλάξει το κύρος και την ασφάλεια του 
επιστημονικού κόσμου της χώρας, του ιατρικού 
προσωπικού και των επαγγελματιών υγείας. 

Ο ΙΣΑ καταδικάζει απερίφραστα την άθλια επίθεση ενάντια στην  
Ε. Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
εκφράζει στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

κ. Γ. Πατούλη τα θερμά του συλλυπητήρια 
για τον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας.

Συλλυπητήρια 
στον Πρόεδρο του ΙΣΑ 

Γιώργο Πατούλη
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H ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και το άδικο μέτρο του clawback που 
έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τους 
ιδιωτικούς φορείς της ΠΦΥ βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλη και του Συντονιστικού 
Οργάνου των ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ, με τον 
Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια. 

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ εξέφρασε την αγωνία 
των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους Έλληνες 
πολίτες και στήριξαν το σύστημα με αυτα-

πάρνηση, ειδικά κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας και σήμερα έχουν καταλήξει να έχουν 
συσσωρευμένες δυσβάσταχτες οφειλές 
προς τον ΕΟΠΥΥ.

«Τα τελευταία χρόνια οι ιδιωτικοί φορείς 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παρά το γε-
γονός ότι στήριξαν το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και τους Έλληνες πολίτες, υφί-
στανται δυσβάσταχτες αυτόματες περικοπές 
(clawback). Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των 
ιατρικών πράξεων και εξετάσεων παραμέ-
νουν στο επίπεδο εκείνων του 1991. η βιω-

σιμότητα των εργαστηρίων και των ιατρείων 
της γειτονιάς πλέον απειλείται », τόνισε ο κ. 
Πατούλης.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Β. 
Κικίλιας δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξουν διαρ-
θρωτικά μέτρα και παρεμβάσεις διαχρονικού 
χαρακτήρα, για σταδιακή μείωση και μηδενι-
σμό του clawback που θα αρχίσουν να εφαρ-
μόζονται από το 2020.

Σχετικά με την καταβολή των 120 δόσεων 
των παλιών οφειλών συμφωνήθηκε να είναι 
οριζόντιες, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 
150 ευρώ.
Παράλληλα αποφασίσθηκε να προγραμματι-
σθεί συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, παρουσία του 
Υπουργού Υγείας, με αντικείμενο την ενίσχυ-
ση της χρηματοδότησης της ΠΦΥ και των 
ιδιωτών παρόχων προκειμένου να διασφαλι-
στεί η βιωσιμότητά τους.
Στη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας παρί-
στατο επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ και 
Πρόεδρος ΠΟΣΚΕ  Φ. Πατσουράκος, καθώς 
και οι κ.κ. Θ. Χατζηπαναγιώτου Πρόεδρος 
ΠΟΣΙΠΥ, Ι. Καραμηνάς Πρόεδρος ΠΑΣΙΔΙΚ 
και Π. Ντούνας Αντιπρόεδρος ΠΑΝΙΔΙ. Υπήρ-
χε συνεχής επικοινωνία και με την Πρόεδρο 
ΕΝΥ ΕΟΠΥΥ κ. Α. Μαστοράκου που δεν κατέ-
στη δυνατή η φυσική παρουσία της.

Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη 
και του Συντονιστικού Οργάνου των ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ, 
με τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια με αντικείμενο την ενίσχυση 
της ΠΦΥ και το δυσβάσταχτο μέτρο του clawback

Γ. Πατούλης: «Παραμένουμε 
στις επάλξεις για να 
εξασφαλίσουμε την 
οικονομική επιβίωση και την 
επαγγελματική αξιοπρέπεια 
των ιατρών της Αθήνας»

Μία σημαντική νίκη πέτυχε ο ΙΣΑ στις δίκαιες 
διεκδικήσεις του. Μετά από συνεχείς προσπά-
θειες και διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φο-
ρείς, τόσο του Προέδρου του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη 
όσο και του Συντονιστικού Οργάνου των ιδιω-
τικών Φορέων ΠΦΥ, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 
4613/19-10-2020 ( για το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ) η 
απόφαση για ρύθμιση των ανείσπρακτων οφει-
λών claw back και rebate για τα έτη 2013-2019.
η συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει την έντα-
ξη των ανείσπρακτων οφειλών claw back και 

rebate σε ρύθμιση η οποία ανέρχεται σε 120 
μηνιαίες δόσεις και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας 
δόσης τα 150,00 ευρώ.
η καταβολή της μηνιαίας δόσης θα γίνεται είτε 
με συμψηφισμό αν ο οφειλέτης είναι συμβεβλη-
μένος πάροχος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε με ηλεκτρο-
νική καταβολή με την χρήση μοναδικού κωδι-
κού πληρωμής αν ο οφειλέτης δεν είναι πλέον 
συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
η υποβολή της αίτησης για ένταξη στην ρύθμι-
ση έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμ-
βρίου 2020 και με την ένταξη στην ρύθμιση οι 
οφειλές απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο πολύμη-
νος αγώνας μας δικαιώθηκε αφού επετεύχθη η 
ρύθμιση των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις 
ενώ παράλληλα μειώσαμε και το ελάχιστο ποσό 
μηνιαίας δόσης στα 150,00 ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά οι προσπάθειες του ΙΣΑ συνε-

χίζονται καθώς στην επικείμενη συνάντηση 
με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. 
Σκυλακάκη θα απαιτήσει την περαιτέρω μείωση 
του ποσοστού claw back για το 2020, με τελικό 
στόχο την οριστική εξάλειψη του, αλλά και την 
μεγαλύτερη οικονομική στήριξη των παρόχων 
υγείας και ιδιαίτερα των ιατρείων και ιατρικών 
εταιρειών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για 
να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο 
βάρος που επωμίζονται εν μέσω της πανδημίας 
του covid-19.
«Ο ιατρικός κόσμος στήριξε με αυταπάρνηση 
τον ασθενή και το σύστημα υγείας μέσα στην 
μεγάλη υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζει η 
χώρα. η πολιτεία οφείλει να παρέχει ένα δίκαιο 
πλαίσιο και συνθήκες που επιτρέπουν την οικο-
νομική επιβίωση των ιατρών. Πετύχαμε πολλά 
το τελευταίο διάστημα ωστόσο συνεχίζουμε 
τον αγώνα για τα δίκαια αιτήματα των μελών 
μας», τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Δικαιώθηκε ο αγώνας του ΙΣΑ για τη ρύθμιση 
των οφειλών claw back και rebate 
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Γ. Πατούλης: «Η καθιέρωση 
της Ελλάδας ως Ιαματικού 
Προορισμού στον Παγκόσμιο 
χάρτη παραμένει στο 
επίκεντρο των προσπαθειών 
μας, ειδικά αυτή την κρίσιμη 
υγειονομικά, περίοδο»

Την ανάγκη χάραξης εθνικής πολιτικής για την 
ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου  και την 
ενίσχυση της Ιαματικού Τουρισμού στη χώρα 
μας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σε παρέμβα-
ση του στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής 
Ιατρικής, που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα 
Βούρλα. Το συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν 
εκλεκτοί εμπειρογνώμονες διεθνώς καταξιωμέ-
νοι, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση στα 
νεότερα επιστημονικά δεδομένα και εξελίξεις 
στην Ιαματική Ιατρική, συνδιοργάνωσαν η Ελ-
ληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής, η Περιφέ-
ρεια Αττικής,  η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
(δια του Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.) και το Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου. Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκε ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ελληνικής 
Ιατρικής Κ. Κουσκούκης. Στις εργασίες του Συ-
νεδρίου παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βου-
λευτές της ΝΔ Γ. Κοτρωνιάς και Σ. Χιονίδης, ο 
Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών, οι Δήμαρχοι 
Καμένων Βούρλων Γ. Συκιώτης, Δομοκού Μ. λιό-
λιος, λοκρών Θ. Ζεκεντές, η πρώην υπουργός 
Κ. Μπατζελή, οι Αντιπεριφερειάρχες  Στερεάς 
Ελλάδας Αθ. Καρακάντζας και η. Μπουρμάς, η 
εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος εθελο-
ντισμού Ε. Μπαρμπαγιάννη, η Αντιπρόεδρος 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Χ. Νικολάου 
και το μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ Α. Δημητριάδης. 

«Η ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας είναι 
εθνικό στοίχημα» Ο κ. Γ. Πατούλης στην ομιλία 
του εστίασε στη σημασία αναβίωσης του πνεύ-
ματος του Ιπποκράτη τον πατέρα της Ιατρικής, ο 
οποίος, όπως ανέφερε, καθιέρωσε τον θερμαλι-
σμό και τις ιαματικές θεραπείες.
«Οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στο εθνικό 
στοίχημα για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγεί-
ας, ο καθένας από το δικό του θεσμικό ρόλο» 
τόνισε και πρόσθεσε πως η καθιέρωση της Ελ-
λάδας ως Ιαματικού Προορισμού στον Παγκό-
σμιο χάρτη παραμένει στο επίκεντρο των προ-
σπαθειών μας.
Όπως υπογράμμισε η πανδημία μετατόπισε 
μερικώς τις προτεραιότητες και σήμανε παύση 
δραστηριοτήτων και σχεδίων στα υδροθερα-
πευτήρια του κόσμου κατά τους μήνες που πέ-
ρασαν. ωστόσο, ανέφερε, ο θερμαλισμός πα-
ραμένει στο επίκεντρο, όχι μόνον των σχεδίων 
για ανάταξη του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για την ίδια την 

δυνατότητα των θεραπειών του θερμαλισμού 
να συνδράμουν στη μάχη του ανθρώπινου ορ-
γανισμού και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
για ασθένειες όπως ο covid-19.
Στο πλαίσιο αυτό επικαλέστηκε και στην πρό-
σφατη έκκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ια-
ματικών πηγών προς τον επιστημονικό κόσμο 
και τους παράγοντες του Τουρισμού, να συνερ-
γαστούν περισσότερο από ποτέ για να αναγνω-
ριστούν οι θεραπείες της λουτροθεραπείας ως 
μια πραγματική και πολύτιμη ειδικότητα της 
διεθνούς ιατρικής, που θα συμβάλλει στην αν-
θρώπινη ανοσία, όσο ξεπερνάμε την κρίση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφε-
ρειάρχης σημείωσε πως επιβάλλεται να αναδει-
χθούν οι ελληνικές ιαματικές πηγές, υπενθυμί-
ζοντας πως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ιαματικών Ιστορικών λουτροπόλεων, «η Ελλάδα 
κατέχει διεθνή ηγετικό ρόλο στο επίπεδο της 
εξέλιξης του θερμαλισμού λόγω της ποιότητας 
και του εκτεταμένου αριθμού των ιαματικών 
μας πηγών σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπα-
ϊκές χώρες. 
Αυτό παραμένει ενεργή πρόκληση για όλους 
μας, για κάθε συμμετέχοντα στο συνέδριο αυτό, 
σε τούτες τις ώρες που δοκιμάζεται η Ανθρώπι-
νη Υγεία στον πλανήτη», τόνισε. 

«Θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να 
μη χάσουμε το τρένο της ανάπτυξης του θε-
ματικού τουρισμού» Αναφερόμενος στη μετά 
πανδημίας εποχή, επισήμανε  πως τα διεθνή δί-
κτυα αναπροσαρμόζουν την στρατηγική τους 
και ζητούν την συνδρομή των επιστημόνων για 
να στρώσουν το χαλί της ανάπτυξης του θερ-
μαλισμού και της Βιομηχανίας Ευεξίας γενικό-

τερα, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 315 
δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη 4ετία, 
σύμφωνα με την πιο πρόσφατη παγκόσμια ανά-
λυση που συμπεριέλαβε στην αξιολόγηση την 
πανδημική κρίση.
Σε αυτό το σημείο και επικαλούμενος την υπο-
τονική συμμετοχή της Ελλάδας στις παγκόσμιες 
συνόδους της Ευεξίας που πραγμοποιήθηκαν 
φέτος για τις ιαματικές πηγές, υπογράμμισε πως 
η χώρα μας θα πρέπει να διαμορφώσει έναν 
στρατηγικό σχεδιασμό και να είναι σε εγρή-
γορση, προκειμένου να μη χάσει το τρένο στην 
προσπάθεια καθιέρωσης της ως προορισμού 
ευεξίας.

«Θέλουμε να γίνει η Αττική, Μητρόπολη 
Υγείας και Ευεξίας» «Οι προτεραιότητες έχουν 
αλλάξει και οι προσδοκίες των επισκεπτών πρέ-
πει να συνεχίσουν να διερευνώνται. Πριν από 
την πανδημία, η ευεξία είχε τον χώρο της στην 
τουριστική δραστηριότητα, αλλά τώρα η κρίση 
έχει εντείνει αυτήν τη προτεραιότητα, θέτοντας 
τη συνειδητοποίηση της προσωπικής υγείας και 
ευεξίας στο προσκήνιο των επιλογών των ταξι-
διωτών» τόνισε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: 
« Οι διεθνείς τάσεις μιλούν πλέον εντατικά  για 
την Ευεξία του τόπου και αυτό, είναι ακριβώς 
που βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής και της 
φιλοσοφίας μας στην Περιφέρεια Αττικής».
«Με αυτό το όραμα, προσπαθούμε άοκνα να 
διαμορφώσουμε την Αττική μας, ώστε να κα-
τακτήσει την θέση που της αξίζει στους παγκό-
σμιους χάρτες, ως μοναδική στο είδος της Μη-
τρόπολη Υγείας και Ευεξίας, με μοναδικό δια-
τροφικό πλούτο, μοναδικό συνδυασμό φυσικής 
ποικιλότητας , -με τα βουνά, το κλίμα, τα νησιά 
και την ακτογραμμή της- μοναδική ως προς την 
πολιτιστική μας κληρονομιά και κορυφαία ως 
προς την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία, η 
οποία δημιουργεί τους καλύτερους δεσμούς με 
τον ταξιδιώτη, ώστε να επιστρέφει στον τόπο 
μας ξανά και ξανά» ανέφερε κλείνοντας την ομι-
λία του ο κ. Γ. Πατούλης. 

Η καθιέρωση της Ελλάδας ως Ιαματικού Προορισμού 
στον Παγκόσμιο χάρτη παραμένει στο επίκεντρο 
των προσπαθειών μας
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Γ. Πατούλης: «Τιμούμε όλους 
τους εθελοντές αιμοδότες, 
που με το παράδειγμά τους 
αναδεικνύουν το πραγματικό 
νόημα σε αξίες, όπως, η 
αλληλεγγύη, η αγάπη προς 
το συνάνθρωπο. Όλοι μαζί 
στήνουμε μία αλυσίδα 
ανθρωπιάς, για τους 
συμπολίτες μας που έχουν 
ανάγκη»

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γ. Πατούλης παραβρέθηκε στην τελετή 
λήξης της 18ης Πανελλήνιας λαμπαδηδρομίας 
Εθελοντών Αιμοδοτών η οποία πραγματοποιή-
θηκε στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από 
τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Χ. Πρωτόπα-
πα. Ο κ. Πρωτόπαπας ευχαρίστησε την Περιφέ-
ρεια Αττικής, τον κ. Πατούλη προσωπικά, αλλά 
και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», για τη διοργά-
νωση των εθελοντικών αιμοδοσιών και της δη-

μιουργίας Τράπεζας Αίματος, επισημαίνοντας 
πως σ άυτή την κρίσιμη υγειονομική συγκυρία, 
τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ιδιαίτερη αξία.
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε με την 
υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του 
«Όλοι Μαζί Μπορούμε»,  εκτός από τον Πρό-
εδρο της ΠΟΣΕΑ Χ. Πρωτόπαπα, παραβρέθη-
καν επίσης ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας Π. Κατσίβελας, ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Α. Αυγερινός, ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σ. Βρεττός και η Αναπλη-
ρώτρια Γ. Γραμματέας της ΕΟΘΑ Α. Σαλαμούρα. 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης συ-
νεχάρη και ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές 
για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, εξαίροντας 
το αίσθημα αλληλεγγύης που επιδεικνύουν. Σε 
δηλώσεις του επισήμανε: «Πριν από λίγους μή-
νες, με αφορμή τις αυξημένες ανάγκες αίματος 
εξαιτίας της πανδημίας, ξεκινήσαμε μία μεγάλη 
προσπάθεια σε συνεργασία με τους Δήμους, τις 
Περιφέρειες της χώρας, το «Όλοι Μαζί Μπορού-
με» και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), διοργανώνο-
ντας εθελοντικές αιμοδοσίες στην Αττική αλλά 
και σε άλλες περιοχές  της χώρας. Όλοι αυτοί 
οι φορείς αποτελούμε τους κρίκους μίας πολύ 

δυνατής αλυσίδας, με τη βοήθεια της οποίας, 
μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, προς 
την κατεύθυνση μιας πιο ανθρώπινης Ελλάδας 
και μιας πιο ανθρώπινης Περιφέρειας.
η ανταπόκριση του κόσμου στην πρωτοβουλία 
μας, ήταν θερμή και συγκινητική. Παράλληλα 
ξεκινήσαμε με επιτυχία, την προσπάθεια για τη 
δημιουργία Τράπεζας Αίματος και με τη συμ-
βολή των εθελοντών αιμοδοτών, δυναμώνου-
με σιγά-σιγά την αγκαλιά μας προς όλους τους 
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Δεν 
σταματάμε όμως εδώ. Θα συνεχίσουμε με ανά-
λογες πρωτοβουλίες και στο  μέλλον, μέσα από 
συνέργειες και με τους αρμόδιους φορείς, προ-
κειμένου να δυναμώσουμε το κάλεσμα προς 
όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή 
την πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς.

Ευχαριστούμε θερμά και τιμούμε όλους τους 
εθελοντές αιμοδότες, που με το παράδειγ-
μά τους αναδεικνύουν το πραγματικό νόημα 
σε αξίες, όπως, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η 
αγάπη προς το συνάνθρωπο και ευχόμαστε οι 
πράξεις τους, να βρουν νέους μιμητές ανάμεσα 
στους συμπολίτες μας για να κρατάμε ζωντανή 
την ελπίδα για τη ζωή».

Στην τελετή λήξης της 18ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
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Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 
ημερίδα για την εκπαίδευση των γιατρών που 
θα συγκροτήσουν την Ομάδα Πιστοποιημένων 
Ιατρών του ΙΣΑ 

Γ. Πατούλης: «Οι γιατροί της 
Αθήνας θα είναι πολύτιμοι 
σύμμαχοι των παιδιών και 
των εκπαιδευτικών στην 
προσπάθεια να προστατέψουν 
τον εαυτό τους και την 
κοινωνία»
«Ο Γιατρός στο Σχολείο της Πανδημίας από τον 

Κορωνοϊό » ήταν το θέμα της διαδικτυακής 
ημερίδας που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, 
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, την Τετάρτη 14 
Οκτωβρίου 2020.Την ημερίδα παρακολούθησαν 
δεκάδες γιατροί, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι 
των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. η εκδή-
λωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας του ΙΣΑ, για τη συγκρότηση Ομάδας 
Πιστοποιημένων Ιατρών που θα αναλάβουν την 
ενημέρωση του κοινού, για τον κορωνοϊό, με 
στοχευμένες δράσεις, σε δομές της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, σχολεία, Συλλόγους Γονέων και Κη-
δεμόνων κ.α.  Στην ημερίδα αναδείχθηκε ως ένα 
από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
αυτή την περίοδο η εκπαιδευτική κοινότητα, η 

