


KTX Takeda 21x29,7_FINAL.pdf   1   24/1/19   9:52 π.µ.





M
AT

-G
R

-2
00

05
78

 v
 1.

0 
(0

1/
20

21
)

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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What’s
new with
VC20?

MAMMOMAT  
Revelation
With 50° Wide-Angle  
Tomosynthesis 
Superior by design.
siemens-healthineers.com/mammomat-revelation

What‘s new?

1  Compared to FFDM; PMA P140011/S001 & P140011/S003; Georgian et al. (2019): 
Can Digital Breast Tomosynthesis Replace Full-Field Digital Mammography? A Multireader, 
Multicase Study of Wide-Angle Tomosynthesis. AJR 2019, pp. 1-7. doi.org/10.2214/AJR.18.20294.

2  Compared to FFDM; Zackrisson S, Lång K, Rosso A, Johnson K, Dustler M,Förnvik D et al. (2018)  
One-view breast tomosynthesis versus two-view mammography in the Malmö Breast Tomosynthesis  
Screening Trial (MBTST): A prospective, populationbased, diagnostic accuracy study.  
The Lancet Oncology. doi:10.1016/S1470-2045(18)30521-7

Designed for superior  
cancer detection1,2

Realize the full potential  
of tomo with 50°

Designed for  
personalized care
Embrace the uniqueness   
of every woman

Designed for cost- 
effectiveness
Experience efficiency   
in every step

mammomat_A4.indd   1 02/06/2021   18:29
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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 259
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2021

Συντακτική ομάδα
Λεονάρδου Πολυτίμη Ακτινοδιαγνώστης

Τσιλίκας Κωνσταντίνος Ακτινοδιαγνώστης
Κεχρής Ιωάννης Xειρουργός

9 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
11 Στ. Τσούκαλος: Να ελευθερωθεί η εφοδιαστική αλυσίδα των εμβολίων
13 Γ. Κεχρής: Πιστοποιητικά εμβολιασμού και ενημέρωση 
 τα υπερόπλα κατά του κορωνοϊού
15 Ο Ι.Σ.Α. πρωτοστατεί με τη δημιουργία του Ταμείου Επαγγελματικής   
 Ασφάλισης, τόνισε ο Πρόεδρος  του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο   
 της ομιλίας του, στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
17 Η ανάγκη να παραμείνουν ασφαλή τα σχολεία για να ανακοπούν   
 οι  αλυσίδες μετάδοσης του κορωνοϊού, τονίστηκε στο πλαίσιο   
 διαδικτυακής εκδήλωσης, με θέμα τη νόσο Covid-19 
 στη  σχολική κοινότητα που διοργάνωσε ο Ι.Σ.Α., με τη συμμετοχή   
 εκπαιδευτικών και γονιών από όλη την Ελλάδα
19 Ξεκίνησε από τον Πειραιά, η διενέργεια δειγματοληπτικών Rapid   
 Test σε ευπαθείς πολίτες και εργαζόμενους Δομών, από τις Κινητές   
 Ομάδες Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ), της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α.
25 Στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, παρουσία του Προέδρου του Ι.Σ.Α. 
 Γ. Πατούλη, διενεργήθηκαν σήμερα 605 δειγματοληπτικά Rapid Tests   
 από τις Κινητές Ομάδες Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ)
27 Η βαριά επιδημιολογική εικόνα της Αττικής και ο περαιτέρω   
 συντονισμός των κοινών δράσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο 
 της  συνάντησης του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής 
 Γ. Πατούλη, με τον Υπ. Υγείας Β. Κικίλια
36 Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή χιλιάδων επιστημόνων από όλο   
 τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε το 1ο Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο   
 του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών
45 Στα 24.591 ανέρχονται τα rapid test που έχουν διενεργηθεί 
 από τις αρχές Μαρτίου έως τις 29 Απρ. 2021 σε όλη την Αττική 
 από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α.   
 και της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης»
46 Με τη συμμετοχή εκατοντάδων γιατρών της Αττικής,    
 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα, 
 «Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στη φροντίδα 
 των  ασθενών με COVID – 19, σε κατ’ οίκον νοσηλεία»
47 Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ι.Σ.Α. και το 
 «Όλοι Μαζί Μπορούμε» συνεχίζει τις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας
49 Παρουσία του προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής 
 Γ. Πατούλη διενεργήθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών rapid test σε ιερείς  
 και στο προσωπικό, από τα κλιμάκια του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας, 
 μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη
50 Ο Ι.Σ.Α. θα συμβάλλει στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση του   
 Γηροκομείου Αθηνών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του
51 Η ανάγκη να ενισχυθεί το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας τονίστηκε   
 στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας των 13 Επιτροπών Καταγραφής   
 Θεμάτων Υγείας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που    
 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ι.Σ.Α.
55 Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής  Γ. Πατούλης   
 εμβολιάστηκε κατά του SARS -COVID-19 στο Γενικό Κρατικό Αθηνών 
 Γ. Γεννηματά 
57 Εκατοντάδες Rapid Test πραγματοποιήθηκαν στη Λαϊκή Αγορά 
 του  Παλαιού Φαλήρου από τα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών 
 του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας, παρουσία του Περιφερειάρχη 
 Γ. Πατούλη, του Δημάρχου Γ. Φωστηρόπουλου και του Προέδρου 
 της ΠΟΣΠΛΑ Δ. Μουλιάτου
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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

Ο εμβολιασμός αποτελεί 
το μεγάλο όπλο 
της κοινωνίας 
στον πόλεμο 
ενάντια στον ιό
Aγαπητοί συνάδελφοι,

μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι 
μετά από πολλούς δύσκολους 
μήνες κατά τους οποίους η χώρα 
μας, μαζί με την υπόλοιπη αν-
θρωπότητα, έδωσε τη μάχη ενά-
ντια στην πανδημία, είμαστε κο-
ντά στο να πάρουμε τη ζωή μας 
πίσω. 

Ο εμβολιασμός αποτελεί το μεγά-
λο όπλο της κοινωνίας σε αυτόν 
τον πόλεμο ενάντια στον ιό. Ο ια-
τρικός κόσμος οφείλει να συμβάλ-

λει στον εμβολιασμό των πολιτών 
προκειμένου να επιτευχθεί το τοί-
χος ανοσίας που θα αναχαιτίσει 
τη μεγάλη υγειονομική απειλή. 
Έχουμε ευθύνη να ενημερώσου-
με υπεύθυνα τους ασθενείς και 
τους συμπολίτες μας προκειμέ-
νου να εμβολιαστούν και να προ-
στατέψουν τον εαυτό τους και την 
κοινωνία.

Οι γιατροί της Αθήνας από την 
πρώτη στιγμή της μεγάλης υγειο-
νομικής κρίσης έδειξαν το υψηλό 
επιστημονικό τους επίπεδο και 
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τη δέσμευσή τους απέναντι στον 
ασθενή και την κοινωνία. Εδωσαν 
τη μάχη με αυταπάρνηση και έσω-
σαν ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς 
σε αυτή τη μάχη ο ιατρικός κόσμος 
έχασε από τον φονικό ιό, έγκριτα 
μέλη του που έπεσαν στον κα-
θήκον. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα 
υπάρξουν άλλες απώλειες.

Η ευκαιρία της κρίσης
Η υγειονομική αυτή κρίση ανέδει-
ξε τις αδυναμίες του συστήματος 
υγείας και υπό αυτή την έννοια 
είναι μια ευκαιρία που πρέπει να 
αξιοποιηθεί από την πολιτεία. Το 
μεγάλο όφελος είναι η συνειδητο-
ποίηση της ανάγκης να ενισχυθεί 
το σύστημα υγείας και το υγειο-
νομικό προσωπικό. Την επόμενη 
ημέρα που η μάχη θα έχει κερδη-
θεί, πρέπει όλοι να κάτσουμε στο 
ίδιο τραπέζι, ισότιμα και υπεύθυνα 
και να σχεδιάσουμε ένα ισχυρό και 
βιώσιμο σύστημα υγείας που θα 

αξιοποιεί όλο το υψηλά καταρτι-
σμένο ιατρικό προσωπικό του. 

Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις 
εμπειρίες που αποκτήσαμε από 
τη διαχείριση της κρίσης. Να συ-
ζητήσουμε και να αποφασίσου-
με καταρχήν ότι θα επενδύσου-
με στην υγεία, γιατί αποδείχθηκε 
στην πρόσφατη κρίση ότι κάθε 
ευρώ που δίνουμε για την υγεία, 
επιστρέφει πίσω και πολλαπλάσια 
στην οικονομία και τους πολίτες. 

Είναι αναγκαία μια μακροπρό-
θεσμη στρατηγική για την ανα-
χαίτηση της πανδημίας που θα 
βασίζεται στην ενίσχυση των δο-
μών υγείας, με μόνιμο προσωπι-
κό καθώς και την οργάνωση ενός 
ισχυρού συστήματος Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας που θα 
καταστήσει ισχυρή τη χώρα μας 
απέναντι στην τωρινή αλλά και σε 
μελλοντικές απειλές.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Εδώ και ένα χρόνο ο πλανήτης 
μας ταλαιπωρείται από την παν-
δημία Covid-19. 

Μετράμε περίπου 2 εκ. θανάτους 
και έχουν δοκιμαστεί οι αντοχές 
των συστημάτων υγείας όλων 
των χωρών. Αυτό είχε σαν αποτέ-
λεσμα να κατεβάσουν φτερά τα 
αεροπλάνα και να διακοπεί η επι-
κοινωνία των λαών μεταξύ τους. 
Στο εσωτερικό των κρατών περι-
ορίζονται οι ελευθερίες των πο-
λιτών – δικαιολογημένα – για να 
περιοριστεί η μετάδοση και κατ’ 
επέκταση οι θάνατοι απ’ τη νόσο. 
Συνέπεια αυτών είναι η παγκό-
σμια ύφεση και η φτωχοποίηση 
όλο και περισσότερων, που αυτή 
επιφέρει. Έτσι μπαίνουμε σ’ ένα 
φαύλο κύκλο φτώχειας και δια-
κύβευσης της υγείας και της ζωής 
που δεν έχει προηγούμενο στο 
ορατό παρελθόν.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε έκτακτες 
συνθήκες και η διαπίστωση αυτή 
αποτελεί κοινό τόπο. Έχουμε εδώ 
και δυο μήνες αποτελεσματικά 
και ασφαλή εμβόλια και όμως δεν 
μας αφήνουν να χαμογελάσουμε 
επειδή δεν μπορεί να λειτουργή-
σει η εφοδιαστική αλυσίδα.
Το άμεσα, επομένως, απαιτητό 
απ’ όλους δεν μπορεί να είναι 
άλλο, απ’ την ανάγκη να λειτουρ-
γήσει αυτή η αλυσίδα γρήγορα 
και αποτελεσματικά, πάση θυσία 
και με οποιονδήποτε τρόπο.
Αυτό επιτάσσει το Παγκόσμιο Δη-
μόσιο Συμφέρον και οι όποιοι θά-
νατοι από ένα σημείο και μετά θα 
είναι άδικοι και αδικαιολόγητοι.
Η διαχείριση της υπόθεσης φάρ-

μακο και εμβόλιο για την πανδη-
μία, απ’ την αρχή της ήταν μια 
κορυφαία πράξη αλληλεγγύης 
και Δημοκρατίας με ισότιμη μάλι-
στα αξιολόγηση της αξίας της αν-
θρώπινης ζωής, ανεξάρτητα από 
φυλή, χρώμα, φύλο, θρησκεία και 
εθνικότητα.
 
Έτσι προσέγγισε το θέμα αυτό 
η συντριπτική πλειοψηφία των 
κρατών και η επιστημονική κοινό-
τητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (και όχι 
μόνο) χρηματοδότησαν τη μελέτη 
και την έρευνα, για να έχουμε γρή-
γορα αποτελέσματα, επειδή το δι-
ακύβευμα ήταν μεγάλο. Ακολού-
θως έσπευσαν και προαγόρασαν, 
πριν ολοκληρωθούν οι μελέτες 
και πριν αδειοδοτηθούν, πολλά 
εκατομμύρια δόσεων εμβολίων 
κι από πολλές εταιρείες που ξε-
περνούσαν κατά πολύ τον πληθυ-
σμό και τις ανάγκες τους, για να 
εφοδιάσουν και τον αναπτυσσό-
μενο κόσμο. Ο σχεδιασμός δε της 
αναλογικά ισότιμης προώθησης 
των εμβολίων σε κάθε χώρα είναι 
πρωτόγνωρος, υποδειγματικός 
και Δημοκρατικά άψογος.

Η οποιαδήποτε πλέον καθυστέ-
ρηση είναι ανεπίτρεπτη και ασυγ-
χώρητη, τώρα μάλιστα που η 
εμφάνιση μεταλλάξεων του ιού 
κινδυνεύουν να καταστήσουν τα 
εμβόλια έως και αναποτελεσμα-
τικά. Η ανάγκη ολοκλήρωσης του 
εμβολιασμού, το συντομότερο 
δυνατό, είναι επιβεβλημένη όσο 
ποτέ.

Χρειάζεται καλόπιστη και συναι-
νετική συνεννόηση της κοινωνίας 

με τις παρασκευάστριες εταιρείες 
για την γρήγορη παραγωγή και 
διάθεση των εμβολίων κι αν δεν 
μπορούν αυτές να τις εξασφαλί-
σουν, να βοηθηθούν απ’ άλλες με 
τη μεταφορά της τεχνογνωσίας. 
Τη διαπραγμάτευση αυτή μπο-
ρούν να την κάνουν παγκόσμιοι 
οργανισμοί ουσιαστικής δύναμης 
και κύρους ή και μεγάλες χώρες ή 
ενώσεις π.χ. ΗΠΑ, Ε.Ε., Π.Ο.Υ ή και 
Ο.Η.Ε. και βέβαια με το αζημίωτο 
για τις πρωτοπόρες φαρμακευτι-
κές εταιρείες. Σε μία τέτοια εξέλι-
ξη δεν θα’ χει σημασία αν αυτό θα 
λέγεται άρση, αγορά, ενοικίαση ή 
επίταξη της πατέντας ή και εντε-
λώς διαφορετικά.

Το ζητούμενο υπερβαίνει τις με-
ταξύ μας διαφορές και ενδεχόμε-
να νομικά εμπόδια. 

Δεν μπορεί κανείς, και για κανένα 
λόγο, να κρατά σε ομηρία ολόκλη-
ρο τον πλανήτη.

Να ελευθερωθεί 
η εφοδιαστική αλυσίδα των εμβολίων

Γράφει ο Στ. Τσούκαλος, Γ. Γραμματέας Ι.Σ.Α.
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Αξιότιμε κ πρόεδρε,

μέσα στους δύσκολους καιρούς που 
διανύουμε εξαιτίας της πρόσφατης 
πανδημίας, θα θέλαμε να σας ευχη-
θούμε υγεία, ευημερία, αισιοδοξία 
και δύναμη. Με την παρούσα επιστο-
λή επιθυμούμε να σας γνωστοποιή-
σουμε το νέο ΔΣ της Ελληνικής Ένω-
σης Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, 
με την ελπίδα ότι θα σταθούμε αρω-
γοί στον αγώνα για την ενδυνάμωση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
εκπροσωπώντας, ως επίσημος φορέ-
ας, το σύνολο των γενικών οικογενει-
ακών ιατρών της χώρας μας. 

Είναι γεγονός ότι κατά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα οι γενικοί οικογε-
νειακοί ιατροί προσέφεραν και προ-
σφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες 
τους σε όλες τις βαθμίδες του συστή-
ματος υγείας, είτε στον ιδιωτικό είτε 
στον δημόσιο τομέα. Όπως γνωρίζε-

τε, οι πρωτοφανείς πιέσεις που δέ-
χτηκε το ΕΣΥ λόγω της πανδημίας, 
τους οδήγησαν ακόμη και σε θέσεις 
μη συναφείς προς το αντι-
κείμενο εκπαίδευσής τους 
στην ειδικότητα, στις 
οποίες επέδειξαν ζήλο 
και εργατικότητα.

Δεν θα ήμασταν ωστό-
σο ειλικρινείς, εάν δεν 
παραδεχόμασταν ότι η 
υγειονομική κρίση που 
βιώνουμε ανέδειξε τις 
αδυναμίες του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας και τις ανεπάρκειες 
της ΠΦΥ. Είναι πλέον επιτακτική η 
ανάγκη αναδιάρθρωσης της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδες Υγείας και αυτό 
που χρειάζεται είναι πρωτοπόρες και 
τολμηρές πρωτοβουλίες. Μόνο έτσι 
είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα που θα εμφανιστούν 
μετά το τέλος της πανδημίας, που 

ευχόμαστε να είναι κοντά. Πρόκειται 
για προβλήματα απότοκα της απορ-
ρύθμισης των ασθενών με χρόνια 

νοσήματα, της αντιμετώπισης 
των επιπλοκών τους και της 

παραμέλησης του προσυ-
μπτωματικού ελέγχου. 
Θα χρειαστεί λοιπόν 
αδιαμφισβήτητα ένα 
επαρκές σύστημα ΠΦΥ 
ακόμη περισσότερο από 

πριν Με την παρούσα 
επιστολή θα θέλαμε να 

σας ενημερώσουμε ότι ςη 
Ελληνική Ένωση Γενικής Οικο-

γενειακής Ιατρικής, είναι στη διάθε-
σή σας με συγκεκριμένες προτάσεις 
και πρωτοβουλίες και με διάθεση να 
συνδράμει στην βελτίωση της ΠΦΥ 
και των παροχών υπηρεσιών υγείας 
στον πολίτη.

Αναμένουμε την απάντησή σας στο 
κάλεσμά μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο Ι.Σ.Α. απέστειλε επιστολή προς τον διοικητή της 1ης ΥΠΕ 
κ.Π.Στάθη, με παράλληλη κοινοποίηση προς τον Υ.Υγείας κ.Β.Κι-
κίλια, σχετικά με την μη ανανέωση θητείας επικουρικού ιατρού 
κ. Κωνσταντίνου Καταραχιά, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, 
στο Νοσοκομείο ΓΑΟΝΑ «Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»

Επιστολή Ι.Σ.Α. προς τη 1η ΥΠΕ σχετικά 
με μη ανανέωση θητείας επικουρικού 
ιατρού κ. Κωνσταντίνου Καταραχιά, 
ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, 
στο Νοσοκομείο ΓΑΟΝΑ 
«Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»

O IΣΑ απέστελλε επιστολές στους Υπουργούς Υγείας και Δικαι-
οσύνης ζητώντας τη νομοθετική διασφάλιση των φορέων Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έναντι δικαστικής αγωγής, που θα 
μπορούσε να εγείρει κάποιος πολίτης με το σκεπτικό ότι κόλλη-
σε τον ιό από ανεμβολίαστο εργαζόμενο σε φορέα ΠΦΥ. Επίσης 
ρωτά τι πρέπει να κάνει η διοίκηση των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ 
εάν κάποιος από το προσωπικό αρνηθεί να εμβολιαστεί.

Νομοθετική διασφάλιση των φορέων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
έναντι δικαστικής αγωγής

Συνεδρίασε η Επιστημονική Επιτροπή του Ι.Σ.Α. και της Περιφέ-
ρειας Αττικής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Επιστημονικών 
Εταιρειών, με θέμα την κατηγοριοποίηση των ευπαθών ομάδων, 
για τον εμβολιασμό για τον Sars-CoV-2. Αποφασίσθηκε να ζητη-
θεί από τις Επιστημονικές Εταιρίες να καταρτίσουν λίστα με τις 
ομάδες των ασθενών που πρέπει να προηγηθούν στον εμβολια-
σμό προκειμένου να αποσταλούν στην Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμού. Σημειώνεται ότι ο Ι.Σ.Α. έχει αποστείλει επιστολή στις 
Επιστημονικές Εταιρίες με την οποία ζητά να υποβάλλουν ανά 
ειδικότητα ποια κατηγορία των ασθενών πρέπει να είναι στην 
πρώτη γραμμή του εμβολιασμού.

