




ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ

Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία 
"COSME"

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ

Οι μικρές επιχειρήσεις 
είναι μεγάλες οικογένειες.
Στην Τράπεζα Πειραιώς ξέρουμε ότι δε στηρίζουμε επιχειρήσεις, αλλά ανθρώπους.
Για αυτό και σας παρέχουμε Κεφάλαιο Κίνησης, εγγυημένο από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων, μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου COSME.

• Κεφάλαιο Κίνησης με 80% εγγύηση
• Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης, 150.000€
• Για όλες τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες
• Απλές και γρήγορες διαδικασίες

Κλείστε ραντεβού σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
και συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

Μάθετε περισσότερα στο Τ. 210 32 88 000 και στο www.piraeusbank.gr

Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ") που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ 
είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.
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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»



LEONARDO®

Universal and ingenious

Οι κλινικά αποδεδειγµένες θεραπείες µε laser:
HELP®: Απολίνωση αιµορροΐδων
LHP®: Αιµορροϊδοπλαστική
FiLaC®: Σύγκλιση περιεδρικών συριγγίων
SiLaC®: Θεραπεία κύστης κόκκυγος

Λεωφ. Αµαρουσίου 5, Λυκόβρυση, 14123, Αθήνα • Τηλ.:210 2852400 • Fax : 210 2852693 • info@endotech.gr • www.endotech.gr

Ελάχιστη επεµβατικότητα
για απλά ή περισσότερο
σύνθετα προβλήµατα                                  
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Rovastine
Rosuvastatin

®

ΟΔΟΣ ΑΓΊΑΣ ΜΑΡΊΝΑΣ, Τ.Θ.  59,  190 02 ΠΑΊΑΝΊΑ ΑΤΤΊΚΉΣ, ΤΉΛ.:  210 6691 000, FAX: 210 6642 310,  www.lavipharm.com

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία Lavipharm AE.
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Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜEΛΗ 

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔOΣΗΣ:

Όμιλος Εταιρειών
Härtling - Μαρία Γ. Σιαφάκα

Αγγ. Σικελιανού 15, 154 51 Ν. Ψυχικό , 
τηλ.: (210) 67 56 766, fax: (210) 67 56747, εσωτ. 100

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
© Ι.Σ.Α. - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ:

Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦIΑ:

Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα
Fax: 210/38 39 753
www.isathens.gr

e-mail: isathens@isathens.gr

ΤΗΛEΦΩΝΑ:

Πληροφορίες: 210/3816404
Λογιστήριο: 210/3839770

Γραμματεία Διοικητικού και Γραμματεία Πειθαρχικού: 
210/3816404

Γεν. Γραμματέας: 210/3840548
Πρόεδρος: 210/3839673

ΕΠΙΜEΛΕΙΑ YΛΗΣ: 
Γραφείο Τύπου Ι.Σ.Α.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
Ελ. Παπαευαγγέλου, Προιστάμενος, 

τηλ.: 210/3817141
ΙΔΙΟΚΤHΤΗΣ - ΕΚΔOΤΗΣ: 

Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.
ΥΠΕYΘΥΝΟΣ ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝOΜΟ: 

Tσούκαλος Ευστάθιος, Γενικός Γραμματέας του Ι.Σ.Α.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ Ι.Σ.Α.
Το Ενημερωτικό Δελτίο “Ενημέρωση” είναι επίσημο όργανο 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
Αποστέλλεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 0,01 ευρώ
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την 

έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τ Ω Ν  Ι Α Τ Ρ Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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 258
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2020-2021

Συντακτική ομάδα
Λεονάρδου Πολυτίμη Ακτινοδιαγνώστης

Τσιλίκας Κωνσταντίνος Ακτινοδιαγνώστης
Κεχρής Ιωάννης Xειρουργός

9 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
11 Σε εγρήγορση και συσπείρωση καλεί ο ΙΣΑ τους γιατρούς της Αθήνας,   
 που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια 
 στην επιδημία

12 Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης καλεί τους ιδιώτες γιατρούς 
 να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για την ενίσχυση του ΕΣΥ

19 Συναντήσεις με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 
 καθώς και με τις διοικήσεις του νοσοκομείου και του Ιατρικού   
 Συλλόγου Σάμου είχε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Περιφερειάρχης Αττικής 
 και  Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλης

21 Γιώργος Πατούλης στην "Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης"
 «Η παγκόσμια υγειονομική απειλή κινδυνεύει να υπονομεύσει   
 περαιτέρω την ασφάλεια και την ευημερία των εθνών» 

23 Η ενίσχυση της Π.Φ.Υ και η συνδρομή των ιδιωτών γιατρών 
 στην υγειονομική θωράκιση της χώρας, ήταν το αντικείμενο 
 της  συνάντησης του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής 
 Γ. Πατούλη, με τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια

25 Η Αττική ενώνει τις δυνάμεις της. Συγκροτείται Συλλογικό Όργανο   
 εκπροσώπων της Περιφέρειας και των Ιατρικών Συλλόγων Αττικής   
 προς όφελος της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας των πολιτών

33 17 και 18 Δεκεμβρίου εθελοντικές αιμοδοσίες για την κάλυψη 
 των  αναγκών του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

35 Μεγάλη συμμετοχή των νέων στις εθελοντικές αιμοδοσίες 
 που διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, 
 του Ι.Σ.Α. και τη συνεργασία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» 
 στις 17 και 18 Δεκεμβρίου για την κάλυψη των αναγκών 
 του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

35 «ΕμβολιάΖΩμαι Γιατί ΝοιάΖΩμαι» ήταν το μήνυμα των φυλλαδίων 
 που μοίρασαν εθελοντές του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής 
 στις γειτονιές της Αττικής

51 Toν εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων   
 που δεν μπορούν να μετακινηθούν, προτίθεται να αναλάβει ο ΙΣΑ   
 και η Περιφέρεια Αττικής, διαθέτοντας στο Υπουργείο Υγείας, 
 τα εξειδικευμένα κλιμάκιά τους

53 O IΣΑ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κέντρου Υγείας Βάρης, 
 για την προμήθεια ενός απινιδωτή, εν όψει της μετατροπής του 
 σε Εμβολιαστικό Κέντρο

57 Γιώργος Πατούλης: «Η ανάγκη να αντιμετωπίζονται    
 εγκαίρως οι ασθενείς COVID-19 όσο παραμένουν κατ’ οίκον,   
 με τη σωστή παρακολούθηση και θεραπευτική υποστήριξη 
 από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μεγιστοποιείται όσο τα   
 κρούσματα καλπάζουν και ο εμβολιασμός καθυστερεί. 
 Η συσσώρευση περιστατικών βαριάς εξέλιξης στα νοσοκομεία 
 και τις ΜΕΘ θα μπορούσε έτσι να αποσυμφορηθεί»
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.
Επικοινωνία: 

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

giorgos.patoulis 
twitter: @George_Patoulis

Οφείλουμε 
να αξιοποιήσουμε 
τις εμπειρίες από τη 
διαχείριση της κρίσης 
και να στηρίξουμε 
το σύστημα υγείας
Aγαπητοί συνάδελφοι,

Το επιστημονικό προσωπικό της 
χώρας απέδειξε στη μεγάλη αυτή 
υγειονομική κρίση που αντιμετω-
πίζει η ανθρωπότητα, το υψηλό 
επιστημονικό επίπεδο και το αί-
σθημα ευθύνης που διαθέτει. 
Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προ-
σωπικό του δημόσιου συστήμα-
τος υγείας βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της εθνικής προσπάθειας 
εδώ και μήνες. Και τους αξίζει ένα 
μεγάλο ευχαριστώ από όλους και 
κυρίως, από την πολιτεία.

Ένας εξίσου μεγάλος αριθμός ιδι-
ωτών ιατρών, έδωσε τη μάχη για 
την αναχαίτιση της πανδημίας, 
σηκώνοντας το κύριο βάρος της 
λειτουργίας του συστήματος της 
πρωτοβάθμιας υγείας.

Προτεραιότητα σύσσωμου του 
ιατρικού σώματος ήταν να σώ-
σει τις ζωές των ασθενών από 
covid-19, χωρίς ταυτόχρονα να 
υποβαθμίσει την ποιότητα των 
υπηρεσιών υγείας στο υπόλοιπο 
σύστημα υγείας, δημόσιο και ιδι-
ωτικό. 
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Ο ιατρικός κόσμος ένωσε τις δυ-
νάμεις του, για να κερδίσει αυτή τη 
μάχη ζωής. Οι γιατροί της Αθήνας 
ανταποκρίθηκαν στο εθνικό κά-
λεσμα και στάθηκαν στο πλευρό 
των συνανθρώπων μας.
Ωστόσο η πατρίδα μας θα ήταν 
ακόμη πιο ισχυρή σε αυτή τη δύ-
σκολη προσπάθεια, εάν είχαμε κα-
ταφέρει τα προηγούμενα χρόνια 
να αποτρέψουμε τη φυγή 18.000 
ιατρών υψηλού επιστημονικού επι-
πέδου κι εξειδίκευσης, που αναζή-
τησαν στο εξωτερικό μια καλύτερη 
επαγγελματική προοπτική, καθώς 
κι εάν είχε στελεχωθεί επαρκώς το 
δημόσιο σύστημα υγείας, τα δη-
μόσια νοσοκομεία και η Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας. 
Η συνειδητοποίηση της ανάγκης 
να ενισχυθεί το σύστημα υγείας 
και το υγειονομικό προσωπικό που 
το στηρίζει είναι το μεγάλο όφελος 
αυτής της υγειονομικής κρίσης.
Την επόμενη ημέρα που η μάχη θα 

έχει κερδηθεί, πρέπει όλοι να κά-
τσουμε στο ίδιο τραπέζι, ισότιμα 
και υπεύθυνα και να σχεδιάσουμε 
ένα ισχυρό και βιώσιμο σύστημα 
υγείας που θα αξιοποιεί όλο το 
υψηλά καταρτισμένο ιατρικό προ-
σωπικό του.
Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις 
εμπειρίες που αποκτήσαμε από τη 
διαχείριση της κρίσης. Να συζητή-
σουμε και να αποφασίσουμε κα-
ταρχήν ότι θα επενδύσουμε στην 
υγεία, γιατί αποδείχθηκε στην πρό-
σφατη κρίση ότι κάθε ευρώ που 
δίνουμε για την υγεία, επιστρέφει 
πίσω και πολλαπλάσια στην οικο-
νομία και τους πολίτες.
Για να μην ζήσουμε ξανά ανάλογες 
καταστάσεις, έχουμε μια επιλογή, 
να ενισχύσουμε άμεσα και μακρο-
πρόθεσμα το σύστημα υγείας της 
χώρας, καθώς και να αποτρέψου-
με μια νέα αιμορραγία του άξιου 
ιατρικού επιστημονικού προσωπι-
κού μας προς το εξωτερικό.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σε εγρήγορση και 
συσπείρωση κάλε-
σε το Δ.Σ του ΙΣΑ 
τους γιατρούς της 
Αθήνας στο πλαί-
σιο της χθεσινής 
συνεδρίασής του, 
κατά την οποία συ-
ζητήθηκαν οι δυ-
σμενείς εξελίξεις 
για την πορεία της 
επιδημίας και τα 
νέα περιοριστικά 
μέτρα. Τονίστηκε η 
ανάγκη να ενισχυ-

θεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να υποστηριχθεί 
το αξιόμαχο ιατρικό δυναμικό που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης. Ο ΙΣΑ θα αναλάβει πρωτοβουλίες για 
να διασφαλίσει ότι θα παραμείνουν ανοιχτά τα ιατρεία της 
γειτονιάς και οι δομές ΠΦΥ και θα επιβιώσουν κατά τη δι-
άρκεια της κρίσιμης αυτής περιόδου. Παράλληλα συζητή-
θηκαν οι νέες δράσεις που θα κάνει ο ΙΣΑ, σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του επιχειρησια-
κού Σχεδίου ΕΡΜΗΣ, για την υγειονομική θωράκιση της Ατ-
τικής και τη στήριξη του πολίτη.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης  
τόνισε τα εξής: «Η χώρα μας βρίσκεται για άλλη μια 
φορά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, στο οποίο θα ανα-
μετρηθεί με τον αόρατο εχθρό. Το επόμενο χρονικό δι-
άστημα θα είναι δύσκολο για όλους μας και θα πρέπει 
να δείξουμε αποφασιστικότητα και δύναμη τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με ομοψυχία 
και υπευθυνότητα θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Ο 
ΙΣΑ παραμένει στις επάλξεις και δρομολογεί νέες ση-
μαντικές δράσεις για να στηρίξει τον πολίτη και τον 
γιατρό της Αθήνας που είναι στην πρώτη γραμμή της 
μάχης ενάντια στην επιδημία».

Σε εγρήγορση και 
συσπείρωση καλεί ο Ι.Σ.Α. 
τους γιατρούς της Αθήνας, 
που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης ενάντια 
στην επιδημία

Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ παραμένει 
στις επάλξεις και δρομολογεί νέες 
σημαντικές δράσεις για να στηρίξει 
τον πολίτη και το γιατρό της Αθήνας»

Δωρεάν μοριακό τεστ 
covid-19 σε ιατρούς,
μέλη του Ι.Σ.Α.

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου Γ. Πατούλη, το Δ.Σ. του 
ΙΣΑ αποφάσισε την παροχή δωρεάν προληπτικής εξέτα-
σης για μοριακό έλεγχο (PCR) τυχόν μόλυνσης από τον 
κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε ιατρούς - μέλη του ΙΣΑ. Η εξέτα-
ση αυτή απευθύνεται στους ιατρούς-μέλη του ΙΣΑ, που 
δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου CoVid-19, και 
κατά προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν πρόσβα-
ση σε υγειονομικές μονάδες. Για την καλύτερη διαχεί-
ριση της διαδικασίας, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο, ξεκινώντας με την αποστολή ειδι-
κού email στα μέλη του ΙΣΑ. Η ενέργεια αυτή εντάσσε-
ται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης του 
νέου κορωνοϊού, που, από την πρώτη στιγμή της πανδη-
μίας, υλοποιεί ο ΙΣΑ προς όφελος του ιατρικού κόσμου 
και της κοινωνίας γενικότερα.

«Είμαστε δίπλα στο γιατρό της Αθήνας που δίνει τη 
μάχη ενάντια στην πανδημία ρισκάροντας τη ζωή 
του», τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.
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Έναν πλήρη οδηγό για την πρόληψη της Covid-19 που 
απευθύνεται στους εργαζόμενους διαφόρων κατηγορι-
ών, συνέταξε η Επιστημονική Επιτροπή του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής. Έγκριτοι επιστήμονες επεξεργά-
στηκαν τις οδηγίες πρόληψης του κορωνοϊού, για τους 
εργαζόμενους στα σχολεία, τις Μονάδες Παραγωγής και 
Διακίνησης Τροφίμων, στα γραφεία, στην καθαριότητα, 
σε τεχνικές υπηρεσίες, σε χώρους Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, σε κλειστές Δομές Φιλοξενίας Ευπαθών 
Ομάδων και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. «Η συ-
νέχιση των δραστηριοτήτων προϋποθέτει την προστα-
σία της υγείας όλων των εργαζομένων σ’ αυτούς τους 
χώρους, αφ’ ενός για τη διασφάλιση της ζωής τους, αφ’ 
ετέρου γιατί χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό οι υπηρεσίες 
αυτές δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να παρέχονται. Η 
Περιφέρεια Αττικής, στην οποία ζει και δραστηριοποιεί-
ται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, σε συνεργασία 
με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών πραγματοποίησε και συ-
νεχίζει να πραγματοποιεί μία σειρά δράσεων, με σκοπό 
την προάσπιση της υγείας των πολιτών της. Με αυτό το 
πνεύμα συντάξαμε τις νέες οδηγίες, οι οποίες αφορούν 
στους εργαζόμενους των πλέον υγειονομικά ευαίσθητων 
χώρων εργασίας», σχολιάζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα, για τον αναλυτικό αυτό οδηγό συνεργάστηκαν 
οι κ.κ. Αναστάσιος Δ. Χατζής Παιδίατρος – Εντατικολόγος 
Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ, Χαρίλαος Κουτής Καθηγητής Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας ΕΚΠΑ, Κυριακή Κα-
νελλακοπούλου Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμωξιολογίας 
ΕΚΠΑ, Γεώργιος Σαρόγλου Καθηγητής Παθολογίας Λοιμω-
ξιολογίας ΕΚΠΑ, Φ. Πατσουράκος Καρδιολόγος Α Αντιπρό-
εδρος ΔΣ του ΙΣΑ. Για τον πλήρη οδηγό: www.isathens.gr/
images/PDFs/ODIGIES_PROS_ERGAZOMENOYS_GIA_THN_
PROLIPSI_COVID_-_19_τελικο.PDF

Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στους 
ιδιώτες γιατρούς, μέλη του ΙΣΑ, με την οποία τους ζητά να 
ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας και 
να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για την ενίσχυση του 
ΕΣΥ. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ επισημαίνει τα εξής: 
«Η πατρίδα μας δίνει μια κρίσιμη μάχη ενάντια στην 
πανδημία που απειλεί την ανθρωπότητα. Οι συνάδελ-
φοί μας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπερβαίνουν τις 
δυνάμεις τους για να σώσουν τις ζωές των συμπολιτών 
μας. Έχουν ανάγκη από τη βοήθειά μας. Οι ιδιώτες για-
τροί της Αθήνας απέδειξαν το υψηλό αίσθημα ευθύνης 
από το οποίο διακατέχονται διατηρώντας ανοιχτά τα 
ιατρεία τους και προσφέροντας ακόμα και εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους. Ωστόσο η μάχη ενάντια στην επιδη-
μία θα κριθεί από την οργάνωση και την αντοχή των δο-
μών υγείας. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια πρέπει να 
συμβάλλουμε όλοι. Είμαστε υπέρ της μονιμότητας στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, ωστόσο αυτή είναι μια ειδική 
συνθήκη και ο ιατρικός κόσμος οφείλει να συσπειρω-
θεί. Σας καλώ να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση του 
Υπουργείου Υγείας και να συμμετέχετε στην ενίσχυση 
του συστήματος υγείας. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας, για να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Όλοι 
μαζί θα δώσουμε τη μάχη για τον ασθενή, τη δημόσια 
υγεία και την πατρίδα».

Ο Ι.Σ.Α. και η Περιφέρεια 
Αττικής συνέταξαν αναλυτικό 
οδηγό για την πρόληψη 
της Covid-19 
στους εργαζόμενους

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. 
Γ. Πατούλης καλεί 
τους ιδιώτες γιατρούς 
να συμμετάσχουν 
στην προσπάθεια 
για την ενίσχυση του ΕΣΥ

Γ. Πατούλης: «Αποτελεί προτεραιότητα 
η προστασία της υγείας 
όλων των εργαζομένων 
και η πρόληψη της λοίμωξης Covid-19, 
στους χώρους εργασίας».
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Τα δυσμενή επιδημιολογικά δεδο-
μένα για τη διασπορά του SARS-
CoV-2 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, 
οι σοβαρές ψυχολογικές επιπτώ-
σεις και οι νέες δράσεις της Περι-
φέρειας Αττικής και του ΙΣΑ για την 
ψυχολογική υποστήριξη των πολι-
τών, συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 
σημερινής σύσκεψης της Επιστημο-
νικής Επιτροπής που συγκάλεσε ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν 
την έντονη ανησυχία τους, για την 
εξάπλωση της επιδημίας και τόνι-
σαν την ανάγκη να υπάρξει αυστη-
ρή συμμόρφωση στα απαγορευτικά 
μέτρα προκειμένου να ανακοπεί 
άμεσα η διασπορά του ιού πριν χα-
θούν και άλλες ανθρώπινες ζωές.

Συζητήθηκαν επίσης οι σημαντι-
κές επιπτώσεις της καραντίνας 
στην ψυχολογία τόσο των παιδιών 
όσο και των ενηλίκων. Όπως επι-
σημάνθηκε η γραμμή υποστήριξης 
1110 του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής, έχει δεχθεί το τελευταίο 
χρονικό διάστημα εκατοντάδες 
κλήσεις από πολίτες που έχουν 
ανάγκη από ψυχολογική υποστή-
ριξη. Επίσης παρουσιάστηκαν 
ενδιαφέροντα στοιχεία από τη 
Μονάδα Εφηβικής Ιατρικής του νο-
σοκομείου Αγλαΐα Κυριακού, που 
δείχνουν τις σημαντικές επιπτώ-
σεις που έχει αυτή η κατάσταση 
στη ψυχολογία των παιδιών και 
των εφήβων. Όπως επισημάνθηκε 
πολλά παιδιά παρουσίασαν συ-

μπτώματα κατάθλιψης, μετατραυ-
ματικού στρες ή ειδικά τα μικρό-
τερα παιδιά, σωματοποίησαν το 
άγχος τους. Τονίστηκε η ανάγκη να 
υπάρξουν συστηματικές παρεμβά-
σεις για τη ψυχολογική υποστήρι-
ξη των πολιτών και ιδιαίτερα των 
πλέον ευπαθών ομάδων. Στο πλαί-
σιο αυτό, ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια 
Αττική δρομολογούν νέες σημαντι-
κές δράσεις, τον συντονισμό των 
οποίων θα έχει το μέλος του Δ.Σ Λί-
λιαν Μαρκάκη Ψυχίατρος Ψυχοθε-
ραπεύτρια. Ένα ακόμα σημαντικό 
ζήτημα που συζητήθηκε αφορούσε 
τις διάφορες συσκευές που κυκλο-
φορούν στο εμπόριο με τον ισχυ-
ρισμό ότι απολυμαίνουν τον αέρα 
τον εσωτερικών χώρων και κατα-
πολεμούν τον Sars-Cov-2. Προτά-
θηκε να διατυπωθεί αίτημα στην 
πολιτεία προκειμένου να καθορί-
σει μια Επιτροπή που θα προσδιο-
ρίσει τις προδιαγραφές αυτών των 
συσκευών για να διασφαλιστεί ότι 
είναι πράγματι αποτελεσματικές 
απέναντι στον κορωνοϊό.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης αναφέρθηκε 
στην κρισιμότητα της κατάστασης 
και κάλεσε τους πολίτες να επιδεί-
ξουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
να ακολουθούν με σχολαστικότη-
τα τα μέτρα προφύλαξης. «Η χώρα 
μας για άλλη μια φορά βρίσκεται 
σε ένα κομβικό σημείο στη μάχη 
που δίνει με τον αόρατο εχθρό. 
Τώρα είναι η στιγμή να αποδεί-
ξουμε ότι σεβόμαστε τους συ-

μπολίτες μας και προστατεύου-
με τον εαυτό μας και το περιβάλ-
λον μας. Συνεχίζουμε με ευθύνη 
και παραμένουμε ενωμένοι για 
το κοινό καλό. Ο ΙΣΑ και η Περι-
φέρεια Αττικής εντείνουν την 
προσπάθεια για την υγειονομι-
κή θωράκιση της Αττικής. Πα-
ράλληλα αναλαμβάνουμε νέες 
πρωτοβουλίες για την ψυχολο-
γική υποστήριξη των πολιτών».

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή της 
κ. Χρυσούλας Νικολάου Καθηγή-
τριας Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας 
Αντιπροέδρου ΚΕ.ΣΥ, του κ. Χρήστου 
Τζιβανίδη Επίκουρου Καθηγητή 
ΕΜΠ, της κυρίας Άρτεμις Τσίτσικα 
Επίκουρης Καθηγήτριας Παιδια-
τρικής- Εφηβικής Ιατρικής του κ. 
Γιώργου Σαρόγλου Ομ. καθηγητή 
Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας, του κ. 
Χαρίλαου Κουτή, ομότιμου καθηγη-
τή Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Δη-
μόσιας Υγείας, της κυρίας Κυριακής 
Κανελλακοπούλου Παθολόγου-Λοι-
μωξιολόγου, του κ. Αναστάσιου Σπα-
νού Αντιναυάρχου Ε.Α. Επεμβατικού 
Καρδιολόγου και του κ. Ανδρέα Πά-
γκαλη ειδικού Παθολόγου. Στη σύ-
σκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. 
του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρό-
εδρος, Σ. Τσούκαλος Γ. Γραμματέας, 
Τ. Χατζής, Λ. Μαρκάκη, Π. Λεονάρδου 
και εκ μέρους της Περιφέρειας Αττι-
κής ο Α. Βαθιωτης, Αντιπεριφερειάρ-
χης Υγείας και ο Π. Ευσταθίου, συ-
ντονιστής της Ομάδας διαχείρισης 
Κρίσεων της Περιφέρειας.