έλλειψη ιατρικής κάλυψης, με δεδομένο τα σο-
βαρά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρ-
κεια της επιδημίας. Για να καλύψει αυτό το κενό, 
ο ΙΣΑ οργανώνει ταχύρρυθμη διαδικτυακή εκ-
παίδευση των ιατρών μελών του που επιθυμούν 
να συμβάλλουν εθελοντικά στην ενημέρωση 
του κοινού για τον κορωνοιό. Ο ΙΣΑ πρόκειται 
να καταρτίσει το επόμενο χρονικό διάστημα, 
λίστα με τους πιστοποιημένους γιατρούς που 
θα συμμετέχουν στην Ομάδα Ενημέρωσης των 
σχολείων της Αττικής. Τις εργασίες της ημερί-
δας άνοιξε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής, για την υγειονο-
μική θωράκιση της Αττικής και τη στήριξη των 
πολιτών. «η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί 
έναν σημαντικό κρίκο στην στρατηγική για την 
αναχαίτιση της διασποράς του κορωνοϊού. η 
ευαισθητοποίηση του σχολικού πληθυσμού εί-
ναι βασικός πυλώνας της προσπάθειας για την 
πρόληψη της εξάπλωσης της επιδημίας. Για το 
λόγο αυτό έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη 
στήριξη των εκπαιδευτικών και την ενημέρω-
ση των παιδιών και των γονιών που καλούνται 
να διαχειριστούν μια δύσκολη συνθήκη για να 
προστατέψουν τόσο τον εαυτό τους όσο και το 
κοινωνικό σύνολο. Τα δεδομένα από τις πρώτες 
αυτές εβδομάδες από το άνοιγμα των σχολείων 
αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο ατομικής ευ-
θύνης της σχολικής κοινότητας. Οι γιατροί της 
Αθήνας που έχουν αποδείξει το υψηλό επίπε-
δο της κοινωνικής ευαισθησίας τους όλο αυτό 
το διάστημα της επιδημίας θα είναι πολύτιμοι 
σύμμαχοι των παιδιών και των εκπαιδευτικών 
στην προσπάθεια που θα πρέπει να κάνουν για 
να προστατέψουν τον εαυτό τους και την κοι-
νωνία». Στην ημερίδα προεδρείο ήταν ο Α’ Αντι-
πρόεδρος του ΙΣΑ Φώτης Πατσουράκος και ο Γ.Γ 
Στάθης Τσούκαλος ενώ οργανωτική επιτροπή το 
μέλος του Δ.Σ Τάσος Χατζής.
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις έκαναν οι εξής ομι-
λητές : ΚΑΝΕλλΑΚΟΠΟΥλΟΥ Κυριακή Καθηγή-
τρια Παθολογίας λοιμώξεων
η τωρινή επιδημιολογική κατάσταση από τον 
κορωνοϊό στη χώρα μας
ΚΕΧΡηΣ Ιωάννης Χειρουργός – Εντατικολόγος, 
Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ
Τα μέτρα ατομικής προφύλαξης και προστασίας
ΝΙΚΟλΑΟΥ Χρυσούλα Καθηγήτρια Βιοπαθολογί-
ας – Ανοσολογίας
Αντιπρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
η εργαστηριακή διάγνωση του κορωνοϊού
Για την παρουσίαση πατήστε εδώ
ΚΟΥΤηΣ Χαρίλαος Καθηγητής Υγιεινής, Επιδημι-
ολογίας & Δημόσιας Υγείας
Τα προφυλακτικά μέτρα υγιεινής και ασφαλείας 
μέσα στα σχολεία
Δρ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Παναγιώτης, Ορθοπεδικός, 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας διαχείρισης κρί-
σεων στον τομέα της υγείας
η διαχείριση της κρίσης στην πανδημία
ΜΑΝΤΖΟΣ λεωνίδας Διευθυντής της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας
Τι ζητά η εκπαιδευτική κοινότητα από τον ιατρι-
κό κόσμο

Ο Γιατρός στο Σχολείο της Πανδημίας από τον Κορωνοϊό
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Γ. Πατούλης: « Η πρόληψη 
είναι το βασικό όπλο μας στη 
δύσκολη μάχη μας με την 
πανδημία. Θα συνεχίσουμε 
με στοχευμένες δράσεις 
να ενισχύουμε το δίχτυ 
προστασίας των πολιτών, με 
έμφαση σε δομές υγείας και 
εκπαίδευσης» 

Στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων 
ανίχνευσης του Covid-19 που συνεχί-
ζουν να διενεργούν τα εξειδικευμένα 
κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής σε δο-
μές Υγείας και Εκπαίδευσης, μετέβησαν 
σήμερα σε εκπαιδευτικό όμιλο στο κέ-
ντρο της Αθήνας όπου πραγματοποίη-
σαν δειγματοληψίες στο προσωπικό και 
σε σπουδαστές.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής είχε την ευκαιρία να εποπτεύσει 
τη σχετική διαδικασία των προληπτικών 
ελέγχων, αλλά και να συζητήσει τόσο 
με εκπαιδευτικούς, όσο και με φοιτη-
τές του εκπαιδευτικού ομίλου New York 
College, για τα νέα δεδομένα της παν-
δημίας, επισημαίνοντας τη σημασία της 
πρόληψης και της αυστηρής τήρησης 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων, με 

στόχο τον περιορισμό του κινδύνου με-
τάδοσης.

Με αφορμή τη σχετική δράση ο κ. Πα-
τούλης απεύθυνε έκκληση προς όλους 
για διαρκή επαγρύπνηση και τόνισε τα 
εξής:
«η πρόληψη είναι το βασικό όπλο μας 
στη δύσκολη μάχη  με την πανδημία. 
Συνεχίζουμε με στοχευμένες δράσεις 
να ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας των 
πολιτών, με έμφαση σε δομές υγείας και 

εκπαίδευσης, όπως είναι το συγκεκρι-
μένο ίδρυμα, καθώς είναι χώροι όπου 
παρατηρείται αυξημένη μεταδοτικό-
τητα.
 
Προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαί-
σιο των πρωτοβουλιών που έχει ανα-
λάβει το Κέντρο Επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών δημιουργώντας 
κλιμάκια για διενέργεια μοριακών 
ελέγχων covid-19,  ήρθαμε σήμερα 
εδώ, όπου από το πρωί πραγματοποι-
ούνται προληπτικοί έλεγχοι, ανάλο-
γοι με αυτούς που διενεργήσαμε το 
προηγούμενο διάστημα στα λιμάνια 
και στα γηροκομεία.  Ενισχύοντας την 
πρόληψη, συστρατευόμαστε στην 
εθνική μας μάχη, ώστε να φύγουμε 
με τα λιγότερα δυνατά τραύματα από 
αυτό τον ιό. Με τους προβλεπόμενους 
επιστημονικά,  τρόπους που επιβάλ-
λουν τα πρωτόκολλα της επιδημιολο-
γίας η Περιφέρεια Αττικής είναι ενερ-

γά παρούσα, διενεργώντας δειγματολη-
ψίες με στόχο να βοηθήσουμε τις προ-
σπάθειες του κράτους και του ΕΟΔΥ». 

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν παρου-
σία του Επικεφαλής του Επιχειρησιακού 
Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και 
του ΙΣΑ Π. Ευσταθίου και της συμβούλου 
του Περιφερειάρχη σε θέματα Αθλητι-
σμού Χριστίνας Γαλανοπούλου.

Συνεχίζονται τα προληπτικά τεστ για Covid-19 
από τα ειδικά κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής, ]σε δομές εκπαίδευσης αι υγείας
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Γιώργος Πατούλης: «Αυτή 
την περίοδο που η χώρα 
μας όπως και ολόκληρος ο 
πλανήτης δοκιμάζονται από 
την υγειονομική κρίση, είναι 
καθήκον μας να στηρίξουμε 
τη νέα άξια γενιά ιατρών, 
που είναι το μέλλον και η 
ελπίδα μας, ως φόρο τιμής 
στον πατέρα της Ιατρικής, 
Ιπποκράτη»

Στη συμβολική τελετή Απόδοσης του 
Ιπποκράτειου Όρκου από τους  πρωτεύ-
σαντες  των Ιατρικών Σχολών Ελλάδας 
και Κύπρου, που διοργάνωσε το Διεθνές 
Ιπποκράτειο ίδρυμα της Κω (ΔΙΙΚ), συμ-
μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόε-
δρος του ΙΣΑ, Περιφερειάρχης Αττικής 
και Πρόεδρος του Παγκοσμίου Ινστιτού-
του Ελλήνων Ιατρών, κ. Γ. Πατούλης. Την 
εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Δήμος 
Κω, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Πα-
γκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών.

Ο κ. Γ. Πατούλης εξήρε τη σημασία του 
ρόλου του Ιδρύματος για την ανάδειξη 
και προώθηση του Τουρισμού Υγείας με 
έμβλημα τον Ιπποκράτη και ευχαρίστη-
σε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΔΙΙΚ «για 

την τιμή προς τον Έλληνα πατέρα της Ια-
τρικής, του οποίου το πνεύμα σεβαστά 
διαδίδετε», όπως είπε, «στα ιερά χώματα 
που φιλοξένησαν την πιο αρχαία άσκη-
ση της Ιατρικής πρακτικής του κόσμου». 

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Περιφερειάρχης 
Αττικής και Πρόεδρος του Παγκόσμιου 
Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών συνεχάρη 
τους επτά πρωτεύσαντες αποφοίτους 
των Ιατρικών Σχολών Ελλάδας και Κύ-
πρου, εκ μέρους των οποίων συμβολι-
κά ορκίστηκε στο Ασκληπιείο της Κω ο 
ένας εκ των αριστευσάντων, λόγω μέ-
τρων προστασίας από την πανδημία, με 
τους υπόλοιπους έξι πρωτεύσαντες απο-
φοίτους να συμμετέχουν σε ζωντανή δι-
αδικτυακή διασύνδεση. 

Ο κ. Γ.Πατούλης τόνισε ότι  «αυτή την 
ώρα που η Υγεία της ανθρωπότητας δο-
κιμάζεται, αντικρίζουμε με δέος την σο-
φία του μεγάλου Έλληνα και Πατέρα της 
Ιατρικής επιστήμης, ο οποίος, με βαθιά 
γνώση και διεξοδική ιατρική παρατή-
ρηση είχε καταφέρει να περιορίσει τον 
λοιμό της Αθήνας και γι΄ αυτό τιμήθηκε 
με το Χρυσό στεφάνι της πόλης». 

«Είναι βαρύτιμη κληρονομιά και χρέος 
μας το brand name Ιπποκράτης» συνέ-
χισε ο κ. Γ. Πατούλης, και πρόσθεσε:

«Αποτελεί ευρύτερο στόχο, η διάδο-
ση της Γνώσης για τις Αρχαίες ρίζες της 
Ιατρικής και η μεταλαμπάδευση των 
αξιών της Ιπποκράτειας Ιατρικής σε ση-
μερινούς και αυριανούς γιατρούς της 
διεθνούς κοινότητας, σε φοιτητές των 
διεθνών πανεπιστημίων, ιατρικούς συλ-
λόγους ανά τον κόσμο, όπως και στους 
Ταξιδιώτες Υγείας.