Συνεδρίαση της Επιστημονικής 
Επιτροπής του Ι.Σ.Α. και της 
Περιφέρειας Αττικής, με τις 
Επιστημονικές Εταιρείες, με θέμα 
την κατηγοριοποίηση των ευπαθών 
ομάδων, για τον εμβολιασμό 
για τον Sars-CoV-2
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Ο πλήρης έλεγχος της πανδημίας και 
η δημιουργία τείχους ανοσίας ώστε 
να μην εμφανισθεί ένα τέταρτο, κατα-
στροφικό για τη χώρα, κύμα αποτελούν 
προϋποθέσεις για την επανάκτηση της 
ελευθερίας μας, την επανεκκίνηση της 
οικονομίας και την αποκατάσταση της 
κανονικότητας απαιτώντας τον εμβο-
λιασμό του 70% του πληθυσμού έως το 
φθινόπωρο. Η διστακτικότητα, όμως, 
μερίδας πληθυσμού, που βασίζεται σε 
αντιεπιστημονικές απόψεις υποτιθέμε-
νων «ειδικών» σε ΜΜΕ και social media, 
συνιστά ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο. 
Συνεπώς, η πλήρης ενημέρωση και η δια-
φάνεια θεωρούνται αδιαπραγμάτευτες.  

Όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή, με απει-
ροελάχιστες πιθανότητες επικίνδυνων 
επιπλοκών. Από την έναρξη του εμβολι-
ασμού παγκοσμίως, εκατομμύρια δόσεις 
χορηγήθηκαν και ελάχιστες σοβαρές 
παρενέργειες καταγράφηκαν. Η πιθα-
νότητα εμφάνισης σοβαρής αναφυλα-
κτικής αντίδρασης υπολογίσθηκε σε 
3,7/1.000.000 δόσεων Moderna και Pfizer, 
χωρίς καμία από αυτές να έχει οδηγήσει 
σε θάνατο. Η δε συχνότητα θρομβώ-
σεων από τα εμβόλια ιικών φορέων, 
Astra Zeneca και J&J, υπολογίζεται σε 
4/1.000.000 δόσεων, εξαιρετικά μικρό-
τερη από το αντίστοιχο ποσοστό θρομ-
βώσεων συνεπεία του κορωνοϊού, του 
καπνίσματος, των αντισυλληπτικών.  

Το mRNA των εμβολίων δεν μπορεί να 
προκαλέσει τη νόσο, αφού δεν είναι ιός, 
αλλά αγγελιοφόρος γενετικής πληρο-
φορίας. Επίσης, δεν ενσωματώνεται στο 
DNA, αφού δεν εισέρχεται στον πυρήνα 
των κυττάρων και καταστρέφεται μόλις 
ολοκληρωθεί η μετάφρασή του στην 
πρωτεΐνη-ακίδα του ιού. Αυτή παραμένει 
στα μυοκύτταρα του δελτοειδούς μυός 
στο σημείο έγχυσης, δεν διαχέεται στον 
υπόλοιπο οργανισμό και δεν επιδρά συ-
στηματικά στο ενδοθήλιο των αγγείων.  

Παράλληλα, το μικρό χρονικό διάστημα 
μελέτης αυτών των εμβολίων συγκριτι-
κά με τα παλαιότερα δικαιολογείται από 
την αλματώδη εξέλιξη της βιοτεχνολο-
γίας, την τεράστια χρηματοδότηση της 
έρευνας, την εκτεταμένη παγκόσμια 

συνεργασία, την ταχύτατη γενετική 
ανάλυση του ιού, τον τεράστιο αριθμό 
εθελοντών στις κλινικές μελέτες και τη 
μαζική εξαγωγή συμπερασμάτων λόγω 
της άμεσης έκθεσής τους στον ιό. 
Μπορεί, ωστόσο, να αποκλειστεί η πι-
θανότητα κάποιας επιπλοκής που δεν 
έχει ακόμη εκδηλωθεί, λόγω του μικρού 
χρονικού διαστήματος εμβολιασμού; Η 
εμπειρία προηγούμενων εμβολίων και 
φαρμάκων που έχουν δοκιμαστεί σε με-
γάλο αριθμό ατόμων, καθώς και το ότι 
το mRNA και η πρωτεΐνη-ακίδα παρα-
μένουν στα μυοκύτταρα για λίγες ημέ-
ρες, καθιστούν μια τέτοια πιθανότητα 
εξαιρετικά απίθανη. Έτσι, ο θεωρητικός 
κίνδυνος μιας επιπλοκής αντισταθμίζε-
ται από τα οφέλη, ενώ, οποιαδήποτε κα-
θυστέρηση του εμβολιασμού προς ανί-
χνευση τέτοιων επιπλοκών θα οδηγήσει 
σε εκατόμβη νεκρών λόγω συνέχισης 
της πανδημίας. Άλλωστε, το παράδειγ-
μα του Ισραήλ, που ξεκίνησε από χειρό-
τερη θέση συγκριτικά με εμάς και κατά-
φερε να περιορίσει σημαντικά τη νόσο 
έχοντας εμβολιάσει 60% και πλέον του 
πληθυσμού του, αναγορεύει τον μαζικό 
εμβολιασμό στο αποτελεσματικότερο 
μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας.
Παρόλα αυτά, η ενημέρωση και η διαφά-
νεια δεν αποτελούν ικανή συνθήκη για 
τη μαζικότητα του εμβολιασμού. Η υιο-
θέτηση κινήτρων, όπως τα πιστοποιη-
τικά εμβολιασμού για την πρόσβαση σε 
χώρους εργασίας, αυξημένου συγχρω-
τισμού ή παρουσίας ευπαθών ομάδων 
αναμφίβολα θα ενισχύσει τη συμμετοχή 
στον εμβολιασμό.   
Εξάλλου, ο εμβολιασμός συνιστά ια-
τρική πράξη, για την οποία απαιτείται 
συναίνεση κατόπιν πλήρους ενημέρω-
σης και η επιβολή του προσκρούει στον 
πυρήνα του δικαιώματος της αυτοδιά-
θεσης. Η δυνατότητα άρνησης αποτελεί 
μεν θεμελιώδες δικαίωμα, όμως, δεν 
μπορεί να παραβιάζει το ατομικό και 
κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία. Εφόσον 
ο μη εμβολιασμένος εμφανίζει αυξημέ-
νη πιθανότητα μετάδοσης, είναι υπο-
χρέωση της πολιτείας να περιορίσει την 
επαφή του με άλλα άτομα, στα οποία θα 
μπορούσε να μεταδώσει τον ιό προκα-
λώντας βλάβη της υγείας τους. Υπ’ αυτή 
την έννοια, η υιοθέτηση πιστοποιητι-

κών εμβολιασμού δεν είναι μορφή κατα-
ναγκασμού, αλλά νόμιμο μέσο περιορι-
σμού της πανδημίας και προστασίας της 
δημόσιας υγείας. 

Η ιατρική είναι λειτούργημα που απο-
σκοπεί στη βελτίωση της υγείας του αν-
θρώπου. Ο ιατρός, ως λειτουργός υγεί-
ας, υποχρεούται να προστατεύει και όχι 
να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών 
του. Συνεπώς, η άρνησή του  για εμβο-
λιασμό αποτελεί αντιδεοντολογική πα-
ράλειψη. Έτσι, το πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού θα πρέπει να απαιτείται για την 
επαφή του ιατρικού και υγειονομικού 
προσωπικού με ασθενείς. 
Εντούτοις, πρέπει να γίνει αντιληπτό 
ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο με τον ιό και 
ότι η πορεία προς την «ελευθερία» είναι 
ένας διαρκής αγώνας. Σε καμία περίπτω-
ση ο μαζικός εμβολιασμός δεν πρέπει να 
περιορίζεται στα όρια μιας επικράτειας 
ή στην επικράτεια ενός περιορισμένου 
αριθμού χωρών. Εάν ο ιός πολλαπλα-
σιάζεται ανεξέλεγκτα, νέα στελέχη θα 
αναδυθούν και θα υπερκεράσουν τη 
συνολική προσπάθεια. Όπως δήλωσε ο 
Πρωθυπουργός: «το εμβόλιο πρέπει να 
γίνει παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και όχι 
απλώς μέσο για να υπάρξει κέρδος». Η 
παγκόσμια αλληλεγγύη, λοιπόν, αναμ-
φίβολα θα κερδίσει τον πόλεμο ενάντια 
σε αυτή τη μεγάλη απειλή κατά της αν-
θρωπότητας.

Πιστοποιητικά εμβολιασμού και ενημέρωση 
τα υπερόπλα κατά του κορωνοϊού

Γράφει ο Γιάννης Κεχρής, Χειρουργός – Εντατικολόγος   
Μέλος ΔΣ του Ι.Σ.Α., Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τη θλίψη του για 
την απώλεια του Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, αναπληρωτή 
καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών που άφησε τη σφραγίδα του, στο χώρο της επιστήμης 
και του εθελοντισμού.
Ο εκλιπών είχε διατελέσει πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ ενώ 
υπήρξε ιδρυτής και επί πολλά έτη, πρόεδρος των Ελλή-
νων "Γιατρών Του Κόσμου", με σημαντική εμπειρία σε 
αποστολές ιατρικής αρωγής, σε χώρες του τρίτου κόσμου 
και σε μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις ενώ υπηρέτησε το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Διακρίθη-
κε για τον αλτρουισμό και την αλληλεγγύη που επέδει-
ξε σε όσους έχουν ανάγκη και συνέβαλε σημαντικά στην 
ανάπτυξη του εθελοντισμού στη χώρα μας. 
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α., Γ. Πατούλης και τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και το Δ.Σ του Ι.Σ.Α. εκφράζει 
τη θλίψη του για την απώλεια του Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ

Ο Ι.Σ.Α. εκφράζει την ικανοποίησή του καθώς μετά από σημερινή 
τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Γ. Πατούλη, με τον Υπουρ-
γό Υγείας Β. Κικίλια, ικανοποιήθηκε το αίτημά του και άνοιξε η 
πλατφόρμα για τον εμβολιασμό του προσωπικού των ιδιωτικών 
φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.Σημειώνεται ότι το 

σημαντικό αυτό θέμα είχε συζητηθεί στο πλαίσιο του χθεσινού 
Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. και είχε τονισθεί η ανάγκη να επιταχυνθεί άμεσα, 
η διαδικασία εμβολιασμού για το προσωπικό αυτών των Φορέων. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Ι.Σ.Α. έχει αποστείλει στο Υπουργείο Υγείας 
κατάλογο με τα στοιχεία των εργαζομένων σε αυτούς τους Φορείς. 
Επίσης έχει προτείνει να λειτουργήσει εμβολιαστικό κέντρο, στο 
πλαίσιο του οποίου δύναται να εμβολιάσει χωρίς επιβάρυνση το 
προσωπικό των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ καθώς και να αξιοποιη-
θούν τα ιδιωτικά ιατρεία και τα πολυϊατρεία, στην Εθνική Εκστρα-
τεία Εμβολιασμού. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  
Γ. Πατούλης επεσήμανε τα εξής: «Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας αποτελεί κεντρικό πυλώνα στη μάχη που δίνει 
η χώρα μας ενάντια στην πανδημία. Τα ιδιωτικά ιατρεία πρέπει 
να παραμείνουν ασφαλή και ανοιχτά για να σώσουν ανθρώπινες 
ζωές και να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην αποσυμφόρηση των 
νοσοκομείων. Πρέπει να τονιστεί ότι η διαχείριση της νόσου στα 
πρώιμα στάδια είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη 
των επιπλοκών. Είναι σημαντικό που δίνεται προτεραιότητα στον 
εμβολιασμό του προσωπικού των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ καθώς 
είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πανδημία»

Ο Ι.Σ.Α. εκφράζει την ικανοποίησή του 
καθώς άνοιξε η πλατφόρμα 
για τον εμβολιασμό του προσωπικού 
των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ.

Γ. Πατούλης: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή 
μας για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
του εμβολιασμού των εργαζομένων στους 
φορείς ΠΦ.Υ. Τα ιδιωτικά ιατρεία πρέπει να 
παραμείνουν ασφαλή και ανοιχτά».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους ιδιώτες ιατρούς μέλη 
του να ανταποκριθούν στην έκκληση του Υπουργείου Υγείας 
και να συνδράμουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας που δίνει τη μάχη 
ενάντια στην πανδημία. Έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή 30 Πα-
θολόγοι, Γενικοί ιατροί και Πνευμονολόγοι μέλη του Ι.Σ.Α., ωστό-
σο δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες την εξαιρετικά 

κρίσιμη αυτή περίοδο. Το Υπουργείο Υγείας ζητά τη συνδρομή 
και των ιδιωτών Αναισθησιολόγων. Το προσωπικό του Ι.Σ.Α., τις 
τελευταίες ημέρες έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ιδιώ-
τες ιατρούς μέλη του και τους ενημερώνει για την πρόταση του 
Υπουργείου Υγείας και την αναγκαιότητα να συμμετάσχουν στην 
ενίσχυση των συναδέλφων τους που δίνουν με αυταπάρνηση τη 
μάχη στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα η σχετική πλατφόρμα 
του Ι.Σ.Α. για τις δηλώσεις συμμετοχής έχει προσαρμοστεί για 
να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί αιτήματα ιατρών και από άλλα 
μέρη της χώρας. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής: «Στην έκτακτη αυτή ανάγκη καλούμε 
τους συναδέλφους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν στον Εθνι-
κό σκοπό και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Υπουργείου 
Υγείας να ενισχύσουν τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος 
υγείας που έχουν υπερβεί τις δυνάμεις τους, δίνοντας τη μάχη 
ενάντια στο φονικό ιό. Αυτή την ώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
πιέζεται ασφυκτικά και έχει την ανάγκη μας. Όλοι μαζί ενωμένοι 
θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή υγειονομική κρίση και θα 
σώσουμε ανθρώπινες ζωές.»

Γ. Πατούλης: «Η πατρίδα και ο ασθενής 
μας χρειάζονται. Καλώ τους συναδέλφους 
ιδιώτες ιατρούς να συνδράμουν στον εθνικό 
σκοπό και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

Ο Ι.Σ.Α. καλεί και τους ιδιώτες 
Αναισθησιολόγους να συνδράμουν, 
μαζί με τους Παθολόγους και τους 
Πνευμονολόγους, το ΕΣΥ
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Για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και το Ταμείο Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης που δημιουργεί ο Ι.Σ.Α., μίλησε ο Πρόεδρος του 
Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, στο 2ο Συνέδριο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης Live On Digital Event, που διοργάνωσε 
η Ελληνική Εταιρεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ο Πρό-
εδρος του Ι.Σ.Α., αναφέρθηκε στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 
συστήματος, η οποία όπως επεσήμανε δεν συνδυάστηκε με βελτί-
ωση ή διατήρηση των παροχών και τόνισε τα εξής:

«Με εξαίρεση την οργανωτική αναδιάρθρωση με την δημιουργία 
του ΕΦΚΑ, η βιωσιμότητα του συστήματος επετεύχθη σε γενικές 
γραμμές κυρίως μέσα από την μείωση των υφιστάμενων και των 
μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών και την αύξηση του ορί-
ου ηλικίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ως εκ τού-
του η δυνατότητα συμπληρωματικής ασφάλισης έχει καταστεί 
αναγκαία για τη βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών και αντι-
κατοπτρίζει μια δίκαια συνεισφορά των ασφαλισμένων με στόχο 
ένα πιο ανταποδοτικό σύστημα. Στη χώρα μας, το επίπεδο διείσ-
δυσης της συμπληρωματικής ασφάλισης είναι εξαιρετικά χαμηλό, 
με μόλις το 1,5% περίπου των ήδη συνταξιούχων να καλύπτεται με 
συνταξιοδοτικές παροχές Ταμείων Επαγγελματικής και Ιδιωτικής 
Ασφάλισης ενώ το ποσοστό αυτό αντίθετα, σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες όπως η Σουηδία και Ολλανδία, αγγίζει το 80% του συνο-
λικού αριθμού των συνταξιούχων. O 2ος Πυλώνας, ωστόσο της 
Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα δείχνει να παρουσιά-
ζει σημαντική ανάπτυξη στη χώρα μας την τελευταία πενταετία, 
παρά την παρατεταμένη κρίση και την παγκόσμια αβεβαιότητα 
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 
ιδρύθηκαν πέντε νέα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), 
και έχω την τιμή να σας αναφέρω ότι μεταξύ αυτών που πρωτοπό-
ρησαν, είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. 

Ο Ι.Σ.Α. πρωτοστατεί
Ο Ι.Σ.Α. δημιουργεί Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, με μια πε-
νταμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί από το ΔΣ, και ξεκινά κατ’ 
αρχήν με πρόγραμμα που αφορά τους ιατρούς- μέλη του, με προο-
πτική στο μέλλον να μπορούν να ενταχθούν ιατροί και άλλων γεω-
γραφικών περιοχών από την επικράτεια. Ο λόγος και η φιλοσοφία 
μας, για να προβούμε σε αυτή την απόφαση, είναι το γεγονός ότι 
μετά από τον πολύ βαρύ εργασιακό βίο των γιατρών, επιδιώκουμε 
να εξασφαλίσουμε ένα αντίστοιχα καλό επίπεδο συνταξιοδότη-
σης. Ως Ι.Σ.Α., πιστεύουμε στον θεσμό, στον λεγόμενο 2ο πυλώνα. 
Έχουμε ήδη αναθέσει μελέτη για την δημιουργία του Ταμείου, και σ 
αυτή την προσπάθεια έχουμε αρωγό το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
και τον πολύτιμο, διαχρονικό συνεργάτη, καθηγητή Νίκο Φράγκο.  
Θεωρούμε ότι το μέλλον της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης εί-
ναι δυσοίωνο, και ότι γι’ αυτό, οφείλουμε ως ιατρικός σύλλογος, 
να προστατέψουμε τα συμφέροντα του ιατρικού κλάδου και να 
δώσουμε αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις στο μέλλον των συνα-
δέλφων μας.  Έτσι ώστε οι ιατροί - μέλη του επαγγελματικού τα-
μείου μέσα από τις εισφορές τους, με ανταποδοτικό σύστημα, να 
έχουν μελλοντικά οφέλη, εφάπαξ ή σε μηνιαία βάση: αρχικά σε 
συνταξιοδοτικές παροχές αλλά και σε ασφαλιστικά προγράμματα 

σε δεύτερη φάση, όπως προγράμματα υγείας, ζωής κλπ. Μάλιστα 
προτίθεται ο Ι.Σ.Α. να βοηθήσει ως προς τις υποδομές για την λει-
τουργία του Ταμείου, να παράσχει στέγη, και ίσως και ανθρώπινο 
δυναμικό, ώστε τα χρήματα των συμμετεχόντων να αξιοποιηθούν 
στο έπακρο. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι το πρώτο Ταμείο Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης δημιουργήθηκε στην Αμερική για τους πανεπι-
στημιακούς καθηγητές, πριν από έναν αιώνα, το 1919. 

Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος
Με την ιδιότητα μου ως Περιφερειάρχη Αττικής, θα ήθελα να υπο-
γραμμίσω ότι η διοίκησή μας δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος. Και αναπτύσσουμε, κυρίες και κύριοι 
πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κάλυψης 
των εργαζομένων. Τόσο μέσω του Πυλώνα 2, αλλά και μέσω της 
ενίσχυσης της ενημέρωσης, για τα πλεονεκτήματα που προσφέ-
ρει ο Πυλώνας 3. Θέλουμε, αν μη τι άλλο να συμβάλλουμε στην 
διαφώτιση των εργοδοτών και στην επίγνωση των εργαζομένων, 
τόσο εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όσο της ευρύτερης 
επικράτειας, για το ότι η εξασφάλιση που παρέχουν οι Πυλώνες 2 
και 3 μπορούν να τους βοηθήσουν τους εργαζόμενους να διαχειρι-
στούν με αποτελεσματικότητα το χρόνο τους, και τις ευθύνες που 
προκύπτουν από τους πολλαπλούς τους ρόλους, σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο και πιο απαιτητικό περιβάλλον εργασίας. 

Επιπροσθέτως, επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην δημιουργία 
ενός φιλικότερου προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον, με 
την ενημέρωση του εργοδότη (είτε αυτός είναι η Περιφέρεια Ατ-
τικής είτε όχι) ότι η ασφάλεια που αισθάνεται ο εργαζόμενος από 
τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαφορετικών συνταξιοδοτικών 
σχημάτων θα συντελέσει με τη σειρά του στην αύξηση της παρα-
γωγικότητας και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας και της οικονομίας γενικότερα.