Έκτακτη σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής 
του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής, 

συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α., Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες για την υγειονομική 
θωράκιση της Αττικής και τη ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών».
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Οδηγίες έκδοσης 
βεβαίωσης άδειας 
κυκλοφορίας 
για εργαζόμενους, 
μέλη οργάνων διοίκησης, 
αυτοαπασχολούμενους-
ελεύθερους επαγγελματίες 
και επιτηδευματίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας τόσο οι εργα-
ζόμενοι – μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα όσο και τα μέλη ορ-
γάνων Διοίκησης, οι αυτοαπασχολούμενοι – ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και επιτηδευματίες μπορούν να χρησιμοποιούν 
για τις μετακινήσεις τους, στα πλαίσια της εργασίας τους, 
νομίμως και τα δύο έντυπα ως προς την έκδοση της σχετικής 
βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι η σχετική 
βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας είναι υποχρεωτική για τις με-
τακινήσεις και δεν αρκεί η επίδειξη της ιατρικής ταυτότητας.

Ειδικότερα η δυνατότητα έκδοσης δίνεται με τους εξής δύο 
τρόπους: Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση Τύπου Α’ (εκτύπωση 
από το forma.gov.gr συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 
από τον εργοδότη με φυσική σφραγίδα και η οποία παρέ-
χεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος. Β) Βεβαί-
ωση Άδειας Κυκλοφορίας από το Πληροφοριακό Σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ στο eservices.yeka.gr Για την έκδοση Βεβαίωσης 
Άδειας Κυκλοφορίας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ υπάρχουν δύο δι-
αφορετικές περιπτώσεις για τα όργανα Διοίκησης και τους 
αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιτηδευματίες: α) Για εργοδότες – επιχειρήσεις που είναι 
απογεγραμμένοι στον e-ΕΦΚΑ η είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 
για την έκδοση της Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας πραγ-
ματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών που έχουν 
αποδοθεί από τον e-ΕΦΚΑ κατά την διαδικασία απογραφής 
στα αντίστοιχα μητρώα εργοδοτών. β) Για επιχειρήσεις και 
αυτοαπασχολούμενους–ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους ως εργοδότες στον 
e-ΕΦΚΑ η είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ πραγματοποιείται με 
την χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET.
Μετά την είσοδο στο Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ είτε με τον ένα είτε με τον άλλο 
τρόπο επιλέγουμε:
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
και μετά επιλέγουμε αντίστοιχα το είδος εντύπου για:
-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ–ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ & ΕΠΙΤΗΔΕΥ-
ΜΑΤΙΑ
-ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Αφού συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία η αίτηση υπο-
βάλλεται, λαμβάνει αριθμό Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία 
και εκτυπώνεται ή αποθηκεύεται σε μορφή pdf.

Ο Ι.Σ.Α. ζητά με επιστολή του 
στον Υφυπουργό Υγείας 
να συμμετέχουν και οι γιατροί 
στη διαδικασία κλεισίματος 
ραντεβού των πολιτών 
για τα εμβολιαστικά κέντρα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον 
Υφυπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κοντοζαμάνη, στην οποία 
ζητά να δοθεί και στους ιατρούς δυνατότητα συμμετοχής 
στη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού των πολιτών για τα 
εμβολιαστικά κέντρα.
Ειδικότερα, στην επιστολή του ο ΙΣΑ τονίζει τα εξής: «Από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορούμαστε ότι στο 
πλαίσιο οργάνωσης του μαζικού εμβολιασμού των πολι-
τών έναντι του covid-19, θα δοθεί στους φαρμακοποιούς η 
δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία κλεισίματος ρα-
ντεβού των πολιτών για τα εμβολιαστικά κέντρα επ άμοι-
βή. Ασφαλώς και προεχόντως η δυνατότητα αυτή θα πρέ-
πει να δοθεί στους ιατρούς, ιδίως εκείνους που ελλείψει 
των απαιτουμένων προδιαγραφών δεν μπορούν να συμμε-
τέχουν ως εμβολιαστικό κέντρο, οι οποίοι ως θεράποντες 
γνωρίζουν το ιστορικό των ασθενών και ήδη τους συντα-
γογραφούν ηλεκτρονικά.

Οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση 
θα συνιστούσε διακριτική μεταχείριση σε βάρος των συ-
ναδέλφων μας».
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Ο Ι.Σ.Α. με επιστολή του 
στον Υπουργό Εργασίας 
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Ι. Βρούτση εκφράζει 
την δυσαρέσκειά του 
για την εξαίρεση των ιατρών 
από την εφάπαξ οικονομική 
ενίσχυση

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή που απέστειλε στον 
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ι. Βρούτση, 
εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του καθώς στο σχέδιο νό-
μου του Υπουργείου Εργασίας το οποίο κατατέθηκε την 17η 
Νοεμβρίου 2020 προς συζήτηση στη Βουλή, δεν προβλέπε-
ται και για τους γιατρούς η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που 
προβλέπεται για δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολό-
γους, από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτε-
λώς και Ανεξαρτήτως Αυτοαπασχολούμενων που έχει συστα-
θεί από τον ΟΑΕΔ.
Στον συγκεκριμένο Λογαριασμό καταβάλλεται το ποσό των 
10,00 ευρώ μηνιαίως από καθένα έκαστο από τους αυτοαπα-
σχολούμενους που ασφαλίζονται στον e – ΕΦΚΑ και οι οποίοι 
ασφαλίζονταν στον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. και στο πρώην Ε.Τ.Α.Α.. Το 
συγκεκριμένο ποσό καταβάλλεται μηνιαίως και από τους ια-
τρούς - αυτοαπασχολούμενους στον e – ΕΦΚΑ.
«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη παράλειψη έγι-
νε εκ παραδρομής και απαιτούμε να διορθωθεί άμεσα η συ-
γκεκριμένη αδικία σε βάρος των ιατρών», επισημαίνεται στην 
επιστολή. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι ο ιατρικός κόσμος κρατάει ανοι-
χτά τα ιατρεία του στην κρίσιμη αυτή συγκυρία ρισκάροντας 
τη ζωή του και ανταποκρινόμενος στο αίτημα της πολιτείας να 
στηρίξει το σύστημα υγείας και τον πολίτη. Ζητά ως ελάχιστη 
αναγνώριση να υποστηριχθεί όπως και οι άλλες επαγγελμα-
τικές ομάδες για να κατορθώσει να επιβιώσει.

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. 
συμμετείχε στο διαδικτυακό 
μετεκπαιδευτικό σεμινάριο 
της Γ' Μαιευτικής & 
Γυναικολογικής Κλινικής 
της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Στο διαδικτυακό μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο 
"ΠΡΟΒΛΕΨΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ" της Γ' Μαιευτι-
κής & Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
απεύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
Στο σεμινάριο πρόεδρος ήταν ο Καθηγητής της Ιατρικής 
Εμβρύου, Fetal Medicine Centre, King’s College Hospital, 
London, UK κ. Κύπρος Νικολαΐδης και ομιλητής ο Ακαδη-
μαϊκός Υπότροφος της Γ’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλι-
νικής ΕΚΠΑ, κ. Γεώργιος-Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου.
Ο κ. Πατούλης στο χαιρετισμό του συνεχάρη την κλινική 
για την υψηλού επιπέδου επιστημονική εκδήλωση και 
αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του κ. Νικολαΐδη, που 
άλλαξε την Μαιευτική Γυναικολογία παγκοσμίως και συνέ-
δεσε την αλματώδη εξέλιξη της Ιατρικής του Εμβρύου με 
το όνομά του και την χώρα μας.
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Ένταξη ιατρών και ιατρικών 
εταιρειών στο πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Αττικής 
για την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων 
που επλήγησαν 
από την πανδημία

Ο ΙΣΑ ενημερώνει τα μέλη του ότι στο πρόγραμμα της Περιφέ-
ρειας Αττικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν από την πανδημία εντάσσονται και οι ιατροί και οι ιατρι-
κές εταιρίες. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης, τονίζει ότι πρόκειται για μία ακόμα σημαντική 
ενέργεια για τη στήριξη των γιατρών της Αθήνας, που παρά 
το γεγονός ότι επλήγησαν από την επιδημία κράτησαν ανοι-
χτά τα ιατρεία τους. «Αφουγκραζόμαστε την αγωνία των 
γιατρών που παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στην πρωτό-
γνωρη υγειονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Έχουμε 
θέσει ως προτεραιότητα την οικονομική στήριξή τους για 
να καταφέρουν 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 εται-
ρείες περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. για την ενί-
σχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύ-
ουν στην Περιφέρεια Αττικής και επλήγησαν από την πανδημία 
του Covid-19. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση καλύπτει κεφα-
λαίο 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 Ενισχύ-
σεων (www.ependyseis.gr/mis) με ημερομηνία έναρξης υποβο-
λής 12/10/2020 και ώρα 13:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής 
αιτήσεων 06/11/2020 και ώρα 15:00. Οι γενικές προϋποθέσεις, 
οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά ένταξης και όλοι οι γενικοί 
όροι της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά στη Πρόσκληση 
της Περιφέρειας Αττικής. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κεντρικό 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

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

Με επιστολή του ο Ι.Σ.Α.
προς τον Υπουργό Υγείας 
Β. Κικίλια ζητά την εξόφληση 
μίας επιπλέον μηνιαίας δόσης 
προς τους συμβεβλημένους 
με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας

Ο Ι.Σ.Α. απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια 
και στη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θ. Καρποδίνη, με την οποία 
εκφράζει τις έντονες ανησυχίες των χιλιάδων μελών του για 
την οικονομική κατάσταση των παρόχων υγείας. Ειδικότερα, 
στην επιστολή του ΙΣΑ επισημαίνονται τα εξής: «Για άλλη μια 
φορά, οι πάροχοι Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, καλούνται να διατηρήσουν τα ιατρεία 
τους ανοιχτά και με υψηλό επίπεδο προστασίας και προφύ-
λαξης τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών και των λοιπών 
εργαζομένων. Είναι κατανοητό ότι εκτός από την υγειονομι-
κή κρίση έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την τεράστια οικο-
νομική κρίση. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των ιατρείων αντι-
μετωπίζουν την μείωση του κύκλου εργασιών και την παράλ-
ληλη αύξηση των εξόδων που απαιτούνται για την τήρηση 
των κανόνων ασφαλής λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας 
Covid – 19.

Θεωρούμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προχωρήσουν άμεσα στην εξόφληση μίας 
επιπλέον μηνιαίας δόσης προς τους συμβεβλημένους πα-
ρόχους υγείας, είτε στο σύνολο της είτε ενός μεγάλου ποσο-
στού της, χωρίς να γίνουν τώρα οι διαδικασίες εκκαθάρισης 
που ακολουθούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Αυτές μπορούν να γί-
νουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Ευελπιστούμε στην άμεση και 
θετική σας ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημα μας. Δεν ζητάμε 
χαριστική ή ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά το αυτονόητο, την 
απλούστευση της διαδικασίας εξόφλησης δεδουλευμένων».
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Δικαιώθηκε το αίτημα 
του Ι.Σ.Α., για οικονομική 
στήριξη των γιατρών μετά 
από επαφές του Προέδρου 
Γ. Πατούλη με τον Υπουργό 
Εργασίας Ι. Βρούτση

20 ιδιώτες γιατροί της Αθήνας 
ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα 
στο κάλεσμα του Υπουργείου 
Υγείας να συνδράμουν 
το σύστημα υγείας

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του, καθώς ο Υπουργός 
Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ι. Βρούτσης αποδέ-
χθηκε το αίτημα που διατύπωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-
τούλης, να συμπεριληφθεί και ο ιατρικός κόσμος στα μέτρα 
στήριξης των ελευθεροεπαγγελματιών που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση.

Ειδικότερα, μετά από επανειλημμένες τηλεφωνικές συ-
νομιλίες το τελευταίο 24ωρο, με τον Πρόεδρο του ΙΣΑ, ο 
Υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα συμπεριληφθούν και οι για-
τροί στη νομοθετική ρύθμιση για την εφάπαξ οικονομική 
ενίσχυση που προβλέπεται για δικηγόρους, μηχανικούς 
και οικονομολόγους, από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, 
υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Αυτοαπασχολούμε-
νων που έχει συσταθεί από τον ΟΑΕΔ.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε στον Υπουργό Εργασίας & Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων τη σημαντική συμβολή των ελευθε-
ροεπαγγελματιών ιατρών στην υγειονομική θωράκιση της 
χώρας απέναντι στην επιδημία και στην προστασία του 
ασθενή.

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, για τη δικαίωση 
του αιτήματος για οικονομική στήριξη του ιατρικού κό-
σμου που με αυταπάρνηση κρατάει ανοιχτά τα ιατρεία 
ρισκάροντας τη ζωή του. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζό-
μαστε για την οικονομική και επαγγελματική επιβίω-
ση των ιατρών στην κρίσιμη αυτή συγκυρία που αντι-
μετωπίζει η χώρα μας και η ανθρωπότητα.»

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ είχε αποστείλει χθες και σχετική επι-
στολή στον Υπουργό Εργασίας με την οποία διατύπωνε το 
δίκαιο αίτημά του.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διευκρινίζει ότι είκοσι ιδιώ-
τες γιατροί της Αθήνας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 
Υπουργείου Υγείας και έχουν δηλώσει συμμετοχή για να 
ενισχύσουν τις δομές υγείας στις πληττόμενες από τον κο-
ρωνοϊό περιοχές της χώρας. Ο ΙΣΑ έχει καλέσει τα μέλη του 
να συμμετάσχουν με όλες τις δυνάμεις τους στην εθνική 
προσπάθεια για την αναχαίτηση της επιδημίας και τη σω-
τηρία των συμπολιτών μας. 

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επισημαίνει ότι οι για-
τροί της Αθήνας έχουν αποδείξει το υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης που διαθέτουν και τονίζει ότι ήρθε η ώρα ο ιατρικός 
κόσμος να ενώσει τις δυνάμεις του και να δώσει τη μεγάλη 
μάχη για τον ασθενή, τη δημόσια υγεία και την πατρίδα. 

«Η πατρίδα μας δίνει μια κρίσιμη μάχη ενάντια στην 
πανδημία που απειλεί την ανθρωπότητα. Ήρθε η ώρα 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να αντιμετωπίσου-
με τον εχθρό. Η μάχη ενάντια στην επιδημία θα κριθεί 
από την οργάνωση και την αντοχή των δομών υγείας. 
Οι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που υπερβαί-
νουν τις δυνάμεις τους για να σώσουν τις ζωές των 
συμπολιτών μας έχουν ανάγκη από βοήθεια. Είμαστε 
υπέρ της μονιμότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
ωστόσο αυτή είναι μια συνθήκη έκτακτης ανάγκης και 
ο ιατρικός κόσμος οφείλει να συσπειρωθεί. Όλοι μαζί 
θα δώσουμε τη μάχη για τον ασθενή, τη δημόσια υγεία 
και την πατρίδα», τονίζει ο κ. Πατούλης.

Γ. Πατούλης: «Θα συνεχίσουμε 
να αγωνιζόμαστε για την οικονομική 
και επαγγελματική επιβίωση των 
ιατρών στην κρίσιμη αυτή συγκυρία»

Γ. Πατούλης: «Ήρθε η ώρα 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, 
για να αντιμετωπίσουμε 
τον εχθρό»
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Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Περιφερειάρχης 
Αττικής και Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ 
Γ. Πατούλης είχε την Κυριακή 1 Νοεμ-
βρίου συναντήσεις με το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και 
με τις διοικήσεις του νοσοκομείου και 
του ιατρικού Συλλόγου Σάμου.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων ο  
Γ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να ενη-
μερωθεί από τους συναδέλφους του 
και από τη διοίκηση του νοσοκομείου 
για τις ανάγκες που υπάρχουν, ενώ 
είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με 
τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια ο οποί-
ος είναι σε συνεχή επαφή με το Διοι-
κητή του Νοσοκομείου.
Ειδικότερα, κατά την επίσκεψη του 
στο νοσοκομείο της Σάμου στο Βαθύ 

ο Γ. Πατούλης είχε συνάντηση με το 
Διοικητή του Νοσοκομείου Ν. Στεφα-
νή καθώς και με εκπροσώπους του ια-
τρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού 
προσωπικού. 
Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά σε ζητή-
ματα που αφορούν στις υποδομές και 
τη στελέχωση του νοσοκομείου, ενώ 
επισημάνθηκε ότι το υπουργείο Υγεί-
ας και ο Διοικητής της ΔΥΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου Χ. Ροϊλός έχουν συμβάλει 
σημαντικά στη βελτίωση των συνθη-
κών λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό 
προγραμματίζεται η ενίσχυση του 
νοσοκομείου με επιπλέον στελεχιακό 
δυναμικό ενώ διερευνάται πώς θα δη-
μιουργηθεί μια επιπλέον μονάδα που 
θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που 
έχουν προκύψει λόγω Covid-19.

Ο Γ. Πατούλης είχε επίσης συνάντηση 
με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλό-
γου Σάμου Σ. Καπώλη, την ταμία Θ. 
Σταθά και καθώς με μέλη του Συλ-
λόγου. Στο πλαίσιο της συνάντησης 
συζητήθηκαν ζητήματα έλλειψης ει-
δικοτήτων όπως παιδιάτρων και νευ-
ροχειρουργών, ενώ τονίστηκε ότι έχει 
δρομολογηθεί προς τη σωστή κατεύ-
θυνση η κάλυψη των σχετικών κενών. 
Με αφορμή τις σχετικές συναντήσεις 
που είχε ο κ. Πατούλης δήλωσε:

«Στόχος μας είναι οι πολίτες των 
παραμεθόριων νησιών μας να πα-
ραμένουν ασφαλείς και να απο-
λαμβάνουν επαρκείς υπηρεσίες 
και στο τομέα της υγείας. Τόσο ως 
Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ, ως Περι-
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Συναντήσεις με το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, καθώς και με τις διοικήσεις 
του νοσοκομείου και του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου 
είχε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α., Περιφερειάρχης Αττικής 
και Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «Θα στηρίξουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις το σύστημα 
υγείας, το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό. Παρά τις ελλείψεις 
στη στελέχωση και σε επίπεδο 
υποδομών οι δομές υγείας της 
Σάμου ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο 
βαθμό στις έκτακτες ανάγκες που 
προέκυψαν από το φονικό σεισμό»

φερειάρχης Αττικής αλλά και ως Πρόεδρος του ΙΣΑ 
θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου 
να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι κάτοικοι των νησιών μας. Συζήτησα με τους συνα-
δέλφους μου και τους ενημέρωσα ότι αν κριθεί ανα-
γκαίο θα μεταβεί στο νησί και η επιστημονική ομά-
δα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προκειμένου να 
συνδράμει. Διαπιστώσαμε με ικανοποίηση ότι η επί-
λυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συ-
νάδελφοί μας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ 
διαφαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 
ενίσχυσης του τουρισμού υγείας. Να σημειώσω ότι 
με το συνάδελφο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κ. 
Μουτζούρη συζητήσαμε και ζητήματα συνδρομής και 
παροχής τεχνογνωσίας σε επίπεδο ΕΣΠΑ προκειμέ-
νου να απορροφήσουν πόρους για την υλοποίηση και 
ολοκλήρωση προγραμμάτων που θα αναβαθμίσουν 
τις υπηρεσίες υγείας και τις λειτουργίες του υγειονο-
μικού συστήματος».
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Ο Ι.Σ.Α. εκφράζει 
την οδύνη του, 
για την απώλεια 
δύο επίλεκτων μελών του 
που άφησαν την τελευταία 
τους πνοή χτυπημένοι 
από τον κορωνοϊό

Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την 
οδύνη του, για την απώλεια δύο επίλεκτων μελών του 
που άφησαν την τελευταία τους πνοή χτυπημένοι από 
τον κορωνοϊό. Οι εξαιρετικοί επιστήμονες Γιάννης Μη-
τρόπουλος καρδιολόγος και Αντώνης Χατζηγεωργίου 
πνευμονολόγος ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης 
κατά την πανδημίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους 
με αυταπάρνηση. 

Ο Πρόεδρος Γιώργος Πατούλης και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΙΣΑ εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείους τους. «Η οικογένεια των γιατρών της 
Αθήνας έχασε δύο μέλη της που έπεσαν στο καθή-
κον πολεμώντας την επιδημία. Οι υγειονομικοί ρι-
σκάρουν τη ζωή τους για να στηρίξουν την πατρίδα 
μας και να σώσουν τις ζωές των συμπολιτών μας. 
Έχουμε ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς τους 
ήρωες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ανεύθυ-
νες συμπεριφορές. Εκφράζουμε τη θλίψη μας για 
την απώλεια των επίλεκτων αυτών συναδέλφων. Ο 
ΙΣΑ θα στηρίξει τις οικογένειες των εκλιπόντων», 
τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Γ. Πατούλης: «Οι υγειονομικοί 
ρισκάρουν τη ζωή τους, 
για να στηρίξουν την πατρίδα μας 
και να σώσουν τις ζωές 
των συμπολιτών μας. 
Θα είμαστε κοντά στις οικογένειες 
των ηρώων συναδέλφων»

Ο Ι.Σ.Α. ζητά νομοθετική 
ρύθμιση για τη στήριξη 
των οικογενειών 
των υγειονομικών 
που έχασαν τη ζωή τους 
στη μάχη ενάντια 
στην πανδημία

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από την πολιτεία να 
προβεί σε νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των οι-
κογενειών των υγειονομικών που έδωσαν της ζωή τους 
για την αναχαίτηση της επιδημίας. Ο ΙΣΑ από την πλευ-
ρά του θα προβεί σε δράσεις για να στηρίξει τις οικογέ-
νειες των μελών του που έχασαν τη ζωή τους από τον 
κορωνοϊό.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από εισήγηση του Προέδρου Γ. 
Πατούλη έχει δημιουργήσει από τον περασμένο Μάιο, 
λογαριασμό αλληλεγγύης στον οποίον συγκεντρώνει 
χρήματα για τη στήριξη των μελών του που λόγω ειδι-
κών συνθηκών βρίσκονται σε ανάγκη και των οικογενει-
ών τους.

«Οι υγειονομικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της μάχης σε αυτόν τον πόλεμο ενάντια στην παν-
δημία. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τις οικογέ-
νειες όσων έδωσαν τη ζωή τους για την προστασία 
των ασθενών και τη δημόσια υγεία. Ο ΙΣΑ από την 
πλευρά του θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τις οι-
κογένειες των μελών του που έπεσαν στο καθή-
κον», τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης. 

Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ δημιούργησε 
λογαριασμό αλληλεγγύης 
και θα στηρίξει τις οικογένειες 
των μελών του που έπεσαν 
στο καθήκον στο πόλεμο 
ενάντια στον κορωνοϊό» 

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τα μέλη του ελευθε-
ροεπαγγελματίες ιατρούς που είναι στην πρώτη γραμμής 
της μάχης, ενάντια στην πανδημία να δηλώσουν την πρό-
θεσή τους να εμβολιαστούν για τον Sars-Cov-2, στην πα-
ρακάτω φόρμα:
www.isathens.gr/dilwsi-emvoliasmou-id-tomea.html

Δήλωση πρόθεσης εμβολιασμού 
για τον Sars-Cov-2 
ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών
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Γιώργος Πατούλης στην "Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης"
«Η παγκόσμια υγειονομική απειλή κινδυνεύει να υπονομεύσει 
περαιτέρω την ασφάλεια και την ευημερία των εθνών» 

Στην Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης, 
την κορυφαία Σύνοδο που πραγματο-
ποιείται για 7η συνεχή χρονιά από τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), την 
κυβέρνηση της Ελβετίας και το Graduate 
Institute of International & Development 
Studies με την δυναμική παρουσία διακε-
κριμένων Ελλήνων επιστημόνων, συμμε-
τείχε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και Περιφερειάρχης Αττικής δρ. 
Γιώργος Πατούλης. Η ελληνική συμμε-
τοχή στην φετινή Εβδομάδα Ειρήνης της 
Γενεύης συνδιοργανώθηκε από την Ελ-
ληνική Ένωση Πολιτικών Επιστημόνων, 
(HAPSc) το Εργαστήριο Οικονομικών 
και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Ινστιτού-
το Πολιτικής Υγείας, και το Εργαστήριο 
Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. O Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφε-
ρειάρχης Αττικής δρ Γιώργος Πατούλης 
στην ομιλία του επεσήμανε ότι: «Η πο-
λυπλοκότητα της παγκόσμιας υγείας, 
μας καλεί να εξερευνήσουμε νέα δι-
πλωματικά πρότυπα, πέρα από τα δι-
εθνή δίκτυα ανθρωπιστικής βοήθειας 
που αποτελούν μόνον απάντηση στην 
κρίση, χωρίς να προλαμβάνουν ή να 
περιορίζουν αποφασιστικά τις συνέ-
πειες της. Αναδύεται τώρα η ανάγκη, 
η διεθνής υγειονομική αλληλεγγύη, 
να αναβαθμιστεί σε υγειονομική δι-
πλωματία, ώστε με τη συνέργεια της 
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας 
και τη βούληση των κυβερνήσεων, 
να συνδράμει στην διασφάλιση της 
παγκόσμιας ειρήνης, και της ειρήνης 
των κοινωνιών, φθάνοντας και στον 
πιο ευάλωτο, στον πιο αδύναμο σε 
κάθε γωνιά της γης». Ο κ. Γ. Πατούλης 
ανέφερε ότι «μια παγκόσμια υγειονο-
μική απειλή, όπως η πανδημία του 
COVID-19, κατέδειξε ότι απελευθερώ-
νει δυναμικές βίας, στην κοινότητα και 
κατ’ οίκον, εκτροχιάζει τις ειρηνευτι-
κές διαδικασίες σε περιοχές συγκρού-
σεων, διευκολύνει απολυταρχικά 
καθεστώτα στην περαιτέρω καταπά-
τηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
ανοίγει, νέους δρόμους και ορίζοντες 
στα δίκτυα του της εκμετάλλευσης και 
εμπορίας ανθρώπων, όπως και σε νέα 
κεφάλαια της βιοτρομοκρατίας». Τέλος 

ο τόνισε ότι «Ειρήνη στις μέρες της παν-
δημίας σημαίνει σύμπραξη της έρευνας 
και της υγειονομικής διπλωματίας, για 
ένα παγκόσμιο σύστημα Ετοιμότητας 
και Πρόληψης, που θα υπηρετεί την 
διάσωση της ανθρώπινης ζωής με εν-
συναίσθηση και θα βοηθήσει τους ηγέ-
τες να προστατευόσουν τους ασθενέ-
στερους, τους ηλικιωμένους, εκείνους 
που ζουν με αναπηρία, τους φτωχούς, 
τους διαφορετικούς, τους μόνους».

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλω-
ματίας και Αποδήμου Ελληνισμού, ομό-
τιμος καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλά-
κης ανέφερε ότι «η Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου 
Ελληνισμού του ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών συμμετέχει στην προσπά-
θεια για την οικοδόμηση μιας ειρηνικής 
κοινωνίας παντού στον κόσμο. Η στήρι-
ξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και 
των γραμμάτων, τα προγράμματα φιλο-
ξενίας για αποδήμους της Ελλάδας και 
άλλων χωρών, η ανάπτυξη ψηφιακών 
εργαλείων εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας είναι μόνο μερικές από τις δι-
κές μας φροντίδες για τη ενίσχυση ενός 
ειρηνικού τρόπου ζωής.» Ο υφυπουργός 

Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας 
δήλωσε: «Στην Ελλάδα σχεδιάσαμε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα την Εμβλη-
ματική Δράση για την ανίχνευση του ιού 
SARS-CoV-2, ένα μεγάλο ερευνητικό έργο 
που αποτελεί συνεργασία των Ερευνητι-
κών Κέντρων, των ΑΕΙ και άλλων φορέων 
της χώρας. Στόχος της είναι η ερευνητική 
κοινότητα να διαδραματίσει το δικό της 
σημαντικό ρόλο και να συστρατευθεί 
στην προσπάθεια αντιμετώπισης της 
υγειονομικής αλλά και οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης». Από την πλευρά του 
ο ομότιμος καθηγητής Γενετικής Ιατρι-
κής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου της Γενεύης, κ. Στυλιανός Αντωνα-
ράκης, ανέφερε ότι «Η κωδικοποίηση 
του ανθρώπινου γονιδιώματος φέρνει 
ένα μήνυμα ειρήνης καθώς στην πραγ-
ματικότητα όλοι είμαστε μακρινοί συγ-
γενείς.». Η Ενδοκρινολόγος Παρή Ράπτη, 
Επιστημονική Συνεργάτης του Εργαστη-
ρίου Οικονομικών και Διοίκησης της 
Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς και επίτιμο μέλος HAPSc, κεντρι-
κή ομιλήτρια και συντονίστρια του επι-
στημονικού διαλόγου στην διαδικτυακή 
ελληνική συμμετοχή ανέφερε ότι: "Η κα-
τάσταση με τα lockdown σε όλες τις κοι-
νωνίες, όπως έχει διαμορφωθεί, στερεί 
την ζωτική ανάγκη των ανθρώπων και 
το δικαίωμα στην εκπλήρωση αναγκών 
με τις πλήρεις ζωτικές λειτουργίες τους. 
Προς το παρόν αυτό δεν είναι μετρήσι-
μο, ούτε γνωρίζουμε επακριβώς εάν και 
ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ψυχολο-
γική αλλά και στην βιολογική υγεία των 
ανθρώπων, καθώς και στην πρόοδο και 
στην ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις, μαζικές 
και παγκόσμιες «τραυματίζουν» μια ολό-
κληρη γενιά». 

Συνδιοργανωτές με τον HAPSc, με πρό-
εδρο τον Σίμο Σιδηρόπουλο, είναι το 
Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης 
της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με διευθυντή τον καθηγητή 
Αθανάσιο Βοζίκη, το Ινστιτούτο Πολιτι-
κής Υγείας με διευθυντή τον καθηγητή 
Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου Κυριάκο Σουλιώτη, και 
το Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης με 
διευθύντρια την Ήβη Μαυρομούστακου. 

«H υγειονομική διπλωματία και η διεθνής έρευνα καλούνται να συνδράμουν 
στην παγκόσμια ειρήνη και την ειρήνη των κοινωνιών, φθάνοντας στους ασθενέστερους» 
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Ευρεία σύσκεψη Ιατρικών Συλλόγων, Επαγγελματικών 
Ενώσεων και Επιστημονικών Εταιριών της χώρας 

συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης, 
παρουσία του Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια

Τη συσπείρωση του ιατρικού 
κόσμου στη μάχη ενάντια στην 
επιδημία εξέφρασαν οι δεκάδες 
εκπρόσωποι των Ιατρικών Συλλό-
γων, των Επαγγελματικών Ενώσε-
ων και των Επαγγελματικών Ομο-
σπονδιών της χώρας που συμμε-
τείχαν στην ευρεία σύσκεψη που 
συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης, παρουσία του Υπουργού 
Υγείας Β. Κικίλια. Οι εκπρόσωποι 
των ιατρικών φορέων έθεσαν στον 
Υπουργό Υγείας τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι Μονάδες 
υγείας στις περιοχές τους και εξέ-
φρασαν αιτήματα για να ενισχυ-
θεί η υγειονομική θωράκιση της 
χώρας απέναντι στην επιδημία. 
Ο Υπουργός Υγείας κατάγραψε τα 
αιτήματά τους και δεσμεύθηκε να 
τα εξετάσει ενδελεχώς. Τονίστηκε 
η ανάγκη να ενισχυθεί το ΕΣΥ με 
μόνιμο προσωπικό και να διασφα-
λιστούν συνθήκες ασφάλειας για 
τους εργαζόμενους που βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή της μά-
χης ενάντια στην επιδημία. 

Επίσης συζητήθηκε το σχέδιο για 
τη συμβολή των ιδιωτών ιατρών 
στη στήριξη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας, μέσω συμβάσεων 
που θα συνάψουν με τα νοσοκο-
μεία. Οι εκπρόσωποι των ιατρι-
κών φορέων εξέφρασαν την επι-

θυμία να συνεργαστούν για την 
ενίσχυση της υγειονομικής θωρά-
κισης της χώρας. Τονίστηκε η ανά-
γκη να συνδράμει η πολιτεία για 
να παραμείνουν ανοιχτά τα ια-
τρεία, την κρίσιμη αυτή περίοδο 
και να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας που αποτελεί το 
ανάχωμα απέναντι στην επιδη-
μία. 

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε μετα-
ξύ άλλων την ανάγκη να συνεργα-
στούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι με τις 
Περιφέρειες κατά το πρότυπο της 
Αττικής. Ο κ. Πατούλης παρου-
σίασε τις κοινές δράσεις του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής για 
την αναχαίτηση της επιδημίας και 
την στήριξη του ιατρικού κόσμου. 
Παράλληλα αναφέρθηκε στο ση-
μαντικό πρόγραμμα της Περιφέ-
ρειας Αττικής μέσω του ΕΣΠΑ, για 
την στήριξη των ιατρείων που 
έχουν πληγεί από τον κορωνοιό. 
Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης τόνισε 
τα εξής:

«Είναι η ώρα να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας για να αντιμετω-
πίσουμε τον κοινό εχθρό, την 
πανδημία που βρίσκεται στο 
κατώφλι του κάθε Δήμου της 
χώρας μας. Είμαστε υπέρ της 
μονιμότητας στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας ωστόσο αυτή είναι 

μια ειδική συνθήκη, καθώς η 
χώρα μας βρίσκεται σε πόλεμο 
και ο ιατρικός κόσμος πρέπει 
να συσπειρωθεί. Η στενή συ-
νεργασία των Περιφερειών με 
τους Ιατρικούς Συλλόγους μπο-
ρεί να δημιουργήσει ένα ισχυ-
ρό ανάχωμα απέναντι στην 
επιδημία. Οι κοινές δράσεις σε 
επίπεδο πρόληψης και προσυ-
μπτωματικού ελέγχου είναι ση-
μαντικές όχι μόνο για την αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού αλλά 
αποτελούν παρακαταθήκη για 
το μέλλον. Η προσπάθεια είναι 
κοινή για τον πολίτη, το γιατρό 
και τη δημόσια υγεία».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρό-
σωποι φορέων από όλη την Ελ-
λάδα, ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ 
Φ.Πατσουράκος, ο Β Αντιπρόε-
δρος Γ. Δατσέρης, ο Γ. Γραμματέ-
ας Σ.Τσούκαλος και τα μέλη του 
Δ.Σ Τ.Χατζής, Π.Ψυχάρης, Γ. Μαρί-
νος, Ι. Κεχρής, Σ. Καλιαμπάκος, Λ. 
Μαρκάκη, Π.Λεονάρδου, Θ. Αγγε-
λόπουλος ενώ τον ΠΙΣ εκπροσώ-
πησε ο Γ. Γραμματέας Γ. Ελευθε-
ρίου. Τοποθέτηση έκανε το μέλος 
της Επιστημονικής Επιτροπής του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής Γ. 
Σαρόγλου. Σημειώνεται ότι μετά 
από αίτημα των παρευρισκόμε-
νων αποφασίσθηκε να επαναλαμ-
βάνεται μία φορά το μήνα.

Γ. Πατούλης: «Η στενή συνεργασία των Περιφερειών 
με τους Ιατρικούς Συλλόγους μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό ανάχωμα 

απέναντι στην επιδημία. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας 
για να αντιμετωπίσουμε τον κοινό εχθρό»
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Η ενίσχυση της Π.Φ.Υ και η συνδρομή των ιδιωτών γιατρών 
στην υγειονομική θωράκιση της χώρας, ήταν το αντικείμενο 
της συνάντησης του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη, με τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια
Γ. Πατούλης: 
«Με στοχευμένες δράσεις 
και παρεμβάσεις 
θα συμβάλλουμε στην 
διαμόρφωση περιβάλλοντος 
ασφάλειας για τους πολίτες 
της χώρας μας» 

Η στήριξη της ΠΦΥ, η συνδρομή των ιδι-
ωτών γιατρών στην υγειονομική θωρά-
κιση της χώρας απέναντι στην επιδημία 
καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων 
χρηματοδότησης μέσω της Περιφέρειας 
Αττικής για δράσεις ενάντια στην παν-
δημία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συ-
νάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης με τον Υπουργό Υγείας Β. Κι-
κίλια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
ο κ. Πατούλης έκανε λόγο για μια σειρά 
από χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας 
μέσω των οποίων θωρακίζεται περαιτέ-
ρω το σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό 
αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγεί-
ας (ΕΟΔΥ) με 9,5 εκ. ευρώ αξιοποιώντας 
τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, για 
την προμήθεια βιοϊατρικού και λοιπού 
εξοπλισμού και την αναβάθμιση - ανά-
πτυξη νέων μονάδων εργαστηρίων 
ΚΕΔΥ, λόγω της πανδημίας COVID-19. Ο 
κ. Γ. Πατούλης ενημέρωσε τον κ. Κικίλια 
και για την απόφαση χρηματοδότησης 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγεί-
ας με το ποσό των 5 εκ. € από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), μέσω 
του Άξονα Προτεραιότητας 9 του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 
2014-2020, προκειμένου να ενισχυθεί 
το Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας 
σε δομές φιλοξενίας προσφύγων/μετα-
ναστών που βρίσκονται στην Αττική. 
Στη συνέχεια έκαναν ιδιαίτερη αναφορά 
στο τρόπο συνδρομής των ιδιωτών για-
τρών στην προσπάθεια αντιμετώπισης 
της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό πραγ-
ματοποίησαν τις παρακάτω δηλώσεις: 

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: «Οι ιδιώτες γιατροί είναι 
παρόντες. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που εί-
μαι σήμερα εδώ, με τον Πρόεδρο του 
Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και Περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, σε 
αυτή τη δυναμική προσπάθεια που θα 
κάνουμε με όλους τους Ιατρικούς Συλλό-

γους της χώρας, έτσι ώστε να στηρίξου-
με και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους 
συμπολίτες μας. Το Υπουργείο Υγείας 
έχει σχέδιο και πλάνο, σε μία συλλογι-
κή, ομαδική προσπάθεια για την αξία και 
την προστασία της ανθρώπινης ζωής. 
Σήμερα, στις 9 το βράδυ, θα κάνουμε 
τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους όλων 
των Ιατρικών Συλλόγων. Χαίρομαι ιδιαι-
τέρως γιατί η συμπαράστασή τους και η 
βοήθειά τους είναι πάρα πολύ σημαντι-
κή. Η χώρα, όπως και όλος ο πλανήτης, 
δοκιμάζεται από μία τεράστια κρίση 
Δημόσιας Υγείας, μία πανδημία. Και σε 
αυτή την προσπάθεια, θα πορευθούμε 
και θα αγωνιστούμε όλοι μαζί.»
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Σήμερα, σε μία σημαντι-
κή συνάντηση που είχα ως Περιφερει-
άρχης Αττικής αλλά και ως Πρόεδρος 
του ΙΣΑ με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη 
Κικίλια, συζητήσαμε με ποιο τρόπο θα 
μπορέσουμε ως επιστημονικός φορέας 

αλλά και ως Αυτοδιοίκηση να συνδρά-
μουμε περαιτέρω στην εθνική προσπά-
θεια που στόχο της έχει την προστασία 
της υγείας των πολιτών. Έχουμε απο-
δείξει έμπρακτα την αποφασιστικότητά 
μας να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυ-
νάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσου-
με με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ζη-
τήματα της πανδημίας. Υπάρχει σχέδιο, 
υπάρχει πλάνο, υπάρχει στρατηγική. 
Θα παρουσιαστεί και σήμερα το βράδυ, 
στη σύσκεψη όλων των Προέδρων των 
Ιατρικών Συλλόγων. Η οργάνωση του 
υπουργείου Υγείας δείχνει ότι υπάρχει 
ένα στρατηγικό πλάνο με βάση το οποίο 
θα μπορέσουμε να μεταβούμε στην 
επόμενη ημέρα. Χρειάζεται προσπά-
θεια, προσήλωση και στενή συνεργασία 
όλων μας. Με στοχευμένες δράσεις και 
παρεμβάσεις θα συμβάλλουμε στην δι-
αμόρφωση ενός περιβάλλοντος ασφά-
λειας για τους πολίτες της χώρας μας.»
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Ευρεία σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας Αττικής με τους εκπροσώπους 

των Συλλόγων Ασθενών για την πανδημία

Ο σοβαρός κίνδυνος που διατρέ-
χουν οι χρόνιοι πάσχοντες κατά 
τη διάρκεια της επιδημίας από την 
παραμέληση των παθήσεών τους 
και τη δυσχέρεια πρόσβασης στις 
υπηρεσίας υγείας, επισημάνθηκε 
στο πλαίσιο της ευρείας σύσκεψης 
της Επιστημονικής Επιτροπής του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
με τους εκπροσώπους των Συλλό-
γων Ασθενών. Επισημάνθηκε ότι 
σε δημόσιες δομές ειδικά στην 
Περιφέρεια εξειδικευμένες κλινι-
κές όπως οι ογκολογικές, υπολει-
τουργούν καθώς το υγειονομικό 
προσωπικό έχει μετατεθεί στις 
κλινικές covid-19. Παράλληλα έχει 
διαπιστωθεί ότι οι χρόνιοι πάσχο-
ντες παραμελούν την πάθησή τους 
καθώς η επιδημία έχει δυσχερά-
νει την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Τονίστηκε η ανάγκη να ενισχυθεί η 
ΠΦΥ για να καλυφθεί το κόστος του 
μοριακού ελέγχου για COVID-19, 
για όλους τους πολίτες. Παράλλη-
λα, επισημάνθηκε ο κίνδυνος δια-
σποράς του ιού από τη διενέργεια 
των rapid test από μη εξουσιοδο-
τημένους φορείς. Επιπλέον τονί-
στηκε ότι θα πρέπει να διασφαλι-
στεί η συνέχιση των προσυμπτω-
ματικών ελέγχων και των προλη-
πτικών εξετάσεων, οι οποίες έχουν 
μειωθεί κατά 50% γεγονός που 
οδηγεί σε νέα υγειονομική βόμβα 
το επόμενο διάστημα καθώς πολ-
λοί ασθενείς θα διαγνωστούν σε 
προχωρημένα στάδια της νόσου 

τους. Ειδικά για τους ογκολογικούς 
ασθενείς επισημάνθηκε η ανάγκη 
οι ογκολόγοι και οι ογκολογικοί 
νοσηλευτές να εξαιρούνται της με-
τακίνησης στις μονάδες Covid-19, 
για λόγους προστασίας των ασθε-
νών και εξασφάλισης της συνέχι-
σης των θεραπειών δεδομένου ότι 
κάθε καθυστέρηση είναι πιθανό να 
επιβαρύνει την υγεία τους και να 
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Επί-
σης τα ακτινοθεραπευτικά τμήμα-
τα των νοσοκομείων θα πρέπει να 
λειτουργούν με διευρυμένο ωρά-
ριο για να καλύψουν τις θεραπείες 
των ασθενών.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα 
εξής: «Μία από τις παράπλευρες 
απώλειες της επιδημίας είναι η 
παραμέληση της παρακολούθη-
σης των ασθενών που πάσχουν 
από χρόνιες παθήσεις. Είδαμε 
και κατά το πρώτο διάστημα της 
καραντίνας ότι η πρόληψη και η 
έγκαιρη διάγνωση ατονούν και 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ση-
μαντική αύξηση της νοσηρότη-
τας και της θνησιμότητας από 
διάφορα αίτια. Πρέπει να αποτε-
λέσει προτεραιότητα η ενίσχυ-
ση της Π.Φ.Υ και η διασφάλιση 
της πρόσβασης των χρόνιων πα-
σχόντων, στις δομές υγείας για 
να μην μπουν σε σοβαρό κίνδυνο 
ανθρώπινες ζωές».

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή 
της κ. Χρυσούλας Νικολάου Κα-
θηγήτριας Βιοπαθολογίας Ανοσο-
λογίας Αντιπροέδρου ΚΕ.ΣΥ, του 
κ. Χρήστου Τζιβανίδη Επίκουρου 
Καθηγητή ΕΜΠ, του κ.Γιώργου Σα-
ρόγλου Ομ. καθηγητή Παθολογίας- 
Λοιμωξιολογίας, του κ. Χαρίλαου 
Κουτή, ομότιμου καθηγητή Υγιει-
νής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας 
Υγείας, της κυρίας Κυριακής Κανελ-
λακοπούλου Παθολόγου-Λοιμωξι-
ολόγου και του κ. Ανδρέα Πάγκαλη 
ειδικού Παθολόγου. Εκ μέρους των 
Συλλόγων Ασθενών συμμετείχαν 
οι κ.κ. Γιώργος Καπετανάκης Ελλη-
νική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛ-
ΛΟΚ, Ολγα Οικονόμου Πανελλήνια 
Ένωση Σπάνιων Παθήσεων, Αθα-
νασία Παππά, Ελληνική Εταιρία 
Αντιρευματικού Αγώνα ΕΛΕΑΝΑ, 
Χριστίνα Θεοδωρίδου, Σωματείο 
Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλά-
δος ΗΠΑΡχω Παρασκευή Μιχαλο-
πούλου Πανελλήνιος Σύλλογος Γυ-
ναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα 
Ζωής", Μαίρη Χήναρη ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΕΦΙ, Π.Βλέκου, 
Σύλλογος ασθενών Alzheimer. Στη 
σύσκεψη συμμετείχαν επίσης τα 
μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ Φ. Πατσουρά-
κος Α’ Αντιπρόεδρος, Σ.Τσούκαλος 
Γ. Γραμματέας, Τ.Χατζής, Λ. Μαρκά-
κη, Π.Λεονάρδου, Γ. Κεχρής και εκ 
μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο 
Α. Βαθιωτης, Αντιπεριφερειάρχης 
Υγείας και ο Π. Ευσταθίου, συντο-
νιστής της Ομάδας διαχείρισης 
Κρίσεων της Περιφέρειας.

Γ. Πατούλης: «Οι χρόνιοι πάσχοντες κινδυνεύουν από την παραμέληση 
της πάθησής τους. Πρέπει άμεσα να ενισχυθεί η ΠΦΥ και να εξασφαλιστεί 

η πρόσβασή τους στις δομές υγείας» 
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Η Αττική ενώνει τις δυνάμεις της 

Συγκροτείται Συλλογικό Όργανο εκπροσώπων 
της Περιφέρειας και των Ιατρικών Συλλόγων Αττικής 

προς όφελος της δημόσιας υγείας 
και της κοινωνίας των πολιτών

Η συγκρότηση κοινής Επιτροπής εκ-
προσώπων της Περιφέρειας και των 
Ιατρικών Συλλόγων της Αττικής, που 
θα συνενώσει τις δυνάμεις του επι-
στημονικού κόσμο και της τοπικής αυ-
τοδιοίκηση προς όφελος της δημόσιας 
υγείας και της κοινωνίας των πολιτών, 
αποφασίσθηκε στο πλαίσιο της χθεσι-
νής ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε 
ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόε-
δρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, με τη συμ-
μετοχή των εκλεκτόρων του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και του Ιατρικού 
Συλλόγου Πειραιά. Στη σύσκεψη που 
συμμετείχαν μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ, ο 
Πρόεδρος Ν. Πλατανησιώτης και μέλη 
του Δ.Σ του ΙΣΠ, ο Γενικός Γραμματέας 
Γ. Ελευθερίου και μέλη του Δ.Σ. του 
ΠΙΣ, η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Μ. Παγώ-
νη, καθώς και περισσότεροι από 50 εκ-
πρόσωποι του ιατρικού κόσμου όλων 
των παρατάξεων επισημάνθηκε ότι ο 
επιστημονικός κόσμος αποχτά ισχυρή 
φωνή στη χάραξη πολιτικής μέσα από 
τη συνένωσή του με τις δυνάμεις της 
Περιφέρειας. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε ότι 
στόχος είναι η θεσμοθέτηση ενός 
ισχυρού, πολυπαραταξιακού συλλο-
γικού οργάνου που θα εξάγει τη κοινή 
συνισταμένη των επιστημονικών δε-
δομένων και των αυτοδιοίκητων λύ-
σεων προς όφελος των πολιτών πέρα 
από πολιτικές και κομματικές αφετη-
ρίες και κάλεσε τους εκπροσώπους 
των Συλλογικών οργάνων των για-
τρών να συσπειρωθούν και να συνερ-

γαστούν με την τοπική αυτοδιοίκηση 
για να ενισχύσουν τη φωνή του ιατρι-
κού κόσμου. Στη συνέχεια αναφέρθη-
κε στην αξιοποίηση των δυναμικών 
και των πόρων της Περιφέρειας προς 
όφελος της δημόσιας υγείας «Στην 
Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρ-
κεια της επιδημίας αναπτύξαμε ένα 
ευρύ πλαίσιο δράσεων σε συνεργα-
σία με τον ΙΣΑ, για την υγειονομική 
θωράκιση του Λεκανοπεδίου ενώ 
παράλληλα αξιοποιήσαμε τους πό-
ρους για την ενίσχυση του ιατρικού 
κόσμου με προγράμματα μέσα από 
το ΕΣΠΑ για γιατρούς, πολυϊατρεία 
και οδοντιατρεία», επεσήμανε ο κ. 
Πατούλης και μίλησε για το όραμά του 
για μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση 
που θα παράγει πολιτικές προς όφε-
λος του πολίτη μέσα από τη συνένωση 
με τον ιατρικό κόσμο.