ως επικεφαλής της εθνικής προσπά-
θειας για την ανάπτυξη του Τουρισμού 
Υγείας μέσω της ΕλΙΤΟΥΡ, του ΙΣΑ, των 
δυνάμεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγεί-
ας το οποίο δημιουργήσαμε, αλλά και 
του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων 
Γιατρών, μπορώ να πω ότι έχουμε ήδη 
κάνει σημαντικά βήματα προς αυτό τον 
στόχο». 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Περιφερειάρχης 
Αττικής, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιν-
στιτούτου Ελλήνων Ιατρών,  Πρόεδρος 
του Συμβουλίου Ελληνικού Συμβουλίου 
Τουρισμού Υγείας ΕλΙΤΟΥΡ, και Πρόε-
δρος του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού 
Υγείας, συνεχάρη  το ΔΣ του Διεθνούς 
Ιπποκρατείου Ιδρύματος και ιδιαίτερα 
τον Πρόεδρο, κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, 
καθώς και τον «δια βίου άριστο», όπως 
είπε, καθηγητή Στέφανο Γερουλάνο, 
αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΙΙΚ,  για την 
επιμονή, την αφοσίωση και τους άξιους 
αγώνες, «να διατηρηθεί ζωντανό το πο-
λύτιμο κύτταρο της  Ιατρικής Γνωστικής 
και Πολιτιστικής μας κληρονομιάς».  

Στην τελετή που μεταδόθηκε διαδικτυα-
κά κατά την τηλεδιάσκεψη της ημερίδας 
του ΔΙΙΚ, συμμετείχαν ο  Γενικός Γραμ-
ματέας  Αποδήμου Ελληνισμού  Γιάννης 
Χρυσουλάκης,  ο Έπαρχος Κω – Νισύρου  
Ιωάννη Καμπανής, ο Δήμαρχος Κω Θε-
οδόσης Νικηταράς, ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ.κ. 
Ναθαναήλ, ο Πρόεδρος του Διεθνούς 
Ιπποκρατείου Ιδρύματος Αριστοτέλης 
Παυλίδης, ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύμα-
τος καθηγητής Στέφανος Γερουλάνος 
και μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Ελληνικών Ιατρικών Συλλό-
γων Β. Αμερικής, ο Δρ. Σπύρος Μεζίτης, 
Πρυτάνεις και κοσμήτορες των Ιατρικών 
Σχολών Ελλάδας και Κύπρου, και οι αρι-
στεύσαντες απόφοιτοι των Ιατρικών 
Σχολών Ελλάδας και Κύπρου.

Με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη η τελετή απόδοσης 
του Ιπποκράτειου Όρκου από τους πρωτεύσαντες 
των Ιατρικών Σχολών Ελλάδας και Κύπρου
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Στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων που 
διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής 
για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, 
παρακολούθησε σήμερα το πρωί, στον Κα-
θεδρικό Ναό Αθηνών τη Δοξολογία, χορο-
στατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου. 

Ακολούθως ο κ. Πατούλης κατέθεσε στεφά-
νι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 
Κατά τη διάρκεια της λιτής εκδήλωσης ακο-
λουθήθηκαν όλα τα μέτρα που έχουν τεθεί 
σε εφαρμογή για τον περιορισμό της πανδη-
μίας του covid-19. Για το λόγο αυτό δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν στρατιωτικές και μαθητικές 
παρελάσεις.

Κατά τη διάρκεια κατάθεσης στεφάνων στο 
Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη πραγματο-
ποιήθηκε η διέλευση πάνω από το Σύνταγμα 
4 Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας, 
6 ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και 
2 του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατάθεση στεφάνων πραγματοποίησαν 
εκτός από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ και Περι-
φερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ο Αντιπρόε-
δρος της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας 
Αναπήρων και θυμάτων Πολέμου, η. Στρα-

τηγάκος, εκ μέρους του Δημάρχου Αθη-
ναίων ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης Ν. Αβραμίδης, ο Συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
Σ. Κοκκινάκης, και εκ μέρους του Αρχηγού 
των Ενόπλων Δυνάμεων ο Επιτελάρχης του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Αντιπτέ-
ραρχος Ιπτάμενος Ιωάννης Γκοντικούλης. 
Επίσης παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρ-
χες Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος και Ανα-
τολικού Τομέα Θ. Αυγερινός, ο Εντεταλμένος 
Περιφερειακός Σύμβουλος Χ. Αλεξανδράτος 
και εκπρόσωποι των Πατριαρχείων Αλεξάν-
δρειας και Ιεροσολύμων, της Αστυνομίας και 
του λιμενικού. 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε:
«η 28η Οκτωβρίου αποτελεί μια ημέρα ορό-
σημο για την πατρίδα μας και τον ελληνισμό 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμέ-
νης. Είναι μια ημέρα μνήμης, συγκίνησης και 
περηφάνιας για όλους μας. Το μήνυμα του 
Έπους του ‘40 είναι σήμερα περισσότερο 
από ποτέ επίκαιρο. Από τη μία οι τουρκικές 
προκλήσεις και η καταδίκη των φασιστών, 
μας υπενθυμίζουν το ουσιαστικό νόημα 
του «όχι» που πρέπει να έχουμε σημαία μας 
για την προστασία της πατρίδα μας και της 
ελευθερίας και από την άλλη η πανδημία του 
covid-19, η οποία μας αναγκάζει να εορτά-
ζουμε με περιορισμούς και με λιτό τρόπο τη 

μνήμη των προγόνων μας που θυσιάστηκαν 
για τη πατρίδα. Για το λόγο αυτό είναι περισ-
σότερο από ποτέ άλλοτε επιβεβλημένο να 
αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους τους ήρω-
ες του 1940 και να διδάξουμε στη νέα γενιά 
ότι είναι ανάγκη να υψώνουμε καθημερινά 
το εθνικό μας ανάστημα, λέγοντας ένα ηχη-
ρό «όχι» στο φασισμό, στον ολοκληρωτισμό 
και σε οτιδήποτε περιορίζει και θέτει σε κίν-
δυνο την προσωπική μας ελευθερία και την 
ακεραιότητα της πατρίδας μας. Από το πα-
ράδειγμα των ηρώων μας αντλούμε υπερη-
φάνεια. Χρειάζεται αρετή και τόλμη η ελευ-
θερία και για να την κερδίσουμε απαιτείται 
κόπος και αυτοθυσία. Το δικό τους λαμπρό 
παράδειγμα χρειάζεται να ακολουθήσουμε 
προκειμένου να διασφαλίσουμε την εθνική 
μας ενότητα, μακριά από ιδεοληψίες που 
μπορεί να μας εγκλωβίσουν μέσα σε κομμα-
τικά και ιδεολογικά στεγανά. η εθνική μας 
αναγέννηση, η ενότητα και η προσήλωση 
στα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημο-
κρατίας μπορεί να ενισχυθεί αν ακολουθή-
σουμε τα βήματα τους. η εθνική ομοψυχία 
απαιτεί καθημερινές μάχες. Ο εχθρός της πα-
τρίδας μεταλλάσσεται συνεχώς και η γνώση 
της ιστορίας μας αποτελεί βασική προϋπό-
θεση για να βγούμε νικητές. Χρόνια Πολλά 
σε όλους τους Έλληνες, σε κάθε ελεύθερο 
άνθρωπο! Ζήτω το Έθνος».

Μήνυμα ομοψυχίας του Πρόεδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, 
για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
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Ο ΙΣΑ απέστειλε  επιστολή στον Υπουργός Υγεί-
ας κ. Β.Κικίλια, με την οποία για μία ακόμα φορά 
τονίζει ότι κρίνει επιβεβλημένη τη σύσταση Μι-
κτής Επιτροπής για την εξέταση των φερόμενων 
παραβάσεων των ιατρών κατά τη συνταγογρά-
φηση.

Επισημαίνεται ότι ο ΙΣΑ έχει αποστείλει άλλες 
τρείς επιστολές για το ίδιο θέμα (για τις επιστο-
λές πατήστε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ).
Ειδικότερα στην επιστολή του ο ΙΣΑ επισημαίνει 
τα εξής:

“Δια της παρούσης επιστολής μας, επιθυμούμε 
να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών έχει από έτους απευθυνθεί 

επανειλημμένως τόσο σε εσάς, όσο και στους 
λοιπούς αρμόδιους φορείς, τονίζοντας την επι-
τακτική ανάγκη σύστασης κοινής επιτροπής 
ελέγχου σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλ-
λόγους, ΠΡΙΝ την απόφαση επιβολής οιαδήποτε 
ποινής προς τους ιατρούς για ζητήματα συντα-
γογράφησης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από τις επι-
συναπτόμενες επιστολές, αίτημά μας είναι να 
δημιουργηθεί μία μικτή επιτροπή από τον ΕΟ-
ΠΥΥ, την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, τον οικείο Ιατρικό Σύλλο-
γο, αλλά και εκπρόσωπο της αντίστοιχης του 
ελεγχόμενου ιατρού, ιατρικής εταιρείας ώστε 
να ελέγχεται ενδελεχώς κάθε πιθανή παράβα-
ση προ πάσης αποστολής κλήσης για έγγραφες 

εξηγήσεις και επιβολής ποινών.
Όπως έχουμε σημειώσει επανειλημμένως, ο 
ΙΣΑ τάσσεται υπέρ του ελέγχου προκειμένου 
να αποφεύγεται η πλημμελής άσκησης του ια-
τρικού λειτουργήματος, πλην όμως, πρέπει οι 
έλεγχοι να πραγματοποιούνται με αμιγώς ιατρι-
κά κριτήρια, δηλαδή τα επιστημονικά δεδομένα 
και όχι με λογιστικά. η άσκηση της ιατρικής είναι 
καθήκον του ιατρού και δεν πρέπει να παρακω-
λύεται για κανένα λόγο.

Με γνώμονα δε την αποτελεσματικότερη προ-
άσπιση της δημόσιας υγείας και την προάσπιση 
του δημοσίου χρήματος επανερχόμεθα για μια 
ακόμα φορά στο ανωτέρω αίτημά μας, ευελπι-
στώντας στην άμεση ανταπόκριση σας.”