Ο Ι.Σ.Α. πρωτοστατεί με τη δημιουργία του Ταμείου 
Επαγγελματικής Ασφάλισης, τόνισε ο Πρόεδρος 

του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, 
στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
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Στο πλαίσιο αυτό, ως Περιφέρεια Αττικής στοχεύουμε στη δημι-
ουργία Επιτροπών Υποστήριξης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών, 
με σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία θα παρέχει συμβου-
λευτική υποστήριξη σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και τους 
εργοδότες για να αναδειχθούν οι τρόποι που μπορούν να υλοποι-
ηθούν οι Πυλώνες 2 και 3 στο εργασιακό περιβάλλον, η λήψη των 
κατάλληλων αποφάσεων που ενισχύουν την ασφαλιστική κάλυ-
ψη των εργαζομένων με έναν αποτελεσματικό τρόπο ο οποίος να 
μην επιδρά το συνολικό κόστος της επιχείρησης, αλλά και τη στή-
ριξη των εργαζομένων και των εργοδοτών στη διεκπεραίωση των 
σχετικών διαδικασιών για την εΙ.Σ.Α.γωγή στα προγράμματα αυτά.  
Επιπροσθέτως στόχος μας είναι να παρέχουμε διαρκή υποστήριξη 
στο στελεχιακό δυναμικό σε συμβουλευτικό ρόλο και να συνδέ-
σουμε τους εργαζομένους με εγχώρια δίκτυα αλλά και διεθνή δί-
κτυα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, στοχεύουμε να ενημερώσουμε όλους 
τους συμμετέχοντες για την ωφελιμότητα ανάπτυξης των συμπλη-
ρωματικών Πυλώνων 2 και 3 του ασφαλιστικού συστήματος για τη 
μείωση των δημογραφικών προβλημάτων και πώς αυτό δεν απο-
τελεί τροχοπέδη αλλά μπορεί να ενισχύσει την οικονομική και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του σχεδίου ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας υπό τον καθηγητή κ.Πισσαρίδη προτείνεται 
η ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων του ασφαλιστικού 
συστήματος για την άμβλυνση των επιπτώσεων της δημογραφι-
κής γήρανσης.  Ως Περιφέρεια Αττικής πιστεύουμε κατ’ αρχήν 
στην μακροβιότητα και την ευζωία των πολιτών ενός τόπου, όπως 

η Ελλάδα, που παραμένει από τα λιγοστά μέρη στον κόσμο που 
παράγουν αιωνόβιους. Όπως άλλωστε, αντίστοιχα, αναπτύσσου-
με πρωτοβουλίες και δράσεις για τον Σίλβερ Τουρισμό, και τον 
Τουρισμό Μακροζωίας. Ενθαρρύνουμε, έτσι, ένα νέο επιχειρημα-
τικό μοντέλο όπου ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός κεφαλαιοποίησης 
υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα εντός του 1ου Πυλώνα 
θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή και αξιοποί-
ηση των επαγγελματικών ταμείων του 2ου Πυλώνα αλλά και τη 
συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης του 3ου Πυλώνα με στόχο 
την υλοποίηση των προτάσεων της Έκθεσης Πισσαρίδη περί δι-
ασποράς, ασφάλειας και ενισχυμένων βαθμών ελευθερίας, ενώ 
ταυτόχρονα θα επιτύχει τον απεγκλωβισμό από την πάγια απειλή 
αντιστροφής της κεφαλαιοποιητικής μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο 
της αναγκαίας συνεργασίας μεταξύ των βασικών επιχειρηματικών 
εταίρων και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο-
χεύουμε να δημιουργήσουμε από κοινού μια πλατφόρμα για να 
αξιολογηθούν οι τρόποι υλοποίησης των Πυλώνων 2 και 3, ενώ θα 
προβούμε στη διοργάνωση δικτυακών φόρουμ όπου μέσω τηλεδι-
ασκέψεων θα αναδεικνύεται η δυνατότητα συμμετοχής περισσό-
τερων εργαζομένων και εργοδοτών στα νέα ασφαλιστικά σχήμα-
τα.  Είναι στο χέρι μας να μεταβάλλουμε την βαθιά αυτή κρίση σε 
ευκαιρία αναδιοργάνωσης του οικονομικού μοντέλου της χώρας 
μας με μια πιο ευρεία ασφαλιστική μεταρρύθμιση που στόχο θα 
έχει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σχήμα προς όφελος των πολιτών 
μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε την αναδιοργάνωση 
του ασφαλιστικού συστήματος σε ένα βιώσιμο επίπεδο όχι μόνο 
για το κράτος, αλλά πολύ περισσότερο για τους εργαζόμενους και 
τους εργοδότες! Αρκεί να το τολμήσουμε!»

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Επειδή πολλοί από σας με αφορμή το κάλεσμα να συνδράμετε 
έμπρακτα στον αγώνα της πολιτείας για την κάλυψη των επιτα-
κτικών αναγκών ενίσχυσης του ΕΣΥ, διερωτάσθε για ζητήματα 
αστικής ιατρικής ευθύνης, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με την ένταξή σας στο 

ΕΣΥ, δεν υπέχετε ατομική αστική ευθύνη. Συγκεκριμένα, οι 
ιατροί (ιδιώτες) που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσο-
κομεία του ΕΣΥ με βάση σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ενεργούν 
στην περίπτωση αυτή ως όργανο του Δημοσίου και δεν υπέχουν 
ατομική αστική ευθύνη έναντι του τρίτου (ασθενή ή συγγενών 
του).  Για πράξεις ή παραλείψειςτους κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ευθύνεται για αποζημίωση 
μόνο το δημόσιο Νοσοκομείο, τυχόν δε αγωγή, κατά το μέρος 
που στρέφεται κατά του ιατρού θα είναι απορριπτέα ως απα-
ράδεκτη.

Αστική Ευθύνη ιδιωτών ιατρών 
που θα ενισχύσουν το ΕΣΥ

Συνάδελφοι, 
Με την παρούσα καλούμε όλους τους συναδέλφους ιατρούς 
Παθολόγους και Πνευμονολόγους να συνδράμουν άμεσα και 
έμπρακτα στον αγώνα της πολιτείας για την κάλυψη των επι-

τακτικών αναγκών ενίσχυσης του ΕΣΥ.  Είναι η ώρα να δείξουμε 
όλοι την πραγματική αξία του ιατρικού σώματος που ενωμένο 
στέκεται στο πλευρό του Έλληνα πολίτη, της κοινωνίας και του 
ΕΣΥ.  Σας καλούμε και σας παρακαλούμε, όσοι από εσάς έχετε τη 
δυνατότητα να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση του Υπουργού 
Υγείας. Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της Γ4β/ Γ. Π.οικ. 
74404/2020 (ΦΕΚ Β' 5104/19.11.2020) το καθαρό ποσό αποζημί-
ωσης καθορίστηκε στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ μηνιαίως 
(2.000,00 €), αποζημίωση η οποία είναι αφορολόγητη, ανεκχώ-
ρητη και ακατάσχετη.

Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας με ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ & 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με εισήγηση του Προέδρου Γ. Πατού-
λη ανακοινώνει ότι πρόκειται να απαλλάξει από την ετήσια συν-
δρομή τους για τα επόμενα πέντε χρόνια όσους ιδιώτες ιατρούς 
μέλη του, με ειδικότητα παθολογίας, γενικής ιατρικής, πνευμονο-

λογίας και αναισθησιολογίας, ανταποκριθούν στην έκκληση του 
Υπουργείου Υγείας και απασχοληθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας δίνοντας έμπρακτο παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς στον 
αγώνα κατά του νέου κορωνοϊού. «Καλώ τους συναδέλφους μου 
να συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια να στηρίξουν το ΕΣΥ, 
να βοηθήσουν τους συναδέλφους στα νοσοκομεία που δίνουν με 
αυταπάρνηση τη μάχη και να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Οι για-
τροί της Αθήνας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια το υψηλό 
επιστημονικό επίπεδο που διαθέτουν και την αγάπη τους για τον 
ασθενή και αυτό θα πράξουν και αυτή τη δύσκολη στιγμή».

O Ι.Σ.Α. απαλλάσσει από την ετήσια 
συνδρομή τους για τα επόμενα 
πέντε χρόνια όσους ιδιώτες ιατρούς 
συνδράμουν το σύστημα υγείας
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Η ανάγκη να παραμείνουν ασφαλή τα σχολεία για να 
ανακοπούν οι αλυσίδες μετάδοσης του κορωνοϊού, τονίστηκε 
στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης, με θέμα τη νόσο 
Covid-19 στη σχολική κοινότητα που διοργάνωσε ο Ι.Σ.Α., με 
τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονιών από όλη την Ελλάδα

Η νόσος Covid-19 στη σχολική κοινότητα και ο εμβολιασμός 
των εκπαιδευτικών ήταν το θέμα ενδιαφέρουσας διαδικτυ-
ακής ενημερωτικής εκδήλωσης, που διοργάνωσε ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών, με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί 
από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και Κη-
δεμόνων και γιατροί.
Παρουσιάστηκαν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα για 
την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, καθώς και τα μέτρα 
προφύλαξης που διασφαλίζουν τις ασφαλείς συνθήκες λει-
τουργίας των σχολείων. Τονίστηκε η ανάγκη να ενταχθούν 
οι εκπαιδευτικοί στις ομάδες που έχουν προτεραιότητα στον 
εμβολιασμό για τον Sars-CoV-2. Παρουσιάστηκαν επίσης εν-
διαφέροντα στοιχεία για τις ψυχολογικές και κοινωνικές επι-
πτώσεις της πανδημίας. Όπως επισημάνθηκε ο φόβος για την 
ασθένεια, η ανασφάλεια για το μέλλον, το αίσθημα απώλειας 
και η διατάραξη της καθημερινότητας δημιουργούν σύγχυ-
ση και θυμό, δύσκολα διαχειρήσιμο από μία ομάδα του πλη-
θυσμού. Πολλά παιδιά παρουσίασαν διαταραχές στον ύπνο 
τους (αυπνία, αναστροφή του ωραρίου, εφιάλτες) ή στη δι-
ατροφή τους, σύγχυση για το πώς πρέπει να διαχειριστούν 
την καθημερινότητά τους και μετατραυματικό στρες, που 
είχε επίπτωση στην καθημερινότητά τους. Όπως διαπιστώ-
θηκε τα παιδιά με χαμηλότερο οικονομικό και εκπαιδευτι-
κό επίπεδο γονέων αλλά και όσα είχαν υπερβολική έκθεση 
στην πληροφορία, παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά με-
τατραυματικού στρες. Πολλά παιδιά και οι έφηβοι βιώνουν 
μέσα στην πανδημία καταθλιπτικό συναίσθημα, παραίτηση 
και παρουσιάζουν διαδικτυακή εξάρτηση ενώ αυξήθηκαν τα 
περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας. Περισσότερα ευά-
λωτα ήταν τα παιδιά με υπερκινητικότητα, ελλειμματική δια-
ταραχή και διατροφικές διαταραχές. 
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρ-
χης Αττικής  Γ. Πατούλης και στη συνέχεια απηύθυνε χαιρε-
τισμό η Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κυρία Ζέττα 
Μακρή.
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα στους 
εκπαιδευτικούς τους γονείς και τα παιδιά και θα συνεχίσει 
να τους στηρίζει στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετω-
πίζουν στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα επεσήμανε 

ότι ο Ι.Σ.Α. έχει ζητήσει να ενταχθούν στις ομάδες προτεραι-
ότητας για τον εμβολιασμό οι εκπαιδευτικοί και μάλιστα έχει 
θέσει το σοβαρό αυτό θέμα στον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια σε 
επιστολή που έχει αποστείλει. 
«Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων μας έχει απασχολήσει 
εκτενώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και καταγρά-
φουμε με ακρίβεια όλα τα διεθνή δεδομένα που προκύπτουν 
για την ασφαλή φοίτηση των μαθητών. Οι διεθνείς επιστη-
μονικοί οργανισμοί και ο ΠΟΥ θεωρούν κυρίαρχη προτεραι-
ότητα την εξασφάλιση της δυνατότητας να συνεχιστεί η δια 
ζώσης εκπαίδευση, που συμβάλλει καθοριστικά στην ψυ-
χοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Με πρωτοβουλία του 
Ι.Σ.Α. περισσότεροι από 150 ιδιώτες ιατροί, έχουν λάβει ειδι-
κή ενημέρωση για να καλύψουν την ανάγκη του σχολιάτρου 
στην περιφέρεια Αττικής. Το ασφαλές σχολείο, θα παραμείνει 
στο επίκεντρο των προσπαθειών μας σ αυτή την πρωτόγνω-
ρη σχολική χρονιά και με επαγρύπνηση και ετοιμότητα θα 
συνεχίσουμε να μεταλαμπαδεύουμε την γνώση σε εκπαιδευ-
τικούς, γονείς, μαθητές και φοιτητές, έτοιμοι πάντα να παρά-
σχουμε κάθε βοήθεια», τόνισε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.. 
Στα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης μέσα στη σχολική κοι-
νότητα αναφέρθηκε ο Χ. ΚΟΥΤΗΣ Ομ. Καθηγητής Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας, για την εξέλιξη του εμ-
βολιαστικού προγράμματος έναντι του SARS–CoV -2μίλησε ο 
Δ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής 
Παθολογικής Κλινικής ΓΝΑ & Μέλος Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών, τις επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά παρουσί-
ασε ο Τ.Χατζής Παιδίατρος – Εντατικολόγος Μέλος ΔΣ Ι.Σ.Α., 
ενώ το κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στα παιδιά 
και τους εφήβους παρουσίασε η Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑ Αν. Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Μονάδας Εφήβων Β’ Παν/κης 
Παιδ/κής Κλινικής. Προεδρείο της εκδήλωσης ήταν ο Φ. ΠΑΤ-
ΣΟΥΡΑΚΟΣ Καρδιολόγος, A’ Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Α. και η Ε. ΣΙΑ-
ΦΑΡΙΚΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Διεύθυνση ΠΕ Β’ Αθήνας.
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων οι συμμετέχοντες είχαν 
τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα στους ομιλητές, 
μεταξύ των οποίων ήταν εκπαιδευτικοί και γονείς από ακρι-
τικές περιοχές της χώρας που διατύπωσαν το αίτημα για πε-
ρισσότερη ενημέρωση και ευχαρίστησαν τον Ι.Σ.Α., για την 
πρωτοβουλία του.

Γ. Πατούλης: «Το ασφαλές σχολείο θα παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών 
μας, σ’ αυτή την πρωτόγνωρη σχολική χρονιά, για να διατηρήσουμε ασφαλή την 
κοινωνία και να ανακόψουμε τις αλυσίδες μετάδοσης του ιού»
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Διαδικτυακό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά
υπο την αιγίδα του Ι.Σ.Α.

Transcare
Improving access to healthcare for transgender individuals

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων «ΕΔΔΥΠΠΥ», σε 
συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων ,υπό την 
αιγίδα του Ι.Σ.Α., ανακοινώνει τη συνέχεια του διαδικτυακού 
σεμιναρίου (webinar) του προγράμματος «Αγωγής Υγείας για 
Παιδιά», τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00μ.μ . 
Η τέταρτη διαδικτυακή παρουσίαση έχει χρονική διάρκεια 
περίπου 1 ώρα (20’ εισήγηση και 40’ ερωτήσεις-συζήτηση) με 
θέμα: «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ». Στόχος του προγράμματος είναι η ευαι-
σθητοποίηση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (γονείς, 
εκπαιδευτικοί), που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαί-
δευσης με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση ώστε να είναι γνώ-
στες των συνεπειών της έκθεσης των παιδιών σε κινδύνους και 
να λειτουργήσουν προστατευτικά με γνώμονα την Πρόληψη.

«Η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας. 
Η ενημέρωση είναι η μεγάλη δύναμη για να προλάβου-
με 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, Πρόεδρος Ι.Σ.Α. 
και Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων «ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ».

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται κάθε πρώτη Δευτέρα 
του μήνα. Υπάρχουν 7 θεματικές ενότητες με τα εξής θέματα : 
1.  Κάπνισμα 
2.  Αλκοόλ
3.  Εξαρτήσεις
4.  Ατυχήματα
5.  Παχυσαρκία
6.  Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
7.  Εμβολιασμοί εφήβων

Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το πρό-
γραμμα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του κ. Ανα-
στάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. Συντονιστή-
Διευθυντή ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Μέ-
λος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μέσω πλατφόρμας zoom.

Το έργο Transcare “Improving access to healthcare for 
transgender individuals”/ «Βελτίωση της πρόσβασης των 
τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας» αποτελεί ένα διετές 
πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 
(2014 – 2020) με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητο-
ποίηση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 
για την ασφαλή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή 
υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα. Συντονιστής του προ-
γράμματος είναι το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Κα-
ταστροφών», Ιατρική Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η κοινοπραξία του έργου αποτε-
λείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Κλινική Κοινωνικής και 
Οικογενειακής Ιατρικής, τη Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ 
Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, τo Orlando LGBT+, τον Ιατρι-
κό Σύλλογο Αθηνών, τη Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων 
Φοιτητών Ιατρικής - HelMSIC, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τη ReadLab 
-Research Innovation and Development Lab. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των δοµών 
υγείας από πλέον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εξο-
πλισμένο µε ενσυναίσθηση και κατανόηση της ποικιλομορ-

φίας δημιουργώντας ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης 
προς όλες, όλους και όλα ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή/
και την έκφραση φύλου. Δομές που τα τρανς άτοµα θα νιώθουν 
ασφαλή και σίγουρα για τις υπηρεσίες που θα δεχθούν και θα 
µπορούν να εκφράσουν ό,τι τα προβληματίζει, όπως κάθε λή-
πτης και λήπτρια υπηρεσιών υγείας - ισότιμα και ελεύθερα. 