«Το δίκτυο των Περιφερειών με 
τους Δήμους δημιουργεί ένα ισχυ-
ρό πλαίσιο για την οριζόντια εφαρ-
μογή πολιτικών πρόληψης και προ-
συμπτωματικού ελέγχου που θα 
καταστήσει την κοινότητα ισχυρή 
απέναντι στην πανδημία και σε 
κάθε άλλη υγειονομική απειλή. Η 
χάραξη αυτών των πολιτικών μπο-
ρεί να γίνει αποδοτικά μόνο μέσα 
από τη συνεργασία με τον επιστη-
μονικό κόσμο», επεσήμανε ο κ. Πα-
τούλης και τόνισε ότι το συλλογικό 
αυτό όργανο θα αποτελέσει πρότυπο 
για όλες τις Περιφέρειας της χώρας 
κάτι για το οποίο θα εργαστεί στο 
πλαίσιο του ρόλου του ως Πρόεδρος 

της Επιτροπής Υγείας της Ένωσης Πε-
ριφερειών Ελλάδας, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πολιτεία στη χάραξη της 
στρατηγικής της. «Ο ιατρικός κό-
σμος και η τοπική αυτοδιοίκηση 
ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια 
γροθιά και συνεργάζονται προς 
όφελος του πολίτη και της πατρί-
δας μας», τόνισε ο Γ. Πατούλης. Η Επι-
τροπή θα συνεδριάζει σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα.

Στη σύσκεψη στην οποία τοποθέτηση 
έκανε και η Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ 
Αφροδίτη Ρέτζιου, συζητήθηκε επίσης 
το Σχέδιο Δράσης για την πορεία 
της επιδημίας στην Αττική και τη 
στήριξη του υγειονομικού κόσμου 
και διατυπώθηκαν τα εξής αιτήματα: 
1. αύξηση της χρηματοδότησης 
για το ΕΣΥ. 2.προσλήψεις μόνιμου 
ιατρικού προσωπικού στις δομές 
υγείας 3.αύξηση των κλινών ΜΕΘ με 
μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. 
4.στήριξη της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και συγκρότηση 
ενός ισχυρού συστήματος ΠΦΥ με την 
αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού. 
5. διασφάλιση αξιοπρεπών 
οικονομικών και επαγγελματικών 
συνθηκών για τους εργαζόμενους 
στο ΕΣΥ. 6. ένταξη των υγειονομικών 
στο καθεστώς των βαρέων και 
ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 
7. διασφάλιση επαρκών μέσων 
προστασίας για τους υγειονομικούς 
σε όλες τις δομές υγείας. 8.ενίσχυση 
των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών 
που αγωνίζονται να επιβιώσουν.

Γ. Πατούλης : «Στόχος είναι η θεσμοθέτηση ενός ισχυρού πολυπαραταξιακού 
οργάνου που θα εξάγει την κοινή συνισταμένη των επιστημονικών 

δεδομένων και των αυτοδιοίκητων λύσεων συμβάλλοντας 
στη χάραξη πολιτικών» 
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Ο Ι.Σ.Α. προειδοποιεί για τον κίνδυνο να αυξηθεί 
η θνησιμότητα από την παραμέληση των χρόνιων 

παθήσεων κατά τη διάρκεια του lockdown 
και καλεί τους γιατρούς να στηρίξουν την ΠΦΥ

Ο ΙΣΑ καλεί τον ιατρικό κόσμο να συνδράμει 
στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

ενάντια στην επιδημία

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφρά-
ζει την ανησυχία του, για τον κίνδυνο 
παραμέλησης των χρόνιων παθήσε-
ων που αύξησε σημαντικά τη θνησι-
μότητα κατά το πρώτο κύμα της επι-
δημίας. Καλεί τους ιδιώτες γιατρούς 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
να διατηρήσουν απρόσκοπτη τη λει-
τουργία των ιατρείων τους τηρώντας 
αυστηρά μέτρα προφύλαξης, για προ-
στατέψουν τους ασθενείς και να συμ-
βάλλουν παράλληλα στην αποσυμ-
φόρηση των δημόσιων νοσοκομείων. 
Ο ιατρικός κόσμος θα παραμείνει και 
αυτή τη φορά συνεπής στα καθήκοντά 
του για να διασφαλίσει ότι δεν θα τε-

θεί σε κίνδυνο, η υγεία των χρονίως 
πασχόντων ή των ασθενών που θα εμ-
φανίσουν κάποιο έκτακτο πρόβλημα 
υγείας.

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

«Στην κρίσιμη αυτή ώρα καλούμε 
τον ιατρικό κόσμο να συστρατευ-
τεί για τον ασθενή και την χώρα 
μας που δίνει μία ακόμα μάχη με 
τον αόρατο εχθρό. Η πρωτοβάθμια 
περίθαλψη πρέπει να παραμείνει 
ισχυρή και να γίνει ο κυματοθραύ-
στης για να μην επιβαρυνθούν τα 

δημόσια νοσοκομεία. Σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα πρέπει να ατονή-
σει η παρακολούθηση των ασθε-
νών που πάσχουν από χρόνιες 
νόσους, γιατί η απορρύθμιση των 
παθήσεών τους θα προκαλέσει επι-
πλοκές που αφενός θα βάλουν σε 
κίνδυνο την υγεία τους και αφετέ-
ρου θα τους οδηγήσει στα νοσοκο-
μεία, τα οποία ωστόσο δεν πρέπει 
να επιβαρυνθούν περαιτέρω για να 
σηκώσουν το βάρος της επιδημίας. 
Οι γιατροί της Αθήνας θα μείνουν 
στην πρώτη γραμμή της μάχης για 
να προασπίσουν τον ασθενή, τη δη-
μόσια υγεία και την πατρίδα μας»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει 
την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν 
οι δομές υγείας για να σηκώσουν το 
βάρος της επιδημίας και καλεί τον 
ιατρικό κόσμο να στηρίξει την προ-
σπάθεια για την υγειονομική θω-
ράκιση της χώρας. Ο ΙΣΑ καλεί τους 
ελευθεροεπαγγελματίες μέλη του να 
ανταποκριθούν στην πρόσκληση του 
Υπουργείου Υγείας και να συνδράμουν 
στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας. Οι ιδιώτες γιατροί έχουν 
αποδείξει το υψηλό αίσθημα ευθύνης 
κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αυ-
τής περιόδου και θα συνεχίσουν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με 
υπευθυνότητα. Ο ΙΣΑ θα συμβάλλει 
στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας 
προκρίνοντας την εθνική προσπάθεια 
και την προστασία του πολίτη, παρά 
το γεγονός ότι πάγιο αίτημά του απο-
τελεί η υπογραφή Συλλογικών Συμβά-
σεων. Επίσης ζητά η σύμβαση να είναι 
για χρονικό διάστημα ενός έτους και 
να καταβάλλεται αμοιβή για τις εφη-
μερίες και τις βιντεοκλήσεις. 
Παράλληλα, εμμένει στις πάγιες θέ-
σεις του για πρόσληψη μόνιμου προ-
σωπικού καθώς και αναπροσαρμογή 
των μισθών του ιατρικού προσωπικού 

του ΕΣΥ, που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης και δίνει με αυτα-
πάρνηση τον αγώνα ενάντια στην επι-
δημία.
«Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει 
κανείς. Ο ιατρικός κόσμος απέδειξε 
το υψηλό αίσθημα ευθύνης στηρί-
ζοντας με αυταπάρνηση το σύστη-
μα υγείας όλο αυτό το κρίσιμο δι-
άστημα. Η μάχη ενάντια στην επι-
δημία θα κριθεί από την οργάνωση 
και την αντοχή των δομών υγείας. 
Σε αυτή την εθνική προσπάθεια 
πρέπει να συμβάλλουμε όλοι», το-
νίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Γ. Πατούλης: «Η πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να γίνει ο κυματοθραύστης 
για να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα νοσοκομεία. Στην κρίσιμη αυτή ώρα 

καλούμε τον ιατρικό κόσμο να συστρατευτεί και να παραμείνει 
στην πρώτη γραμμή της μάχης»

Γ. Πατούλης: «Η μάχη ενάντια στην επιδημία θα κριθεί από την οργάνωση 
και την αντοχή των δομών υγείας. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια 

πρέπει όλοι να συμβάλλουμε»
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Η ανάγκη να ενημερωθούν οι γιατροί της ΠΦΥ 
για την Covid-19 λοίμωξη, τονίστηκε στο πλαίσιο ευρείας 

σύσκεψης εκπροσώπων Ιατρικών Φορέων 
και Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ενώσεων 

από όλη τη χώρα που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. 
Γ. Πατούλης, με την συμμετοχή της Προέδρου 

του ΚΕΣΥ Μ. Γκάγκα

Η ενημέρωση των ιατρών της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όλης 
της χώρας, σχετικά με τη διαχείρι-
ση της Covid-19 λοίμωξης ήταν το 
θέμα της ευρείας σύσκεψης που 
συγκάλεσε με τηλεδιάσκεψη, ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης, με τα 
προεδρεία των Ιατρικών Συλλόγων 
της χώρας, τους Εκλέκτορες του ΙΣΑ 
στον ΠΙΣ, καθώς και τις Επιστημο-
νικές και Επαγγελματικές Ενώσεις 
των ιατρών. Στο πλαίσιο της σύσκε-
ψης, την οποία παρακολούθησαν 
περισσότεροι από εκατό γιατροί 
εκπρόσωποι φορέων από όλη την 
Ελλάδα, η Πρόεδρος του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα, 
ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνι-
κής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. 
Ε. Ζέρβας, ο κ. Γ. Χειλάς, Πνευμο-
νολόγος Επιμελητής Β' υπεύθυνος 
οδηγιών Ε.Π.Ε. για Covid19, ο κ. Φι-
λαλήθης Α. Πρόεδρος Επιστημονι-
κής Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής 
και ο κ. Καλομενίδης Ι. Πνευμονο-
λόγος, Αναπ. Καθηγητής ΕΚΠΑ ενη-
μέρωσαν τους συμμετέχοντες για 
την αντιμετώπιση της Covid-19 λοί-
μωξης στην κοινότητα.

Οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη 
να ενημερωθούν οι γιατροί της 

ΠΦΥ που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης κατά του κορω-
νοϊού, προκειμένου να γίνεται σω-
στή διαχείριση των περιστατικών 
ώστε αφενός να προληφθούν οι 
επιπλοκές που μπορεί να βάλουν 
σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και 
αφετέρου να αποσυμφορηθούν τα 
νοσοκομεία. Τονίστηκε η ανάγκη, 
οι ασθενείς να παρακολουθούνται 
στενά κατά τη διάρκεια της παρα-
μονής τους στο σπίτι και παρουσι-
άστηκαν οι ενδείξεις της σοβαρής 
νόσησης που πρέπει να οδηγήσουν 
τον ασθενή για εργαστηριακό έλεγ-
χο ή για νοσηλεία. Διατυπώθηκε η 
ανάγκη δημιουργίας ενός αλγόριθ-
μου που θα διευκολύνει την παρα-
κολούθηση των ασθενών. 

Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στην 
παρακολούθηση των μακροχρόνι-
ων συμπτωμάτων μετά τη νόσηση 
με Covid-19 λοίμωξη, καθώς και 
την ανάγκη αποκατάστασης για 
τους ασθενείς που χρειάστηκε να 
νοσηλευτούν. Επίσης επισημάνθη-
κε ο κίνδυνος της επαγγελματικής 
μόλυνσης και έγινε αναφορά στις 
οδηγίες για την προστασία των 
επαγγελματιών υγείας.

Ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 

τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η 
ΠΦΥ που είναι στην πρώτη γραμμή 
της μάχης ενάντια στην επιδημία.

«Η ΠΦΥ αποτελεί βασικό πυλώ-
να του συστήματος υγείας ειδικά 
στην μεγάλη μάχη που δίνει η 
χώρα μας ενάντια στην επιδημία 
καθώς αποτελεί το ανάχωμα για 
να μην φτάσουν τα περιστατικά 
στα νοσοκομεία. Η σωστή πα-
ρακολούθηση των ασθενών με 
Covid-19 και η έγκαιρη διάγνωση 
των πιθανών επιπλοκών τους 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
πρόγνωση της νόσου και την επι-
βίωση του ασθενή. Στόχος είναι 
να αποτραπεί όσο είναι δυνατόν 
η επιβάρυνση των νοσοκομείων 
και να προληφθούν οι επιπλο-
κές που θα βάλουν σε κίνδυνο 
τη ζωή των ασθενών. Οι γιατροί 
της ΠΦΥ έχουν πολύ σημαντικό 
ρόλο σε αυτή τη μάχη ενάντια 
στη μεγάλη υγειονομική απειλή 
που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι 
ανάγκη να υπάρξει ενημέρωση, 
στενή συνεργασία και κεντρικός 
συντονισμός όλων των ειδικοτή-
των της ΠΦΥ που εμπλέκονται 
στη διαχείριση της Covid λοίμω-
ξης», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης.

Γ. Πατούλης: «Είναι ανάγκη να υπάρξει ενημέρωση, στενή συνεργασία 
και κεντρικός συντονισμός όλων των ειδικοτήτων της ΠΦΥ που εμπλέκονται 

στη διαχείριση της Covid-19 λοίμωξης»



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ28 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων «ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ», σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρ-
βάρας, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, διοργανώνουν τη δεύτερη 
θεματική ενότητα διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) του 
προγράμματος «Αγωγής Υγείας για Παιδιά» τη Δευτέρα 25 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00μ.μ. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το πρό-
γραμμα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του κ. 
Αναστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. Συντο-
νιστή-Διευθυντή Μ.Ε.Θ. Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ», Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μέσω πλατ-
φόρμας zoom.
Το σεμινάριο αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες με τα 
εξής θέματα : 
1. Κάπνισμα
2. Αλκοόλ
3. Ναρκωτικά
4. Ατυχήματα 
5. Παχυσαρκία
6. Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
7. Εμβολιασμοί εφήβων
Η δεύτερη διαδικτυακή παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί 
τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, έχει χρονική διάρκεια περίπου 
1 ώρα (20’ εισήγηση και 40’ ερωτήσεις-συζήτηση) και θέμα 
το «ΑΛΚΟΟΛ».
Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση συ-
γκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (γονείς, εκπαιδευτι-
κοί), που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης 
με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση ώστε να είναι γνώστες 
των συνεπειών της έκθεσης των παιδιών σε κινδύνους και 
να λειτουργήσουν προστατευτικά με γνώμονα την Πρόλη-
ψη. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε τελευ-
ταία Δευτέρα του μήνα. 
«Η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπεί-
ας. Η ενημέρωση είναι η μεγάλη δύναμη για να προλά-
βουμε αρνητικές καταστάσεις που θα έχουν επίπτωση 
στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Είμαστε 
κοντά στους γονείς και στα παιδιά που αποτελούν το 
μέλλον της πατρίδας μας», τονίζει ο Γ. Πατούλης, Πρόε-
δρος ΙΣΑ και Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πό-
λεων «ΕΔΔΥΠΠΥ», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ( ΦΕΚ Β’ 7/04-01-2021) η απόφαση 
για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριος 
έως και Δεκέμβριος 2020.
Στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης όπως και στην 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 υπάγονται όλοι οι Κ.Α.Δ., συ-
μπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών που δεν 
διαθέτουν ταμειακή μηχανή και προσωπικό. Επομένως 
συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες και οι ιατρικές εταιρείες.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται ως την 15η Ια-
νουαρίου 2021, σύμφωνα με την απόφαση ΓΔΟΥ 1/2021, 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr/
mybusinesssupport)

Δωρεάν Διαδικτυακό 
Σεμινάριο για το αλκοόλ για 
γονείς και εκπαιδευτικούς, 
υπό την αιγίδα του Ι.Σ.Α.

Επιστρεπτέα προκαταβολή 5

Γ. Πατούλης: "Είμαστε κοντά στους 
γονείς και στα παιδιά που αποτελούν 
το μέλλον της πατρίδας μας"
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H Μητρόπολη Ορθόδοξων Αρμενίων Ελλάδος, απέστειλε 
ευχαριστήρια επιστολή στον Πρόεδρο Γ. Πατούλη και στο 
Δ.Σ του ΙΣΑ, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά της, 
για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ειδικότερα, στην επιστολή τους ο Μητροπολίτης των Ορ-
θόδοξων Αρμενίων Αρχιεπ. Κεγάμ Χατσεριάν καθώς και ο 
Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Εθνικού Κεντρικού Συμ-
βουλίου Δρ.Παύλος Μπογός Τσολακιάν και Tακβόρ Οβακι-
μιάν εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους για την υπο-
στήριξη προς την Αρμενική κοινότητα.

Οι εθελοντές του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής ετοί-
μασαν δέκα κουτιά με φάρμακα και υγειονομικό υλικό, 
δύο καρότσια για μεταφορά ασθενών και ορθοπεδικά 
βοηθήματα, τα οποία θα αποσταλούν στην Αρμενία και 
το Αρτσάχ. «Η αγάπη και η προσφορά στον συνάνθρωπο 
δεν γνωρίζουν σύνορα. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 
και η Ομάδα Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ είναι δίπλα σε όσους 
έχουν ανάγκη. Τα τελευταία χρόνια έχουν οργανώσει πολ-
λές αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας ενώ έχουν αντα-
ποκριθεί σε δεκάδες αιτήματα για αποστολή φαρμάκων 
και υγειονομικού υλικού τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από το εξωτερικό».

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε έγγραφο του ΠΙΣ με ενσωματωμένο το 
υπ' αρ. 1168/4-12-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας, 
σύμφωνα με το οποίο α) το Υπουργείο Υγείας διερευνά τη 
δυνατότητα δημιουργίας εμβολιαστικών κέντρων σε ιδι-
ωτικές δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας και β) αναφέρονται οι προβλεπόμενες προδια-
γραφές λειτουργίας.

Εάν ο φορέας, του οποίου είστε ο νόμιμος εκπρόσωπος, 
τηρεί αυτές τις προδιαγραφές, και επιθυμείτε να λειτουρ-
γήσει ως εμβολιαστικό κέντρο, παρακαλούμε συμπληρώ-
στε έως 11/12/2020 την σχετική φόρμα για φυσικά πρόσω-
πα και για ιατρικές εταιρείες/συστεγάσεις/πολυιατρεία.
Σε περίπτωση που ο φορέας ΠΦΥ διαθέτει διαφορετικά 
υποκαταστήματα, που δύνανται να λειτουργήσουν ως εμ-
βολιαστικά κέντρα, απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας 
ξεχωριστά για κάθε υποκατάστημα.
Τυχόν πρόσθετη ενημέρωση επί του θέματος, θα κοινο-
ποιηθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς, αμέσως μόλις 
είναι διαθέσιμη.

Ευχαριστία επιστολή 
απέστειλε στον Ι.Σ.Α. 
η Μητρόπολη Ορθόδοξων 
Αρμενίων Ελλάδος, 
για την αποστολή 
ανθρωπιστικής βοήθειας 
στην Αρμενία

Έγγραφο Υφυπουργού Υγείας 
για εμβολιαστικά κέντρα 
σε ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ

Γ. Πατούλης: "Η αγάπη 
και η προσφορά στον συνάνθρωπο 
δεν γνωρίζουν σύνορα"
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Με μεγάλη επιτυχία, 
πραγματοποιήθηκε 
η Ημερίδα που διοργάνωσε 
ο Ι.Σ.Α., για τις Επιστημονικές 
Ενώσεις, τους Συλλόγους 
ασθενών και τους Κοινωνικούς 
Φορείς, με θέμα τον 
εμβολιασμό για τον Sars-Cov-2

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που 
διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με θέμα τον 
εμβολιασμό για τον Sars-Cov-2, την Κυριακή 13 Δεκεμ-
βρίου 2020. Εκατοντάδες εκπρόσωποι Επιστημονικών 
Ενώσεων, Συλλόγων Ασθενών και Κοινωνικών Φορέων 
από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν την ενδιαφέρου-
σα αυτή επιστημονική εκδήλωση, στην οποία έγκριτοι 
επιστήμονες παρουσίασαν όλα τα δεδομένα για τα νέα 
εμβόλια και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, για τον 
Sars-Cov-2.

Την ημερίδα, άνοιξε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
και στη συνέχεια η κυρία Μίνα Γκάγκα Πνευμονολόγος, 
Πρόεδρος ΚΕΣΥ παρουσίασε τα νεότερα δεδομένα, ο κ. 
Μάριος Θεμιστοκλέους Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας αναφέρθηκε στην οργάνωση και 
τη λειτουργία των Εμβολιαστικών Κέντρων, η κυρία 
Κική Κανελλακοπούλου Ομ. Καθηγήτρια Παθολογίας 
Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ παρουσίασε τα διεθνή δεδομένα, 
για τον εμβολιασμό έναντι του Sars-Cov-2, ο κ. Αντώνης 
Αυγερινός Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μίλη-
σε για τον εμβολιασμό των κλειστών ομάδων του πλη-
θυσμού και η κυρία Αννα Γκρόζου Πρόεδρος Πανελλή-
νιου Συνδέσμου Επισκεπτών Υγείας, αναφέρθηκε στους 
επισκέπτες Υγείας που είναι αρωγοί στην εμβολιαστική 
προσπάθεια. Τοποθετήσεις έκαναν ο Πρόεδρος του ΠΙΣ. 
κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο Πρόεδρος του Παγκύπρι-
ου Ιατρικού Συλλόγου Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου και ο κ. 
Γιώργος Σαρόγλου, ομότιμος καθηγητής Παθολογίας – 
Λοιμώξεων. Το συντονισμό της εκδήλωσης έκαναν ο κ. 
Φώτης Πατσουράκος Καρδιολόγος Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
ΙΣΑ και ο κ. Ανδρέας Φουστάνος Πλαστικός Χειρουργός 
Αναπληρωτής Γ.Γ ΙΣΑ. 

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
επεσήμανε ότι ο ΙΣΑ αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες 
για να συμβάλλει στην στήριξη του ασθενή και του ια-
τρικού κόσμου και να ενισχύσει την εθνική προσπάθεια 
για την αναχαίτηση της πανδημίας.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, σε πλήρη συντο-
νισμό με την Περιφέρεια Αττικής, το Επιχειρησιακό 
Κέντρο που έχουμε δημιουργήσει, το επιστημονι-
κό δυναμικό, τους εθελοντές και τους ιδιώτες για-
τρούς, είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε συντο-
νισμένα και με διαρκή επιστημονική ενημέρωση 
και καθοδήγηση, να συνδράμουμε στον εμβολιασμό 
των πολιτών, όταν βέβαια το εμβόλιο εγκριθεί από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η άγνοια 
απέναντι στον πανδημικό ιό εξακολουθεί να πα-
ραμένει το πιο αήττητο όπλο του ακόμη και την 
κορυφαία ώρα που η επιστήμη κατάφερε να παρά-
ξει το εμβόλιο για να τον αντικρούσει. Ο ΙΣΑ θα κα-
ταστήσει ενεργό τον επιστημονικό διάλογο για να 
συμβάλλει στην νίκη ενάντια στον αόρατο εχθρό», 
τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ.
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Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα 
Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική 
Ανάπτυξη το 1985, με απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ.

Ο συμβολισμός αυτής της ημέρας είναι πιο δυνατός 
και πιο επίκαιρος από ποτέ καθώς ο εθελοντισμός, 
αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα όπως 
και για ολόκληρο τον πλανήτη, αναδείχθηκε ως 
ένας από τους πολυτιμότερους συμμάχους και αρω-
γούς στην εθνική μάχη που δίνουμε κατά της παν-
δημίας.