Γ. Πατούλης: «Ο λαός μας έχει 
αποδείξει ότι διαθέτει δύναμη 
και ομοψυχία για να ξεπεράσει 
τις πιο δύσκολες καταστάσεις»

Οι δυσμενείς εξελίξεις σχετικά με τη διασπορά 
της επιδημίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής 
ήταν το αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης 
της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής που συγκάλεσε σήμερα, ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, στο πλαίσιο της 
συνεδρίασης του Δ.Σ του ΙΣΑ.

Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν στην ορι-
ακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιδη-
μιολογικά το λεκανοπέδιο της Αττικής και τό-
νισαν την ανάγκη της αυστηρής τήρησης των 
περιοριστικών μέτρων καθώς και των μέτρων 
ατομικής προστασίας από όλον τον πληθυσμό 
και ειδικά από τα άτομα νεαρής ηλικίας.

Επισημάνθηκε η ανάγκη να υπάρξει στοχευμέ-
νη ενημέρωση των νέων, με τη συνδρομή της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας, που πρέπει να 
αναλάβει δράση. Από την πλευρά του, ο ΙΣΑ 
προκειμένου να συμβάλλει στην ενημέρωση 
των πολιτών έχει ήδη πιστοποιήσει 700 μέλη 
του, τα οποία θα αναλάβουν την ενημέρωση 
για τον Sars-CoV-2, στα σχολεία και στους φο-
ρείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ τόνισαν την ανάγκη 
να ενισχυθούν οι δομές υγείας και ειδικά η 
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, που αποτελεί πυ-
λώνα του συστήματος υγείας. Ζήτησαν την 
άμεση ενίσχυση των Κέντρων Υγείας τόσο με 
προσωπικό όσο και με υλικοτεχνική υποδομή 
καθώς και την ενημέρωση των εργαζομένων 
για τη σωστή διαχείριση των περιστατικών της 
λοίμωξης Covid-19. Παράλληλα αναφέρθηκαν 
στη σημασία των διαγνωστικών τεστ και τό-
νισαν την ανάγκη να γίνονται όσο το δυνατόν 
περισσότερα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πα-
τούλης τόνισε ότι οι υπηρεσίες του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής είναι σε εγρήγορση ενώ 
σχεδιάζονται νέες δράσεις που θα συμβάλλουν 
στην υγειονομική θωράκιση του λεκανοπεδί-
ου. 

«Διανύουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, 
κατά την οποία η ατομική και η συλλογική ευ-
θύνη αναδεικνύονται σε ζήτημα μεγάλης εθνι-
κής σημασίας. Έχουμε ακόμα τη δυνατότητα 
να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να προστα-
τέψουμε τους συμπολίτες μας και την οικονο-
μία της χώρας . Το επόμενο χρονικό διάστημα 
σχεδιάζουμε νέες δράσεις με στόχο να συνδρά-
μουμε στην προσπάθεια της πολιτείας να θω-
ρακίσει υγειονομικά την Αττική καθώς και να 
βοηθήσουμε τον πολίτη να δώσει τη δική του 
μάχη ενάντια στην επιδημία. Ο λαός μας έχει 
αποδείξει ότι διαθέτει δύναμη και ομοψυχία για 
να ξεπεράσει τις πιο δύσκολες καταστάσεις.», 
τόνισε ο κ. Πατούλης.

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στον Υ.Υγείας τονίζει ότι κρίνει 
επιβεβλημένη την σύσταση Μικτής Επιτροπής 
για την εξέταση των φερόμενων παραβάσεων των ιατρών 
κατά τη συνταγογράφηση

Έκτακτη σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τις δυσμενείς 
επιδημιολογικές εξελίξεις στην Αττική

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στην Γενική Διεύ-
θυνση του Υπουργείου Υγείας για τον τρόπο 
που αντιμετωπίζει τους ιατρούς του δημοσί-

ου, που ελέγχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και την 
ΥΠΕΔΥΦΚΑ για τυπικές παραβάσεις κατά τη 
συνταγογράφηση, για τους οποίους θέτει 

ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 
1ης ΥΠΕ, με ερώτημα για τη θέση τους σε δυ-
νητική αργία.

ΙΣΑ διαμαρτύρεται έντονα για την θέση σε δυνητική αργία 
ιατρών του ΕΣΥ για ανούσια και τυπικά παραπτώματα 
συνταγογράφησης 
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Γ. Πατούλης: «Περιφέρεια 
Αττικής και ΙΣΑ με 
συγκεκριμένες δράσεις 
που έχουμε αναλάβει 
συμβάλουμε στην ενίσχυση 
του έργου της Πολιτείας 
και του ΕΟΔΥ. Η συνέχιση 
της στενής συνεργασίας 
μας μπορεί να συμβάλει 
στην αποτελεσματικότερη 
προάσπιση της δημόσιας 
υγείας»

Οι δράσεις που έχει θέσει σε εφαρμογή η Πε-
ριφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τον ΙΣΑ 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης 
του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 
Υγείας και λοιμωξιολόγο, Σ. Τσιόδρα. 

Μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε 
στη σύσταση των Κινητών  Ομάδων  Επί-
σκεψης στο Σπίτι  ΚΟΕΣ, οι οποίες έχουν 
στελεχωθεί με ιατρούς εξειδικευμένους και 
νοσηλευτές Πανεπιστημιακού επιπέδου για 
εξέταση και λήψη δειγμάτων ρινοφαρυγ-
γικών με την τεχνική PCR μοριακή τεχνική 
καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
1110, στην οποία οι πολίτες μπορούν να 
απευθύνονται δωρεάν σε 24ωρη βάση.  Να 
σημειωθεί ότι το κέντρο έχει πάνω από 140 

γιατρούς και ψυχολόγους εθελοντές, ενώ μέ-
χρι σήμερα έχουν απευθυνθεί σε αυτό πάνω 
από 100.000 πολίτες. Ο Περιφερειάρχης 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ενημερωτικές 
δράσεις της Περιφέρειας καθώς και στη συ-
γκρότηση ομάδας 700 πιστοποιημένων ια-
τρών που θα αναλάβουν την ενημέρωση του 
κοινού για τον κορωνοϊό. Στο πλαίσιο αυτό 
προγραμματίζονται δράσεις σε δομές της 
Αυτοδιοίκησης, σχολεία και σε  συλλόγους 
γονέων κα κηδεμόνων. 

Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ως Α’ Αντιπρό-
εδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας 

της ΕΝΠΕ υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο 
να εξασφαλιστεί μια καθημερινή ροή ενημέ-
ρωσης των Περιφερειαρχών προκειμένου να 
γνωρίζουν τη χαρτογράφηση των κρουσμά-
των και να ενεργούν σε προληπτικό επίπεδο 
αποτελεσματικότερα.  

Από την πλευρά του ο κ. Τσίοδρας τόνισε ότι 
οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο ΙΣΑ και 
η Περιφέρεια είναι σημαντικές και  συμβά-
λουν  στην εθνική προσπάθεια για τον περιο-
ρισμό των κρουσμάτων του Κορωνοϊού. Στη 
συνέχεια πρόσθεσε ότι ο Γ. Πατούλης, τόσο 
ως Πρόεδρος του ΙΣΑ, όσο και ως Περιφερει-
άρχης, μπορεί να έχει ένα ουσιαστικό ρόλο 
στην εθνική προσπάθεια που καταβάλλε-
ται.  Επιπλέον υπογράμμισε ότι μέσα από μια 
στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και την 
ενημέρωση τους για τη χαρτογράφηση των 
κρουσμάτων μπορεί  να υλοποιηθεί μια κα-
λύτερη διαχείρισή και να τεθούν σε εφαρμο-
γή προληπτικές δράσεις και πρωτοβουλίες 

ενημέρωσης από τους Περιφερειάρχες. 
Ο Γ. Πατούλης αφού ευχαρίστησε τον κ. Τσί-
οδρα για την επίσκεψή του στην Περιφέρεια 
επισήμανε ότι ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττι-
κής, με συγκεκριμένες δράσεις που έχουν 
αναλάβει συμβάλουν στην ενίσχυση του έρ-
γου της Πολιτείας και του ΕΟΔΥ. «η συνέχιση 
της στενής συνεργασίας μας μπορεί να συμ-
βάλει στην αποτελεσματικότερη προάσπι-
ση της δημόσιας υγείας. Κοινός μας στόχος 
είναι να ενισχύσουμε το δίχτυ προστασίας 
των πολιτών και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να 
ευχαριστήσω τον κ. Τσιόδρα για τη διάθεση 
συνεργασίας» τόνισε ο Γ. Πατούλης.

Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
του Υπουργείου Υγείας και λοιμωξιολόγο, Σ. Τσιόδρα
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Στην Astellas κάθε μέρα δεσμευ-
όμαστε να προσεγγίσουμε ακόμη 
περισσότερο τις ανεκπλήρωτες 
ιατρικές ανάγκες των ασθενών, 
βασιζόμενοι στην εμπειρία μας 
στους θεραπευτικούς τομείς της 
ογκολογίας, της ουρολογίας και 
της μεταμόσχευσης.

Ακολουθούμε την επιστήμη 
και εφαρμόζουμε πρωτοποριακές  
έρευνες σε περαιτέρω τομείς  
θεραπείας, όπως οι νευροεπιστήμες, 
η οφθαλμολογία, η νεφρολογία,  
η γυναικολογική υγεία, η ανοσολογία  
και οι μυϊκές παθήσεις.

Συνεχίζουμε με αφοσίωση  
την αποστολή μας, να μετατρέψουμε 
την καινοτομία σε αξία για τους 
ασθενείς μας.

astellas.com/gr

Η κάθε μας μέρα, 
εστιάζει στο να 

Aλλάζουμε 
το Αύριο.



Eπικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
2,5mg/TAB frovatriptan 
(ως frovatriptan succinate monohydrate)*

* Migralin SmPC

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.
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Ο εμβολιασμός, αποτελεί μια επιλογή ζωής, που μπορεί να σας προστατεύσει από δυνητικά σοβαρές λοιμώξεις, όπως 
είναι η γρίπη και η πνευμονιοκοκκική πνευμονία. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης των 
λοιμώξεων σε μέλη της κοινότητας στην οποία ζείτε. 