Social Media: 
Website: https://transcare-project.eu/el/home-2/
Facebook: https://www.facebook.com/transcareproject
Instagram: https://www.instagram.com/transcare.rec/

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας 
- Εβίκα Καραµαγκιώλη, MSc, PhD, Επιστηµονική Συνεργάτις, 
ΠΜΣ «Παγκόσµια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρι-
κή Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ)
Διεύθυνση: Δήλου 1 & Μικράς Ασίας, 11527, Αθήνα, Αττική
Τηλ Επικοινωνίας: 2107461455
Email: crisismed@outlook.com
- Γιώργος Κουσούλης, Υπεύθυνος έργου Transcare εκ µέρους 
της HelMSIC, info@helmsic.gr

Γ. Πατούλης: «Η ενημέρωση είναι η μεγάλη δύναμη για να προλάβουμε αρνητικές 
καταστάσεις που θα έχουν επίπτωση στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών»
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Ξεκίνησε από τον Πειραιά, η τυχαιοποιημένη δειγματολη-
ψία των ρινοφαρυγγικών τεστ, με τη μέθοδο της ταχείας 
διαδικασίας Rapid test από τις Κινητές Ομάδες Επισκέψε-
ων Σπίτι (ΚΟΕΣ), της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α..
Η έναρξη της δράσης έγινε με εντολή του Προέδρου του 
Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής στον Πειραιά καθώς 
πρόκειται για μια περιοχή επιβαρυμένη επιδημιολογικά. 
Πρώτοι σταθμοί ήταν το Β’ ΚΑΠΗ του Δήμου Περάματος, 
το κτίριο των Αντιπεριφερειών Πειραιώς και Νήσων, αλλά 
και δομή αστέγων στο Μοσχάτος. Οι 463 έλεγχοι πραγμα-
τοποιήθηκαν σε πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
και σε εργαζόμενους των δομών και των Αντιπεριφερει-
ών. Να σημειωθεί πως στη διαδικασία, εκτός από τα Rapid 
Test προβλέπεται και δυνατότητα ελέγχων με μοριακή 
τεχνική προς επιβεβαίωση, πιθανών κρουσμάτων.
Οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ), για τις επό-
μενες 15 ημέρες, θα εξετάσουν στο σύνολο των Διοικη-
τικών Δομών της Περιφέρειας Αττικής, Κοινωνικές Δομές 
αλλά και Μονάδες που φιλοξενούν ηλικιωμένους και άλ-
λες ευπαθείς ομάδες πολιτών, σε μία προσπάθεια κατα-
γραφής ενός μεγάλου αριθμού εξετασθέντων πολιτών και 
προσδιορισμού των πιθανών κόκκινων περιοχών στην 
Αττική. 
Στο πλαίσιο της Δράσης θα υπάρχει συνεχής συνεργασία 
με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στον οποίο θα 
παρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δειγμα-
τοληψιών.
Ειδικότερα, παρουσία του κ. Πατούλη και του Δημάρχου 
Περάματος Ι. Λαγουδάκη, οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων 
Σπίτι (ΚΟΕΣ) του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας, διενήργησαν 
δειγματοληπτικά Rapid Test σε πολίτες που προσήλθαν 
στο Β’ ΚΑΠΗ Περάματος. Επίσης με την παρουσία των 
Αντιπεριφερειαρχών Πειραιώς Σ. Αντωνάκου και Νήσων 

Β. Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, πραγματοποιήθηκαν 
έλεγχοι σε περίπου 200 εργαζόμενους που απασχολού-
νται στο κτίριο των Αντιπεριφερειών Πειραιώς και Νή-
σων. 
Σε δηλώσεις του ,o Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. τόνισε τα εξής:

«Σήμερα βρισκόμαστε στον Πειραιά και συγκεκριμένα 
στο Δήμο Περάματος σε μία επιβαρυμένη επιδημιολογι-
κά περιοχή προκειμένου να ξεκινήσουμε τη Δράση μας ως 
Περιφέρεια Αττικής και Ι.Σ.Α., για τη διενέργεια Rapid test, 
σε μεγάλο εύρος πληθυσμού στην Αττική. Με τη σχετική 
πρωτοβουλία μας συνδράμουμε την εθνική προσπάθεια 
για την καταπολέμηση της πανδημίας. Πρόκειται για μία 
πρωτοβουλία που συντονίσαμε από κοινού με το Δήμαρ-
χο Περάματος Ι. Λαγουδάκη, τον οποίο ευχαριστώ για τη 
συνεργασία, την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς Σ. Αντωνά-
κου και τον υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Πάνο Ευστα-
θίου. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της Δημόσιας 
Υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η δράση που 
ξεκινάμε σήμερα και στοχεύει μέσω του εντοπισμού πι-
θανών κρουσμάτων, να συμβάλει στην επιτάχυνση των 
ιχνηλατήσεων και στην ανακοπή της αλυσίδας της μετα-
δοτικότητας του ιού. Υπενθυμίζω πως το περασμένο κα-
λοκαίρι βρεθήκαμε πάλι εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, με 
τις Κινητές Ομάδες μας και διενεργήσαμε μοριακά τεστ σε 
ταξιδιώτες..Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε σε συνεργασία 
με τον ΕΟΔΥ τον οποίο και ενημερώνουμε για τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων προκειμένου σε περίπτωση ανίχνευ-
σης πολιτών θετικών στον κορωνοϊό να προσμετρηθούν 
στη λίστα του ΕΟΔΥ. Έχουμε μπροστά μας αρκετή δου-
λειά, ωστόσο είμαστε αισιόδοξοι πως αν δώσουμε όλοι 
μαζί συντονισμένα τη μάχη θα τα καταφέρουμε για να 
περάσουμε σε μία καλύτερη εποχή, μετά την πανδημία».

Ξεκίνησε από τον Πειραιά, η διενέργεια δειγματοληπτικών 
Rapid Test σε ευπαθείς πολίτες και εργαζόμενους Δομών, 

από τις Κινητές Ομάδες Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ), 
της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α.

Γ. Πατούλης: «Στόχος μας να ανακόψουμε την αλυσίδα μεταδοτικότητας του ιού, 
ενισχύοντας την πρόληψη κυρίως στις επιβαρυμένες περιοχές της Αττικής, όπως είναι 
ο Πειραιάς. Θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε την εθνική μάχη με όσα μέσα διαθέτουμε»
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Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος 
«ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων για την καταβολή έκτα-
κτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ, σε συνέχεια της 
υπογραφής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον 
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδά-
κη, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη 
και τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεζυρόπουλο.
Η ΚΥΑ καθορίζει τις προϋποθέσεις τα κριτήρια και τη διαδικασία 
χορήγησης της ενίσχυσης στους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ 
και τους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται 
στον e-EΦKA που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού 
κατά το 2020. Πρόκειται ειδικότερα για τους αυτοαπασχολούμε-
νους επιστήμονες με τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ):
6910: Νομικές Δραστηριότητες
7111: Αρχιτέκτονες
7112:Μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνι-
κών συμβουλών
8621: Γενικά ιατρικά επαγγέλματα
8622: Ειδικά ιατρικά επαγγέλματα
8623: Οδοντιατρικά επαγγέλματα 
7500: Κτηνίατροι
6920: Δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμ-
βουλών

7022: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και 
άλλων συμβουλών διαχείρισης 
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες-επιστήμονες που έχουν κάνει έναρ-
ξη επαγγέλματος έως 31 Δεκεμβρίου 2016 για να είναι δικαιού-
χοι της ενίσχυσης θα πρέπει αφενός να εμφανίζουν μείωση του 
κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 20% την 
περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, αφετέρου το οικογενειακό 
τους εισόδημα για το 2020 να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, 
κάτι που θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, 
όταν υποβληθεί.
Για τους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν 
έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν ισχύει 
το κριτήριο μείωσης του τζίρου. Το «κατώφλι» των 30.000 ευρώ 
για το οικογενειακό εισόδημα ισχύει κανονικά. Για τους ασκού-
μενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017 δεν 
ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την περίοδο 
5-15 Φεβρουαρίου 2021. Για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει πρώτα 
οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει δήλωση για τα έσο-
δά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα 
myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ).
Τα στοιχεία που δηλώνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις διασταυ-
ρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑ-
ΝΗΣ, της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ. Να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης. Το αρχείο με την ανα-
λυτική κατάσταση των δικαιούχων που θα προκύψει θα διαβιβα-
στεί κατόπιν στον ΟΑΕΔ που θα προχωρήσει στην καταβολή της 
οικονομικής ενίσχυσης στις αρχές Μαρτίου. Το σχετικό κονδύλι 
είναι ύψους 40 εκατ. Ευρώ και θα προέλθει από τον Ειδικό Λογα-
ριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχο-
λουμένων (που προβλέπεται στον ν. 3986/2011).

Ανοίγει η πλατφόρμα 
του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για την 
έκτακτη ενίσχυση 400 ευρώ σε 
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες

Αξιότιμοι Κύριοι, 
Είναι απολύτως απαραίτητος ο άμεσος προγραμματισμός του 

εμβολιασμού του προσωπικού των φορέων ΠΦΥ, όπως συνέβη 
και με το προσωπικό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, καθώς 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος προσβολής των ατόμων αυτών από 
τον κορωνοϊό και διασποράς του λόγω της καθημερινής επαφής 
τους με ασθενείς, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Παρακαλούμε όπως προγραμματιστούν τα ραντεβού όσων περι-
έχονται στον κατάλογο που απέστειλε ο Ι.Σ.Α. με τα στοιχεία των 
ατόμων που αποτελούν το προσωπικό των φορέων ΠΦΥ.

Ο Ι.Σ.Α. ζητά την άμεση προώθηση 
του εμβολιασμού του προσωπικού 
των φορέων ΠΦΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε οδηγίες από την Ελληνική Καρδιολογική Εται-
ρεία, την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (Τμήμα Αιμόστασης), 
την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας και την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία προς ενημέρωσή σας.

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: ΚΟΛΧΙΚΙΝΗ και ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑ-
ΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙ-
ΚΟΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ COVID-19 (ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-COV 2 )
Τμήμα Αιμόστασης Αιματολογικής εταιρείας: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΘΡΟΜ-
ΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19 ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΟΠΤΟΥ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ME COVID-19 ΣΕ 
ΧΩΡΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ.

Προτάσεις επιστημονικών εταιρειών για 
αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Covid-19 
στην ΠΦΥ ή σε κατ' οίκον νοσηλεία

Αξιότιμοι Κύριοι,
Είναι απολύτως απαραίτητος ο άμεσος προγραμματισμός του 

εμβολιασμού του προσωπικού των φορέων ΠΦΥ, όπως συνέβη 
και με το προσωπικό του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, καθώς 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος προσβολής των ατόμων αυτών από 
τον κορωνοιό και διασποράς του λόγω της καθημερινής επαφής 
τους με ασθενείς, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Παρακα-
λούμε όπως προγραμματιστούν τα ραντεβού όσων Περιέχονται 
στον κατάλογο που απέστειλε ο Ι.Σ.Α. με τα στοιχεία των ατόμων 
που αποτελούν το προσωπικό των φορέων ΠΦΥ.

Με επιστολή του ο Ι.Σ.Α. προς τον 
Υπουργό Υγείας ζητά τον εμβολιασμό 
όλων των απασχολούμενων 
σε ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ
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Στη Σαλαμίνα μετέβησαν σήμερα, οι Κινητές Ομάδες 
Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ) του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας, 
προκειμένου να διενεργήσουν δειγματοληπτικά ρινοφα-
ρυγγικά τεστ, με τη μέθοδο της ταχείας διαδικασίας Rapid 
test, στο πλαίσιο σχετικής δράσης που ξεκίνησε χθες από 
τον Πειραιά και θα πραγματοποιηθεί σε όλος το εύρος της 
Αττικής μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, με πρωτοβουλία 
του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.
Ειδικότερα, τα εξειδικευμένα κλιμάκια ιατρών και νοση-
λευτών σήμερα, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Νή-
σων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη και του Δημάρχου 
Σαλαμίνας Γ. Παναγόπουλου διενήργησαν 500 τεστ σε 
πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αλλά και σε ερ-
γαζόμενους στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, στο Δημοτικό σχο-
λείο κοινότητας Αιαντείου Σαλαμίνας και στην κοινότητα 
Αμπελακίων Σαλαμίνας. 
Επιπρόσθετα σήμερα πραγματοποιήθηκαν άλλοι 57 
έλεγχοι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Β’ 
Αθηνών, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττι-
κής και του Ι.Σ.Α. καθώς και στο κεντρικό κτίριο της Περι-
φέρειας Αττικής.
Να σημειωθεί πως στη διαδικασία, εκτός από τα Rapid 

Tests προβλέπεται και δυνατό-
τητα ελέγχων με μοριακή τεχνι-
κή προς επιβεβαίωση, πιθανών 
κρουσμάτων. 
Οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων 
Σπίτι (ΚΟΕΣ), για τις επόμενες 15 
ημέρες, θα εξετάσουν στο σύνο-
λο των Διοικητικών Δομών της 
Περιφέρειας Αττικής, Κοινω-
νικές Δομές αλλά και Μονάδες 
που φιλοξενούν ηλικιωμένους 
και άλλες ευπαθείς ομάδες πο-
λιτών, σε μία προσπάθεια κα-
ταγραφής ενός μεγάλου αριθ-
μού εξετασθέντων πολιτών και 
προσδιορισμού των πιθανών 
κόκκινων περιοχών στην Αττι-
κή. Στο πλαίσιο της Δράσης θα 
υπάρχει συνεχής συνεργασία με 
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας, στον οποίο θα παρέχε-
ται ενημέρωση για τα αποτελέ-
σματα των δειγματοληψιών. 

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:
«Εμείς επιλέξαμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της μά-
χης, δίπλα στον πολίτη. Συνδράμουμε την εθνική προ-
σπάθεια για την καταπολέμηση της πανδημίας, με στο-
χευμένα προληπτικά μέτρα για την καλύτερη προστασία 
των πολιτών και των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. 
Αυτή την περίοδο η θωράκιση της δημόσιας υγείας είναι 
απόλυτη προτεραιότητά μας. Προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι και η συγκεκριμένη δράση που ξεκινήσαμε σήμερα 
και στοχεύει μέσω του εντοπισμού πιθανών κρουσμά-
των, να συμβάλει στην επιτάχυνση των ιχνηλατήσεων 
και στην ανακοπή της αλυσίδας της μεταδοτικότητας του 
ιού. Με την ευκαιρία και με αφορμή τις σημερινές ανα-
φορές του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
κ. Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή για δήθεν υπερτιμολόγηση 
των rapid tests που προμηθεύτηκε η Περιφέρεια Αττικής, 
τον παραπέμπω, ως απάντηση, στην ομόφωνη απόφαση 
έγκρισης της σχετικής δαπάνης, από το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας. 
Στον λαϊκισμό και τους υποστηρικτές του απαντάμε με 
πράξεις και όχι με λόγια».

Σε Δομές της Σαλαμίνας συνεχίστηκε σήμερα η διενέργεια 
δειγματοληπτικών Rapid Tests από τις Κινητές Ομάδες 

Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ) του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας 
Αττικής, στο πλαίσιο της σχετικής Δράσης που θα 

πραγματοποιηθεί σε όλος το εύρος του Λεκανοπεδίου

Γ. Πατούλης: «Δίνουμε τη μάχη κατά της πανδημίας με πράξεις και όχι με λόγια. 
Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή, δίπλα στον πολίτη και στους εργαζόμενους, 

με στοχευμένα προληπτικά μέτρα για την καλύτερη προστασία τους»
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Εκατοντάδες πολίτες 
έκαναν εγγραφή στην 
άυλη συνταγογράφηση και 
ενημερώθηκαν για την υπηρεσία, 
στο πλαίσιο δράσης του Ι.Σ.Α., 
σε 34 Δήμους της Αττικής

Μεγάλη ανταπόκριση είχε η δράση του Ι.Σ.Α. για την εγγραφή των 
πολιτών στην άυλη συνταγογράφηση που ξεκίνησε σήμερα σε τρείς 
περιοχές της Αττικής. Τα συνεργεία του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας 
Αττικής, επισκέφθηκαν τις Λαϊκές αγορές σε Ψυχικό, Χολαργό, Αγία 
Παρασκευή και Ζωγράφου, όπου σε ειδικά διαμορφωμένα σταντ, δι-
ένειμαν ενημερωτικό έντυπο με τα Βήματα Εγγραφής στην Άυλη Συ-
νταγογράφηση και βοήθησαν όσους πολίτες επιθυμούσαν να κάνουν 
την εγγραφή τους στην υπηρεσία. Η Δράση θα ολοκληρωθεί σε δέκα 
ημέρες και θα λάβει χώρα, σε 34 Δήμους της Αθήνας, στο χώρο των 
Λαϊκών Αγορών. «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Περιφέρεια Αττι-
κής είναι με όλες τους τις δυνάμεις κοντά στον πολίτη, στη δύσκολη 
αυτή συγκυρία. Παίρνουμε νέες πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε τις 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι και οι χρό-
νιοι πάσχοντες που αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στην 
πρωτόγνωρη αυτή υγειονομική κρίση. Κανείς πολίτης δεν πρέπει να 
αισθάνεται αβοήθητος.», σχολίασε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης.

Γ. Πατούλης: «Παίρνουμε νέες 
πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε τις 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Κανείς 
πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται 
αβοήθητος, μέσα στην πρωτόγνωρη 
υγειονομική κρίση»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη ανησυχία 
του για τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, σχετικά με την 
πορεία του κορωνοϊού στη χώρα μας και ζητά την ενίσχυση των 
δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εν όψει του τρίτου 
επιδημικού κύματος. Ο Ι.Σ.Α. καλεί επίσης του πολίτες να τηρούν 
με συνέπεια και αυστηρότητα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης 
και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οι δυσμενείς εξελίξεις για 
την πορεία της επιδημίας συζητήθηκαν στο πλαίσιο της χθεσινής 
σύσκεψης του Δ.Σ του Συλλόγου. Τα μέλη του Δ.Σ τόνΙ.Σ.Α.ν την 
ανάγκη να ενισχυθούν άμεσα οι δομές της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, προκειμένου να διεκπεραιώνουν τον εμβολιασμό 
του πληθυσμού και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία, καθώς 

ο εμβολιασμός δεν αποτελεί πράξη της Δευτεροβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η ανάγκη της στενής παρα-
κολούθησης των ασθενών που παραμένουν σε κατ’ οίκον νοση-
λεία, με συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, για τα οποία 
πρέπει να ενημερωθούν οι ιδιώτες γιατροί της Π.Φ.Υ. Όπως χαρα-
κτηριστικά, τόνισε ο Προέδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  
Γ. Πατούλης μόνο ένα οργανωμένο σύστημα Π.Φ.Υ θα επιτρέψει 
την σωστή υγειονομική διαχείριση καθώς οι ασθενείς μένοντας 
χωρίς παρακολούθηση οδηγούνται καθυστερημένα στο νοσοκο-
μεία όταν πλέον είναι μη αναστρέψιμες οι επιπλοκές της νόσου. 
Ειδικότερα, ο κ.  Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Εν όψει του τρίτου επιδημικού κύματος, που βρίσκεται προ των 
πυλών της χώρας, επιβάλλεται άμεσα να ενισχυθούν οι δομές 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με τη συμβολή των ιδιω-
τών ιατρών που πρέπει να ενημερωθούν για τη διαχείριση της 
Covid-19 λοίμωξης μέσα από θεραπευτικά πρωτόκολλα και κα-
τευθυντήριες οδηγίες που θα εκδοθούν από τις επιστημονικές 
εταιρείες. Η διαχείριση της νόσου στα πρώιμα στάδια αποδει-
κνύεται πλέον καθοριστικής σημασίας. Οι νέες θεραπευτικές 
επιλογές σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με σωστή πα-
ρακολούθηση, έγκαιρη παρέμβαση και νέα θεραπευτικά πρωτό-
κολλα μπορούν να αποτρέψουν σημαντικά τις επιπλοκές και να 
σώσουν ανθρώπινες ζωές».
Σημειώνεται ότι το Δ.Σ του Ι.Σ.Α. εξέφρασε επίσης τη δυσαρέ-
σκειά του, για την απόδοση ευθυνών από τις διοικήσεις των νο-
σοκομείων σε υγειονομικούς που κόλλησαν κορωνοϊό και κάλεσε 
τις διοικήσεις να διασφαλίσουν συνθήκες ασφαλείας για τους 
γιατρούς και τους ασθενείς.

Ο Ι.Σ.Α. ζητά την ενίσχυση 
της Π.Φ.Υ εν όψει του τρίτου 
επιδημικού κύματος και καλεί 
τους πολίτες να τηρούν σχολαστικά 
τα μέτρα ατομικής προστασίας και 
κοινωνικής αποστασιοποίησης
Γ. Πατούλης: «Η διαχείριση της νόσου στα 
πρώιμα στάδια αποδεικνύεται καθοριστικής 
σημασίας καθώς μπορεί να αποτρέψει τις μη 
αναστρέψιμες επιπλοκές και να σώσει ζωές.»
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Η διενέργεια δειγματοληπτικών Rapid Test από τις Κινητές Ομά-
δες Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ) του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας συ-
νεχίζεται και αύριο Κυριακή 7 Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να προσέρχονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει 
δημιουργηθεί στο Πεδίον του Άρεως (είσοδος πάρκου στην συμ-
βολή των οδών Μαυροματαίων και Λεωφόρου Αλεξάνδρας 9). Η 
δειγματοληψία των Rapid Test θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το 
πρωί μέχρι και τις 2:30 μ.μ. Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης, 
προκειμένου να ενημερωθεί για την υλοποίηση των test αναμέ-
νεται να επισκεφθεί το σημείο στις 12:30 το μεσημέρι. Σημειώ-
νεται ότι σήμερα οι Κινητές Ομάδες του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρει-
ας Αττικής πραγματοποίησαν 190 δειγματοληπτικά τεστ στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Τη δράση συντόνισε ο 
αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Δ. Τομέα Λ. Κοσμόπουλος, ενώ το 
σημείο επισκέφθηκε και ο δήμαρχος Ελευσίνας Α. Οικονόμου. 
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης δήλω-
σε: «Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίδεται σε 
εθνικό επίπεδο και δίπλα στον πολίτη. Συμβάλλουμε έμπρακτα 
στην εθνική προσπάθεια για την καταπολέμηση της πανδημίας, 
με στοχευμένα προληπτικά μέτρα για την καλύτερη προστασία 
των πολιτών και των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Η θω-
ράκιση της δημόσιας υγείας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά 

μας. Για το λόγο αυτό υλοποιούμε καθημερινά δειγματοληπτικά 
τεστ, τα οποία συμβάλλουν στον εντοπισμό πιθανών κρουσμά-
των. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην επιτάχυνση των 
ιχνηλατήσεων και στην ανακοπή της αλυσίδας της μεταδοτικό-
τητας του ιού».
Οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ), το επόμενο διάστη-
μα έχει προγραμματιστεί να διενεργήσουν δειγματοληπτικούς 
ελέγχους στο σύνολο των Διοικητικών Δομών της Περιφέρειας 
Αττικής, Κοινωνικές Δομές αλλά και Μονάδες που φιλοξενούν 
ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες πολιτών, σε μία προ-
σπάθεια καταγραφής ενός μεγάλου αριθμού εξετασθέντων πο-
λιτών και προσδιορισμού των πιθανών κόκκινων περιοχών στην 
Αττική. Να σημειωθεί πως στη διαδικασία αυτή, εκτός από τα 
Rapid Test προβλέπεται και δυνατότητα ελέγχων με μοριακή τε-
χνική προς επιβεβαίωση, πιθανών θετικών κρουσμάτων.