Σήμερα τιμούμε κυρίως, όλους τους εθελοντές Ια-
τρούς και Νοσηλευτές σ΄ όλη τη χώρα αλλά και σ΄ 
ολόκληρο τον πλανήτη, που καθημερινά παλεύουν 
με την πανδημία με αυταπάρνηση και ηρωισμό, σώ-
ζοντας ανθρώπινες ζωές. Με τη στάση και την ανι-
διοτελή προσφορά τους, αποτελούν φωτεινό φάρο 
και πρότυπο για όλους μας. 

Τώρα που η υγειονομική κρίση δοκιμάζει ολόκληρη 
την κοινωνία, η σπουδαία συμβολή των εθελοντών 
σε όλους τους τομείς, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ελ-
πίδας και αισιοδοξίας, πως όλοι μαζί θα τα καταφέ-
ρουμε να βγούμε νικητές από αυτή την περιπέτεια. 

Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και Περιφέρεια Αττι-
κής τιμούμε τους εθελοντές και τους ευχαριστούμε 
θερμά για τη συμμετοχή τους στις κοινωνικές μας 
δράσεις όλη την περίοδο της πανδημίας, όπως είναι 
η διοργάνωση αιμοδοσιών, η διενέργεια προληπτι-
κών ελέγχων για τον Covid 19 σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού αλλά και η συγκέντρωση ιατρικού και 
φαρμακευτικού υλικού για τους συνανθρώπους 
μας που έχουν ανάγκη.

Η ανθρωπιστική αλληλεγγύη, αποτελεί υποχρέ-
ωση όλων μας. Τα υψηλά ποσοστά της κοινωνικής 
συνοχής στα κοινωνικά πρότυπα που έχουμε ως 
κοινωνία, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο και η 
εκπαίδευση, αλλά και στην εφαρμογή και υλοποίη-
ση συγκεκριμένων και στοχευμένων πολιτικών και 
δράσεων στήριξης του κοινωνικού κράτους, οφεί-
λονται σε μεγάλο βαθμό στον εθελοντισμό.

Με δεδομένη τη σημαντική προσφορά των εθελο-
ντών σε τομείς όπως είναι η στήριξη των ευάλω-
των ομάδων του πληθυσμού, η προστασία του πε-
ριβάλλοντος, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια και 
η πρόληψη όσον αφορά την υγεία, ο εθελοντισμός 
έχει καταστεί εταίρος του κράτους στην υλοποίηση 
της κοινωνικής του πολιτικής.

Το φιλότιμο, η ευαισθησία, η διάθεση για προσφο-
ρά υπάρχουν ως προδιάθεση στον Έλληνα, αρκεί 
ενωμένοι από κάθε θεσμικό ρόλο και πεδίο δρα-
στηριοποίησης να συνεχίσουμε να ενεργοποιούμε 
τα αντανακλαστικά και τις αξίες αυτές.

Μήνυμα του Προέδρου 
του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη 
για την Διεθνή Ημέρα 
Εθελοντισμού 
για την Οικονομική 
και Κοινωνική Ανάπτυξη 

Γ. Πατούλης: «Σήμερα τιμούμε 
και αφιερώνουμε τη συμβολική 
αυτή μέρα, σε όλους τους εθελοντές 
Ιατρούς και Νοσηλευτές 
που καθημερινά παλεύουν 
με την πανδημία με αυταπάρνηση 
και ηρωισμό σ΄ όλη τη χώρα, 
σώζοντας ανθρώπινες ζωές»
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Ευχαριστήρια επιστολή 
του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου, για την άρτια 
και άκρως επιτυχημένη 
διαδικτυακή Ημερίδα 
που διοργάνωσε ο Ι.Σ.Α., 
με θέμα τον εμβολιασμό 
κατά του κορωνοϊού

Ευχαριστήρια επιστολή, απέστειλε ο Παγκύπριος Ιατρικός 
Σύλλογος, στον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, για τη διοργάνω-
ση της άρτιας και άκρως επιτυχημένης διαδικτυακής Ημερίδας 
του ΙΣΑ, με θέμα τον εμβολιασμό κατά του νέου Κορωνοϊού, 
την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Επιστημονικών 
και Επαγγελματικών Ενώσεων, από την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Στην επιστολή επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι «η συμμετο-
χή στην Ημερίδα των αρίστων στο τομέα τους επιστημόνων, 
έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν 
και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, για όλα τα δεδομένα, 
σχετικά με τα νέα εμβόλια και τον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβο-
λιασμού της Ελλάδας για τον SARS-Cov-2». Σημειώνεται ότι ο 
ΙΣΑ διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα δύο ενδιαφέρουσες 
Ημερίδες για τον εμβολιασμό, τις οποίες παρακολούθησαν 
εκατοντάδες μέλη του ιατρικού κόσμου και εκπρόσωποι των 
Συλλόγων Ασθενών και των Κοινωνικών Φορέων. «Ο ΙΣΑ θα 
καταστήσει ενεργό τον επιστημονικό διάλογο για να συμ-
βάλλει στην υγειονομική θωράκιση της χώρας και τη νίκη 
ενάντια στον αόρατο εχθρό. Η ενημέρωση είναι δύναμη 
αντίθετα, η άγνοια εξακολουθεί να είναι ο μεγάλός σύμ-
μαχος του κορωνοϊού ακόμη και την κορυφαία ώρα που 
η επιστήμη κατάφερε να παράξει το εμβόλιο για να τον 
αντικρούσει», σχολίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης. 

Γ. Πατούλης: «Θα κρατήσουμε 
ενεργό τον επιστημονικό διάλογο, 
καθώς η ενημέρωση είναι 
το όπλο της κοινωνίας 
ενάντια στην επιδημία»

Ευρεία σύσκεψη των 
ελευθεροεπαγγελματιών 
ιατρών του Ι.Σ.Α., 
με την Πρόεδρο 
του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας Μ. Γκάγκα

Η ενημέρωση των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας για την Covid-19 λοίμωξη ήταν το θέμα της σημερινής ευρεί-
ας σύσκεψης με τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος τoυ 
ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλης, με την Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας Πνευμονολόγο κυρία Μίνα Γκάγκα. Τη σύσκεψη παρα-
κολούθησαν δεκάδες ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί μέλη του 
ΙΣΑ που είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν από την Πρό-
εδρο του ΚΕΣΥ, για τα νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση 
της νόσου και να της θέσουν τα ερωτήματά τους. Η κ. Γκάγκα 
εξέφρασε την ικανοποίηση της για την ανταπόκριση των ια-
τρών στην πρόσκληση του του ΙΣΑ και του ΚΕΣΥ και τόνισε την 
πρόθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας να συνδράμει το 
έργο των ιατρών της ΠΦΥ και να συμβάλλει στη διασύνδεση 
του ιατρικού κόσμου. « Στόχος μας είναι να συσπειρωθεί ο ια-
τρικός κόσμος και να δημιουργούν γέφυρες συνεργασίας μετα-
ξύ όλων των ιατρών προκειμένου να συστρατευτούν στη μάχη 
ενάντια στην πανδημία », επεσήμανε η Πρόεδρος του ΚΕΣΥ. 
Τόνισε επίσης ότι οι ασθενείς με Covid-19 λοίμωξη πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά και να υπάρχει άριστη συνεργασία 
μεταξύ της ΠΦΥ, της δευτεροβάθμιας και της εξειδικευμένης 
περίθαλψης. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ επε-
σήμανε την ανάγκη να υποστηριχθούν οι γιατροί της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας και αναφέρθηκε στις ενέργειες που 
έχουν κάνει ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής, για την οικονομική 
υποστήριξή των ιατρών, προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτά 
τα ιατρεία τους καθώς και τη διασφάλιση μέσων προστασίας 
και συνθηκών ασφαλείας για τα μέλη του.

«Η ΠΦΥ αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας 
ειδικά στην μεγάλη μάχη που δίνει η χώρα μας ενάντια 
στην επιδημία καθώς αποτελεί το ανάχωμα για να μην 
φτάσουν τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Παράλληλα η 
σωστή παρακολούθηση των ασθενών με Covid-19 και η 
έγκαιρη διάγνωση των πιθανών επιπλοκών τους παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην πρόγνωση της νόσου και την επι-
βίωση του ασθενή. Δρομολογούμε νέες σημαντικές πρω-
τοβουλίες για την ενίσχυση των ελευθεροεπαγγελματι-
ών ιατρών και συμμετέχουμε στις συζητήσεις της πολι-
τείας για τη συγκρότηση ενός ισχυρού συστήματος ΠΦΥ», 
τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Γ. Πατούλης «Δρομολογούμε νέες 
σημαντικές πρωτοβουλίες 
για την ενίσχυση 
των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών 
που παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην μάχη ενάντια στην επιδημία»
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Με πρωτοβουλία της Περιφέ-
ρειας Αττικής και με τη συνερ-
γασία του «Όλοι Μαζί Μπορού-
με» και του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών διοργανώνονται εθε-
λοντικές αιμοδοσίες την Πέ-
μπτη 17 και την Παρασκευή 18 
Δεκεμβρίου.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται 
προκειμένου να καλυφθούν 
οι αυξημένες ανάγκες του νο-
σοκομείου Παίδων «Η Αγία Σο-
φία». Η εθελοντική αιμοδοσία 
της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου θα 
πραγματοποιηθεί στον Ιερό 
Ναό Προφήτου Δανιήλ στο Με-
ταξουργείο (Λ. Αθηνών 17) από 
τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ενώ η 
δεύτερη την Παρασκευή 18 Δε-
κεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 
στον Ιερό ναό Αγίου Αθανασί-
ου στη Θησείο (Επταχάλκου 2) 
από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Την 
δράση υποστηρίζουν επίσης ο 
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμο-
δοσίας, το Νοσοκομείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία» και η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Εθελοντών 
Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ). Τον συντο-
νισμό από την πλευρά της Πε-
ριφέρειας Αττικής έχει η ειδική 
συνεργάτης Άθλησης του Περιφερει-
άρχη Αττικής Χ. Γαλανοπούλου.

Σε μήνυμα του ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. 
επισημαίνει τα εξής:
«Αποτελεί χρέος όλων μας να 
συμβάλλουμε στην προσπάθεια 
ενίσχυσης της τράπεζας αίματος 
του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία 
Σοφία». Η έμπρακτη βοήθεια μας 

προς τα μικρά παιδιά κατά την 
κρίσιμη περίοδο της πανδημίας 
αποτελεί ύψιστο αγαθό προσφο-
ράς. Από την πρώτη στιγμή που 
ενημερώθηκα για τις ελλείψεις 
που υπάρχουν ζήτησα από τους 
συνεργάτες μου να υπάρξει άμε-
ση κινητοποίηση προκειμένου το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό, να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες 

των παιδιών, που χρειάζο-
νται μετάγγιση αίματος. Κα-
λούμε, όσους μπορούν να δώ-
σουν αίμα, να συμμετέχουν 
στην εθελοντική αιμοδοσία. 
Λίγα λεπτά είναι αρκετά για 
να συμβάλουμε σε μια εθνική 
προσπάθεια».

Τρόπος μετακίνησης 
των εθελοντών αιμοδοτών

Σύμφωνα με ανακοίνωση που 
έχει εκδώσει η ΠΟΣΕΑ σχετικά 
με τον τρόπο μετακίνησης των 
εθελοντών αιμοδοτών, επιση-
μαίνονται τα εξής:

«Μέχρι να ανακοινωθεί επί-
σημα από την Πολιτική Προ-
στασία ο σχετικός αριθμός 
του SMS για την μετακίνηση 
με σκοπό την προσφορά αίμα-
τος, πλάσματος ή αιμοπεταλί-
ων, οι Εθελοντές Αιμοδότες θα 
πρέπει να έχουν μαζί τους την 
αστυνομική τους ταυτότητα 
ή άλλο δημόσιο έγγραφο που 
να αποδεικνύεται η ταυτοπρο-
σωπία και μια απλή ιδιόχει-
ρη ατομική και ενυπόγραφη 
δήλωση, που να αναφέρει ότι 
μετακινούνται για να προσφέ-

ρουν εθελοντικά αίμα, στην περιοχή 
που διενεργείται η Εθελοντική Αιμο-
δοσία ή από Συλλόγους Εθελοντών 
Αιμοδοτών ή από άλλον Φορέα, τον 
ακριβή τόπο και την ώρα που πραγ-
ματοποιείται η Αιμοδοσία. Επίσης 
μπορούν να ζητούν και Βεβαίωση 
από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας που 
διενεργεί την αιμοληψία για την επι-
στροφή τους στην οικία τους».

17 και 18 Δεκεμβρίου εθελοντικές αιμοδοσίες 
για την κάλυψη των αναγκών 

του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Γ. Πατούλης: «Αποτελεί χρέος όλων μας να συμβάλλουμε στην προσπάθεια 
ενίσχυσης της τράπεζας αίματος του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». 
Η έμπρακτη βοήθεια μας προς τα μικρά παιδιά κατά την κρίσιμη περίοδο 

της πανδημίας αποτελεί ύψιστο αγαθό προσφοράς»
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Θερμή ήταν για άλλη μία φορά η 
ανταπόκριση του κόσμου και ιδιαίτε-
ρα των νέων παιδιών στις εθελοντι-
κές αιμοδοσίες που διοργανώθηκαν 
στις 17 και 18 Δεκεμβρίου με πρω-
τοβουλία της Περιφέρειας Αττικής 
και σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί 
Μπορούμε» και τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών.

Οι εθελοντικές αιμοδοσίες πραγμα-
τοποιήθηκαν την πρώτη μέρα στον 
Ιερό Ναό Προφήτου Δανιήλ στο Με-
ταξουργείο και τη δεύτερη στον Ιερό 
ναό Αγίου Αθανασίου στη Θησείο, με 
στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες 
ανάγκες του νοσοκομείου Παίδων «Η 
Αγία για Σοφία». Το συντονισμό των 
δράσεων είχε η σύμβουλος αθλητι-

σμού της Περιφέρειας Χ. Γαλανοπού-
λου. Ο κ. Γ. Πατούλης ευχαρίστησε 
θερμά τόσο τον Πατέρα Σπύρο Πα-
πασπύρο, Ιερέα στο Ναό Προφήτου 
Δανιήλ στο Μεταξουργείο όσο και τον 
Πατέρα Ευλόγιο, Ιερέα στο Ναό Αθα-
νασίου στη Θησείο για τη θερμή φιλο-
ξενία και τη συνδρομή στην επιτυχή 
πραγματοποίηση της δράσης. 

Στις αιμοδοσίες παραβρέθηκαν με-
ταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κεντρικού Τομέα κ. Γιώργος Δημόπου-
λος, ο κ. Λάμπρος Κεραμιδάς από το 
γραφείο του Αντιδημάρχου υγείας 
του Δ. Αθηναίων, η Πρόεδρος της Γ’ 
κοινότητας Μαρία Αποστολοπούλου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόε-

δρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επισήμανε 
σχετικά: «Είναι καθήκον μας ειδικά 
αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο 
να συμβάλλουμε στην προσπάθεια 
ενίσχυσης της τράπεζας αίματος 
του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία 
Σοφία». Η έμπρακτη βοήθειά μας 
προς τα μικρά παιδιά κατά την κρί-
σιμη περίοδο της πανδημίας απο-
τελεί ύψιστο αγαθό προσφοράς. 
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί η 
συμμετοχή των νέων στις αιμοδο-
σίες μας ήταν ανέλπιστη.

Η θερμή ανταπόκριση της νέας γε-
νιάς σ΄ αυτή την πρωτοβουλία αγά-
πης και αλληλεγγύης στέλνει ένα 
ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και μας 
δίνει δύναμη να συνεχίσουμε»
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Μεγάλη συμμετοχή των νέων 
στις εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώθηκαν 
με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, του Ι.Σ.Α. 
και τη συνεργασία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» 
στις 17 και 18 Δεκεμβρίου για την κάλυψη 
των αναγκών του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Γ. Πατούλης: «Η θερμή ανταπόκριση της νέας γενιάς 
σ΄ αυτή την πρωτοβουλία αγάπης και αλληλεγγύης 

στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας 
και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε»
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Ευρεία σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την Εθνική 

Εκστρατεία Εμβολιασμού για τον Sars-CoV-2, 
συγκάλεσε Πρόεδρος του ΙΣΑ

Ευρεία σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την Εθνική Εκ-
στρατεία Εμβολιασμού για τον Sars-CoV-2, συγκάλεσε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης. Στη σύσκεψη που έγινε παρουσία της Προέδρου 
του ΚΕΣΥ Μ. Γκάγκα, συμμετείχαν μεταξύ άλλων μέλη 
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας της Αττικής.

Οι έγκριτοι επιστήμονες παρουσίασαν τα νεότερα δε-
δομένα για τα εμβόλια και την Εθνική εκστρατεία εμ-
βολιασμού. Επισημάνθηκε μεταξύ άλλων, η ανάγκη 
να υπάρξει ενημέρωση για τον εμβολιασμό του υγειο-
νομικού προσωπικού της χώρας καθώς και του κοινού, 
κάτι στο οποίο ο ΙΣΑ προτίθεται να συμβάλλει. Επίσης 
έγινε αναφορά στην ανάγκη να ενταχθούν στις ομάδες 
που έχουν προτεραιότητα για να εμβολιαστούν οι ιδι-
ώτες γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
μάχης κατά της πανδημίας. Μάλιστα ο ΙΣΑ απέστειλε 
επιστολή στους ιδιώτες ιατρούς μέλη του, στην οποία 
ζητά να δηλώσουν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν. 
Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη να ενημερωθεί η εκ-
παιδευτική κοινότητα και να ενταχθεί στις ομάδες που 
θα έχουν προτεραιότητα για τον εμβολιασμό όπως και 
όλες οι ομάδες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία 
του κρατικού μηχανισμού και ειδικά οι Ένοπλες Δυνά-
μεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε η μειωμένη διαθεσιμό-
τητα των εμβολίων για το επόμενο χρονικό διάστημα, 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη να παραμείνουν τα αυ-
στηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης ως βασικό 
μέσο αναχαίτησης της διασποράς της επιδημίας.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε μεταξύ άλλων 
τα εξής: «Η έναρξη της Εθνικής Εκστρατείας Εμβο-
λιασμού για τον Sars-CoV-2, ευελπιστούμε ότι ση-

ματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας που 
απείλησε την ανθρωπότητα. Ωστόσο έχουμε ακόμα 
δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε καθώς η εμβο-
λιαστική κάλυψη του πληθυσμού δεν θα είναι εφι-
κτή πριν περάσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Η ενημέρωση των πολιτών είναι όπλο ενά-
ντια στην πανδημία, κάτι στο οποίο προτίθεται να 
συμβάλλει και ο ΙΣΑ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να 
είμαστε πολύ σχολαστικοί, στην αυστηρή τήρηση 
των μέτρων προφύλαξης, ειδικά το επόμενο χρονι-
κό διάστημα, της εορταστικής περιόδου».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η κυρία Μίνα Γκάγκα Πρόε-
δρος ΚΕΣΥ, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής του 
ΓΝΘΑ «Η Σωτηρία», η κ. Χρυσούλα Νικολάου Καθηγή-
τρια Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας Αντιπροέδρος ΚΕΣΥ, ο 
κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Ειδικός Παθολόγος – Λοι-
μωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΑ, ο κ. Γιώργος 
Σαρόγλου Ομ. καθηγητής Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας, 
ο κ. Χαρίλαος Κουτής, ομότιμος καθηγητή Υγιεινής, Επι-
δημιολογίας και Δημόσιας Υγείας, η κυρία Κυριακή Κα-
νελλακοπούλου καθηγήτρια Παθολογίας -Λοιμώξεων, ο 
κ. Χρήστος Τζιβανίδης Επίκουρος Καθηγητής τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ο κ. Ανδρέας Πάγκαλης 
ειδικός Παθολόγος, ο κ. Αναστάσιος Σπανός Αντιναύαρ-
χος Ε.Α. Επεμβατικός Καρδιολόγος, η κυρία Ευαγγελία 
Σιαφαρίκα, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ο κ. Λεωνίδας 
Μάντζος, διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Α' Αθήνας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης τα μέλη του Δ.Σ. του 
ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, Σ. Τσούκαλος Γ. 
Γραμματέας, Τ. Χατζής, Γ. Κεχρής, Π.Λεονάρδου και εκ 
μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο Α. Βαθιωτης, Αντιπε-
ριφερειάρχης Υγείας και ο Π. Ευσταθίου, Συντονιστής 
της Ομάδας διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας

Γ. Πατούλης: «Η έναρξη του εμβολιασμού για τον Sars-CoV-2, 
ευελπιστούμε ότι σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας 

που απείλησε την ανθρωπότητα»
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Γ. Πατούλης: «Στις αρχές του νέου έτους μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον 
με αισιοδοξία καθώς η επιστήμη έχει το μεγαλύτερο όπλο ενάντια 

στην πανδημία, τον εμβολιασμό»

Φυλλάδια ενημέρωσης για τα ατομικά μέσα προστασίας 
και τον εμβολιασμό για τον κορωνοϊό, διανεμήθηκαν σή-
μερα σε γειτονιές της Αττικής από εθελοντές του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής. Το 
ένα φυλλάδιο έχει τίτλο ΕμβολιάΖΩμαι Γιατί ΝοιάΖΩμαι 
και μεταφέρει το μήνυμα του Προέδρου του ΙΣΑ και Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, που καλεί τους πολίτες 
να υιοθετήσουν και να προωθήσουν το μήνυμα για τον 
εμβολιασμό για τον Sars-Cοv-2. Μάλιστα, επισημαίνει 5 
λόγους, για τους οποίους οι πολίτες πρέπει να κάνουν 
το εμβόλιο.

1. Παγκοσμίως η πανδημία μέσα σε έναν χρόνο:
• έχει προκαλέσει σχεδόν 74.000,000 θετικά κρούσματα
• έχει οδηγήσει σε 1.663,474 θανάτους (μέχρι τώρα)
2. Στη χώρα µας η πανδημία σε λιγότερο από έναν 
χρόνο
• έχει προκαλέσει σχεδόν 130.485 θετικά κρούσματα
• έχει οδηγήσει σε 4.102 θανάτους (μέχρι τώρα)
3. Υπάρχουν λίγα θεραπευτικά φάρμακα
4. Δεν γνωρίζουμε, εάν όσοι ανέρρωσαν, έχουν ανο-
σία και για πόσο διάστημα
5. Διαθέτουμε ήδη ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια.

Τη συγγραφή και την επιμέλεια του κειμένου έκαναν οι κ.κ. 
Τάσος Χατζής Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ και Φώτης Πατσουράκος 
Αντιπρόεδρος ΙΣΑ. Το δεύτερο φυλλάδιο αναφέρεται στη 
σύνδεση του καπνίσματος με τις σοβαρές επιπλοκές της 
Covid-19 και καλεί τους πολίτες να διακόψουν το κάπνι-
σμα. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: 

«Στις αρχές του νέου έτους μπορούμε να ατενίζου-
με το μέλλον με αισιοδοξία καθώς η επιστήμη έχει 
το μεγαλύτερο όπλο ενάντια στον αόρατο εχθρό, 
τον εμβολιασμό. Η έναρξη σήμερα της Εθνικής Εκ-
στρατείας Εμβολιασμού για τον Sars-Cοv-2, ευελ-
πιστούμε ότι σηματοδοτεί την αρχή του τέλους 
της πανδημίας που απείλησε την ανθρωπότητα. 
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι για τους επόμε-
νους μήνες θα παραμείνουν ιδιαίτερα σημαντικά 
τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Θα πρέ-
πει να συνεχίσουμε να είμαστε σχολαστικοί, στην 
αυστηρή τήρηση των μέτρων προφύλαξης, ειδικά 
για αυτό το διάστημα, της εορταστικής περιόδου. 
Όλοι μαζί αξιοποιώντας τα μέσα που μας δίνει η 
επιστήμη, θα νικήσουμε τον αόρατο εχθρό και τον 
χρόνο που έρχεται θα πάρουμε πίσω τη ζωή μας».

«ΕμβολιάΖΩμαι Γιατί ΝοιάΖΩμαι»
ήταν το μήνυμα των φυλλαδίων 

που μοίρασαν εθελοντές του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας Αττικής στις γειτονιές της Αττικής
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Παράταση για την υποχρεωτική 
διαβίβαση παραστατικών 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Μετά από αίτημα του Ι.Σ.Α. και άλλων επιστημονικών 
και επαγγελματικών ενώσεων δόθηκε τρίμηνη παράτα-
ση στην υποχρεωτική εφαρμογή διαβίβασης φορολογι-
κών παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Α.Α.Δ.Ε. myDATA. 