Αν είστε είτε ενήλικες ηλικίας άνω των 65 ετών είτε νεότεροι με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή με κάποια 
χρόνια πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο για πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ), διαβήτη, χρόνια καρδιακή νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια ηπατική νόσο ή είστε συστηματικοί 
καπνιστές, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με το εάν το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου είναι κατάλληλο για εσάς. 

Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία είναι μια απειλητική για τη ζωή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, 
που μπορεί να προσβάλλει οποιονδήποτε. Ενημερωθείτε σήμερα για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής 
πνευμονίας από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας!

Επιλέγω 
για τη ζωή µου,
προστατεύω 
τους γύρω µου!
Εμβολιάζομαι κατά της γρίπης και 
της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας. 

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800
Αριθµ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Hellas (Cyprus Branch), Λ. Αθαλάσσας 26, Λευκωσία 2018, Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας: +357-22817690
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Progress in Mind Resource Center (RC ) Greece: 
Το Ελληνικό Κέντρο Επιστημονικής Ενημέρωσης
για τον Ψυχίατρο και τον Νευρολόγο

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης των 
Επαγγελματιών Υγείας, η Lundbeck Hellas σε συνεργασία 
με την Μητρική Εταιρεία δημιούργησε το Progress in Mind 
RC Greece, ένα κεντρο πληροφοριών με θεματολογία που 
αφορά τα Ψυχιατρικά και Νευρολογικά νοσήματα.

Είναι ένας δυναμικός ιστότοπος που δημιουργήθηκε από μια 
αφοσιωμένη ομάδα συγγραφέων που ανήκει στον χώρο της 
υγείας, με στόχο την εκπαίδευση. 
Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει συνεντεύξεις, βίντεο και
διαδικτυακά σεμινάρια από ειδικούς στον χώρο της 
Ψυχιατρικής και Νευρολογίας καθώς επίσης και πρόσφατες 
αναφορές από Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια. 

Στην ιστοσελίδα διατίθεται επίσης αποκλειστικό υλικό από το 

Ινστιτούτο της Lundbeck, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και 
διαφανειών για δική σας χρήση. 

Με την συνεχή ανανέωση του ιστότοπου, επιδιώκουμε 
το Progress in Mind RC Greece να αποτελέσει πηγή 
ενημέρωσης για τον πολυάσχολο ιατρό.

Επισκεφτείτε το Progress in Mind RC Greece στη διεύθυνση: 
https://greece.progress.im
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DEPON Cold & Flu, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Παρακεταμόλη 500,00 mg. Mηλεϊνική χλωροφαιναμίνη 4,00 mg. Για ένα επικαλυμμένο με 
λεπτό υμένιο δισκίο Έκδοχα με γνωστή δράση: Καρμοϊσίνη (E122) Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 
6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επίμηκες, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο μωβ χρώματος. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν ενδείκνυται για τη θεραπεία, κατά τη διάρκεια 
κρυολογήματος, ρινίτιδας, ρινοφαρυγγίτιδας και γριππώδους συνδρομής σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών: 
• διαυγών ρινικών εκκρίσεων και δακρύρροιας, • πταρμού, • κεφαλαλγίας και/ή πυρετού. 4.2 Δοσολογία και τρόπος 
χορήγησης Δοσολογία Περιορίζεται σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών.

Βάρος
(ηλικία) Δόση ανά χορήγηση Διάστημα 

χορήγησης Μέγιστη ημερήσια δόση

Ενήλικες και παιδιά 
βάρους >50 kg (>15 ετών)

1 δισκίο
δηλ. 

500 mg παρακεταμόλης
4 mg χλωροφαιναμίνης 

4 ώρες 4 δισκία
δηλ.

2.000 mg παρακεταμόλης
16 mg χλωροφαιναμίνης

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δοσολογία των 4 δισκίων ανά 24 ώρες.
Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια Σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας και εάν δεν δόθηκε διαφορετική ιατρική συμβουλή, 
συνιστάται η μείωση της δόσης και η αύξηση του ελάχιστου διαστήματος ανάμεσα στις 2 δόσεις, βάσει του ακόλουθου πίνακα:

Κάθαρση κρεατινίνης Διάστημα χορήγησης

≥50 ml/min 4 ώρες

10–50 ml/λεπτό 6 ώρες

<10 ml/min 8 ώρες

Η συνολική δόση της παρακεταμόλης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 g/ημέρα. Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια Σε ασθενείς 
με ενεργό ή αντιρροπούμενη χρόνια ηπατική νόσο, ειδικά σε ασθενείς με ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια, χρόνιο αλκοολισμό, 
χρόνιο υποσιτισμό (χαμηλά αποθέματα ηπατικής γλουταθειόνης) και αφυδάτωση, η δόση της παρακεταμόλης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 3 g/ημέρα. Ειδικές κλινικές καταστάσεις Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δυνατή αποτελεσματική 
ημερήσια δόση παρακεταμόλης, χωρίς να υπερβαίνονται τα 60 mg/kg/ημέρα (χωρίς να υπερβαίνονται τα 3 g/ημέρα) στις 
ακόλουθες καταστάσεις: • ενήλικες βάρους κάτω των 50 kg, • ήπια έως μέτρια ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια, • χρόνιος 
αλκοολισμός, • χρόνιος υποσιτισμός, • αφυδάτωση. Μέγιστες συνιστώμενες δόσεις: • σε ενήλικες και παιδιά βάρους άνω 
των 50 kg, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 4 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (βλ. 
παράγραφο 4.9). • σε ενήλικες και παιδιά βάρους άνω των 50 kg, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΗΛΕΪΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΑΜΙΝΗΣ 
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 16 ΧΙΛΙΟΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (βλ. παράγραφο 4.9). Τρόπος χορήγησης Από στόματος 
χρήση. Τα δισκία θα πρέπει να καταπίνονται ως έχουν μαζί με κάποιο υγρό (π.χ. νερό, γάλα, χυμό φρούτων). Οι βραδινές δόσεις 
θα πρέπει να προτιμώνται εξαιτίας της κατασταλτικής επίδρασης της μηλεϊνικής χλωροφαιναμίνης. Συχνότητα χορήγησης 
1 δισκίο, το οποίο μπορεί να επαναχορηγηθεί, εάν απαιτείται, μετά από ελάχιστο διάστημα 4 ωρών, χωρίς να υπερβαίνεται ο 
αριθμός των 4 δισκίων ανά ημέρα. Διάρκεια θεραπείας Εάν ο πυρετός ή ο πόνος επιμένουν για περισσότερες από 3 ημέρες ή 
δεν επιτευχθεί βελτίωση των συμπτωμάτων μετά από 5 ημέρες θεραπείας, η διαχείριση της θεραπείας θα πρέπει να 
επαναξιολογηθεί. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.1. Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Λόγω της παρουσίας παρακεταμόλης: • Σοβαρή ηπατοκυτταρική 
ανεπάρκεια ή ενεργή μη αντιρροπούμενη ηπατική νόσος. Λόγω της παρουσίας μηλεϊνικής χλωροφαιναμίνης: • Κίνδυνος 
γλαυκώματος κλειστής γωνίας. • Κίνδυνος κατακράτησης ούρων που σχετίζεται με ουρηθροπροστατικές διαταραχές. 4.4 
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Σε περίπτωση υψηλού ή εμμένοντος πυρετού, ή εάν 
σημειωθούν σημεία υπερλοίμωξης ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερες από 5 ημέρες, πρέπει να επαναξιολογηθεί 
η θεραπεία. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερδοσολογίας • ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παρακεταμόλη 