Διενέργεια δειγματοληπτικών Rapid Test 
από τις Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

7/3, στο Πεδίον του Άρεως, παρουσία του Προέδρου 
του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

Γ. Πατούλης: «Με κεντρικό στόχο να ανακόψουμε την αλυσίδα μεταδοτικότητας του ιού και να 
συμβάλλουμε στην επιτάχυνση των ιχνηλατήσεων, υλοποιούμε καθημερινές δειγματοληψίες 

και βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, δίπλα στον πολίτη και στους εργαζόμενους» 

Αξιότιμοι, 
Σχετικά με την αρ. Πρωτ. 18748/25.01.2021 επιστολή μας προς την 
1η Υ.Π.Ε., θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι οδοντίατροι, όπως και 
οι ιατροί, είναι λειτουργοί της υγείας και επιβάλλεται η μεταξύ τους 
άγαστη συνεργασία για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Ανήκου-
με στην οικογένεια των υγειονομικών. Η παραπάνω επιστολή μας, 
είναι προφανές, ότι δεν είχε ως σκοπό την αμφισβήτηση της επαγγελ-
ματικής και επιστημονικής επάρκειας των οδοντικάτρων. Έλαβε υπό-
ψη της τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν 4764/2020, ενώ σε κάθε πε-
ρίπτωση το ΚΕ.Σ.Υ. είναι το αρμόδιο όργανο για τυχόν διευκρινίσεις.

Επιστολή του Ι.Σ.Α. προς Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, 
Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής 
και Ελληνική Εταιρεία 
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
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Ευρεία σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.Σ.Α. και της 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την αντιμετώπιση των ασθενών με Covid-19 
στην Π.Φ.Υ και τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, συγκάλεσε ο 
Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Οι οδηγίες αντιμετώπισης των ασθενών με Covid-19 λοίμωξη 
στην Π.Φ.Υ που προτάθηκαν από τις Επιστημονικές Εταιρίες, με 
πρωτοβουλία του Ι.Σ.Α., συζητήθηκαν στο πλαίσιο της σημερι-
νής σύσκεψης, της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.Σ.Α. και της 
Περιφέρειας Αττικής που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και 
Περιφερειάρχης Αττικής  Γ. Πατούλης.
Επισημάνθηκε η σημασία της καλής παρακολούθησης του ασθε-
νή στην κατ’ οίκον παραμονή του, με βάση τα θεραπευτικά πρω-
τόκολλα που έχουν εκδώσει οι Επιστημονικές Εταιρίες, μετά από 
αίτημα του Ι.Σ.Α.. Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα του Ι.Σ.Α. έχουν 
αναρτηθεί οι οδηγίες της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Τμήμα Αιμόστασης), της 
Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας και της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, εκπρόσωποι των οποίων θα συμμε-
τέχουν σε μόνιμη βάση στην Επιστημονική Επιτροπή του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας Αττικής.
Επίσης συζητήθηκε το κρίσιμο ζήτημα του εμβολιασμού των ευ-
παθών ομάδων και αποφασίσθηκε να ζητηθεί από τις Επιστημο-
νικές Εταιρίες να υποβάλλουν ανά ειδικότητα ποια κατηγορία 
των ασθενών πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή του εμβολι-
ασμού. Μάλιστα, ο Ι.Σ.Α. έχει ζητήσει με επιστολή του από την 
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού να διευκρινίσει ποια είναι η προ-
τεραιοποίηση των ευπαθών ομάδων.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης 
Αττικής  Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Από την πρώτη ημέρα που θα διαγνωστεί κάποιος με λοίμωξη 
Covid-19 μπορεί να έχει στενή ιατρική παρακολούθηση με βάση 
θεραπευτικά πρωτόκολλα, για να αποτραπούν οι επιπλοκές. 
Η αντιμετώπιση των ασθενών στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, εξίσου σημαντικό 
με την ενίσχυση των δομών υγείας και των ΜΕΘ. Ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία να συνεργαστεί με τις 
Επιστημονικές Εταιρίες, για τη έκδοση οδηγιών για τη διαχείριση 
των περιστατικών με Covid-19 λοίμωξη, προκειμένου να αποτρα-
πούν οι επιπλοκές που θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.»
Στη σύσκεψη συμμετείχαν η κ. Χρυσούλα Νικολάου Καθηγήτρια 
Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας Αντιπρόεδρος ΚΕΣΥ, ο κ. Κωνστα-
ντίνος Συρίγος Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογία, ο κ. Χαρί-
λαος Κουτής, ομότιμος καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολογίας και 
Δημόσιας Υγείας, η κυρία Κυριακή Κανελλακοπούλου καθηγή-
τρια Παθολογίας -Λοιμώξεων, ο κ. Ανδρέας Πάγκαλης ειδικός 
Παθολόγος, η κυρία Ευαγγελία Σιαφαρίκα, Υπεύθυνη Αγωγής 
Υγείας Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β́  Αθήνας, ο κ. 
Λεωνίδας Μάντζος, διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Επίσης οι εκπρόσωποι των Επιστημονι-
κών Εταιριών κ.κ. Νικος Καυκάς καρδιολόγος, Λιαπικού Μαντώ 
πνευμονολόγος, Νομικού Ευφροσύνη αιματολόγος, Ηλίας Κυρι-
ακού αιματολόγος.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. Φ. Πατσου-
ράκος Α’ Αντιπρόεδρος, Σ.Τσούκαλος Γ. Γραμματέας, Τ.Χατζής, 
Ι.Κεχρής, Π.Λεονάρδου και εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής 
ο Α. Βαθιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και ο Π. Ευσταθίου, 
Συντονιστής της Ομάδας διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας.

Γ. Πατούλης: «Οι ασθενείς όταν παραμένουν 
σπίτι τους μπορούν να έχουν στενή ιατρική 
παρακολούθηση, με βάση θεραπευτικά 
πρωτόκολλα, για να αποτραπούν οι σοβαρές 
επιπλοκές»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, η δράση του Ι.Σ.Α., σε 34 Δή-
μους της Αθήνας, για την εγγραφή των πολιτών στην άυλη συντα-
γογράφηση. Τα συνεργεία του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής, 
επισκέφθηκαν τις Λαϊκές αγορές και σε ειδικά διαμορφωμένα 
σταντ, διένειμαν ενημερωτικό έντυπο με τα Βήματα Εγγραφής 
στην Άυλη Συνταγογράφηση και βοήθησαν όσους πολίτες επιθυ-
μούσαν να κάνουν την εγγραφή τους στην υπηρεσία. Ειδικότερα, 
στο πλαίσιο της δράσης διανεμήθηκαν 20.000 ενημερωτικά έντυ-
πα, ενημερώθηκαν πάνω από 1.600 πολίτες ενώ δεκάδες έκαναν 

εγγραφή στην υπη-
ρεσία. Τα συνεργεία 
του Ι.Σ.Α. και της Πε-
ριφέρειας, σε ειδικά 
διαμορφωμένα πε-
ρίπτερα, απαντού-
σαν σε απλές αλλά 
σημαντικές απορίες 
των πολιτών για την 
άυλη συνταγογρά-
φηση και βοήθησαν 
να εγγραφούν πάνω 
από 200 πολίτες 
που δεν είχαν καλή 
σχέση με την τεχνο-
λογία ή που είχαν 
αμελήσει να το πρά-

ξουν. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης 
τόνισε τα εξής: «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Περιφέρεια 
Αττικής είναι με όλες τους τις δυνάμεις κοντά στον πολίτη, στη 
δύσκολη αυτή συγκυρία. Παίρνουμε νέες πρωτοβουλίες για να 
στηρίξουμε τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ηλι-
κιωμένοι και οι χρόνιοι πάσχοντες που αντιμετωπίζουν περισ-
σότερα προβλήματα στην πρωτόγνωρη αυτή υγειονομική κρίση. 
Κανείς πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται αβοήθητος».

Χιλιάδες πολίτες ενημερώθηκαν 
και έκαναν εγγραφή στην Άυλη 
Συνταγογράφηση, στο πλαίσιο δράσης 
του Ι.Σ.Α., σε 34 Δήμους της Αθήνας

Γ. Πατούλης: «Κανείς πολίτης 
δεν πρέπει να αισθάνεται αβοήθητος, 
στην πρωτόγνωρη αυτή υγειονομική 
κρίση. Παίρνουμε νέες πρωτοβουλίες 
για να στηρίξουμε τις ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες». 
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Συνεχίστηκε και σήμερα Κυριακή 7 Μαρτίου, η δράση της 
Περιφέρειας Αττικής από τα εξειδικευμένα κλιμάκια της 
Περιφέρειας και του Ι.Σ.Α., παρουσία του Προέδρου του 
Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, για τη λήψη 
δειγματοληπτικών ρινοφαρυγγικών τεστ, με τη μέθοδο 
της ταχείας διαδικασίας Rapid test, στο Κέντρο της Αθήνας 
και συγκεκριμένα στο Πεδίον του Άρεως. Παρόντες ήταν ο 
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος, ο Συ-
ντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και 
του Ι.Σ.Α. Δρ. Π. Ευσταθίου, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός 
Σύμβουλος Γ. Αγγελόπουλος και η Χ. Γαλανοπούλου υπεύ-
θυνη οργάνωσης και ενημέρωσης του ΚΕΠΙΧ. 

Οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ) της Περιφέρει-
ας και του Ι.Σ.Α., σύμφωνα και με τις σχετικές εντολές του 
Γ. Πατούλη, θα συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα να 
πραγματοποιούν δειγματοληπτικά τεστ, στο σύνολο των 
Διοικητικών Δομών της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος είναι 
η καταγραφή ενός μεγάλου αριθμού εξετασθέντων πολι-
τών και προσδιορισμού των πιθανών κόκκινων περιοχών 
στην Αττική.

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης ενημερώθηκε από τον 
Δρ. Π. Ευσταθίου για την πορεία υλοποίησης της δράσης 
και προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: 
«Σήμερα βρισκόμαστε στο Πεδίον του Άρεως, όπως και 
τις προηγούμενες ημέρες βρεθήκαμε σε άλλα σημεία της 
Αττικής προκειμένου να πραγματοποιήσουμε rapid test 
σε όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Η δράση θα συ-

νεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, σε δομές καθώς και σε 
συγκεκριμένα σημεία όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Αττικής. Όπως διαπιστώσαμε σήμερα, εδώ στο Πεδίον 
του Άρεως η προσέλευση είναι αυξημένη και αυτό δείχνει 
ότι οι πολίτες έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται σε εγρή-
γορση. Να σημειώσω ότι όποιος διαπιστωθεί ότι είναι θε-
τικός στο rapid test υποβάλλεται και σε μοριακό test στη 
συνέχεια. Οι δράσεις που οργανώνουμε έχουν ως κεντρικό 
στόχο τους να διακοπεί η αλυσίδα της μεταδοτικότητας 

του κορωνοϊού. Επιπλέον, οι πολίτες της Αττικής για τα θέ-
ματα της πανδημίας μπορούν να απευθύνονται στο 1110 
το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Όλες οι ενέργειες 
μας έχουν ως στόχο να επιστρέψουμε στην κανονικότητα 
το γρηγορότερο δυνατόν. Τα στελέχη της Περιφέρειας Ατ-
τικής και του Ι.Σ.Α., βρίσκονται στις επάλξεις κάθε μέρα 
προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην εθνική προ-
σπάθεια ανακοπής της έξαρσης της πανδημίας».

Στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, παρουσία του Προέδρου 
του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη, διενεργήθηκαν σήμερα 605 
δειγματοληπτικά Rapid Tests από τις Κινητές Ομάδες 
Επισκέψεων Σπίτι (ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας και του Ι.Σ.Α.
Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε τα 
δειγματοληπτικά τεστ σε όλη την Αττική. 
Στόχος μας να ανακόψουμε την αλυσίδα 
μεταδοτικότητας του ιού και να συμβάλλουμε 
στην επιτάχυνση των ιχνηλατήσεων» 
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Χιλιάδες rapid test διενεργήθηκαν σε εργαζόμενους και πολίτες 
σε όλο το εύρος της Αττικής, από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ια-
τρών και Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής, στο 
πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης», που υλοποιείται μετά από 
σχετική πρωτοβουλία του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρ-
χη Γ. Πατούλη. Ειδικότερα από τις 3 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνη-
σε η Δράση, μέχρι και σήμερα που συμπληρώνεται περίπου μία 
εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν 3920 rapid test, με προτεραιό-
τητα σε περιοχές της Αττικής που παρουσιάζουν επιβαρυμένη 

επιδημιολογική εικόνα. Οι περιοχές που έχουν επισκεφθεί μέχρι 
σήμερα τα κλιμάκια, είναι οι εξής: Πειραιάς, Πέραμα, Αιγάλεω, 
Περιστέρι, Μαρούσι, Παλλήνη, Ελευσίνα, Κορωπί, Καλλιθέα, 
Αθήνα, Άγιοι Ανάργυροι, Ταύρος Σαλαμίνα, ΚαΙ.Σ.Α.ριανή, Μο-
σχάτο, Πεδίον του Άρεως και Αγία Παρασκευή. Επισημαίνεται 
πως τα θετικά περιστατικά που ανευρέθηκαν επανεξετάστηκαν 
άμεσα και με μοριακή τεχνική και επιβεβαιώθηκαν ως θετικά 
στο σύνολο τους, γεγονός που αποδεικνύει την υψηλή πιστότητα 
των rapid test. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για 3 εβδομάδες ακό-
μα, στο σύνολο των Διοικητικών Δομών της Περιφέρειας Αττικής, 
σε Κοινωνικές Δομές αλλά και Μονάδες που φιλοξενούν ηλικιω-
μένους και άλλες ευπαθείς ομάδες πολιτών σε όλο το εύρος της 
Αττικής, σε μία προσπάθεια καταγραφής ενός μεγάλου αριθμού 
εξετασθέντων πολιτών και προσδιορισμού των πιθανών κόκ-
κινων περιοχών στην Αττική. Στο πλαίσιο της Δράσης υπάρχει 
συνεχής συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, 
στον οποίο παρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δειγ-
ματοληψιών. Συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περι-
φέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α. είναι ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου. Με 
αφορμή τη συμπλήρωση μίας εβδομάδας, από την έναρξη της 
Δράσης, ο  Γ. Πατούλης επισημαίνει τα εξής: «Επενδύουμε στην 
πρόληψη και στη μέθοδο των γρήγορων ιχνηλατήσεων, για την 
αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών. Μέσα από τη διε-
νέργεια χιλιάδων rapid test αλλά και μοριακών ελέγχων σε όλη 
την Αττική, με προτεραιότητα τις επιδημιολογικά επιβαρυμένες 
περιοχές, στοχεύουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού, 
ανακόπτοντας την αλυσίδα μεταδοτικότητας. Στο εθνικό κάλε-
σμα η Περιφέρεια Αττικής και ο Ι.Σ.Α. συνεχίζουν τις στοχευμένες 
δράσεις που έχουν ως επίκεντρο την καλύτερη θωράκιση της Ατ-
τικής. Διανύουμε μία πολύ δύσκολη περίοδο αλλά είμαι βέβαιος 
ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα τα καταφέρουμε».

4.000 rapid test διενεργήθηκαν 
σε εργαζόμενους και πολίτες στην 
Αττική, από τις Κινητές Ομάδες 
Επισκέψεων στο Σπίτι, του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας Αττικής κατά 
την πραγματοποίηση της Δράσης 
«Ιπποκράτης»

Γ. Πατούλης: «Επενδύουμε στην 
πρόληψη και στη μέθοδο των γρήγορων 
ιχνηλατήσεων. Μέσα από τη διενέργεια 
χιλιάδων τεστ σε όλη την Αττική 
στοχεύουμε να περιορίσουμε τη 
διασπορά του ιού, συνδράμοντας ενεργά 
την εθνική μάχη» 

Καταξιωμένοι επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας, πρόκειται 
να συμμετάσχουν στο πρώτο Διαδικτυακό Συνέδριο του Παγκό-
σμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών με θέμα “Ο Ιπποκράτης 
Ενώνει τις πέντε Ηπείρους ” που γίνεται υπό την αιγίδα του Ι.Σ.Α., 
της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Υγείας, της Γενικής 
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών 
καθώς και με τη συνεργασία Επιστημονικών Φορέων από όλο 
τον κόσμο, το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 (9.π.μ-4.30μ.μ).Η σημα-
ντική αυτή εκδήλωση αποτελεί συν διοργάνωση με το Διεθνές 
Ιπποκράτειο ίδρυμα της Κως και την Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου της Θεσσαλίας, με τη συνεργασία δεκαπέντε Ιατρικών 
Συλλόγων, μεταξύ των οποίων της Ελληνικής Ομογένειας σε Νέα 
Υόρκη, Αυστραλία, Βόρεια Αμερική και Κύπρο. Στο Συνέδριο που 
συμμετέχουν 30 διακεκριμένοι επιστήμονες από 15 χώρες και 
έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή να το παρακολουθήσουν χιλιά-
δες σύνεδροι από όλο τον κόσμο θα παρουσιαστούν δεδομένα 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και για την αξία της 
Ιπποκρατικής Ιατρικής Επιστήμης, σε συνδυασμό με την αρχαία 
Ιατρική άλλων χωρών. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Γ. Πατούλης Πρό-
εδρος του Ι.Σ.Α. και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου 

Ιατρών τόνισε τα εξής: «Στόχος του συνεδρίου είναι να συ-
γκεράσουμε την δυναμική των Ελλήνων Ιατρών παγκοσμί-
ως και να αναδείξουμε τα αποτελέσματα της συνεργασίας 
όλων των ιατρών στις πέντε ηπείρους, θέτοντας παράλ-
ληλα στο επίκεντρο τον Έλληνα πατέρα της Δυτικής Ιατρι-
κής Ιπποκράτη. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε αυτή τη 
δύσκολη εποχή της πανδημίας, παρέχει όμως την ευκαι-
ρία να αναπολήσουμε τη σοφία του μεγάλου Έλληνα πατέ-
ρα της Ιατρικής επιστήμης, ο οποίος, με βαθιά γνώση και 
διεξοδική επιστημονική ιατρική παρατήρηση περιέγρα-
ψε τις έννοιες της επιδημίας και της πανδημίας και κατόρ-
θωσε να «περιορίσει» τον λοιμό της Αθήνας, τιμώμενος με 
το Χρυσό Στεφάνι της πόλης»
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
το Πανεπιστήμιο του Harvard στην Αμερική, το κρατικό Πανε-
πιστήμιο Ain Shams του Καίρου, της Αλεξάνδρειας, το Κρατικό 
Πανεπιστήμιο της Κίνας, της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας, της 
Ελβετίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας 
της Ρουμανίας και άλλοι. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμ-
βάνει πέντε ενότητες: Η Πρώτη ενότητα ξεκινά με την Επιδημία 
των Αθηνών και την αντιμετώπισή της από τον Ιπποκράτη. Συνε-
χίζει με την σύγχρονη αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid - 19 και 
την χρησιμότητα των εμβολίων και ολοκληρώνεται με την επί-
δραση της πανδημίας στη ψυχική μας υγεία. Η δεύτερη ενότητα 
περιλαμβάνει τις χώρες που ανέπτυξαν ιατρική κατά την αρχαι-
ότητα πριν από τον Ιπποκράτη και τις διαφορές με την Ιατρική 
του Ιπποκράτη που έθεσε την επιστημονική βάση στην Ιατρική. 
Οι επόμενες ενότητες έχουν θέμα την επίδραση της Ιατρικής του 
Ιπποκράτη στις διάφορες χώρες μέχρι την σύγχρονη ιατρική και 
το συνέδριο ολοκληρώνεται με την ανάλυση του όρκου του Ιπ-
ποκράτη.