Η σχετική απόφαση προβλέπει την υποχρεωτική εφαρ-
μογή από 01.04.2021 και τα παραστατικά που θα εκδο-
θούν το πρώτο τρίμηνο θα διαβιβαστούν με διαφορετι-
κή προθεσμία και όχι αργότερα από την 31.10.2021.

Ο Ι.Σ.Α. θεωρεί ότι η παράταση είναι πολύ μικρή και 
ζητάει, όπως στην αρχική επιστολή, την αναστολή της 
υποχρεωτικής εφαρμογής για όλο το 2021 λόγω των 
δυσμενών υγειονομικών και οικονομικών συγκυριών 
αλλά και λόγω των αντικρουόμενων διατάξεων και 
αντιφάσεων που υπάρχουν στο σύστημα με χαρακτηρι-
στικότερο παράδειγμα την απάντηση στην ερώτηση 34 
από τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της Α.Α.Δ.Ε. Επι-
χειρησιακά θέματα (ενημέρωση 17/11/2020) στην οποία 
διαβάζουμε τα εξής:

E: Στην περίπτωση που επιχείρηση διαβιβάσει ένα 
Τύπο Παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA και ενώ έχει πάρει ΜΑΡΚ εκ των υστέρων 
διαπιστωθεί ανακρίβεια στα αξιακά δεδομένα για 
το 2020 και 2021 θα έχει κυρώσεις;

Α: Όχι, το έτος 2020 είναι έτος εκπαίδευσης και το 
2021 είναι έτος ανοχής στις εκπρόθεσμες και ανα-
κριβείς διαβιβάσεις. Πρωταρχικός στόχος του έρ-
γου είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπο-
ρούν να διαβιβάζουν μέσω των τεσσάρων καναλιών 
διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση για το 2021 και έως 
την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2021 οι επιχειρήσεις έχουν την 
υποχρέωση να διαβιβάσουν όλα τα δεδομένα τους 
με ακρίβεια σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων 
τους και του Ε3.»

Η συγκεκριμένη προθεσμία παραπέμπει χρονικά στην 
υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2021 η οποία 
θα γίνει το καλοκαίρι του 2022.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή κινείται προς 
την σωστή κατεύθυνση πλην όμως επιμένουμε αφενός 
ότι ούτε οι συνθήκες ( υγειονομικές και οικονομικές) εί-
ναι κατάλληλες και αφετέρου υπάρχουν ακόμα αρκετά 
τεχνικά και διαδικαστικά θέματα τα οποία πρέπει να 
λυθούν μέσα από διάλογο με τους αρμόδιους επαγγελ-
ματικούς φορείς.
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Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε 
η Ημερίδα του Ι.Σ.Α. 
για τον Εμβολιασμό των 
Ελευθεροαπαγγελματιών 
Ιατρών, για τον Sars-Cov-2

Η ανάγκη να ενταχθούν οι ιδιώτες ιατροί στις ομά-
δες που έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό για 
τον κορωνοϊό, τονίστηκε στο πλαίσιο της ιδιαίτερα 
επιτυχημένης Ημερίδας, με θέμα ο Εμβολιασμός των 
Ελευθεροαπαγγελματιών Ιατρών για τον Sars-Cov-2 
που διοργάνωσε διαδικτυακά, ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020.

Εκατοντάδες ιατροί παρακολούθησαν έγκριτους επι-
στήμονες που παρουσίασαν τα δεδομένα, για την 
πανδημία και τα νέα εμβόλια. Επισημάνθηκε ότι μέσα 
σε 48 ώρες περισσότεροι από 3.000 ιδιώτες ιατροί 
δήλωσαν στην πλατφόρμα που έχει ανεβάσει ο ΙΣΑ, 
ότι επιθυμούν να εμβολιαστούν και ο αριθμός αυτός 
αυξάνεται συνέχεια. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
τόνισε ότι ο Σύλλογος έχει ζητήσει από το Υπουργείο 
Υγείας να συμπεριληφθούν οι ελευθεροεπαγγελμα-
τίες ιατροί στις ομάδες που έχουν προτεραιότητα 
στον εμβολιασμό και μάλιστα ο ΙΣΑ, προτίθεται να 
συμβάλλει στη διαδικασία λειτουργώντας Εμβολια-
στικό Κέντρο, για ιατρούς και οδοντιάτρους. 

Επίσης ο ΙΣΑ έχει ζητήσει να δοθεί η δυνατότητα 
στους ιδιώτες ιατρούς να κλείνουν τα ραντεβού για 
τον εμβολιασμό προκειμένου να διασφαλιστεί η ενη-
μέρωση του πολίτη, η σωστή λήψη του ιστορικού και 
η παρακολούθησή του.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε 
μεταξύ άλλων τα εξής:
«Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί πρέπει να 
ενταχθούν στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού 
για τον Sars-Cov-2 καθώς έχουν καθοριστικό ρόλο 
στη μάχη ενάντια στην επιδημία και ρισκάρουν τη 
ζωή τους για να προστατέψουν τον ασθενή και να 
κρατήσουν όρθια τη δημόσια υγεία. Από την πρώτη 
στιγμή της πανδημίας κράτησαν ανοιχτά τα ιατρεία 
τους και έσωσαν ζωές συμβάλλοντας παράλληλα 

στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Πρέπει 
επίσης να τονίσουμε ότι η υπεύθυνη και αποτε-
λεσματική επικοινωνία της αξίας και της ασφά-
λειας του εμβολιασμού, έγκειται στη σχέση του 
ασθενούς με το γιατρό του, στη σχέση του πολί-
τη με τον γιατρό που εμπιστεύεται και γι αυτό οι 
ιδιώτες ιατροί πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο 
στη διαδικασία εμβολιασμού του πληθυσμού».

Στην ενημέρωση για την αναγκαιότητα εμβολιασμού 
των Υγειονομικών έναντι του Sars-CoV-2, αναφέρθη-
κε η κυρία Μίνα Γκάγκα Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 
Πνευμονολογικής Κλινικής ΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Πρό-
εδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ο κ. Γιώργος Σα-
ρόγλου Ομ. Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας 
ΕΚΠΑ Μέλος Επιτροπής ΥΥ για την πανδημία παρου-
σίασε τα τελευταία διεθνή δεδομένα για τα εμβόλια 
έναντι του Sars-Cov-2,ο κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου 
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος Υποπτέραρχος Διευθυ-
ντής Υγειονομικού ΓΕΑ, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Εμ-
βολιασμών παρουσίασε το εμβολιαστικό πρόγραμμα 
του Υπουργείου Υγείας, με έμφαση στον εμβολιασμό 
των Υγειονομικών. Παρέμβαση έκανε ο καθηγητής Γε-
νετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 
Γενεύης κ. Μανώλης Δερμιτζάκης και ο Γ. Γραμματέας 
του ΙΣΑ Σ. Τσούκαλος. 

Το συντονισμό έκαναν o κ. Φώτης Πατσουράκος 
Καρδιολόγος Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΙΣΑ και η κυρία Κική 
Κανελλακοπούλου Ομ. Καθηγήτρια Παθολογίας – 
Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
μεταξύ των άλλων, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΠΙΣ κ.κ. Α. Εξαδάκτυλος και Γ. Ελευθερίου. 
Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ έχει οργανώσει δύο ακόμα ιδι-
αίτερα επιτυχημένες επιστημονικές εκδηλώσεις για 
τον εμβολιασμό για τον Sars-Cov-2, για Επιστημονι-
κές και Επαγγελματικές Ενώσεις Συλλόγους Ασθενών 
και Κοινωνικούς Φορείς.

Γ. Πατούλης: «Οι ιδιώτες ιατροί 
πρέπει να ενταχθούν στην πρώτη 
γραμμή του εμβολιασμού για τον 
Sars-Cov-2 καθώς έχουν καθοριστικό 
ρόλο στη μάχη ενάντια 
στην επιδημία. Ήδη 3.000 γιατροί 
μέλη του ΙΣΑ έχουν δηλώσει την 
πρόθεσή τους να εμβολιαστούν»
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Επιστολή απέστειλε ο ΙΣΑ, προς τον κ. Γεώργιο Πιτσι-
λή, Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με την προαιρετική εφαρ-
μογή του myData για το 2021.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Ο Ι.Σ.Α., ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της 
χώρας, ο οποίος εκπροσωπεί χιλιάδες ελευθεροεπαγγελ-
ματίες ιατρούς και εκατοντάδες ιδιωτικές ιατρικές εταιρεί-
ες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θεωρεί επιβεβλημένη 
την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής του myDATA 
για το έτος 2021.
Είναι αποδεκτό ότι το σύνολο των επιχειρήσεων και των 
αυτοαπασχολούμενων έχουν πληγεί οικονομικά σε μεγά-
λο βαθμό με κίνδυνο αρκετοί από αυτούς να οδηγηθούν 
και σε οριστικό κλείσιμο. Αυτή τη στιγμή ο ιατρικός κλά-
δος του ιδιωτικού τομέα καλείται να είναι στην πρώτη 
γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας και παράλληλα 
να αντιμετωπίσει την τεράστια οικονομική πληγή από την 
μείωση του τζίρου του, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει 
και στο 70%.
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η άμεση και υποχρεωτι-
κή εφαρμογή του myDATA θα δημιουργήσει ένα επιπλέον 
οικονομικό κόστος στον κλάδο μας ενώ υπάρχουν και δι-
αδικαστικά προβλήματα, λόγω των απαγορεύσεων μετακι-
νήσεων και συναθροίσεων, στη συνεργασία που απαιτεί-
ται μεταξύ των ιατρών, των λογιστών και των εταιρειών 
λογισμικού.

Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να ανακοινωθεί από την 
Α.Α.Δ.Ε. η προαιρετική εφαρμογή του myDATA για το έτος 
2021 χωρίς καμία απολύτως κύρωση και αυτή η χρονιά να 
είναι ουσιαστικά εκείνη μέσα στην οποία θα αποκτηθεί η 
αναγκαία εμπειρία από τους γιατρούς, τις ιατρικές εται-
ρείες και τα λογιστικά γραφεία.

Αναμένουμε την άμεση και θετική ανταπόκριση σας στο 
δίκαιο αίτημα του ιατρικού κλάδου».

Επιστολή του Ι.Σ.Α., 
για την προαιρετική 
εφαρμογή του myData 
για το 2021

Σύσταση Ιδρύματος 
Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών 
– Ταμείου Επαγγελματικής 
Ασφάλισης 
από τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ενημερώσει τα μέλη του ότι με απόφασή του 
προχωρεί στη σύσταση Ιδρύματος Επαγγελματικών Συ-
νταξιοδοτικών Παροχών – Ταμείου Επαγγελματικής Ασφά-
λισης (ΙΕΣΠ – ΤΕΑ ΙΣΑ). 
Σκοπός είναι η χορήγηση συνταξιοδοτικής εφάπαξ παρο-
χής στα μέλη μας μέσω του ανεξάρτητου και αυτοτελούς 
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΙΕΣΠ – ΤΕΑ ΙΣΑ), η 
ίδρυση του οποίου έχει ήδη δρομολογηθεί. 
Μέσω του ανωτέρω φορέα θα έχουν την δυνατότητα της 
προαιρετικής επαγγελματικής ασφάλισης όλοι οι συνά-
δελφοι του ΙΣΑ με πολλά οφέλη. 
Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση, άμεσα, όταν θα 
έχει εγκριθεί το καταστατικό από τις αρμόδιες αρχές και 
ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες της σύστασής του.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τό-
νισε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ ανέλαβε μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία 
για τη στήριξη των μελών του. Ευελπιστούμε στην ευ-
ρύτερη αποδοχή αυτής της προσπάθειας με την συμμε-
τοχή των μελών του ΙΣΑ, στο εν λόγω Ταμείο. Προσπα-
θούμε να διασφαλίσουμε τις καλύτερες επαγγελμα-
τικές και οικονομικές συνθήκες, για τα μέλη μας τους 
γιατρούς της Αθήνας.»

Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ ανέλαβε 
μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία 
για τη στήριξη των μελών του 
και τη διασφάλιση των καλύτερων 
οικονομικών και επαγγελματικών 
συνθηκών»



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 43

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Επιστολή Ι.Σ.Α. 
προς τον Υπουργό Υγείας 
με θέματα 
τον Εμβολιασμό 
Ελευθεροεπαγγελματιών 
Ιατρών και διάθεση 
του Ι.Σ.Α. ως εμβολιαστικό 
κέντρο

Μία νέα επιδημία
Η διαφήμιση και προβολή 
συναδέλφων

Επιστολή απέστειλε ο ΙΣΑ, προς τον Υπουργό Υγείας κ. Β. 
Κικίλια, αναφορικά με τον χρόνο και τον τρόπο του εμβο-
λιασμού των Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών. Στην επι-
στολή του ο ΙΣΑ προσφέρεται να λειτουργήσει ως εμβολι-
αστικό κέντρο κατά του covid-19, διαθέτοντας προς τούτο 
τον χώρο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής.
Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα
1. Σας επισυνάπτουμε την επιστολή που στείλαμε προς 
την κα Θεοδωρίδου, απευθύνοντας το ίδιο ερώτημα και 
προς εσάς, που αφορά χιλιάδες ελευθεροεπαγγελματιών 
ιατρών, δηλαδή πότε και με ποιο τρόπο, θα καταστεί εφι-
κτός ο εμβολιασμός των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών.
2. Σας ενημερώνουμε, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δύ-
ναται να λειτουργήσει εμβολιαστικό κέντρο, στο Ιατρείο 
Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ, για τους ανωτέρω για-
τρούς μέλη μας, και παρακαλούμε για την εκ μέρους σας 
αποδοχή της πρότασης μας. Παρακαλούμε θερμώς για την 
ταχεία ανταπόκριση σας στα ανωτέρω ζητήματα.

Αξιότιμοι κ. Συνάδελφοι,

Διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο στο διαδίκτυο ότι πολλοί 
συνάδελφοι, κυρίως χειρουργικών ειδικοτήτων είτε στα 
δικά τους site είτε σε άλλους ιστότοπους αναρτούν στοι-
χεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εξαίροντας 
τις ικανότητές τους και τον αριθμό των περιστατικών που 
έχουν χειριστεί με μοναδικό σκοπό την προβολή και επαγ-
γελματική επικράτηση. Πέραν του ότι η προβολή που γίνε-
ται με σκοπό την επαγγελματική επικράτηση, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως ενημέρωση, και είναι αφ' εαυτής μη νόμιμη 
(άρθρ. 17 του ν. 3418/2005), σας καλούμε, όταν τα στοιχεία 
που αναφέρονται δεν είναι ακριβή, να αποσυρθούν. Σας 
ενημερώνουμε ότι ο ΙΣΑ παρακολουθεί και θα παρακολου-
θεί το φαινόμενο που λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας και 
θα προβεί σε νέο έλεγχο συγκεκριμένων ιστότοπων εντός 
10 ημερών. Εφόσον ενδεχόμενα υπερβολικά ή αναληθή 
στοιχεία παραμένουν αναρτημένα θα ζητηθεί διασταύρω-
ση των αναφερομένων με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρε-
σίες ή αρχές.

«Πρόγραμμα εμβολιασμού 
ελευθεροεπαγγελματιών 
ιατρών»

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,

Σε συνέχεια πληθώρας ερωτημάτων ιατρών – μελών μας, 
σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη που έλαβε χώρα από τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γεννάται το ερώτημα αναφορικά 
με το πρόγραμμα εμβολιασμού των ιδιωτών ελευθεροε-
παγγελματιών ιατρών.
Ειδικότερα δυνάμει του υφιστάμενου Εθνικού Σχεδίου της 
εμβολιαστικής κάλυψης για COVID-19, όπως παρουσιάσθη-
κε και από τον Υπουργό Υγείας, τονίσθηκε το γεγονός ότι 
πρώτοι απ’ όλους θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί. Πλην 
όμως δεν έχει καταστεί σαφές σε ποιο στάδιο θα πραγμα-
τοποιηθεί ο εμβολιασμός των ελευθεροεπαγγελματιών ια-
τρών. Αντιλαμβάνεστε, ότι πρόκειται για ιατρούς που και 
αυτοί δίνουν τον δικό τους αγώνα για τον περιορισμό της 
διασποράς και την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, με την 
αδιάκοπη λειτουργία των ιατρείων τους. Για τους λόγους 
αυτούς, παρακαλούμε όπως έχουμε την θέση της Επιτρο-
πής αναφορικά με τον χρόνο και τον τρόπο εμβολιασμού 
των συναδέλφων.
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Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε 
η ημερίδα που διοργανώθηκε 
από τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών και τον Παγκύπριο 
Ιατρικό Σύλλογο, 
με θέμα τον εμβολιασμό 
για τον Sars-Cov-2

Η ανάγκη ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
και η ανάδειξη του ρόλου του θεράποντα ιατρού, στην ανα-
χαίτηση της πανδημίας, τη διεξαγωγή του εμβολιασμού και 
τη μείωση της θνησιμότητας από Covid-19, αναδείχθηκε 
στο πλαίσιο της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ημερίδας που 
συνδιοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Παγκύ-
πριος Ιατρικός Σύλλογος, με θέμα «Εμβολιασμός κατά του 
Sars-CoV-2: Προοπτική και Ελπίδα», το Σάββατο 9 Ιανουα-
ρίου 2021. Εκατοντάδες μέλη του ιατρικού κόσμου της Ελ-
λάδας και της Κύπρου παρακολούθησαν την αξιόλογη αυτή 
επιστημονική εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας, έγκριτοι 
επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσία-
σαν τα νεότερα δεδομένα, σχετικά με τον εμβολιασμό για 
τον Sars-Cov-2 και την πορεία της επιδημίας. Οι ομιλητές 
επεσήμαναν το σημαντικό ρόλο του θεράποντα ιατρού 
στην παρακολούθηση των ασθενών με covid-19 λοίμωξη, 
τον έγκαιρο εντοπισμό των ομάδων υψηλού κινδύνου και 
την αποτροπή των επιπλοκών. Όπως επισημάνθηκε σε 
όσες χώρες η Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας είναι οργα-
νωμένη, η θνησιμότητα από την πανδημία είναι μικρότερη. 
Τονίστηκε ακόμα η ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του προ-
σωπικού ιατρού, στην διαδικασία του εμβολιασμού καθώς 
έχει στη διάθεσή του, το ιστορικό του ασθενή και είναι ο 
πλέον αρμόδιος, για να καταγράψει τυχόν παρενέργειες. 
Επίσης παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη βι-
οτεχνολογία των εμβολίων RNA και DNA και τονίστηκε ότι 
τα εμβόλια για τον Sars-Cov-2 που παίρνουν έγκριση από 
τους αρμόδιους Οργανισμούς είναι ασφαλή και αποτελε-
σματικά. Την εκδήλωση άνοιξαν οι Πρόεδροι ΙΣΑ και ΠΙΣ 
Γ. Πατούλης και Π. Αγαθαγγέλου, χαιρετισμό απηύθυναν 
ο Υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας και η Δρ. Καλακούτα Όλγα, 
Αν. Δ/ντρια Ιατρικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Κύπρου 
ενώ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις έκαναν οι κ.κ. Κουτής Χαρί-
λαος, Ομ.Καθηγητής Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Δημόσιας 
Υγείας, Πάνος Γιώργος, Καθηγητής Παθολογίας, Επιδημιο-
λόγος, Λοιμωξιολόγος, Δερμιτζάκης Μανώλης, Καθηγητής 
Γενετικής, Πανεπιστήμιο Γενεύης Μόσιαλος Ηλίας Καθηγη-
τής Πολιτικής της Υγείας, Πανεπιστήμιο LSE. 

Προεδρείο της εκδήλωσης ήταν οι κ.κ. Φ. Πατσουράκος, 
Αντιπρόεδρος Α’ ΙΣΑ, Γ. Μιλτιάδους Πρόεδρος ΕΕ ΠΙΣ & Ι.Σ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ. Στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχε και 
το μέλος του Δ.Σ του ΙΣΑ Τ. Χατζής ενώ παρέμβαση έκανε ο 
Γ. Γραμματέας Σ. Τσούκαλος.

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ  
Γ. Πατούλης τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η μεγάλη αυτή 
υγειονομική κρίση που περνάει η χώρα μας μπορεί 
και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την αναβάθμι-
ση του συστήματος υγείας και την θεραπεία χρόνιων 
αδυναμιών του, όπως είναι η έλλειψη ΠΦΥ.Η πανδημία 
ανέδειξε το σημαντικό ρόλο του θεράποντα ιατρού που 
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία 
των πολιτών, την αποτροπή των επιπλοκών των ασθε-
νών και την μείωση της θνησιμότητας από υγειονομι-
κούς κινδύνους όπως είναι ο κορωνοιός. Ακόμα και στη 
διαδικασία του εμβολιασμού, ο γιατρός της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Ο 
ΙΣΑ έχει δώσει μάχη για να συμπεριληφθούν οι ιδιώτες 
ιατροί στις ομάδες που έχουν προτεραιότητα για τον 
Sars-Cov-2 γιατί αυτό θα τους επιτρέψει να ενσκύψουν, 
ακόμη πιο εντατικά στην παρακολούθηση των ασθε-
νών τους, και να συμβάλλουν ακόμη πιο δυναμικά στη 
μάχη κατά της πανδημίας».

Γ. Πατούλης: «Η πανδημία ανέδειξε 
το σημαντικό ρόλο της ΠΦΥ 
και του θεράποντα ιατρού 
που μπορεί να συμβάλλει 
καθοριστικά στην προστασία των 
πολιτών και την μείωση 
της θνησιμότητας».
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Μήνυμα του Προέδρου 
του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη, 
για τον εμβολιασμό 
για τον Sars-CoV-2

«Σε λίγες ημέρες κλείνουμε το πιο σημαντικό 
ραντεβού της ζωής μας, το ραντεβού για τον εμ-
βολιασμό για τον Sars-C0v-2. Μετά από 10 μήνες 
βλέπουμε επιτέλους την έξοδο από τη μεγαλύτε-
ρη υγειονομική κρίση του αιώνα. Η επιστήμη μας 
δίνει το πιο ισχυρό όπλο για να πάρουμε πίσω 
τη ζωή μας. Το εμβόλιο που είναι ασφαλές και 
αποτελεσματικό. Με ασήμαντες παρενέργειες σε 
ελάχιστο ποσοστό εμβολιασθέντων. Με τον μα-
ζικό εμβολιασμό κλείνουμε για πάντα την αλυ-
σίδα των εκατομμυρίων θανάτων στον πλανήτη. 
Ο μόνος που πρέπει να φοβάται τον εμβολιασμό 
είναι ο κορωνοϊός! Το εμβόλιο είναι η αρχή του 
τέλους του. 

ΕμβολιάΖΩμαι γιατί ΝοιάΖΩμαι. Νοιάζομαι για 
εμένα, για τους δικούς μου, για την κοινωνία. 
Συμμετέχω στον εμβολιασμό, για ένα μέλλον με 
υγεία και ασφάλεια.»

Το Δ.Σ του Ι.Σ.Α. ζητά 
την άμεση ένταξη 
των ιδιωτών ιατρών 
στις ομάδες προτεραιότητας 
στον εμβολιασμό 
για τον Sars-Cov-2

Την άμεση ένταξη των ιδιωτών ιατρών στις ομάδες 
προτεραιότητας στον εμβολιασμό για τον Sars-Cov-2 
ζητά το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που συ-
ζήτησε διεξοδικά το θέμα, στο πλαίσιο της χθεσινής 
συνεδρίασής του. Το Δ.Σ του ΙΣΑ τόνισε ότι ο ιατρικός 
κόσμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά 
της πανδημίας και κάλεσε την πολιτεία να απαντήσει 
άμεσα στις επιστολές του ΙΣΑ, με τις οποίες ζητά να 
ενημερωθεί πότε θα ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του 
ιατρικού προσωπικού των δημόσιων δομών υγείας 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα του εμβολιασμού των 
ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών. 