ή μηλεϊνική χλωροφαιναμίνη στη σύνθεση των άλλων φαρμακευτικών προϊόντων (φαρμακευτικά προϊόντα που λαμβάνονται με 
ή χωρίς συνταγή), • Σεβαστείτε τις μέγιστες συνιστώμενες δόσεις (βλ. παράγραφο 4.2). Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 
αζοχρωστικό παράγοντα (E122) και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Σχετιζόμενες με την παρουσία 
παρακεταμόλης: Η παρακεταμόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στην περίπτωση: • βάρους <50 kg, • ήπιας έως 
μέτριας ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας, • νεφρικής ανεπάρκειας (βλέπε πίνακα στην παράγραφο 4.2), • ανεπάρκειας γλυκοζο-
6-φωσφορικής αφυδρογονάσης (G6PD) (η οποία μπορεί να προκαλέσει αιμολυτική αναιμία), • χρόνιου αλκοολισμού, 
υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ (3 ή περισσότερα οινοπνευματώδη ποτά ανά ημέρα), • ανορεξίας, βουλιμίας ή καχεξίας, • 
χρόνιου υποσιτισμού (χαμηλά αποθέματα ηπατικής γλουταθειόνης), • αφυδάτωσης, υπογκαιμίας (βλ. παράγραφο 4.2). Έχουν 
αναφερθεί πολύ σπάνια περιστατικά σοβαρών δερματικών αντιδράσεων. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα 
πρώιμα σημεία αυτών των σοβαρών δερματικών αντιδράσεων και για την εμφάνιση δερματικού εξανθήματος ή οποιωνδήποτε 
άλλων σημείων υπερευαισθησίας που οδηγούν σε διακοπή της θεραπείας. Σχετιζόμενες με την παρουσία μηλεϊνικής 
χλωροφαιναμίνης: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς (ειδικά σε 
ηλικιωμένους ασθενείς) με: • υψηλότερη ευαισθησία σε ορθοστατική υπόταση, ίλιγγο και καταστολή, • χρόνια δυσκοιλιότητα 
(κίνδυνος παραλυτικού ειλεού), • πιθανή υπερτροφία του προστάτη, • σοβαρή ηπατική και/ή νεφρική ανεπάρκεια, λόγω του 
κινδύνου συσσώρευσης. Εξαιτίας της παρουσίας χλωροφαιναμίνης, δεν συνιστάται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και 
η λήψη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν αλκοόλη ή κατασταλτικών (συγκεκριμένα, βαρβιτουρικά) κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας, επειδή ενισχύουν την κατασταλτική επίδραση των αντιισταμινικών (βλ. παράγραφο 4.5). 4.5 Αλληλεπιδράσεις 
με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Σχετιζόμενες με την παρουσία 
παρακεταμόλης: Συνδυασμοί που απαιτούν προφυλάξεις κατά τη χρήση  + Αντιβιταμίνη K Αυξημένος κίνδυνος στην 
επίδραση της αντιβιταμίνης Κ και κίνδυνος αιμορραγίας σε περίπτωση λήψης παρακεταμόλης σε μέγιστες δόσεις (4 g/ημέρα) 
για τουλάχιστον 4 ημέρες. Συχνότεροι έλεγχοι INR. Πιθανή προσαρμογή της δοσολογίας αντιβιταμίνης Κ κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με παρακεταμόλη και μετά από τη διακοπή της. + Φλουκλοξακιλλίνη Συνιστάται προσοχή όταν η παρακεταμόλη 
χορηγείται ταυτόχρονα με φλουκλοξακιλλίνη, λόγω του αυξημένου κίνδυνου μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα 
ανιόντων (HAGMA), ειδικότερα σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για ανεπάρκεια γλουταθειόνης όπως σοβαρή νεφρική 
δυσλειτουργία, σήψη, υποσιτισμό  και χρόνιο αλκοολισμό. Συνιστάται στενή παρακολούθηση για τον εντοπισμό οξεοβασικών 
διαταραχών, συγκεκριμένα της HAGMA, περιλαμβανομένης της εξέτασης για 5-οξοπρολίνη στα ούρα. + Αλληλεπιδράσεις με 
τις εργαστηριακές εξετάσεις: Η χορήγηση της παρακεταμόλης μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στις εξετάσεις γλυκόζης αίματος 
που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της οξειδάσης/υπεροξειδάσης της γλυκόζης σε περίπτωση παθολογικά υψηλών συγκεντρώσεων. 
Η χορήγηση της παρακεταμόλης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις ουρικού οξέος 
που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του φωσφοβολφραμικού οξέος. Σχετιζόμενες με την παρουσία μηλεϊνικής 
χλωροφαιναμίνης: Μη συνιστώμενοι συνδυασμοί + Αλκοόλη (ως οινοπνευματώδες ποτό ή έκδοχο) Αυξημένη 
κατασταλτική επίδραση των H1 αντιισταμινικών από την αλκοόλη. Η διαταραγμένη εγρήγορση μπορεί να καταστήσει την 
οδήγηση και τη χρήση μηχανημάτων επικίνδυνη.  Αποφεύγετε την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και φαρμακευτικών 
προϊόντων που περιέχουν αλκοόλη. + Οξυβικό νάτριο Αυξημένη καταστολή κεντρικού νευρικού συστήματος. Η διαταραγμένη 
εγρήγορση μπορεί να καταστήσει την οδήγηση και τη χρήση μηχανημάτων επικίνδυνη. Συνδυασμοί που πρέπει να 
εξετάζονται + Άλλα ατροπινικά φαρμακευτικά προϊόντα: ιμιπραμινικά αντικαταθλιπτικά, τα περισσότερα ατροπινικά Η1 
αντιισταμινικά, αντιχολινεργικοί αντιπαρκινσονικοί παράγοντες, ατροπινικά αντισπασμωδικά, δισοπυραμίδη, νευροληπτικά 
φαινοθειαζίνης και κλοζαπίνη. Προσθήκη ατροπινικών ανεπιθύμητων επιδράσεων όπως είναι η κατακράτηση ούρων, η 
δυσκοιλιότητα, η ξηροστομία. + Άλλα κατασταλτικά φαρμακευτικά προϊόντα: παράγωγα μορφίνης (αναλγητικά, αντιβηχικά 
και θεραπείες υποκατάστασης), νευροληπτικά, βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες, αγχολυτικά εκτός από τις βενζοδιαζεπίνες 
(μεπροβαμάτη), υπνωτικά, κατασταλτικά αντικαταθλιπτικά (αμιτριπτυλίνη, δοξεπίνη, μιανσερίνη, μιρταζαπίνη, τριμιπραμίνη), 
κατασταλτικά Η1 αντιισταμινικά, αντιυπερτασικά κεντρικής δράσης, άλλα: μπακλοφένη και θαλιδομίδη. Αυξημένη καταστολή 
κεντρικού νευρικού συστήματος. Η διαταραγμένη εγρήγορση μπορεί να καταστήσει την οδήγηση και τη χρήση μηχανημάτων 
επικίνδυνη. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση Εάν είναι κλινικά αναγκαίο, το DEPON Cold & Flu, επικαλυμμένο με 
λεπτό υμένιο δισκίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη 
αποτελεσματική δόση, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και με τη μικρότερη δυνατή συχνότητα. Σχετιζόμενα με την 
παρακεταμόλη Ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων από εγκύους δεν υποδεικνύει ούτε δυσπλαστική ούτε εμβρυϊκή/νεογνική 
τοξικότητα. Από επιδημιολογικές μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη των παιδιών που έχουν εκτεθεί σε παρακεταμόλη εντός 
της μήτρας δεν προκύπτουν αδιαμφισβήτητα δεδομένα. Σχετιζόμενα με τη χλωροφαιναμίνη Κλινικά, τα αποτελέσματα των 
επιδημιολογικών μελετών φαίνεται να αποκλείουν μια ειδική δυσπλασία ή εμβρυοτοξική επίδραση από τη χλωροφαιναμίνη. Σε 
περίπτωση, ωστόσο, χορήγησης στο τέλος της κύησης, λάβετε υπόψη τις πιθανές συνέπειες των ατροπινικών και κατασταλτικών 
ιδιοτήτων της χλωροφαιναμίνης για τα νεογνά. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν η χλωροφαιναμίνη απεκκρίνεται στο μητρικό 
γάλα. Δεδομένων των πιθανοτήτων καταστολής ή παράδοξης διέγερσης του νεογνού, αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν 
συνιστάται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα Λόγω του πιθανού μηχανισμού δράσης επί της σύνθεσης 
κυκλοοξυγενάσης και προσταγλανδίνης, η παρακεταμόλη μπορεί να διαταράξει τη γονιμότητα στις γυναίκες, με αναστρέψιμη 
επίδραση στην ωορρηξία με τη διακοπή της θεραπείας. Σε μία μελέτη σε ζώα έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις στην ανδρική 