Γ. Πατούλης : Στόχος του συνεδρίου 
είναι να συγκεράσουμε τη δυναμική 
των Ελλήνων Ιατρών παγκοσμίως και 
να αναδείξουμε τα αποτελέσματα της 
συνεργασίας όλων των επιστημόνων 
στις πέντε ηπείρους.

Διεθνές Συνέδριο του Παγκόσμιου 
Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών
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Η βαριά επιδημιολογική εικόνα της Αττικής αλλά και ο πε-
ραιτέρω συντονισμός των κοινών δράσεων για την καλύ-
τερη προάσπιση της δημόσιας υγείας, βρέθηκαν στο επί-
κεντρο της συζήτησης του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, με τον Υπ. Υγείας Β. Κικίλια, ο 
οποίος επισκέφθηκε σήμερα τα γραφεία της Περιφέρειας.
Σε συνέχεια και των προηγούμενων συναντήσεων και με 
δεδομένη την έξαρση του ιού στην Αττική, ο κ. Πατούλης 
επισήμανε στον Υπουργό πως ο Ι.Σ.Α. και η Περιφέρεια θα 
συνεχίσουν να συμβάλλουν στην εθνική μάχη, με στοχευ-
μένες δράσεις που δίνουν έμφαση στην πρόληψη.
Σ΄ αυτό το πλαίσιο τον ενημέρωσε για την πορεία της δι-
ενέργειας των Rapid test αλλά και μοριακών ελέγχων από 
τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών της Πε-
ριφέρειας και του Ι.Σ.Α., τα οποία σήμερα, οπότε και ολο-
κληρώνεται περίπου μία εβδομάδα από την έναρξη της 
Δράσης, έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες τεστ σε εργαζό-
μενους και πολίτες σε διάφορες περιοχές σε όλο το εύρος 
της Αττικής.

Η δράση διάρκειας ενός μήνα που πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, έχει βασικό στόχο, όπως ανέφερε 
ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α., την επιτάχυνση των ιχνηλατήσεων, 
προκειμένου να ανακοπεί η αλυσίδα της μεταδοτικότητας.
Παράλληλα ο κ. Πατούλης διαμήνυσε στον κ. Κικίλια πως 
η ανταπόκριση των ιδιωτών γιατρών στο εθνικό κάλεσμα 
να συνδράμουν την εθνική προσπάθεια, μετά και τη σχε-
τική επιστολή-πρόσκληση που τους απέστειλε ως Πρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι μέχρι στιγμής 
ενθαρρυντική.

«Σ΄ αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Είμαστε όλοι 
παρόντες για να συμβάλλουμε με όσα μέσα διαθέτουμε 
προκειμένου να βγούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα απ΄ 
αυτή την περιπέτεια» σημείωσε.
Από την πλευρά του ο κ. Κικίλιας τον ευχαρίστησε για τη 
συνδρομή του, επισημαίνοντας πως μόνο με συστράτευ-
ση δυνάμεων και ενότητα, είναι εφικτή η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Η βαριά επιδημιολογική εικόνα της Αττικής 
και ο περαιτέρω συντονισμός των κοινών δράσεων 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του 
Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη, με τον Υπ. Υγείας Β. Κικίλια

Γ. Πατούλης: «Ο Ι.Σ.Α. και η Περιφέρεια Αττικής, ανταποκρινόμενοι στο εθνικό κάλεσμα, 
θα συνεχίσουν να συνδράμουν τη μάχη που δίνει η πολιτεία, με στοχευμένες προληπτικές 
δράσεις, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ιού»
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Συνάδελφοι, 
Με την παρούσα καλούμε όλους τους συναδέλφους ιατρούς 
Παθολόγους και Πνευμονολόγους να συνδράμουν άμεσα και 

έμπρακτα στον αγώνα της πολιτείας για την κάλυψη των επι-
τακτικών αναγκών ενίσχυσης του ΕΣΥ.  Είναι η ώρα να δείξουμε 
όλοι την πραγματική αξία του ιατρικού σώματος που ενωμένο 
στέκεται στο πλευρό του Έλληνα πολίτη, της κοινωνίας και του 
ΕΣΥ.  Σας καλούμε και σας παρακαλούμε, όσοι από εσάς έχετε τη 
δυνατότητα να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση του Υπουργού 
Υγείας.  Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της Γ4β/ Γ. Π.οικ. 
74404/2020 (ΦΕΚ Β' 5104/19.11.2020) το καθαρό ποσό αποζημί-
ωσης καθορίστηκε στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ μηνιαίως 
(2.000,00 €), αποζημίωση η οποία είναι αφορολόγητη, ανεκχώ-
ρητη και ακατάσχετη.

Δεκαπέντε ακόμα γιατροί προστέθηκαν στη λίστα των μελών 
του Ι.Σ.Α. που θα συνδράμουν το σύστημα υγείας ενάντια στην 
πανδημία. Πρόκειται για 9 παθολόγους, 3 αναισθησιολόγους και 
3 πνευμονολόγους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ι.Σ.Α. 
και του Υπουργείου Υγείας να συμμετέχουν στην προσπάθεια για 
την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας. Μέχρι τώρα 45 ιατροί 
μέλη του Ι.Σ.Α. έχουν δηλώσει συμμετοχή και αρκετοί από αυτούς 
έχουν τοποθετηθεί στα νοσοκομεία. Σημειώνεται ότι το προσω-
πικό του Ι.Σ.Α., τις τελευταίες ημέρες ενημερώνει τους ιδιώτες 
ιατρούς μέλη του, μέσω email, sms και τηλεφωνικά, για την πρό-
ταση του Υπουργείου Υγείας και την αναγκαιότητα να συμμετά-

σχουν στην ενίσχυση των συναδέλφων τους που δίνουν με αυτα-
πάρνηση τη μάχη στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα, η σχετική 
πλατφόρμα του Ι.Σ.Α. για τις δηλώσεις συμμετοχής έχει προσαρ-
μοστεί για να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί αιτήματα ιατρών και 
από άλλα μέρη της χώρας. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του 
Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ευχαριστούμε τους συναδέλφους ιδιώτες ιατρούς που ανταπο-
κρίθηκαν στην έκκληση του Υπουργείου Υγείας και του Ι.Σ.Α. και 
δήλωσαν συμμετοχή να συνδράμουν τους γιατρούς του δημόσιου 
συστήματος υγείας που δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη ενάντια 
στο φονικό ιό. Κάνω έκκληση και προσωπικά στους συναδέλ-
φους να συνδράμουν στον εθνικό σκοπό και να συμβάλλουν στο 
να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτή την ώρα το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας πιέζεται ασφυκτικά και έχει την ανάγκη μας. Όλοι μαζί 
ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή υγειονομική κρί-
ση». Σημειώνεται ότι σήμερα ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης 
συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής του 
Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής και των εκπροσώπων των Επι-
στημονικών Ενώσεων, στην οποία συμμετείχε και η Πρόεδρος του 
ΚΕΣΥ κ. Μίνα Γκάγκα. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οι ιδιαίτερα ανη-
συχητικές εξελίξεις σχετικά με την πορεία της επιδημίας καθώς 
και η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία όπου δίνεται η μάχη με 
την πανδημία. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη της στενής πα-
ρακολούθησης του ασθενή κατά το διάστημα που παραμένει στο 
σπίτι του με βάση επικαιροποιημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, 
προκειμένου να αποτραπούν οι σοβαρές επιπλοκές.

Γ. Πατούλης: «Κάνω έκκληση στους 
συναδέλφους ιδιώτες ιατρούς να συνδράμουν 
στον εθνικό σκοπό και να συμβάλλουν στο να 
σωθούν ανθρώπινες ζωές»

15 ακόμα γιατροί προστέθηκαν στη λίστα 
των μελών του Ι.Σ.Α. που θα συνδράμουν 
το σύστημα υγείας. Έκτακτη σύσκεψη 
της Επιστημονικής Επιτροπής συγκάλεσε 
ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.

Γ. Πατούλης: «Καλώ τους συναδέλφους μου 
να συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια 
να στηρίξουν το ΕΣΥ»

Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας με ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ & 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ

Είκοσι ιδιώτες ιατροί της Αθήνας ανταποκρίθηκαν στην έκκληση 
του Ι.Σ.Α. και του Υπουργείου Υγείας να συνδράμουν το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας που δίνει τη μάχη ενάντια στην πανδημία, κατά 
τη σημερινή πρώτη ημέρα λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας 
του Ι.Σ.Α..
Ειδικότερα, πρόκειται για 8 πνευμονολόγους 6 παθολόγους και 6 

γενικούς ιατρούς που συμπλήρωσαν την αίτηση που έχει αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Παράλληλα, το προσωπικό του Συλλόγου έκανε εκατοντάδες 
τηλεφωνήματα σε ιδιώτες ιατρούς μέλη του Ι.Σ.Α. και τους ενη-
μέρωσε για την πρόταση του Υπουργείου Υγείας και την αναγκαι-
ότητα να συμμετάσχουν στην ενίσχυση των συναδέλφων τους 
που δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα δημόσια νοσοκομεία. 
Σημειώνεται ότι η σχετική πλατφόρμα έχει προσαρμοστεί για 
να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί αιτήματα ιατρών και από άλλα 
μέλη της χώρας.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης επεσή-
μανε τα εξής:
«Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν 
στην έκκλησή μας να συμμετάσχουν στην ενίσχυση του ΕΣΥ και 
να συνδράμουν τους ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων που 
δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη ενάντια στην επιδημία. Καλώ 
τους γιατρούς της Αθήνας να δείξουν σε αυτή την τόσο κρίσιμη 
στιγμή, το υψηλό επιστημονικό τους επίπεδο, την ευσυνειδησία 
που διαθέτουν και την αγάπη τους για τον πολίτη. Οι γιατροί του 
ΕΣΥ, ο ασθενής και η πατρίδα μας χρειάζονται. Όλοι μαζί ενωμέ-
νοι θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή υγειονομική κρίση και 
θα σώσουμε ανθρώπινες ζωές»

20 ιδιώτες ιατροί δήλωσαν συμμετοχή 
να συνδράμουν το ΕΣΥ, κατά τη 
σημερινή πρώτη ημέρα λειτουργίας 
της σχετικής πλατφόρμας του Ι.Σ.Α.
Γ. Πατούλης: «Καλώ τους γιατρούς της Αθήνας 
να δείξουν σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή, 
το υψηλό επιστημονικό επίπεδο, 
την ευσυνειδησία και την αγάπη τους 
για τον πολίτη»
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Ειδικά σχολεία αλλά και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων επισκέφθηκαν οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο 
Σπίτι (ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α., προ-
κειμένου να διενεργήσουν rapid test, στο πλαίσιο της 
Δράσης «Ιπποκράτης» που υλοποιείται σε όλη την Αττική, 
με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερει-
άρχη Γ. Πατούλη.
Ειδικότερα διενεργήθηκαν πάνω από 250 rapid tests σε 
εργαζόμενους και άτομα που φοιτούν ή φιλοξενούνται 
στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και στο Ειδικό Σχολείο Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Καλλιθέα αλλά και σε 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Χολαργό και στο 
κέντρο της Αθήνας. Η σχετική Δράση θα συνεχιστεί για 
ακόμα 3 εβδομάδες και μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί 
πάνω από 4.000 rapid tests και μοριακοί έλεγχοι σε διά-
φορες Δομές της Αττικής, με προτεραιότητα τις επιδημιο-
λογικά επιβαρυμένες περιοχές.
Επισημαίνεται πως τα θετικά περιστατικά που ανευρέ-
θηκαν, επανεξετάστηκαν άμεσα και με μοριακή τεχνική, 
και επιβεβαιώθηκαν ως θετικά στο σύνολο τους, γεγονός 

που αποδεικνύει την υψηλή πιστότητα των rapid tests. 
Στο πλαίσιο της Δράσης υπάρχει συνεχής συνεργασία με 
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στον οποίο πα-
ρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δειγματο-
ληψιών.
Συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και του Ι.Σ.Α. είναι ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου. 
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης επισημαίνει σχετικά:
«Λαμβάνουμε στοχευμένα προληπτικά μέτρα με προ-
τεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες πολιτών, που χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα 
τους, ενισχύοντας το δίχτυ προστασίας τους, επενδύο-
ντας στην πρόληψη και στη μέθοδο των γρήγορων ιχνη-
λατήσεων. Μέσα από τη διενέργεια χιλιάδων rapid test 
αλλά και μοριακών ελέγχων σε όλη την Αττική, με προ-
τεραιότητα τις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, 
στοχεύουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού, ανα-
κόπτοντας την αλυσίδα μεταδοτικότητας. Ενωμένοι θα 
τα καταφέρουμε».

Συνεχίστηκε διενέργεια Rapid Test σε ειδικά 
σχολεία της Καλλιθέας και σε Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων στο Χολαργό και στην Αθήνα, 
από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και 

Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής, 
στο πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης»

Γ. Πατούλης: «Λαμβάνουμε στοχευμένα προληπτικά μέτρα με προτεραιότητα 
τις ευπαθείς ομάδες πολιτών, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Θα συνεχίσουμε 

να είμαστε δίπλα τους, ενισχύοντας το δίχτυ προστασίας τους»
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Εκατοντάδες πολίτες που βρέθηκαν τη Καθαρά Δευτέρα 
στο Πεδίο του Άρεως και στο Πάρκο Τρίτση είχαν την ευ-
καιρία να κάνουν rapid test από τις Κινητές Ομάδες Ιατρών 
και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α. 
που βρίσκονταν από το πρωί στα δύο μεγάλα Πάρκα της 
Αττικής, στο πλαίσιο της σχετικής Δράσης «Ιπποκράτη» 
που υλοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Γ. Πατούλη. 
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. μετέβη στο Πεδίο του Άρεως όπου 
επόπτευσε τη διαδικασία της διενέργειας των ελέγχων και 
να συνομίλησε με πολίτες. Παραβρέθηκαν επίσης ο Αντι-
περιφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος, ο Αντι-
περιφερειάρχης Υγείας Θ. Βαθιώτης και ο Υπεύθυνος του 
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του Ι.Σ.Α. Δρ. 
Π. Ευσταθίου.Τη Δράση συντόνισε η σύμβουλος του Περι-
φερειάρχη Χ. Γαλανοπούλου.
Παράλληλα τόσο στο Πεδίον του Άρεως όσο και στο Πάρκο 
Τρίτση από το πρωί βρίσκονταν εθελοντές από την Περι-
φέρεια, μετά από πρόσκληση της εντεταλμένης Εθελοντι-
σμού Ε. Μπαρμπαγιάννη και του Αντιπεριφερειάρχη Πολι-
τικής Προστασίας Β. Κόκκαλη, οι οποίοι ενημέρωναν τους 
πολίτες σχετικά με την ορθή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων αλλά και όλων των μέτρων ασφαλείας που 
θα πρέπει να τηρούνται κατά την παραμονή τους στους 

ελεύθερους χώρους, με στόχο την προάσπιση της ασφά-
λειάς τους. Επισημαίνεται πως τα θετικά περιστατικά που 
ανιχνεύονται, επανεξετάζονται άμεσα και με μοριακή τε-
χνική. Στο πλαίσιο της Δράσης υπάρχει συνεχής συνεργα-
σία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στον οποίο 
παρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δειγματο-
ληψιών. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφε-
ρειάρχης Αττικής ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή Σαρα-
κοστή σε όλους τους πολίτες και επισήμανε τα εξής:
«Γιορτάζουμε την Καθαρά Δευτέρα και την έναρξη της Σα-
ρακοστής με ασφάλεια και αίσθημα ατομικής ευθύνης. Δυ-
στυχώς διανύουμε ακόμα μία δύσκολη περίοδο εξαιτίας 
της έξαρσης της πανδημίας, ειδικά εδώ στην Αττική, ωστό-
σο απαιτείται ακόμα ιδιαίτερη προσοχή και υψηλό αίσθη-
μα ατομικής ευθύνης, το οποίο διαπιστώνω και σήμερα με 
ικανοποίηση ότι έχει πλέον εμπεδωθεί από τους πολίτες. 
Ο Ι.Σ.Α. και η Περιφέρεια Αττικής παραμένει διαρκώς πα-
ρούσα, συνδράμοντας με όσα μέσα διαθέτει την εθνική 
μάχη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τους 
συναδέλφους Ιατρούς και τους εθελοντές, για τη συνδρο-
μή τους. Είμαι βέβαιος πως με σεβασμό στον εαυτό μας και 
τη δημόσια υγεία, με ενότητα αλλά και αλληλεγγύη, σύ-
ντομα θα βγούμε από το σκοτεινό τούνελ της πανδημίας».

Εκατοντάδες rapid tests διενεργήθηκαν 
στο Πεδίο του Άρεως και στο Πάρκο Τρίτση, 

από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και 
Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α.

Γ. Πατούλης: «Γιορτάσαμε την Καθαρά Δευτέρα και την έναρξη της Σαρακοστής 
με ασφάλεια και αίσθημα ατομικής ευθύνης. Με υπομονή και ενότητα σύντομα θα βγούμε 

από το σκοτεινό τούνελ της πανδημίας»
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Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διενέργεια εκατοντάδων 
rapid test σε όλη την Αττική από τις Κινητές Ομάδες Επισκέψεων 
στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α., στο πλαί-
σιο της Δράσης «Ιπποκράτης» που υλοποιείται με πρωτοβουλία 
του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.
Ειδικότερα το τελευταίο διήμερο πραγματοποιήθηκαν εκατο-
ντάδες έλεγχοι στο Ίδρυμα Περίθαλψης Ατόμων με ατόμων με 

νοητική στέρηση «Μαρία Κόκκορη» στη Γλυφάδα, στο Μερό-
πειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στην Καλλιθέα, σε Κοινωνικές Δομές 
στου Ζωγράφου, στο Άσυλο Πενήτων «Γηροκομείο Πειραιά, στο 
Δήμο Αμαρουσίου και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Οι έλεγχοι καθη-
μερινά ξεκινούν στις 10 το πρωί και ολοκληρώνονται στις 2.30 
το μεσημέρι. Επισημαίνεται πως τα θετικά περιστατικά που ανι-
χνεύονται, επανεξετάζονται άμεσα και με μοριακή τεχνική.Στο 
πλαίσιο της Δράσης υπάρχει συνεχής συνεργασία με τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στον οποίο παρέχεται ενημέρωση 
για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών. Συντονιστής του Κέ-
ντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α. είναι 
ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου.  Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Συνεχίζουμε με 
εντατικούς ρυθμούς τη διενέργεια Rapid Test σε όλη την Αττική, 
δίνοντας έμφαση σε περιοχές που επιδημιολογικά βρίσκονται 
στο «κόκκινο» αλλά και σε ευπαθείς ομάδες πολιτών. Δυναμώ-
νουμε την πρόληψη, ισχυροποιούμε το δίχτυ προστασίας των 
πολιτών, στοχευμένα και μεθοδικά. Διανύουμε μία δύσκολη πε-
ρίοδο και απαιτείται απ́  όλους μας υψηλό αίσθημα ατομικής 
ευθύνης, μέχρι να βγούμε νικητές από αυτή την περιπέτεια, που 
πιστεύω ότι θα είναι σύντομα. Ενωμένοι και με αλληλεγγύη θα 
τα καταφέρουμε».