«Ο ιατρικός κόσμος έχει ήδη χάσει αρκετά μέλη 
του, που έπεσαν στο καθήκον, δίνοντας τη μάχη 
ενάντια στην επιδημία. Πρέπει άμεσα να ολοκλη-
ρωθεί ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσω-
πικού των δημόσιων δομών υγείας και παράλλη-
λα να ενταχθούν και οι ελευθεροεπαγγελματίες 
ιατροί στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού για 
τον Sars-Cov-2 καθώς έχουν καθοριστικό ρόλο στη 
μάχη ενάντια στον κορωνοιό. Από την πρώτη στιγ-
μή της πανδημίας κράτησαν ανοιχτά τα ιατρεία 
τους και έσωσαν ζωές συμβάλλοντας παράλληλα 
στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων», τόνισε ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Γ. Πατούλης: «Οι ιδιώτες ιατροί 
κράτησαν ανοιχτά τα ιατρεία τους 
και έσωσαν ζωές συμβάλλοντας 
παράλληλα στην αποσυμφόρηση 
των νοσοκομείων»
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Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 
για Παιδιά μέσω Διαδικτύου

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων «ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ» και ο Δήμος Ασπροπύργου, υπό την αιγίδα του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών, ανακοινώνουν την διοργάνωση 
του δεύτερου διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) του 
προγράμματος «Αγωγής Υγείας για Παιδιά», την Δευτέρα 
18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00μ.μ. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που πραγ-
ματοποιείται με την υποστήριξη του κ. Αναστάσιου Χατζή, 
Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. Συντονιστή-Διευθυντή ΜΕΘ 
Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Μέλος ΔΣ Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, μέσω πλατφόρμας zoom. Η δεύτερη 
διαδικτυακή παρουσίαση έχει χρονική διάρκεια περίπου  
1 ώρα (20’ εισήγηση και 40’ ερωτήσεις-συζήτηση) με θεμα-
τολογία «ΑΛΚΟΟΛ».

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε τρίτη Δευ-
τέρα του μήνα. Το πρόγραμμα αποτελείται από εφτά θε-
ματικές ενότητες με τα εξής θέματα: Κάπνισμα, Αλκοόλ, 
Ναρκωτικά, Ατυχήματα, Παχυσαρκία, Σεξουαλικά Μετα-
διδόμενα Νοσήματα, Εμβολιασμοί Εφήβων. Στόχος του 
προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (γονείς, εκπαιδευ-
τικοί) που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης 
ή και να ενημερωθούν εγκαίρως και να προετοιμαστούν 
ώστε να είναι γνώστες των συνεπειών της έκθεσης των 
παιδιών σε κινδύνους, με γνώμονα πάντοτε την Πρόληψη. 
«Η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπεί-
ας. Η ενημέρωση είναι η μεγάλη δύναμη για να προλά-
βουμε αρνητικές καταστάσεις που θα έχουν επίπτωση 
στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Είμαστε 
κοντά στους γονείς και στα παιδιά που αποτελούν το 
μέλλον της πατρίδας μας», τονίζει ο Γ. Πατούλης, Πρόε-
δρος ΙΣΑ και Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πό-
λεων «ΕΔΔΥΠΠΥ»

Γ. Πατούλης: Η ενημέρωση είναι 
η μεγάλη δύναμη για να προλάβουμε 
αρνητικές καταστάσεις που θα έχουν 
επίπτωση στη σωματική και ψυχική 
υγεία των παιδιών.

Εμβολιασμός ήδη 
νοσησάντων από covid-19

Απάντηση στο ερώτημα που διατύπωσε ο ΙΣΑ με επιστο-
λή του, σχετικά με τον εμβολιασμό ήδη νοσησάντων από 
covid-19, απέστειλε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμ-
βολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Ειδικότερα στην επιστολή της, η κυρία Θεοδωρίδου ανα-
φέρει τα εξής:

«Σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 18338/12-1-2021 επι-
στολής σας αναφορικά με το ερώτημα του εμβολιασμού 
των ήδη νοσησάντων από κορωνοϊό, σας γνωρίζουμε ότι 
η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μετά από μελέτη των 
υπαρχόντων -μέχρι σήμερα- στοιχείων στη διεθνή βιβλιο-
γραφία έχει εισηγηθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας ότι άτομα που έχουν νοσήσει από κορωνοϊό μπο-
ρούν να εμβολιαστούν, μετά τουλάχιστον την πάροδο της 
οξείας φάσης της νόσου. Επιπρόσθετα, τα τρέχοντα στοι-
χεία δείχνουν ότι η επαναλοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2 εί-
ναι σπάνια τις πρώτες 90 ημέρες μετά την αρχική λοίμωξη. 
Για το λόγο αυτό, άτομα με πρόσφατη λοίμωξη, εφόσον το 
επιθυμούν, μπορούν να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό 
μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου των 90 ημερών.(Πηγή: 
Advisory Committee on Immunization Practices, USA, 
6/1/2021 (www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/
clinicalconsiderations.html)»
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Στην έκτακτη σύσκεψη της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών, με θέμα τον εμβολιασμό 
των Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών, 
συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «Ζητούμε 
συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για 
τον εμβολιασμό των 
12.000 ιδιωτών ιατρών 
που επιθυμούν να 
εμβολιαστούν»

Την άμεση ένταξη των ιδιωτών ια-
τρών, στις ομάδες προτεραιότητας 
στον εμβολιασμό για τον SARS-CoV-2, 
ζήτησε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περι-
φερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, που 
συμμετείχε -μετά από πρόσκληση της 

Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, στη 
σημερινή έκτακτη Συνεδρίαση της 
Επιτροπής, με θέμα τον Εμβολιασμό 
των Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών 
και Οδοντιάτρων.

Μετά το πέρας της σύσκεψης,  
ο κ. Πατούλης δήλωσε τα εξής: 
«Ο ιατρικός κόσμος δυστυχώς έχει 
ήδη χάσει μέλη του που έπεσαν στο 
καθήκον δίνοντας τη μάχη ενάντια 
στην επιδημία. Ο ΙΣΑ έχει κάνει 
αγώνα, για να ενταχθούν οι ελευ-
θεροεπαγγελματίες ιατροί, στην 
πρώτη γραμμή του εμβολιασμού 
για τον SARS-CoV-2 καθώς από την 
πρώτη στιγμή της πανδημίας κρά-
τησαν ανοιχτά τα ιατρεία τους και 

έσωσαν ζωές συμβάλλοντας πα-
ράλληλα στην αποσυμφόρηση των 
νοσοκομείων. Οι σχετικές δηλώ-
σεις του Υπουργού Υγείας Β.Κικίλια 
είναι στη σωστή κατεύθυνση και 
δείχνει ότι συμμερίζεται την αγω-
νία που έχουμε εκφράσει ωστόσο 
ζητούμε να δοθεί συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για τον εμβολι-
ασμό των 12.000 ιδιωτών ιατρών 
που έχουν δηλώσει σε όλη την Ελ-
λάδα ότι επιθυμούν να εμβολια-
στούν -εκ των οποίων 4.300 είναι 
μέλη του ΙΣΑ. Πρέπει να επισημαν-
θεί ότι ο ΙΣΑ έχει προτείνει να δι-
αθέσει τρία εμβολιαστικά Κέντρα 
για να διευκολύνει τον εμβολιασμό 
των μελών του». 
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Στη διαβεβαίωση πως ο ΙΣΑ και η Πε-
ριφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να συν-
δράμει την εθνική προσπάθεια και το 
έργο του υπ. Υγείας στη μάχη κατά της 
πανδημίας, προχώρησε ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης, προς τον Υπ. Υγείας Β. Κικίλια 
κατά τη συνάντηση τους στο υπ. Υγείας. 
Ο κ. Πατούλης ενημερώθηκε από τον κ. 
Κικίλια για το πως εξελίσσεται το εθνικό 
πρόγραμμα εμβολιασμού και σ́  αυτό το 
πλαίσιο συζήτησαν την προοπτική συμ-
μετοχής ιδιωτών ιατρών στους εμβολι-
ασμούς. Ο Γ. Πατούλης εστίασε κυρίως 
στην ανάγκη διεύρυνσης της σχετικής 
διαδικασίας σε άτομα με κινητικά προ-
βλήματα ή κατάκοιτα που δεν μπορούν 
να μετακινηθούν σε εμβολιαστικά κέ-
ντρα, επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια 
και ο ΙΣΑ είναι έτοιμοι να συνδράμουν 
προς αυτή την κατεύθυνση διαθέτοντας 
τα εξειδικευμένα κλιμάκιά τους, προκει-
μένου να συμβάλλουν στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμού. Πρόκειται για 
δύο ασθενοφόρα και 10 κινητές Ομάδες 
Επισκέψεων στο Σπίτι, στελεχωμένες με 

εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Με ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση σήμερα ενημερωθήκαμε επαρκώς 
από τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια 
για τη στρατηγική που έχει διαμορφω-
θεί και το εθνικό πρόγραμμα εμβολια-
σμού. Θεωρούμε ότι έχουν γίνει πολύ 
σημαντικές προσπάθειες και αυτό το 
αποδεικνύει πως σήμερα σε όλη την Ελ-
λάδα υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα. Ο 
εμβολιασμός προχωρά ικανοποιητικά. 
Προφανώς το επόμενο χρονικό διάστη-
μα, καθώς θα αυξάνεται ο αριθμός των 
εμβολίων που έρχονται στη χώρα, είναι 
αναγκαίο να συνδράμουμε όλοι, αυτή 
την εθνική προσπάθεια. Ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής 
θα συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα 
στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και 
κ. Κικίλια, βάζοντας όλες τους τις δυνά-
μεις σε αυτή την εθνική προσπάθεια και 
υποστηρίζοντας έμπρακτα το έργο του 
υπ. Υγείας». 
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: «Θέλω να ευχαριστήσω 

τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και Περιφερειάρχη Αττικής, 
τον φίλο Γιώργο Πατούλη για την όλη 
συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου της 
Αθήνας, όλων των Ιατρικών Συλλόγων 
της χώρας, αλλά και της Περιφέρειας 
Αττικής, στη μέχρι τώρα πολύ σημαντι-
κή προσπάθεια που κάνει η χώρα για να 
αντιμετωπίσει μια τεράστια κρίση Δη-
μόσιας Υγείας, μια πανδημία.

Αναγνωρίζοντας το ρόλο και τη μάχη 
που έχουν δώσει οι γιατροί μας σε όλα 
τα επίπεδα – στο Ε.Σ.Υ., στις ιδιωτικές 
κλινικές, της Πρωτοβαθμίου και οι ιδι-
ώτες – η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 
προέταξε έτσι, ώστε οι συνάδελφοι 
να εμβολιαστούν πρώτοι και να μπο-
ρέσουν να συνεχίσουν να δίνουν τις 
μάχες τους σε όλα τα επίπεδα. Επεξερ-
γαζόμαστε τη δυνατότητα, η οποία θα 
υπάρξει σε επόμενο χρονικό διάστημα 
με ένα πιο «εύκολο» εμβόλιο, να εμπλα-
κούν οι ιδιώτες ιατροί στον εμβολιασμό 
των συμπολιτών μας που δεν έχουν τη 
δυνατότητα να μετακινηθούν, να διευ-
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Την ανάγκη διεύρυνσης της εμβολιαστικής 
διαδικασίας για να καλυφθούν τα άτομα με κινητικά 
προβλήματα, τόνισε μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος 
του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, 
στο πλαίσιο της συνάντησης του με τον υπουργό 
Υγείας Β. Κικίλια 

Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια 
και ο ΙΣΑ θα συνεχίσουν να είναι 

δίπλα στο υπ. Υγείας συνδράμοντας 
την εθνική προσπάθεια εμβολιασμού 

των συμπολιτών μας, 
με όσα μέσα διαθέτουμε»

κολύνουμε αυτή τη διαδικασία και να βοηθήσουμε. Σε αυτή 
τη μάχη, στην τεράστια προσπάθεια, όπως θα έρχονται τα 
εμβόλια σύμφωνα με την κοινή ευρωπαϊκή συμφωνία και θα 
αυξάνονται και οι δόσεις, οι οποίες θα έρχονται στη χώρα μας, 
όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα εμπλέξουμε όλο 
και μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων, εμβολιαστών. Θέλω να 
τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή, σε μια άγνωστη τότε νόσο 
όπως η COVID-19, η χώρα, οι θεσμοθετημένοι φορείς της και 
ειδικά οι ιατροί μας, αλλά και οι φαρμακοποιοί μας και όλοι 
οι εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας, επέδειξαν πατριωτισμό, 
πίστη και αλληλεγγύη και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους.
 
Είμαστε σε ένα κρίσιμο, κομβικό σημείο. Έχουν περάσει αρκε-
τοί μήνες και ναι μεν, η χώρα είναι εμφανές ότι τα έχει κατα-
φέρει πολύ καλύτερα από άλλες στον κορωνοϊό, είναι όμως 
μια κρίσιμη μάχη που και ο κόσμος προφανώς κουράζεται και 
πρέπει να παίρνει ανάσες και να στηρίζεται. Το υγειονομικό 
μας σύστημα βεβαίως έχει παλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα, αλλά σε αυτή την τεράστια υγειονομική 
επιχείρηση που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη χώρα, 
με αλληλεγγύη και ομαδικό πνεύμα θα εργαστούμε όλοι μαζί 
και είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε».
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Η ανάγκη να εκδοθούν θεραπευτικά πρωτόκολλα και κατευ-
θυντήριες οδηγίες για να ενισχυθεί η φαρμακευτική φαρέ-
τρα, με τις νέες διαθέσιμες θεραπείες για τον Sars-CοV-2, 
τονίστηκε μεταξύ άλλων στη σύσκεψη της επιστημονικής 
επιτροπής του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής που συ-
γκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής  
Γ. Πατούλης. Συζητήθηκαν τα νεότερα δεδομένα για τις σημα-
ντικές θεραπευτικές εξελίξεις που αφορούν τη χορήγηση της 
κολχικίνης και των μονοκλωνικών αντισωμάτων στους ασθε-
νείς που παραμένουν σε κατ’ οίκον νοσηλεία. Ομόφωνη θέση 
της Επιτροπής ήταν η ανάγκη να υπάρξει διαβούλευση μετα-
ξύ των επιστημονικών εταιριών, για τις κατευθυντήριες οδη-
γίες σχετικά με τη χορήγηση κολχικίνης, σε συνδυασμό με 
τα αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα. Τονίστηκε 
ότι θα πρέπει να εκδοθούν θεραπευτικά πρωτόκολλα και κα-
τευθυντήριες οδηγίες για τους ασθενείς που παραμένουν σε 
κατ’ οίκον νοσηλεία και να υπάρξει σχετική ενημέρωση των 
ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επισημάνθηκε 
ότι οι ασθενείς με ήπια συμπτώματα είναι αναγκαίο να έχουν 
στενή παρακολούθηση από γιατρό της Π.Φ.Υ, για να προλη-
φθούν οι επικίνδυνες επιπλοκές της νόσου. Τα μέλη της επι-
στημονικής επιτροπής επεσήμαναν επίσης ότι αυξάνονται 
τα δεδομένα, για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 
θεραπειών, όπως είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα. Σύμ-
φωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η έγκαιρη χορήγησή τους, 
στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης μπορεί να απο-
τρέψει σε σημαντικό βαθμό, τις επιπλοκές και την εισαγωγή 
του ασθενή στο νοσοκομείο. Συζητήθηκε επίσης το θέμα του 
εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού των ιδιωτικών 
φορέων Π. Φ.Υ καθώς ο ΙΣΑ έχει αποστείλει τις σχετικές κα-
ταστάσεις στο Υπουργείο Υγείας και τονίστηκε η ανάγκη να 
επιταχυνθεί ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: «Παρά 
την ανησυχία που προκαλούν οι επιδημιολογικές 
εξελίξεις, τα ενθαρρυντικά δεδομένα από το μέτωπο 
της επιστήμης ενάντια στην πανδημία επιτρέπουν 
να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Μάλιστα η συμβολή 
μία ελληνικής επιστημονικής ομάδας στην ενίσχυ-
ση της φαρμακευτικής φαρέτρας ενάντια στο φονικό 
ιό, αποδεικνύει το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του 
ιατρικού κόσμου στη χώρα μας που πρωτοπορεί στο 
παγκόσμιο επιστημονικό στίβο. Οι νέες θεραπευτι-
κές επιλογές σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
με έγκαιρη παρέμβαση και θεραπευτικά πρωτόκολλα, 
μπορούν να αποτρέψουν σε σημαντικό βαθμό τις επι-
πλοκές και να σώσουν ανθρώπινες ζωές».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης 
Καθηγητής Καρδιολογίας, ο κ. Γιώργος Σαρόγλου Ομ. κα-
θηγητής Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας, ο κ. Χαρίλαος Κου-
τής, ομότιμος καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολογίας και 
Δημόσιας Υγείας, η κυρία Κυριακή Κανελλακοπούλου κα-
θηγήτρια Παθολογίας -Λοιμώξεων, ο κ. Αναστάσιος Σπα-
νός Αντιναύαρχος Ε.Α. Επεμβατικός Καρδιολόγος, η κυρία 
Ευαγγελία Σιαφαρίκα, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ο κ. Λεωνίδας 
Μάντζος, διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Α' Αθήνας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ 
κ.κ. Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, Σ.Τσούκαλος Γ. Γραμ-
ματέας, Τ.Χατζής, Γ. Κεχρής, Π.Λεονάρδου και εκ μέρους 
της Περιφέρειας Αττικής ο Α. Βαθιώτης, Αντιπεριφερειάρ-
χης Υγείας και ο Π. Ευσταθίου, Συντονιστής της Ομάδας δι-
αχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας.

Η ανάγκη να εκδοθούν 
θεραπευτικά πρωτόκολλα 
και κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη διαχείριση 
της Covid-19, στο επίπεδο 
της Π.Φ.Υ, τονίστηκε 
στο πλαίσιο της σύσκεψη 
της Επιστημονικής 
Επιτροπής του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας 
Αττικής

Γ. Πατούλης: «Αναδεικνύεται 
η ανάγκη αντιμετώπισης 
των ασθενών σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 
με έγκαιρη παρέμβαση 
και θεραπευτικά πρωτόκολλα 
που μπορούν να αποτρέψουν 
τις επιπλοκές»
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Toν εμβολιασμό 
των ατόμων με αναπηρία 
και των ηλικιωμένων 
που δεν μπορούν 
να μετακινηθούν, 
προτίθεται να αναλάβει ο 
Ι.Σ.Α. και η Περιφέρεια 
Αττικής, διαθέτοντας 
στο Υπουργείο Υγείας, 
τα εξειδικευμένα 
κλιμάκιά τους

Toν εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να μετακινηθούν 
προτίθεται να αναλάβει ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Ατ-
τικής, διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό στο Υπουρ-
γείο Υγείας, τα εξειδικευμένα κλιμάκιά τους, προ-
κειμένου να συμβάλλουν στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμού. Πρόκειται για δύο ασθενοφόρα και 
10 κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι, στελε-
χωμένες με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατού-
λης τόνισε τα εξής: «Ο εμβολιασμός των ατόμων με 
κινητικά προβλήματα και των ηλικιωμένων, που 
δεν μπορούν να μετακινηθούν είναι ένα ζήτημα 
που μας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως καθώς πρό-
κειται για μία ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού 
που κινδυνεύει από τις επιπλοκές της Covid-19 
λοίμωξης και θα πρέπει να προηγηθεί στον εμβο-
λιασμό. Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Αττικής και 
ο ΙΣΑ, προτίθενται να διαθέσουν στο Υπουργείο 
Υγείας, τα εξειδικευμένα κλιμάκιά τους και δύο 
ασθενοφόρα προκειμένου να ενισχυθεί το Εθνι-
κό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και να πραγματοποι-
ηθεί άμεσα και με ασφάλεια, ο εμβολιασμός της 
ευαίσθητης αυτής ομάδας του πληθυσμού. Πρέπει 
να επισημανθεί ότι το εξειδικευμένο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό των Κινητών Ομάδων 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής έχουν διε-
νεργήσει όλους αυτούς τους μήνες εκατοντάδες 
rapid test συμβάλλοντας σημαντικά στην επιδη-
μιολογική επιτήρηση του Λεκανοπεδίου. Είμαστε 
κοντά στον κάθε πολίτη της Αττικής και ειδικά σε 
εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Εμβολιασμός ιατρών 
που βρίσκονται σε αναμονή 
για αγροτικό

Οσοι ιατροί – μέλη του ΙΣΑ είναι σε αναμονή για δι-
ορισμό ως αγροτικοί ιατροί και ενδιαφέρονται να 
εμβολιαστούν, μπορούν να υποβάλλουν την πρόθε-
ση τους συμπληρώνοντας την σχετική δήλωση εδώ: 
www.isathens.gr/dilwsi-emvoliasmou-id-tomea.
html

Τα στοιχεία των ενδιαφερομένων στέλνονται στο 
Υπουργείο Υγείας, που μεριμνά για την σχετική ενη-
μέρωση της πλατφόρμας (emvolio.gov.gr). Ραντεβού 
για εμβολιασμό μπορεί να κλείνεται από τον ενδια-
φερόμενο ιατρό, μόνο αφού γίνει η ενημέρωση της 
πλατφόρμας από το Υπουργείο.

Ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά 
με ατυχείς δηλώσεις που 
ακούστηκαν σε τηλεοπτική 
εκπομπή

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επικοινώνησε προσωπικά 
με το δημοσιογράφο Γ. Αυτιά και εξέφρασε την έντονη δυσα-
ρέσκεια του ιατρικού κόσμου, για ατυχέστατες απόψεις που 
ακούστηκαν στην εκπομπή του, για τους γιατρούς που δίνουν 
με αυταπάρνηση τη μάχη ενάντια στην επιδημία. Ο κ.Αυτιάς 
διαβεβαίωσε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να θίξει τους για-
τρούς, που τιμά και σέβεται για το σημαντικό έργο που προ-
σφέρουν. Μάλιστα στη σημερινή εκπομπή του, απέδωσε τις εν 
λόγω δηλώσεις σε μήνυμα τηλεθεατή που είχε φτάσει στο κι-
νητό του και διαβεβαίωσε ότι τιμά και σέβεται τους γιατρούς 
για το σημαντικό τους έργο. Ο ΙΣΑ ζητά από το δημοσιογραφι-
κό κόσμο σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά η χώρα μας 
να παραμείνουν στο πλευρό του ιατρικού κόσμου που δίνει τη 
μάχη ενάντια στην πανδημία.

Γ. Πατούλης: «Δέκα Κινητές Ομάδες 
με εξειδικευμένο ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό 
και δύο ασθενοφόρα διατίθενται 
προκειμένου να ενισχυθεί 
το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού 
και να εμβολιαστεί άμεσα η ευαίσθητη 
αυτή ομάδα του πληθυσμού»
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Γ. Πατούλης: «Αποτελεί 
προτεραιότητα, η ενίσχυση των 
δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, οι οποίες είναι ο αρμόδιες για 
τη διενέργεια των εμβολιασμών»

O IΣΑ ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Κέντρου 
Υγείας Βάρης, για την προμήθεια ενός απινιδωτή, εν 
όψει της μετατροπής του, σε Εμβολιαστικό Κέντρο, για 
τον SARS-CoV-2. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, συ-
νοδευόμενος από τον Α’ Αντιπρόεδρο Φ.Πατσουράκο, 
επισκέφθηκε σήμερα το Κέντρο Υγείας, παρέδωσε τον 
απινιδωτή και παρέστη στην έναρξη του εμβολιασμού 
των πολιτών. Τον απινιδωτή παρέλαβε εκ μέρους του 
Κέντρου Υγείας Βάρης ο κ. Χρήστος Ριφιώτης ορθοπε-
δικός, αναπληρωτής πρόεδρος διοικούσας επιτροπής.
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O I.Σ.Α. ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κέντρου 
Υγείας Βάρης, για την προμήθεια ενός απινιδωτή, 
εν όψει της μετατροπής του σε Εμβολιαστικό Κέντρο

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
σχολίασε τα εξής: 
«Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ συμ-
βάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις, στην 
εθνική προσπάθεια για τον εμβολιασμό 
του πληθυσμού και την αναχαίτηση της 
επιδημίας. Αποτελεί προτεραιότητα η 
ενίσχυση των δομών της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, οι οποίες είναι ο αρμό-
διες για τη διενέργεια των εμβολιασμών. 
Η Π.Φ.Υ αποτελεί τον πυλώνα της πρόλη-
ψης και έχει κρίσιμο ρόλο, στην αναχαί-
τηση της επιδημίας και στην προστασία 
των πολιτών από το φονικό ιό».
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Προτάσεις Π.Ι.Σ. για τον καθολικό εμβολιασμό 
των υγειονομικών κατά προτεραιτότητα
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Από την αρχή της πανδημίας, ο ιδιωτικός τομέας συμμε-
τέχει ενεργά στην πρώτη γραμμή της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας όσον αφορά την ανίχνευση, τη διάγνωση, 
ιχνηλάτηση, διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατι-
κών COVID-19 στην κοινότητα με αξιοπιστία και αποτελε-
σματικότητα:

• Συμβάλει με ανοιχτά ιατρεία στην εξυπηρέτηση των 
περιστατικών COVID-19 και των χρόνιων νοσημάτων, 
ανακουφίζοντας την πίεση προς τα Νοσοκομεία, που 
δίνουν τη μάχη σε δευτεροβάθμιο / τριτοβάθμιο επί-
πεδο. 
• Συμμετέχει ενεργά στη διάγνωση και ιχνηλάτηση πε-
ριστατικών COVID-19.
• Διεκπεραιώνει σημαντικό μέρος της πρωτοβάθμιας 
εξυπηρέτησης των ασθενών λόγω των περιορισμών 
στη λειτουργία των Νοσοκομείων και της περιορισμέ-
νης δυνατότητας κάλυψης από την κρατική ΠΦΥ. 
• Διενεργεί προγράμματα πρόληψης και παρακολού-
θησης των χρόνιων περιστατικών στα ιατρεία της 
γειτονιάς, σημαντικό στήριγμα της κοινωνίας σε το-
πικό επίπεδο, λόγω των περιορισμών μετακίνησης 
(lockdown). 