γονιμότητα. Η σχέση των επιδράσεων αυτών με τους ανθρώπους είναι άγνωστη. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης 
και χειρισμού μηχανημάτων Το DEPON Cold & Flu, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο έχει σημαντική επίδραση στην 
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Οι οδηγοί οχημάτων και οι χειριστές μηχανημάτων θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί αναφορικά με τους κινδύνους υπνηλίας που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος, 
ειδικά στην αρχή της θεραπείας.  Αυτό το φαινόμενο ενισχύεται με την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμακευτικών 
προϊόντων που περιέχουν αλκοόλη ή κατασταλτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η έναρξη αυτής της θεραπείας είναι καλύτερα 
να γίνεται το βράδυ. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
αναφέρονται ανά οργανικό σύστημα. Η συχνότητά τους ορίζεται ως εξής: • Πολύ συχνές (≥1/10) • Συχνές (≥1/100 έως <1/10) 
• Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) • Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) • Πολύ σπάνιες (<1/10.000) • Άγνωστη συχνότητα (δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα) Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Σπάνιες: αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας, όπως είναι το αναφυλακτικό σοκ, το οίδημα Quincke, το ερύθημα, η κνίδωση, το δερματικό εξάνθημα. Η 
εμφάνισή τους καθιστά επιτακτική την οριστική διακοπή αυτού του φαρμάκου και των σχετικών φαρμακευτικών αγωγών. 
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Πολύ σπάνιες: Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις. Διαταραχές του 
αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Πολύ σπάνιες: θρομβοπενία, λευκοπενία και ουδετεροπενία. Αυξημένος ή 
μειωμένος δείκτης INR. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Άγνωστη συχνότητα: Αυξημένες τιμές ηπατικών 
ενζύμων Διαταραχές του γαστρεντερικού Άγνωστη συχνότητα: Διάρροια, κοιλιακό άλγος ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΜΗΛΕΪΝΙΚΗ ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΑΜΙΝΗ Τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά της χλωροφαιναμίνης μπορεί να προκαλέσουν 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις ποικίλης έντασης, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται ή όχι με τη δόση (βλ. παράγραφο 5.2):  
Νευροφυτικές επιδράσεις • Καταστολή ή υπνηλία, εντονότερη εκδήλωση κατά την έναρξη της θεραπείας. • Αντιχολινεργικές 
επιδράσεις όπως είναι η ξηρότητα του βλεννογόνου, η δυσκοιλιότητα, οι διαταραχές της προσαρμογής, η μυδρίαση, το αίσθημα 
παλμών, ο κίνδυνος κατακράτησης ούρων. • Ορθοστατική υπόταση. • Διαταραχές της ισορροπίας, ίλιγγος, μειωμένη μνήμη ή 
συγκέντρωση, πιο συχνά στους ηλικιωμένους ασθενείς. • Έλλειψη συντονισμού κινήσεων, τρόμος. • Διανοητική σύγχυση, 
ψευδαισθήσεις. • Σπανιότερα, επιδράσεις διέγερσης: διέγερση, νευρικότητα και αϋπνία. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας • 
Ερύθημα, κνησμός, έκζεμα, πορφύρα, κνίδωση. • Οίδημα, σπανιότερα οίδημα Quincke. • Αναφυλακτική καταπληξία. 
Αιματολογικές επιδράσεις • Λευκοπενία, ουδετεροπενία. • Θρομβοπενία. • Αιμολυτική αναιμία. Αναφορά πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του 
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς : Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία Οι 
κίνδυνοι σοβαρής δηλητηρίασης (θεραπευτική υπερδοσολογία ή ακούσια δηλητηρίαση) μπορεί να είναι ιδιαιτέρως υψηλοί 
στους ηλικιωμένους ασθενείς, στα μικρά παιδιά, στους ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια, σε περιστατικά χρόνιου αλκοολισμού, 
σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο υποσιτισμό και σε ασθενείς που λαμβάνουν επαγωγείς ενζύμων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η δηλητηρίαση μπορεί να είναι θανατηφόρος. Υπερδοσολογία παρακεταμόλης: Συμπτώματα Μέσα στις πρώτες 24 ώρες 
συνήθως εμφανίζονται ναυτία, έμετος, ανορεξία, ωχρότητα, ζάλη, εφίδρωση και κοιλιακό άλγος. Η υπερδοσολογία, από 10 g 
παρακεταμόλης σε μία εφάπαξ χορήγηση σε ενήλικες και 150 mg/kg σωματικού βάρους σε μία εφάπαξ χορήγηση σε παιδιά, 
προκαλεί ηπατική κυτταρόλυση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη και μη αναστρέψιμη νέκρωση, οδηγώντας σε 
ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια, μεταβολική οξέωση, εγκεφαλοπάθεια, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κώμα και θάνατο.  
Παράλληλα, έχουμε παρατηρήσει αύξηση στις ηπατικές τρανσαμινάσες, τη γαλακτική αφυδρογονάση, τη χολερυθρίνη και 
μείωση στο χρόνο προθρομβίνης, τα οποία μπορεί να εκδηλωθούν 12 έως 48 ώρες μετά από την κατάποση. Τα κλινικά 
συμπτώματα της ηπατικής βλάβης γενικά παρατηρούνται μετά από 1 έως 2 ημέρες και μεγιστοποιούνται μετά από 3 έως 
4 ημέρες. Επείγουσα διαδικασία • Άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο. • Συλλέξτε ένα σωληνάριο αίματος για μια αρχική 
δοκιμασία ανίχνευσης παρακεταμόλης στο πλάσμα το συντομότερο δυνατό, από την 4η ώρα μετά από την κατάποση. • Ταχεία 
απομάκρυνση του καταποθέντος προϊόντος με πλύση στομάχου. • Η θεραπεία της υπερδοσολογίας παραδοσιακά περιλαμβάνει 
τη χορήγηση αντιδότου Ν-ακετυλοκυστεΐνης ΕΦ ή από του στόματος το συντομότερο δυνατό και, εάν είναι δυνατό, πριν από τη 
δέκατη ώρα. • Συμπτωματική θεραπεία. • Οι ηπατικές εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την έναρξη της θεραπείας 
και να επαναλαμβάνονται κάθε 24 ώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ηπατικές τρανσαμινάσες επιστρέφουν στις 
φυσιολογικές τιμές σε 1 έως 2 εβδομάδες με πλήρη αποκατάσταση της ηπατικής λειτουργίας. Ωστόσο, σε πολύ σοβαρά 
περιστατικά, μπορεί να απαιτείται μεταμόσχευση ήπατος. Υπερδοσολογία μηλεϊνικής χλωροφαιναμίνης: Η υπερδοσολογία 
μηλεϊνικής χλωροφαιναμίνης μπορεί να προκαλέσει: σπασμούς (ειδικά στα παιδιά), διαταραχές της συνείδησης, κώμα. 5. 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ, 
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΟ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ Η1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ, Κωδικός ATC: R05X (R: αναπνευστικό σύστημα) Μηχανισμός 
δράσης Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν αποτελεί συνδυασμό ενός αντιπυρετικού, αναλγητικού, της παρακεταμόλης και ενός 
αντιισταμινικού, της χλωροφαιναμίνης. Μηλεϊνική χλωροφαιναμίνη: Η1 αντιισταμινικό, με δομή προπυλαμίνης, με 
αντιχολινεργική δράση, το οποίο προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα Η1 αντιισταμινικά έχουν την κοινή ιδιότητα της 
καταπολέμησης, με περισσότερο ή λιγότερο αναστρέψιμο ανταγωνιστικό ανταγωνισμό, των επιδράσεων των ισταμινών, 
ειδικότερα στο δέρμα, τους βρόγχους, τo έντερo και τα αιμοφόρα αγγεία. Η διέλευση από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό είναι η 
αιτία των κατασταλτικών επιδράσεων, ισταμινεργικής και αδρενολυτικής φύσης, όπου η τελευταία ιδιότητα μπορεί να ασκεί 
επίσης επίδραση στην αιμοδυναμική κατάσταση (κίνδυνος ορθοστατικής υπότασης). 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Της 
παρακεταμόλης Απορρόφηση Η απορρόφηση της από του στόματος λαμβανόμενης παρακεταμόλης είναι πλήρης και ταχεία. 
Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα επιτυγχάνονται 30 έως 60 λεπτά μετά από τη λήψη. Κατανομή Η παρακεταμόλη διαχέεται 
ταχέως σε όλους τους ιστούς. Οι συγκεντρώσεις είναι συγκρίσιμες στο αίμα, τη σίελο και το πλάσμα. Η δέσμευση στις πρωτεΐνες 
του πλάσματος είναι ασθενής. Βιομετασχηματισμός Η παρακεταμόλη μεταβολίζεται κατά βάση από το ήπαρ. Οι 2 κύριες 
μεταβολικές οδοί είναι η σύζευξη γλυκουρονικού οξέος και θείου. Η δεύτερη αυτή οδός μπορεί να κορεστεί ταχέως με 
δοσολογίες που υπερβαίνουν τις θεραπευτικές δόσεις. Μία ήσσων οδός, η οποία καταλύεται από το κυτόχρωμα P450, είναι ο 
σχηματισμός αντιδρώντος ενδιάμεσου προϊόντος (Ν-ακετυλο-βενζοκινόνη ιμίνη), που, σε κανονικές συνθήκες χρήσης, 
αποτοξινώνεται ταχέως από την ανηγμένη γλουταθειόνη και αποβάλλεται στα ούρα μετά από τη σύζευξη κυστεΐνης και 
μερκαπτουρικού οξέος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μαζικής δηλητηρίασης, η ποσότητα αυτού του τοξικού μεταβολίτη αυξάνεται. 
Αποβολή Η αποβολή γίνεται κατά βάση στα ούρα. Το 90% της καταναλωθείσας δόσης αποβάλλεται από τους νεφρούς σε 
24 ώρες, κυρίως σε γλυκοσυζευγμένη (60 έως 80%) και θειοσυζευγμένη (20 έως 30%) μορφή. Λιγότερο από το 5% του 
αποβαλλόμενου προϊόντος παραμένει αμετάβλητο. Η ημίσεια ζωή αποβολής είναι περίπου 2 ώρες. Φυσιοπαθολογικές 
διακυμάνσεις Νεφρική ανεπάρκεια: σε περίπτωση σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας (βλ. παράγραφο 4.2), η αποβολή της 
παρακεταμόλης και των μεταβολιτών της καθυστερεί. Ηλικιωμένοι ασθενείς: η ικανότητα σύζευξης δεν τροποποιείται (βλ. 
παράγραφο 4.2). Της μηλεϊνικής χλωροφαιναμίνης Βιοδιαθεσιμότητα Η βιοδιαθεσιμότητα της μηλεϊνικής χλωροφαιναμίνης 
κυμαίνεται μεταξύ 25 και 50%. Υπάρχει σημαντική ηπατική επίδραση πρώτης διέλευσης. Κατανομή Ο χρόνος έως την επίτευξη 
μέγιστης συγκέντρωσης στο πλάσμα κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 ωρών, αλλά η επίδραση μεγιστοποιείται 6 ώρες μετά από τη 
δόση. Η διάρκεια της επίδρασης κυμαίνεται από 4 έως 8 ώρες. Η δέσμευση στις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι 72%. 
Βιομετασχηματισμός Ο μεταβολισμός είναι ηπατικός και παράγει ανενεργό μεταβολίτη με απομεθυλίωση. Αποβολή Η αποβολή 
γίνεται μέσω της νεφρικής οδού, με συγκρίσιμο ποσοστό προϊόντος να αποβάλλεται αμετάβλητο ή σε μεταβολισμένη μορφή. Η 
ημίσεια ζωή αποβολής κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 ωρών. Φυσιοπαθολογικές διακυμάνσεις • Η ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια 
αυξάνει την ημίσεια ζωή της μηλεϊνικής χλωροφαιναμίνης. • Η μηλεϊνική χλωροφαιναμίνη διαπερνά τον πλακούντα και 
απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Παρακεταμόλη Δεν υπάρχουν συμβατικές 
μελέτες για την αξιολόγηση της τοξικότητας στην αναπαραγωγή και την ανάπτυξη με τη χρήση των ισχυόντων αποδεκτών 
προτύπων. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Διασταυρούμενη νατριούχος καρμελλόζη, 
υπρομελλόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, ποβιδόνη Κ90, βεχενικό γλυκερύλιο, στεατικό μαγνήσιο, παράγοντας επικάλυψης*, 
παράγοντας επίχρισης**  *Παράγοντας επικάλυψης:  Υπρομελλόζη (E464), προπυλενογλυκόλη (E1520), διοξείδιο τιτανίου 
(E171), καρμοϊσίνη (E122), ινδικοκαρμίνιο (E132) **Παράγοντας επίχρισης: Κεκαθαρμένο ύδωρ, κηρός (E901), κηρός 
καρναούβης (E903), πολυσορβικό 20 (E432), σορβικό οξύ (E200) 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής 
36 μήνες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες 
συνθήκες φύλαξης. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 4 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σε κυψέλη (αλουμίνιο/
PVC/αλουμίνιο/OPA). 8 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σε κυψέλη (αλουμίνιο/PVC/αλουμίνιο/OPA). 12 επικαλυμμένα με 
λεπτό υμένιο δισκία σε κυψέλη (αλουμίνιο/PVC/αλουμίνιο/OPA). 16 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σε κυψέλη 
(αλουμίνιο/PVC/αλουμίνιο/OPA). 20 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σε κυψέλη (αλουμίνιο/PVC/αλουμίνιο/OPA). 
24 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σε κυψέλη (αλουμίνιο/PVC/αλουμίνιο/OPA). 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
σε κυψέλη (αλουμίνιο/PVC/αλουμίνιο/OPA). 32 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σε κυψέλη (αλουμίνιο/PVC/αλουμίνιο/
OPA). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός 
Καμία ειδική υποχρέωση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-
Malmaison, Γαλλία  Τοπικός Αντιπρόσωπος ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Αττική, Τηλ.: 210 8009111-120 
Διανέμεται από τη ΒΙΑΝ Α.Ε. Τηλ.: 210 9882947 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 151322/02-12-2019 9. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 17 Μαΐου 2019. Ημερομηνία 
τελευταίας ανανέωσης: {ΗΗ Μήνας ΕΕΕΕ} 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 01 Ιουλίου 2020 11. 
ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Δεν εφαρμόζεται. 12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Δεν εφαρμόζεται.
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