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται 
η διενέργεια rapid test σε όλη 
την Αττική από τα κλιμάκια Ιατρών 
και Νοσηλευτών της Περιφέρειας 
Αττικής και του Ι.Σ.Α., 
στο πλαίσιο της Δράσης Ιπποκράτης
Γ. Πατούλης: «Δυναμώνουμε την 
πρόληψη, ισχυροποιούμε το δίχτυ 
προστασίας των πολιτών, στοχευμένα 
και μεθοδικά»

Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο πλαίσιο της χθεσινής του 
σύσκεψης αξιολόγησε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο Λεκα-
νοπέδιο Αττικής και εκφράζει τις ευχαριστίες του στους 50 ιδιώτες 
γιατρούς μέλη του που μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκαν στην έκκληση 
του Υπουργείου Υγείας να συνδράμουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη 
μάχη που δίνει κατά της πανδημίας.  Τονίζει ότι την κρίσιμη αυτή ώρα, 
θα πρέπει να παραμείνει ισχυρή, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 
να μείνουν ανοιχτά τα ιατρεία της γειτονιάς που αποτελούν το ανά-
χωμα για να αποτραπούν οι σοβαρές επιπλοκές και να μην φτάσουν 

τα περιστατικά Covid-19 στα νοσοκομεία. Επισημαίνει την ανάγκη να 
συνεχιστεί η παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων από τους για-
τρούς της ΠΦΥ, για να μη χαθούν ανθρώπινες ζωές από άλλες αιτίες.  Οι 
ιδιώτες ιατροί από την πρώτη στιγμή της πανδημίας έδειξαν το υψηλό 
επιστημονικό τους επίπεδο και τη δέσμευσή τους απέναντι στον ασθε-
νή. Παρέμειναν στην πρώτη γραμμή της μάχης διατηρώντας ανοιχτά 
τα ιατρεία τους- με μέτρα ατομικής προστασίας που τους παρέδωσε ο 
Ι.Σ.Α.-, αποτελώντας έναν πολύ σημαντικό κρίκο, στην αναχαίτηση της 
πανδημίας και την προστασία του ασθενή. Παράλληλα, εκατοντάδες 
ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί στηρίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
και είναι απόλυτα απαραίτητοι για την περαιτέρω λειτουργία τους, ει-
δικά κατά τις παρούσες συνθήκες που έχουν κληθεί να στηρίξουν το 
ΕΣΥ. Το Δ.Σ του Ι.Σ.Α., ζητά από το Υπουργείο Υγείας στο σχεδιασμό του 
να λάβει υπόψη του, την ανάγκη να παραμείνει ισχυρή, η Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας για να μείνουν ανοιχτά τα ιατρεία της γειτονιάς 
και να συνεχίσει η απρόσκοπτη παρακολούθηση των χρονίως πασχό-
ντων και να μη προβεί σε ενέργειες που μπορεί να αποβούν εις βάρος 
της δημόσιας υγείας. Όλοι μαζί ενωμένοι θα υπηρετήσουμε τον εθνικό 
σκοπό και θα δώσουμε τη μάχη ενάντια στην πανδημία.

Το Δ.Σ του Ι.Σ.Α. καλεί τα μέλη του 
να ανταποκριθούν στην έκκληση 
για στήριξη του ΕΣΥ και τονίζει ότι 
είναι κρίσιμο να μην αποδυναμωθεί 
περαιτέρω η Π.Φ.Υ. και να παραμείνουν 
ανοιχτά τα ιατρεία της γειτονιάς

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με εξαιρετικά επείγουσα επιστολή 
του, απευθύνει κάλεσμα προς του ιδιώτες γιατρούς μέλη του, με 
τις ειδικότητες Παθολογίας και Πνευμονολογίας να συνδράμουν 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας που δίνει τη μεγάλη μάχη ενάντια 
στην πανδημία.(πατήστε εδώ για την επιστολή). Ειδικότερα, ο 

Ι.Σ.Α. καλεί τα μέλη του να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του 
Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια, που διατύπωσε το επείγον αίτημα 
για στήριξη του ΕΣΥ από τους ιδιώτες γιατρούς, με επιστολή του 
προς τον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλη. Ο Ι.Σ.Α. στην επιστολή 
του καλεί τα μέλη του να δείξουν την πραγματική αξία του ια-
τρικού σώματος που ενωμένο στέκεται στο πλευρό του Έλληνα 
πολίτη, της κοινωνίας και του ΕΣΥ. Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πα-
τούλης τόνισε τα εξής:
«Ο ιατρικός κόσμος συσπειρώνει τις δυνάμεις του και 
μπαίνει με αυταπάρνηση στην πρώτη της μάχης ενάντια 
στην επιδημία ..Την κρίσιμη αυτή ώρα ο πολίτης και η πα-
τρίδα μας χρειάζονται. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει 
κανείς. Καλούμε τους συναδέλφους ιδιώτες γιατρούς να 
ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας και να 
συνδράμουν τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγεί-
ας που έχουν υπερβεί τις δυνάμεις τους, δίνοντας τη μάχη 
ενάντια στο φονικό ιό. Αυτή την ώρα το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας πιέζεται ασφυκτικά και έχει την ανάγκη μας. Όλοι 
μαζί ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή υγειο-
νομική κρίση και θα σώσουμε ανθρώπινες ζωές.»

Ο Ι.Σ.Α. με επείγουσα επιστολή 
στα μέλη του καλεί τους ιδιώτες 
Παθολόγους και Πνευμονολόγους 
να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας που πιέζεται ασφυκτικά 
από την επιδημία
Γ. Πατούλης: «Όλοι μαζί ενωμένοι 
θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή 
υγειονομική κρίση και θα σώσουμε 
ανθρώπινες ζωές»
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Στη Νέα Σμύρνη, στο Δημοτικό πολυχώρο πολιτισμού ‘’ΓΑΛΑ-
ΞΙΑΣ’’, στα Γραφεία της Αντιπεριφέρειας Νότιου Τομέα και στο 
πρότυπο Νηπιοτροφείο Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν χθες 
οι λήψεις ρινικών δειγμάτων Rapid test από τις Κινητές Ομάδες 
Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α., 
στο πλαίσιο της σχετικής Δράσης «Ιπποκράτης» που υλοποιείται 
μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.
Σε όλα τα σημεία προσήλθαν εκατοντάδες πολίτες οι οποίοι και 
υποβλήθηκαν στο rapid test. Στο πλαίσιο της Δράσης υπάρχει 
συνεχής συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγεί-
ας, στον οποίο παρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των 
δειγματοληψιών. Επισημαίνεται πως τα θετικά περιστατικά που 
ανευρέθηκαν, επανεξετάστηκαν άμεσα και με μοριακή τεχνική. 
Συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής 

και του Ι.Σ.Α. είναι ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου.
Με αφορμή τη δράση ο Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:
«Συνεχίζουμε με στοχευμένα προληπτικά μέτρα και δράσεις που 
συμβάλλουν στην ανάσχεση της πανδημίας. Ενισχύουμε το δί-
χτυ προστασίας, επενδύοντας στην πρόληψη και στη μέθοδο 
των γρήγορων ιχνηλατήσεων. Μέσα από τη διενέργεια χιλιάδων 
rapid tests αλλά και μοριακών ελέγχων σε όλη την Αττική, στο-
χεύουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού, ανακόπτοντας 
την αλυσίδα μεταδοτικότητας». Η σχετική Δράση θα συνεχιστεί 
και το επόμενο διάστημα με προτεραιότητα τις επιδημιολογικά 
επιβαρυμένες περιοχές.

Συνεχίστηκαν στο Νότιο Τομέα 
Αττικής τα rapid tests 
από τα εξειδικευμένα κλιμάκια 
Ιατρών και Νοσηλευτών της 
Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α.
Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής και ο 
Ι.Σ.Α. βρίσκονται έμπρακτα στο πλευρό 
των πολιτών με στοχευμένα προληπτικά 
μέτρα και δράσεις. Στόχος μας ο 
περιορισμός της διασποράς του ιού»

Σας ενημερώνουμε ότι τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Ιατρικών 
και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Αττικής προωθεί η Περιφέρεια 
Αττικής, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΠΕΠ 
«Αττική 2014-2020». Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής προ-
σκαλεί τους τέσσερις ιατρικούς συλλόγους της Αττικής (Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών, Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, Οδοντιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών, Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά) να υποβάλουν 
προτάσεις και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης με 
τίτλο «Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών 
Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 1,1 εκ. €, που 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Σ77Λ7-Ω2Κ). 
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου του Υπουργείου Υγείας 
για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης COVID-19 και τη μεί-
ωση της επίπτωσης των συνεπειών στη γενικότερη υγεία του πλη-

θυσμού, αξιοποιούνται πόροι του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση 
των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας. Λόγω της πανδημίας COVID-19 
αναδεικνύεται εντονότερα η ανάγκη, το σύνολο των Υπηρεσιών να 
παρέχονται ηλεκτρονικά και εξ' αποστάσεως χωρίς να απαιτείται η 
φυσική παρουσία των μελών αλλά και των πολιτών στα γραφεία των 
Συλλόγων. Στo προτεινόμενο έργο καλούνται να χρηματοδοτηθούν 
Δράσεις που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
- Την ψηφιοποίηση των αρχείων και των μητρώων των Συλλόγων κα-
θώς και την επικαιροποίηση των εγγεγραμμένων μελών - Τον εκσυγ-
χρονισμό ηλεκτρονικών και εξ́  αποστάσεως υπηρεσιών (ηλεκτρονι-
κή διεκπεραίωση λειτουργιών, έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείων, 
κ.λπ.) - Την αναβάθμιση των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας 
μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, σχετικά με την Πανδημία (Covid-19) 
αλλά και με πλήθος άλλων χρηστικών πληροφοριών τόσο μεταξύ 
των μελών όσο και των πολιτών, - Την ενίσχυση και αναβάθμιση της 
παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της δημιουργίας δικτύου μηχα-
νοργάνωσης και ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συλλόγων με ένα 
ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων. 

Η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων των Ιατρι-
κών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής θα διευκολύνει την άμεση 
και αξιόπιστη επιστημονική ενημέρωση των μελών αλλά και των 
πολιτών για όλα τα θέματα που αφορούν στην πανδημία (μέτρα 
πρόληψης και προφύλαξης, τρόποι μετακίνησης, υποχρεώσεις και 
δικαιώματα παρόχων υγείας και πολιτών, κ.λπ.). Ο Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά: «Η Αττική αλλάζει, αναβαθμί-
ζεται και εκσυγχρονίζεται. Από την αρχή της πανδημίας έως και σή-
μερα, έχουμε αποδείξει με έργο και πληθώρα δράσεων ότι προτεραι-
ότητά μας είναι η μάχη απέναντι στον ιό και η στήριξη των πολιτών 
με όλες μας τις δυνάμεις. Κάθε μέρα, βήμα-βήμα, η Αττική αποκτά κι 
ένα παραπάνω όπλο απέναντι στην εξάπλωση του ιού. Με τον ψηφι-
ακό εκσυγχρονισμό των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της 
Αττικής μας, θα διευκολυνθεί η άμεση και αξιόπιστη επιστημονική 
ενημέρωση των μελών αλλά και των πολιτών για την πανδημία, με 
ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία».

Η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζει 
και εκσυγχρονίζει τα ηλεκτρονικά 
και ψηφιακά μέσα των Ιατρικών 
και Οδοντιατρικών Συλλόγων της 
Αττικής με 1,1 εκ. € από τους πόρους 
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
Γ. Πατούλης: «Αξιοποιώντας 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία 
εκσυγχρονίζουμε το έργο των 
επιστημονικών συλλόγων της Αττικής, 
διευκολύνοντας των έργο τους 
σημαντικά αυτή την πολύ κρίσιμη 
περίοδο. Η Αττική αλλάζει»
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Έκκληση για συστράτευση του ιατρικού κόσμου και όχι επιστρά-
τευση από το Υπουργείο Υγείας, που είναι ένα ακραίο έσχατο 
μέσο, έκαναν οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών και Επαγγελμα-
τικών Ενώσεων που συμμετείχαν στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη 
που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης. Επισημάν-
θηκε ότι οι εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου έχουν κάνει στο 
Υπουργείο Υγείας άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις που μπορούν 
βγάλουν το Σύστημα Υγείας από το σημερινό αδιέξοδο, δημιουρ-
γώντας παράλληλα την υποδομή για ένα ισχυρό Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας. Τονίστηκε ότι οι αποσπασματικές και πυροσβεστικές 
κινήσεις δημιουργούν πόλωση και ένταση που δεν εξυπηρετεί 
το εθνικό σκοπό και επισημάνθηκε η ανάγκη στρατηγικής που 
θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρό Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας, το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήπο-
τε υγειονομική απειλή. Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών και 
Επαγγελματικών Ενώσεων τόνΙ.Σ.Α.ν ότι θέτουν τις δυνάμεις 
τους στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και αναμένουν συνά-
ντηση με την πολιτική ηγεσία, για να συμβάλλουν στην επίλυ-
ση του σημερινού αδιεξόδου. Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος 

του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης τόνισε: «Ο πόλεμος κερδίζεται μόνο με 
συστράτευση και ομοψυχία. Ο ιατρικός κόσμος από την πρώτη 
στιγμή της επιδημίας έχει μπει στη μάχη, με υπευθυνότητα και 
αυταπάρνηση. Αυτή την ώρα έχουμε μια επιλογή. Να ενισχύσου-
με το Εθνικό Σύστημα Υγείας με στρατηγική και μακροπρόθεσμη 
προοπτική για να καταστεί ισχυρό απέναντι σε κάθε μελλοντική 
απειλή καθώς και να αποτρέψουμε μια νέα αιμορραγία του άξιου 
ιατρικού επιστημονικού προσωπικού μας προς το εξωτερικό που 
θα αποδυναμώσει περαιτέρω υγειονομικά τη χώρα μας».
Ειδικότερα, προτάθηκαν τα εξής:
• Να διοριστούν άμεσα οι δεκάδες ιατροί που έχουν κάνει τα 
χαρτιά τους για να καλύψουν τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί 
στα νοσοκομεία και βρίσκονται εδώ και μήνες σε αναμονή.
• Να καλυφθούν άμεσα οι θέσεις των ειδικευόμενων 
• Να ανοίξουν οι λίστες των ειδικευόμενων στην παθολογία και 
να διοριστούν κατά προτεραιότητα
• Να δημιουργηθεί πλατφόρμα που θα καταγράφει τις ανάγκες 
του ΕΣΥ ανά νοσοκομείο και ειδικότητα, για να δοθεί η δυνατό-
τητα σε όσους ιδιώτες ιατρούς επιθυμούν να ενταχθούν στο σύ-
στημα ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
• Παράταση θητείας όσων ιατρών έχουν τελειώσει την ειδικότη-
τα και βρίσκονται σε αναμονή για εξετάσεις
• Επαναπρόσληψη των ιατρών του πρώην ΙΚΑ, για δύο τουλάχι-
στον χρόνια.
• Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που αποτελεί το 
ανάχωμα για να μην καταλήξουν τα περιστατικά στα νοσοκο-
μεία.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κάτωθι:
Μάττα Τσικρικά και Αγης Δερβας 
Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας
Νικόλαος Τεντολούρης 
Ελληνική Εταιρία Εσωτερικής Παθολογίας
Ελευθέριος Ζέρβας Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία 
Πανάγος Μπουρλίδης Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής
Αντώνης Μπατίκας 
Ελληνική Εταιρία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής 
Αννα Mανουτσιόβα και Ντάνου Φωτεινή 
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρία
Ανδρέας Πάγκαλης 
Ελληνική Εταιρία Εσωτερικής Παθολογίας

Έκκληση για συστράτευση του 
ιατρικού κόσμου και υλοποίηση 
των προτάσεων που έχουν γίνει για 
την ενίσχυση του ΕΣΥ, έκαναν οι 
εκπρόσωποι των Επιστημονικών 
και Επαγγελματικών Ενώσεων 
που συμμετείχαν στη σημερινή 
έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο 
Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. 
Γ. Πατούλης: «Αυτή την ώρα έχουμε μια 
επιλογή. Να ενισχύσουμε το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας με στρατηγική και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, για να 
καταστεί ισχυρό απέναντι σε κάθε 
μελλοντική απειλή»

To Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με ομόφωνή απόφασή του, ζητά 
από το Υπουργείο Υγείας να μην παραταθεί η επίταξη των υπηρεσιών 
όσων ιδιωτών ιατρών δεν επιθυμούν να συνεχίσουν και να κληθούν εκ 
νέου εθελοντές γιατροί για να στηρίξουν το σύστημα υγείας. Κατά την 
κρίσιμη αυτή περίοδο είναι πολύ σημαντικό να μην αποδυναμωθεί η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα, στην 
υγειονομική θωράκιση της χώρας και την αναχαίτηση της πανδημίας. 
Εκπρόσωποι των ιδιωτών ιατρών που συμμετείχαν στη σημερινή σύ-
σκεψη του Δ.Σ του Ι.Σ.Α., εξέφρασαν την αγωνία τους και τόνΙ.Σ.Α.ν ότι 
οι γιατροί που έχουν επιστρατευτεί έχουν περιέλθει σε επαγγελματικό 

και προσωπικό αδιέξοδο ενώ η συμβολή τους στη στήριξη του νοσοκο-
μειακού συστήματος σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι η ενδεδειγμένη 
λόγω έλλειψης εμπειρίας ενώ την ίδια ώρα αποδυναμώνεται σημαντικά 
η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη. Ο Ι.Σ.Α. έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις 
για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων στη μάχη ενάντια στον κο-
ρωνοϊό, τις οποίες απέστειλε στο Υπουργείο Υγείας, τις 22 Μαρτίου 2021 
(πατήστε εδώ).Μεταξύ των άλλων πρότεινε την άμεση τοποθέτηση στις 
δημόσιες δομές υγείας των γιατρών που έχουν προσληφθεί πριν ολο-
κληρωθεί η κρίση τους. Παράλληλα, ζητά να δοθεί η δυνατότητα σε πε-
ρισσότερες ειδικότητες ιδιωτών ιατρών να προσφέρουν εθελοντικά, τις 
υπηρεσίες τους. Τονίζει επίσης ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές ανάρμοστες 
συμπεριφορές απέναντι σε συμβασιούχους γιατρούς που έχουν κληθεί 
από την πολιτεία να συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια.  Σχολιάζο-
ντας το θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης τονίζει τα εξής: «Οι ιδι-
ώτες γιατροί από την στιγμή της πανδημίας δίνουν τη μάχη για την ανα-
χαίτιση της μεγάλης αυτής υγειονομικής απειλής, κρατώντας ανοιχτά τα 
ιατρεία τους και στηρίζοντας την ΠΦΥ. Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη είναι 
το ανάχωμα για να μην φτάνουν τα περιστατικά στα νοσοκομεία και να 
προληφθούν οι σοβαρές επιπλοκές που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των 
ασθενών. Εμείς στην επιστράτευση απαντάμε με συστράτευση όλων των 
δυνάμεων, και καλούμε την πολιτεία να βρει στρατηγικές λύσεις που θα 
ενισχύσουν μακροπρόθεσμα το σύστημα υγείας και θα το καταστήσουν 
ισχυρό, απέναντι σε τωρινές και μελλοντικές υγειονομικές απειλές».

Ο Ι.Σ.Α. ζητά να μην να μην παραταθεί 
η επιστράτευση των ιδιωτών ιατρών 
και να κληθούν εκ νέου εθελοντές, για 
να στηρίξουν το σύστημα υγείας
Γ. Πατούλης: «Η Πρωτοβάθμια 
Περίθαλψη είναι βασικός πυλώνας, 
στη υγειονομική θωράκιση της χώρας 
ενάντια στην πανδημία».



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 35

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Δήλωση του Προέδρου του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη
Στην επιστράτευση εμείς απαντάμε με 
συστράτευση. Ενωμένο το ιατρικό σώμα 
θα δώσει τη μάχη ενάντια στην πανδημία. 
Την κρίσιμη αυτή ώρα που η χώρα μας 
δίνει τη μάχη ενάντια στην πανδημία και 
εκατοντάδες συνάνθρωποί μας αγωνίζονται 
για τη ζωή τους, οφείλουμε να δείξουμε 
ομοψυχία και να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας, σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στον 
φονικό ιό. 

Στην επιστράτευση εμείς απαντάμε 
με συστράτευση. Μας χρειάζονται οι 
συνάνθρωποί μας, οι ασθενείς και η 
πατρίδα. Δεν είναι η ώρα για οξύτητες, 
κριτική και εσωστρέφεια. Είναι η ώρα για 
συσπείρωση, ενάντια στον κοινό εχθρό. 
Ο απολογισμός και η απόδοση ευθυνών 
ανήκουν στην επόμενη ημέρα. Τώρα όλοι 
μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τη μάχη για να 
σώσουμε ανθρώπινες ζωές.

Τώρα είναι ώρα ευθύνης και συστράτευσης, για να 
αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της μεγαλύτερης υγει-
ονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα μας.
Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του δημόσι-
ου συστήματος υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της εθνικής προσπάθειας εδώ και μήνες. Και τους αξί-
ζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους και κυρίως, από 
την Πολιτεία.

Ένας εξίσου μεγάλος αριθμός ιδιωτών ιατρών, δίνει τη 
μάχη για την αναχαίτιση της πανδημίας, σηκώνοντας 
το κύριο βάρος της λειτουργίας του συστήματος της 
πρωτοβάθμιας υγείας.