Σ' αυτόν τον υπέρ υγείας πόλεμο με τον αόρατο εχθρό, 
όλοι οι γιατροί βρέθηκαν σε θέση μάχης, ανεξάρτητα ει-
δικότητας και της θέσης εργασίας τους. Οι γιατροί του 
κρατικού τομέα στα νοσοκομεία, προσηλωμένοι στο κα-
θήκον ζουν καθημερινά με τον κίνδυνο να νοσήσουν. Με-
τατρέπουν σε προσωπική τους υπόθεση την μάχη ζωής 
των συμπολιτών μας με τον COVID-19, χωρίς να λάβουν το 
επίδομα πανδημίας. Σε αυτή την άνιση μάχη με τον SARS-
COV-2, ο ιατρικός κόσμος ήδη θρηνεί αρκετά θύματα στον 
κρατικό και ιδιωτικό τομέα στην Επικράτεια. Ο καθολικός 
εμβολιασμός του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού 
κατά προτεραιότητα, αποτελεί ακρογωνιαία στρατηγική 
επιλογή, ώστε να καταστεί εφικτός ο μαζικός εμβολιασμός 
του πληθυσμού της χώρας με ασφάλεια. Οφείλουμε να 
καταστήσουμε σαφές ότι ο εμβολιασμός αποτελεί πράξη 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δεν αποτελεί ύλη Νο-
σοκομειακής φροντίδας, παρά μόνο εφόσον καταστεί ανα-
γκαίο, σε σπάνιες περιπτώσεις. Παρακολουθούμε έκπλη-
κτοι και προβληματισμένοι τη μεγάλη δυσκολία να τεθεί 
το πλαίσιο του εμβολιασμού στη σωστή κατεύθυνση και 
την έλλειψη πρόβλεψης για τον ιδιωτικό τομέα τόσο από 
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όσο και από την Εθνι-
κή Επιτροπή Εμβολιασμών, καθώς και την αργή συζήτηση 
για εφαρμογή αντιεπιστημονικών κριτηρίων, την ώρα που 
υπάρχουν θύματα σε ιατρούς που λειτουργούν στην κοι-
νότητα. Μετά από διεξοδική συζήτηση και ανάλυση των 
δεδομένων, καταλήγουμε στις ακόλουθες προτάσεις:

• Άμεσος προγραμματισμός εμβολιασμού όλων των ια-
τρών του ιδιωτικού τομέα και η επίσπευση του εμβο-
λιασμού του κρατικού τομέα. Ο εμβολιασμός του ιδι-
ωτικού τομέα μπορεί να γίνει στα ήδη υπάρχοντα εμ-
βολιαστικά κέντρα ή στις ιδιωτικές δομές που έχουν 
δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα εμβολιασμών και 
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 
• Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε 

τον προγραμματισμό του εμβολιασμού των μελών μας 
βάσει των καταστάσεων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί. 
• Οι εμβολιασμοί του ιατρικονοσηλευτικού δυναμικού 
των κλινικών και θεραπευτηρίων πρέπει να διενεργη-
θούν εντός των δομών τους και υπό την ευθύνη τους.
• Το μοναδικό κριτήριο ιεράρχησης προτεραιοτήτων 
του ιατρικού εμβολιασμού πρέπει να είναι η ηλικία 
και τυχόν ύπαρξη κάποιας νοσηρότητας. 
• Με δεδομένο ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το κυριότε-
ρο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη και επομέ-
νως της ΠΦΥ η ενεργοποίηση του προσωπικού γιατρού 
κάθε πολίτη, είναι καθοριστικής σημασίας για την επι-
τάχυνση της δημιουργίας της επιθυμητής για την κοι-
νωνία ανοσίας. Ο προσωπικός γιατρός αποτελεί τον 
γιατρό εμπιστοσύνης του, και πέρα από την ενημέρω-
ση του ασθενή για την σημασία του εμβολιασμού, κα-
θώς αξιολογεί κλινικά την ικανότητα να εμβολιασθεί, 
προσδιορίζει το χρόνο (ραντεβού) και εκτελεί τον εμ-
βολιασμό στο ιατρείο του. 

Όλοι οι γιατροί της χώρας, ανεξάρτητα της ειδικότητας 
τους, είναι ισότιμα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο λοίμωξης 
από κορωνοϊό και μπορούν δυνητικά να διασπείρουν τον 
ιό στους ασθενείς ενώ ανήκουν και αυτοί σε ευπαθείς ομά-
δες. Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση του προγράμμα-
τος εμβολιασμού του ιδιωτικού ιατρικού δυναμικού έχει 
προκαλέσει αγωνία και προβληματισμό στους κόλπους 
των χιλιάδων ιατρών που υπηρετούν στην ιδιωτική ΠΦΥ, 
γεγονός που αναχαιτίζει τη μεγάλη προσπάθεια του ιδιω-
τικού τομέα να συνεχίσει την απρόσκοπτη προσφορά υπη-
ρεσιών υγείας δίπλα στον τόπο κατοικίας των πολιτών. Το 
πλαίσιο εμβολιασμού πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα διότι η 
αδικαιολόγητη διατήρηση της εκκρεμότητας, θα πυροδο-
τήσει κινητοποιήσεις του κλάδου.

κ. Υπουργέ, 
Όλοι μας οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όσον 
αφορά την άρτια διεκπεραίωση του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος. Ο εμβολιασμός κατά του SARS-COV-2 αποτελεί εθνική 
υπόθεση, και απαιτεί συστράτευση και συντονισμό όλων μας 
για την πετύχουμε την επιθυμητή ανοσία του κοινωνικού 
συνόλου. Ο καθολικός εμβολιασμός του ιατρικού σώματος 
(κρατικού και ιδιωτικού τομέα) αποτελεί το πρώτο ανάχω-
μα για την διάδοση του ιού και το πρώτο βήμα για την μετά 
COVID-19 εποχή. 

Μετά τιμής, 
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Γεώργιος Πατούλης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Νικόλαος Νίτσας
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Πλατανησιώτης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά
Άννα Μαστοράκου
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
Χάρης Βαβουρανάκης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
Γιαννακόπουλος Κων/νος
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας
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Διαδικτυακό Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας για Παιδιά

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων «ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ» υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, ανακοινώνει την έναρξη 
του διαδικτυακού σεμιναρίου(webinar) του προγράμμα-
τος «Αγωγής Υγείας για Παιδιά» τη Δευτέρα 11 Ιανουαρί-
ου 2021 και ώρα 18:00μ.μ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που πραγματοποιείται 
με την υποστήριξη του κ. Αναστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-
Εντατικολόγου, τ. Συντονιστή-Διευθυντή ΜΕΘ Νοσοκομεί-
ου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών, μέσω πλατφόρμας zoom. Η πρώτη διαδικτυακή 
παρουσίαση έχει χρονική διάρκεια περίπου 1 ώρα (20’ 
εισήγηση και 40’ ερωτήσεις-συζήτηση) με θέμα το «ΚΑ-
ΠΝΙΣΜΑ». Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε 
δεύτερη Δευτέρα του μήνα. Αποτελείται από 7 θεματικές 
ενότητες με τα εξής θέματα: Κάπνισμα, Αλκοόλ, Ναρκω-
τικά, Ατυχήματα, Παχυσαρκία, Σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα, Εμβολιασμοί εφήβων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση συγκε-
κριμένων πληθυσμιακών ομάδων(γονείς, εκπαιδευτικοί), 
που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης με 
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση ώστε να είναι γνώστες των 
συνεπειών της έκθεσης των παιδιών σε κινδύνους και να 
λειτουργήσουν προστατευτικά με γνώμονα την Πρόληψη.

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο παρακαλούμε όπως 
εγγραφείτε δωρεάν στο παρακάτω email: d.iatreio@dafni-
ymittos.gov.gr, στέλνοντάς μας επώνυμο, όνομα, κινητό, 
έως την Παρασκευή 8-1-2021 έως τις 11:00 π.μ. καθώς θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ανώτατο αριθμό συμμε-
τεχόντων τους 100. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε 
να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού 210-9769598, κυρία Έλενα Αρ.Γαβριήλ κα-
θημερινά από 08:30 π.μ. έως 14:00μ.μ. Βασικός στόχος των 
ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών και η δι-
οργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα, 
προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Π.Ο.Υ, 
για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προ-
ληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων 
κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές. Αυτο-
ματοποιημένα το λογισμικό ενημερώνει τους πολίτες, μέσα 
από τον προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με τις προληπτι-
κές εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας για την ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με την 
πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέταση τους. 
Τα 11 νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας 
μέσα από το λογισμικό είναι ο Καρκίνος του παχέος εντέ-
ρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο Καρκίνος του 
μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλια-
κής αορτής, ο Καρκίνος του προστάτη, το Μελάνωμα, η Κα-
τάθλιψη, η οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η Άνοια. Παρόλα αυτά 
στο πλαίσιο της πανδημίας έχουν προστεθεί στα προφίλ 
των Δημοτών και χρήσιμες πληροφορίες για τον COVID-19.
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Δικαιώθηκε η μάχη του Ι.Σ.Α., 
για την τροποποίηση του 
Π.Δ 84/01 και για το κοινό 
ιατρείο διαφορετικών ιατρικών 
ειδικοτήτων

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί δικαιώθηκε το 
δίκαιο αίτημά του να δοθεί δυνατότητα, σε γιατρούς δια-
φορετικών ειδικοτήτων να διατηρούν κοινό ιατρείο. Μέχρι 
σήμερα τη δυνατότητα αυτή είχαν μόνο γιατροί της ίδιας 
ειδικότητας. Μετά από προσωπική παρέμβαση του Προέ-
δρου του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλη, στο πλαίσιο της πρόσφατης 
συνάντησής του, με τον Υπουργό Υγείας Β.Κικίλια σε συνέ-
χεια επιστολών που είχε στείλει ο ΙΣΑ επί σειρά ετών, για 
το θέμα (πατήστε εδώ και εδώ)- εντάχθηκε σχετική διάταξη 
στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Ειδικό-
τερα, οι κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπουν: 
(α) την υποχρεωτική παρουσία του επιστημονικά υπευ-
θύνου ή του αντικαταστάτη του καθ΄ όλη τη διάρκεια λει-
τουργίας του φορέα.
(β) τη δυνατότητα σύστασης κοινού ιατρείου και από ια-
τρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως θα προσδιοριστεί 
με Υπουργική απόφαση, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ.
(γ) βελτίωση των προϋποθέσεων για αδειοδότηση φορέων 
Π.Φ.Υ σύμφωνα με το αίτημα του ΙΣΑ.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
τόνισε τα εξής:
«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας καθώς ο Υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας αφουγκράστηκε την αγωνία 
του ιατρικού κόσμου και ικανοποίησε ένα πάγιο αί-
τημα ΙΣΑ, την παροχή δυνατότητας κυρίως σε νέους 
ιατρούς να λειτουργούν με συναδέλφους τους άλλης 
ειδικότητας κοινό ιατρείο, δηλαδή σε κοινό χώρο, 
αλλά διαφορετικές ώρες, όταν από τις σχετικές διατά-
ξεις δεν απαιτείται ειδικός ή ιδιαίτερος εξοπλισμός. Η 
ρύθμιση αυτή δίνει μια σημαντική οικονομική ανάσα 
στον ιατρικό κόσμο του ιδιωτικού τομέα που αγωνίζε-
ται να επιβιώσει μέσα στην κρίση και ειδικά για στους 
νέους γιατρούς τους οποίους η πολιτεία οφείλει να 
στηρίξει». Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα ενεργήσει 
άμεσα για την έκδοση της απαιτούμενης υπουργικής από-
φασης προκειμένου η διάταξη να υλοποιηθεί.

Γ. Πατούλης: «Εκφράζουμε την 
ικανοποίησή μας καθώς ο Υπουργός 
Υγείας Β. Κικίλιας, αφουγκράστηκε 
την αγωνία του ιατρικού κόσμου και 
ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα ΙΣΑ»

Δικαιώθηκε ο αγώνας 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
για την ένταξη των ιδιωτών 
ιατρών, στις ομάδες 
προτεραιότητας, για τον 
εμβολιασμό για τον Sars-CoV-2

O ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για την δικαίωση των 
προσπαθειών του να ενταχθούν οι ιδιώτες ιατροί στις 
ομάδες προτεραιότητας, για τον εμβολιασμό για τον Sars-
Cov-2.
Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας Β. Κοντοζαμάνη «ξεκινά από αύριο 13/01/21, ο 
εμβολιασμός των υγειονομικών που εργάζονται σε ιδι-
ωτικές κλινικές. Όσοι εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές, 
στις οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί εμβολιαστικά κέντρα 
θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας 
emvolio.gov.gr, στα εμβολιαστικά κέντρα του ΕΣΥ. Επίσης 
από αύριο θα μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 
για τα ραντεβού όλοι οι ιδιώτες ιατροί».

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
τόνισε τα εξής: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για 
την δικαίωση των προσπαθειών μας να ενταχθούν οι 
ιδιώτες ιατροί στις ομάδες που θα εμβολιαστούν κατά 
προτεραιότητα για τον κορωνοϊό. Μάλιστα ο ΙΣΑ, με 
στόχο να συμβάλλει στη διαδικασία έχει προτείνει να 
διαθέσει τρία εμβολιαστικά κέντρα, όταν θα υπάρξει 
διαθεσιμότητα εμβολίων. Η θωράκιση των ιδιωτών 
ιατρών έναντι του ιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας που είναι καθοριστικός πυλώνας στην αναχαίτηση 
της πανδημίας».

Γ. Πατούλης: «Ο εμβολιασμός 
των ιδιωτών ιατρών είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 
που είναι καθοριστικός πυλώνας 
στην αναχαίτηση της πανδημίας»
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Γιώργος Πατούλης: «Η ανάγκη να αντιμετωπίζονται 
εγκαίρως οι ασθενείς COVID-19 όσο παραμένουν 
κατ’ οίκον, με τη σωστή παρακολούθηση και θεραπευτική 
υποστήριξη από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
μεγιστοποιείται όσο τα κρούσματα καλπάζουν 
και ο εμβολιασμός καθυστερεί. Η συσσώρευση 
περιστατικών βαριάς εξέλιξης στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ 
θα μπορούσε έτσι να αποσυμφορηθεί»

Ο Προέδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και Περιφερειάρχης Αττικής 
υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της διε-
θνούς επιστημονικής γνώσης για τον 
COVID-19, και των νέων θεραπευτικών 
λύσεων ένα χρόνο μετά την έναρξη 
της πανδημίας, επιτρέπει στα συστή-
ματα υγειονομικής διαχείρισης και 
στον ιατρικό κόσμο να προστατεύουν 
τους ασθενείς από βαριά εξέλιξη, που 
συχνά οδηγεί καθυστερημένα στο νο-
σοκομεία και απαιτεί διασωλήνωση, 
με αβέβαιη την διάσωση της ζωής. 

«Υπάρχουν όπλα για να αποτρέ-
ψουν τις επιπλοκές και να οδη-
γήσουν σε αποθεραπεία από τον 
COVID-19 με την κατάλληλη υπο-
στήριξη του οργανισμού έγκαιρα, 
με τις ενδεδειγμένες νέες θερα-
πευτικές επιλογές, ακόμη και με 
βιταμινούχα συμπληρώματα υπο-
στήριξης του ανοσοποιητικού, ή 
και με την τεχνική καθαρισμού του 
ανώτερου αναπνευστικού, προτού 
η λοίμωξη εξελιχθεί βαρύτερα στο 
κατώτερο αναπνευστικό και τα όρ-
γανα» είπε χαρακτηριστικά ο Προέ-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
και Περιφερειάρχης Αττικής, και τό-
νισε ότι «οι πολίτες παραμένουν 
χωρίς ενημέρωση για την κρισιμό-
τητα της σωστής παρακολούθησης 
της εξέλιξης της υγείας τους από 
την ώρα που διαγιγνώσκονται θε-

τικοί στη μόλυνση και λαμβάνουν 
τις πρώτες οδηγίες να παραμεί-
νουν σε κατ’ οίκον απομόνωση».

Ο κ. Γ. Πατούλης δήλωσε κατά την ολο-
κλήρωση της συνεδρίασης: 

«Εν μέσω της ανησυχίας που προ-
καλεί η επιδημιολογική έξαρση του 
COVID-19, θα ήταν καλό η παγκό-
σμια κοινότητα και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να εστιάσουν στην αξιοποί-
ηση των θεραπευτικών και φαρμα-
κευτικών δυνατοτήτων, που αφο-
ρούν στην υποστήριξη του ασθε-
νούς από τις πρώτες ημέρες, πριν η 
κατάσταση του οργανισμού επιβα-
ρυνθεί τόσο ώστε να γίνει δύσκο-
λα αναστρέψιμη. Οι ασθενείς, π.χ. 
σήμερα μπορεί να μην γνωρίζουν 
κατά την παραμονή τους στο σπίτι 
ότι η παρακολούθηση θα πρέπει 
να γίνεται με οξύμετρο, παράλλη-
λα με την θερμομέτρηση, στοιχείο 
καθοριστικό για το πότε θα πρέπει 
κανείς να αποταθεί σε νοσοκομείο.
Σε διεθνές και εθνικό επίπεδο θα 
πρέπει να ενισχυθεί στο μέγιστο 
βαθμό η ενημέρωση των γιατρών 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, να εκδοθούν θεραπευτικά 
πρωτόκολλα από τις επιστημονι-
κές εταιρείες και κατευθυντήριες 
οδηγίες προς το κοινό. Παράλληλα, 
σε επίπεδο ευρωπαϊκό, είναι ανα-

γκαίο να αξιοποιηθούν όλες οι νέες 
θεραπευτικές εξελίξεις της πρώ-
ιμης φάσης της λοίμωξης, όπως 
τα μονοκλωνικά αντισώματα και 
άλλα φάρμακα, που αποτρέπουν 
τις επιπλοκές και βοηθούν προς 
την κατεύθυνση της πιο ήπιας εξέ-
λιξης της νόσου.

Αυτό θα ήταν ίσως η πιο καθοριστι-
κή λύση απέναντι στο νέο αδιέξο-
δο των υγειονομικών συστημάτων 
στο οποίο οδηγεί η καθυστέρηση 
των εμβολιασμών, για την αποτρο-
πή της υπερφόρτωσης των νοσο-
κομείων και των ΜΕΘ, και για την 
διάσωση της ζωής των νοσούντων. 

Το διάστημα του ενός χρόνου από 
την έναρξη της επιδημίας επιτρέ-
πει στον ιατρικό κόσμο να γνωρί-
ζει πολλά για την τρόπο που προ-
σβάλλει ο Sars-Cov-2 τον ανθρώ-
πινο οργανισμό, και η διαχείριση 
της νόσου στα πρώιμα στάδια απο-
δεικνύεται πλέον καθοριστικής 
σημασίας. Οι νέες θεραπευτικές 
επιλογές σε επίπεδο πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης, με σωστή παρακο-
λούθηση, έγκαιρη παρέμβαση και 
νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα που 
θα πρέπει να δημιουργηθούν, μπο-
ρούν να αποτρέψουν σημαντικά τις 
επιπλοκές και να σώσουν ανθρώ-
πινες ζωές».

«H ενίσχυση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο, θα ήταν καλό να τεθεί σε προτεραιότητα αυτή την ώρα, που η νέα έξαρση της παν-
δημίας, οι μεταλλάξεις και οι καθυστερήσεις στη διαθεσιμότητα του εμβολίου, φέρνουν σε 
αδιέξοδο τα υγειονομικά συστήματα», εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής κατά τη σύσκεψη της επιστημονικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής-ΙΣΑ με θέμα τα 
αυξανόμενα κρούσματα στην Αττική και τα προγράμματα εμβολιασμού. 
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Τμήμα Consumer Health Care & OTC
Λεωφόρος Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ.: 211-1865-347
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Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

To almora PLUS® NormoboWELL αλληλεπιδρά 
φυσικά με τον εντερικό βλεννογόνο σχηματίζοντας μια 
βλεννοπροσκολλητική μεμβράνη*.

1. Βελτιώνει τα συμπτώματα του ΣΕΕ

2. Ενισχύει τη λειτουργία του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού

3. Αποκαθιστά την εντερική διαπερατότητα

4. Επαναφέρει την ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου

To almora PLUS® NormoboWELL αλληλεπιδρά
φυσικά με τον εντερικό βλεννογόνο σχηματίζοντ
βλεννοπροσκολλητική μεμβράνη*.

* ΦΟΧ προϊόντος

Ιατροτεχνολογικό Προϊόν

Class IIb

φραγμού

εντέρου

ά
τας μια 

ογικό Προϊόν

s IIb

NEO

www.almoraplus.gr

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
με βιοκτόνο δράση
Σύνθεση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής
αντισηπτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων

ακολουθήστε μας

•  Άμεση αποτελεσματικότητα
•  Με ειδική σύνθεση να μην
    ξηραίνει τα χέρια
•  Χωρίς προσθήκη χρωμάτων
•  Χωρίς άρωμα
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Περιέχει: 
Αιθυλική Αλκοόλη 80% v/v   
Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,125% v/v
Γλυκερίνη 1,45% v/v
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ροσουβαστατίνη/εζετιμίμπη

10mg / 10mg
ροσουβαστατίνη/εζετιμίμπη

20mg / 10mg
ροσουβαστατίνη/εζετιμίμπη

40mg / 10mg

NEO

Για Επαγγελματίες Υγείας μόνο.
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

13,00€

Nοσοκομειακή
τιμή

14,42€
15,22€

14,93€

Χονδρική
τιμή

16,57€
17,50€

20,57€

Λιανική τιμή
(+ΦΠΑ)

22,83€
24,12€

ZENON F.C.TAB (10+10) MG/TAB BTx30 tab
ZENON F.C.TAB (20+10) MG/TAB BTx30 tab
ZENON F.C.TAB (40+10) MG/TAB BTx30 tab

Sanofi-aventis Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Συγγρού 348, Κτίριο A, 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ.: 210 9001 600, Fax: 210 9249 129, www.sanofi.gr

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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ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Για το Σύνδρομο
Ευερέθιστου Εντέρου (1,2)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Clave P. et al., Otilonium Bromide improves frequency of abdominal pain, severity of distension and time to relapse in patients with Irritable 
bowel syndrome. 
2. SmPC Doralin

To SmPC ακολουθεί σε επόμενη σελίδα του εντύπου.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

*



Font: Cf Din Bold
  
 C: 0, M: 83, Y: 100, K: 0
 C: 77, M: 97, Y: 0, K: 0

ΑΘΗΝΑ: Οιδίποδος 1-3 &
Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827
E-mail: info@winmedica.gr

www.winmedica.gr

ΖΑ
ΤE

VE
N

 A
D

V 
04

 0
3/

20
21

G
R
-D
O
R
-2
-0
7
-2
0
2
0

Για το Σύνδρομο
Ευερέθιστου Εντέρου (1,2)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Clave P. et al., Otilonium Bromide improves frequency of abdominal pain, severity of distension and time to relapse in patients with Irritable 
bowel syndrome. 
2. SmPC Doralin

To SmPC ακολουθεί σε επόμενη σελίδα του εντύπου.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

*