Προτεραιότητα όλων μας τις επόμενες μέρες είναι να 
σώσουμε τις ζωές των ασθενών από covid-19, που νο-
σηλεύονται σε ΜΕΘ και απλές κλίνες, χωρίς ταυτόχρο-
να να υποβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών 
υγείας στο υπόλοιπο σύστημα υγείας, δημόσιο και ιδι-
ωτικό.

Για το λόγο αυτό θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, υπό 
την καθοδήγηση κι ευθύνη της Πολιτείας και της πο-
λιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, για να κερδί-
σουμε τη μάχη ζωής. Σε αυτό το εθνικό κάλεσμα δεν 
θα λείψει κανείς ιατρός. Είμαστε στο πλευρό των συ-

νανθρώπων μας. Η Πατρίδα μας βέβαια θα ήταν ακόμη 
πιο ισχυρή σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, αν είχαμε 
καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια να αποτρέψουμε 
τη φυγή 18.000 ιατρών υψηλού επιστημονικού επιπέ-
δου κι εξειδίκευσης, που αναζήτησαν στο εξωτερικό 
μια καλύτερη επαγγελματική προοπτική, καθώς κι 
αν είχαμε στελεχώσει επαρκώς το δημόσιο σύστημα 
υγείας, τα δημόσια νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια 
υγεία. Αυτή η ώρα όμως δεν προσφέρεται ούτε για κρι-
τική, ούτε για οποιαδήποτε μορφής εκμετάλλευση.

Όταν αναχαιτίσουμε την πανδημία και η μάχη θα έχει 
κερδηθεί, οφείλουμε όλοι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέ-
ζι, ισότιμα και υπεύθυνα. Οφείλουμε να αξιοποιήσου-
με τις εμπειρίες που αποκτήσαμε από τη διαχείριση 
της κρίσης. Να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε κα-
ταρχήν ότι θα επενδύσουμε στην υγεία, γιατί αποδεί-
χθηκε στην πρόσφατη κρίση ότι κάθε ευρώ που δίνου-
με για την υγεία, επιστρέφει πίσω και πολλαπλάσια 
στην οικονομία και τους πολίτες.

Για να μην ζήσουμε ξανά ανάλογες καταστάσεις, έχου-
με μια επιλογή, να ενισχύσουμε άμεσα και μακροπρό-
θεσμα το σύστημα υγείας της χώρας , καθώς και να 
αποτρέψουμε μια νέα αιμορραγία του άξιου ιατρικού 
επιστημονικού προσωπικού μας προς το εξωτερικό.

Δήλωση του Προέδρου του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλη επ αφορμής 
της Επιστράτευσης των ιδιωτών ιατρών
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Χιλιάδες επιστήμονες από όλον τον κόσμο και παγκοσμίου 
φήμης γιατροί και ερευνητές της Ελλάδος και του Αποδή-
μου Ελληνισμού, συμμετείχαν στο 1ο Διαδικτυακό Διεθνές 
Συνέδριο του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ια-
τρών με θέμα “Ο Ιπποκράτης Ενώνει τις πέντε Ηπείρους”, 
που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ι.Σ.Α., της Περι-
φέρειας Αττικής, του Υπουργείου Υγείας, της Γενικής Γραμ-
ματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και με τη συνεργασία, 
Επιστημονικών Φορέων από όλο τον κόσμο, το Σάββατο 20 
Μαρτίου 2021. Το 1ο παγκόσμιο διαδικτυακό φόρουμ του 
Παγκόσμιου Ιπποκρατικού Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών 
συνδιοργανώθηκε με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της 
Κως και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσα-
λίας, με τη συνεργασία δεκαπέντε Ιατρικών Συλλόγων, με-
ταξύ των οποίων της Ελληνικής Ομογένειας σε Νέα Υόρκη, 
Αυστραλία, Βόρεια Αμερική και Κύπρο. Η σημαντική αυτή 
εκδήλωση εγκαινίασε, με πρωτοβουλία του Παγκοσμίου 
Ιπποκρατικού Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών, την διεξαγω-
γή παγκόσμιων φόρουμ ανταλλαγής Ιδεών και επιστημο-
νικού διαλόγου, για την σημαντικότητα της ιπποκρατικής 
Ιατρικής, που έθεσε τα θεμέλια για την μέχρι σήμερα εξέ-
λιξη τη Πρόληψης στην Ιατρική Επιστήμη, τη θεραπεία με 
ψυχοσωματική, ολιστική προσέγγιση, και την αντιμετώπι-
ση του ασθενούς εξατομικευμένα, αλλά και σε σχέση με το 
φυσικό περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 30 
διακεκριμένων επιστημόνων από 15 χώρες του κόσμου και 
παρακολούθησαν χιλιάδες σύνεδροι από όλο τον κόσμο, 
παρουσιάστηκαν τα δεδομένα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας Covid-19, καθώς και για την αξία της Ιπποκρα-
τικής Ιατρικής Επιστήμης, σε συνδυασμό με την αρχαία 
Ιατρική άλλων χωρών.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και του Παγκό-
σμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών. Πρόεδρος της 
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν ο κ. Αντώνης 
Πολυδώρου, μέλος ο Α’ Αντιπρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ. Φώτης 
Πατσουράκος και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 
ο κ. Κωνσταντίνος Κουσκούκης.
Χαιρετισμούς έκαναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Βλά-
σης Κωνσταντίνου, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεότητας της Κύπρου κ. Πρόδρομος Προ-
δρόμου, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκρατικού Ιδρύμα-
τος Κω κ. Αριστοτέλης Παυλίδης, ο Κοσμήτορας Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΛάρΙ.Σ.Α.ς κ.Αθανάσιος 

Γιαννούκας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρεί-
ας της Νέας Υόρκης κ.Παναγιώτης Mανωλάς, ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Αυστραλίας κ.Μαρίνης 
Πιρπιρής, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ια-
τρικών Εταιρειών Βόρειας Αμερικής κ. Σπύρος Μεζίτης, ο 
Πρόεδρος του Παγκόσμιας Ελληνικής Βιοϊατρικής Ένω-
σης κ. Νικόλαος Κατσάνης, και ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Κύπρου κ. Πέτρος Αγαθάγγελος. Ακολούθησε η 
απονομή των Βραβείων «Ήθος-Λόγος και Πάθος», στους 
Ελληνικούς Ιατρικούς Συλλόγους του εξωτερικού, που συ-
νέβαλαν στην διάδοση του πνεύματος του Ιπποκράτη. Το 
συνέδριο που είχε μια ευρεία θεματολογία, ξεκίνησε από 
την Επιδημία της Αρχαίας Αθήνας, και την αντιμετώπισή 
της από τον Ιπποκράτη, μέχρι την αντιμετώπιση της Παν-
δημίας Covid-19, τη χρησιμότητα των εμβολίων, καθώς και 
την επίδραση της σύγχρονης υγειονομικής κρίσης στη ψυ-
χική υγεία των πολιτών του κόσμου.

«2600 χρόνια πριν, ο Ιπποκράτης έφτασε στην Αττική, 
μετά από πρόσκληση του Περικλή, για να αντιμετωπίσει 
τον φοβερό λοιμό της Αθήνας. Η προσεκτική επιστημονική 
παρατήρηση οδήγησε το μεγάλο πατέρα της Ιατρικής να 
εντοπίσει τους παράγοντες μεταδοτικότητας της ιστορι-
κής επιδημίας, να περιγράψει τα χαρακτηριστικά και την 
έννοια της επιδημίας, αλλά και της πανδημίας, πρώτος 
στην ιστορία του κόσμου, και να την περιορίσει. Στο αδια-
νόητο Σήμερα του κορωνοϊού, θεωρήσαμε υποχρέωση μας 
στο Παγκόσμιο Ιπποκρατικό Ινστιτούτο Ιατρών να μοιρα-
στούμε αυτήν τη σπάνια συγκριτική γνώση της αρχαιότη-
τας και του σήμερα, μέσα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά 
δεδομένα, ως ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη νίκη ενάντια 
στον πανδημικό ιό, μέσα από τη διάδοση των ιπποκρατι-
κών αξιών και την προβολή της φιλοσοφίας του Ιπποκρά-
τη στο διεθνή Ιατρικό κόσμο», δήλωσε κατά την έναρξη, ο 
Πρόεδρος του Συνεδρίου, και Πρόεδρος του Παγκόσμιου 
Ιπποκρατικού Ιδρύματος Ελλήνων Γιατρών, Περιφερειάρ-
χης Αττικής και Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ Γιώργος Πατούλης.

Στις επόμενες ενότητες του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν 
οι χώρες που ανέπτυξαν Ιατρική κατά την αρχαιότητα και 
οι επιρροές που δεχτήκαν από τον Ιπποκράτη, η μετέπει-
τα επίδραση της Ιπποκρατικής Ιατρικής και η εξέλιξή της 
μέχρι την σύγχρονη επιστήμη που ασκείται σήμερα. Το 
συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ανάλυση του όρκου του 
Ιπποκράτη. Ο Πρόεδρος κ Γιώργος Πατούλης, ευχαρίστησε 
τους συμμετέχοντες, εξέχοντες επιστήμονες του Αποδή-
μου Ελληνισμού και της διεθνούς ιατρικής κοινότητας, για 
την συνεισφορά και την συμβολή τους στον διεθνή ιατρικό 

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή χιλιάδων 
επιστημόνων από όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε 
το 1ο Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο του Παγκόσμιου 

Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών

Γ. Πατούλης: «Η σημαντική αυτή επιστημονική εκδήλωση απέδειξε ότι η συνεργασία των 
πανταχού Ελλήνων και ξένων Ιατρών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, για την επιτυχή 

διάδοση του Πνεύματος του Ιπποκράτη και την διατήρηση του Όρκου»
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διάλογο με επίκεντρο τον Ιπποκράτη:

 «Η σημαντική αυτή επιστημο-
νική εκδήλωση απέδειξε ότι η 
συνεργασία των πανταχού Ελλή-
νων και ξένων Ιατρών αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο για την 
επιτυχή διάδοση του Πνεύματος 
του Ιπποκράτη και την διατή-
ρηση του Όρκου. Μας τιμά ιδιαί-
τερα το γεγονός ότι σας έχουμε 
κοντά μας στην υλοποίηση του 
Μεγάλου οράματος, για την κα-
θιέρωση της Ιπποκρατικής ευαι-
σθητοποίησης στη Διεθνή ιατρι-
κή κοινότητα, που θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη της χώρας μας, 
αλλά και στην αξιοποίηση του 
κορυφαίου Ελληνικού ιατρικού 
κεφαλαίου που προσφέρει τις 
υπηρεσίες του, στις πέντε ηπεί-
ρους, έχοντας «εξαχθεί» από την 
πατρίδα μας, ιδιαίτερα κατά την 
πρόσφατη δεκαετία της εθνικής 
οικονομικής κρίσης. Με αυτό το 
συνέδριο ο Ιπποκράτης ένωσε τις 
πέντε Ηπείρους σε μια δύσκολη 
περίοδο για την ανθρωπότητα». 

Σημειώνεται ότι στους σκοπούς του 
Παγκοσμίου Ιπποκρατικού Ιατρικού 
Ινστιτούτου, περιλαμβάνονται η δη-
μιουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμά-
των Ιπποκρατικής Ιατρικής φιλοσοφί-
ας, η εκπαίδευση και τη κατάρτιση ια-
τρών και φοιτητών Ιατρικής από όλο 
τον κόσμο, στην Ιπποκρατική Ιατρική, 
όπως και η διασύνδεση των ιατρικών 
σχολών ανά τον κόσμο με την Ιππο-
κράτεια ιατρική φιλοσοφία και Ηθική. 
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα 
του Συνεδρίου, διαρθρώθηκε ως εξής:
Chair: Dimitris Filippou - Antonios Poly-
dorou
11 Prehippocratic epidemics and the 
plague of Athens, Stefanos Geroulanos
From Hippocrates to the translational 
research for the Pandemic Covid-19, 
Manolis Dermintzakis
From Hippocrates to the virus Covid-19 
mutation and the effective ness of vac-
cines nowadays, Elias Mossialos
Effect of Pandemic on the emotional 
health now and post, Pavlos Kymissis
Elizabeth Johnson - Nikos Papantoniou
Influence of Hippocratic medicine on 
Australia Medicine, Marinis Pirpiris
Chinese medicine in antiquity in rela-
tion with Hippocratic Medicine, Peng 
Daiyin
Indian medicine in antiquity in relation 
with Hippocratic Medicine, Dr Sanjay 
Cherian
Egyptian medicine in antiquity in rela-

tion with Hippocratic Medicine, Ayman 
Mohaned Fakhrey
Chair: Daniel Coriu - Mariana Karama-
nou 
A history of Hippocrates studies in Ro-
mania. The Academic School of Bucha-
rest, 18th century, and the teachings of 
Iatrosophy. Octavian Buda
Modern Hippocratic Thermal Medi-
cine, Konstantinos Kouskoukis
Influence of Hippocratic medicine 
on Great Britain Medicine, Kyriaki 
Sonidou
From Holistic Hippocratic medicine to 
the modern Cardiothoracic Surgery 
for children, Afksendios Kalangos
Chair: Christoph K. Naber - Olga Sa-
rantopoulos
The Hippocrates imprint in the con-
temporary interpretation of bio-eth-

ics, Vassilios Papalois
The Impact of Hippocratic medicine on 
the Cyprus Medicine in the antiquity, 
Evagoras Nikolaides
Influence of Hippocrates on Austria 
Medicine, Kurt Widhalm
Influence of Hippocrates on Russian 
Medicine in the Antiquity, Ana- toly F 
Romanchishen
Chair: Panagiotis Skandalakis – Mi-
chael Koutsilieris
Influence of Hippocrates on German 
Medicine, Erich Theo Merholz
Influence of Hippocrates on Italian 
Medicine in the Antiquity, Fabio Zamp-
ieri
From Hippocrates to the New Era of 
Medicine, Natalia Linos
Hippocrates Oath and the latest medi-
cal thoughts, George Dangas



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ38 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται σε όλο το εύρος της Αττικής η δι-
ενέργεια Rapid Test από τις Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι του 
Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της σχετικής Δράσης 
«Ιπποκράτης», που υλοποιείται μετά από σχετική πρωτοβουλία του 
Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. Ειδικό-
τερα την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα από την περασμένη 
Παρασκευή 19 Μαρτίου έως και σήμερα, πραγματοποιήθηκαν 2.432 

rapid tests σε κοινωνικές Δομές, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
και σε πολίτες στις εξής περιοχές: Αγία Παρασκευή, Νίκαια, Ελληνικό, 
Ίλιον, Πεδίο του Άρεως, Γαλατάς, Μέθανα, Βριλήσσια, Περιστέρι, Με-
ταμόρφωση, Ωρωπός, Μεταξουργείο, Καλλιθέα, Κορυδαλλό, Αχαρνές 
και Παλλήνη. Επισημαίνεται πως από την έναρξη της Δράσης, στις 3 
Μαρτίου, έως και σήμερα έχουν διενεργηθεί 9617 Rapid Tests σε όλη 
την Αττική, με έμφαση σε περιοχές που είναι επιδημιολογικά επιβα-
ρυμένες. Τα θετικά περιστατικά που ανευρέθηκαν, επανεξετάστηκαν 
άμεσα και με μοριακή τεχνική και επιβεβαιώθηκαν ως θετικά στο σύ-
νολο τους. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της δράσης υπάρχει συνεχής 
συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στον οποίο 
παρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών. Συ-
ντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας 
Αττικής είναι ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου. Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περι-
φερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Ανταποκρινό-
μενοι στις αυξημένες ανάγκες λόγω της βαριάς επιδημιολογικής εικό-
νας της Αττικής, συνεχίζουμε τους εντατικούς ελέγχους, ενισχύοντας 
το δίχτυ προστασίας για όλους τους πολίτες. Λαμβάνουμε στοχευμέ-
να προληπτικά μέτρα με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες πολιτών, 
που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα 
τους, επενδύοντας στην πρόληψη και στη μέθοδο των γρήγορων 
ιχνηλατήσεων. Μέσα από τη διενέργεια χιλιάδων rapid tests αλλά και 
μοριακών ελέγχων σε όλη την Αττική, με προτεραιότητα τις επιδημιο-
λογικά επιβαρυμένες περιοχές, στοχεύουμε να περιορίσουμε τη δια-
σπορά του ιού, ανακόπτοντας την αλυσίδα μεταδοτικότητας».

Περίπου 10.000 rapid tests έχουν 
διενεργηθεί σε όλη την Αττική από 
τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών 
και Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. και της 
Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο 
της Δράσης «Ιπποκράτης»
Γ. Πατούλης: «Ανταποκρινόμενοι στις 
αυξημένες ανάγκες λόγω της βαριάς 
επιδημιολογικής εικόνας της Αττικής, 
συνεχίζουμε τους εντατικούς ελέγχους, 
ενισχύοντας το δίχτυ προστασίας για 
όλους τους πολίτες»

Τα νεότερα δεδομένα, για την πορεία της επιδημίας, το άνοιγμα των 
σχολείων και των δραστηριοτήτων και τους εμβολιασμούς, συζητήθη-
καν στο πλαίσιο της σύσκεψης, της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας Αττικής που συγκάλεσε ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης. Οι 
εκπρόσωποι των Επιστημονικών Εταιριών που συμμετείχαν στη σύσκε-
ψη παρουσίασαν τα δεδομένα ασφάλειας, για τα εμβόλια για τον Sars-
CoV-2. Όπως επισημάνθηκε τα οφέλη από τον εμβολιασμό υπερτερούν 
κατά πολύ των παρενεργειών. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι ο κίνδυνος 
θρομβοεμβολικού επεισοδίου υφίσταται σε πολύ μικρό ποσοστό, σε 
όλα τα εμβόλια ωστόσο το όφελος για τον λήπτη είναι πιο σημαντικό. 
Για το γενικό πληθυσμό η πιθανότητα για θρομβοεμβολικό επεισόδιο 
είναι 135 φορές μεγαλύτερη από τη πιθανότητα να εμφανιστεί μετά τον 
εμβολιασμό για την Covid-19. Σημειώνεται ότι η δυνητική λήψη προφυ-

λακτικής αγωγής δεν ενδείκνυται καθώς δεν έχει διαπιστωθεί όφελος 
ενώ αντίθετα υπάρχει η πιθανότητα να προκαλέσει αιμορραγίες. Στο 
πλαίσιο της σύσκεψης, συζητήθηκε επίσης το άνοιγμα των δραστηριο-
τήτων και των σχολείων. Η Επιστημονική Επιτροπή του Ι.Σ.Α. εξέφρασε 
τον σκεπτικισμό της, για το άνοιγμα όλων των τάξεων του Λυκείου, πριν 
διαπιστωθεί κατά πόσο λειτουργούν τα self-test και εξοικειωθεί ο πολί-
της με την εφαρμογή τους. Ωστόσο, με δεδομένο ότι είναι απόφαση της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, θα συνταχθούμε για 
τη σωστή εφαρμογή της και στη συνέχεια θα επανεκτιμήσουμε τα δεδο-
μένα. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης τόνισε 
τα εξής: «Αυτή την ώρα που επιχειρείται να επιστρέψουμε σε μια κανο-
νικότητα είναι πιο σημαντική από ποτέ η ατομική ευθύνη. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι εκατοντάδες συνάνθρωποί μας δίνουν τη μάχη για τη ζωή 
τους. Η δική μας απερισκεψία θα απειλήσει τους συνανθρώπους μας. 
Είναι στο χέρι μας να προστατέψουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία 
και να πάρουμε πίσω τη ζωή μας». Στη σύσκεψη συμμετείχαν η κυρία 
Χρυσούλα Νικολάου Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας Αντιπρο-
έδρος ΚΕΣΥ, ο κ. Ανδρέας Πάγκαλης ειδικός Παθολόγος, η κυρία Ευαγγε-
λία Σιαφαρίκα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Β́  Αθήνας. Επίσης οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Εται-
ριών κ.κ. Νικος Καυκάς Καρδιολόγος, Λιαπικού Μαντώ Πνευμονολόγος, 
Νομικού Ευφροσύνη Αιματολόγος. Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη 
του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, Τ.Χατζής, Ι.Κεχρής, 
Π.Λεονάρδου και εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο Π. Ευσταθίου, Συ-
ντονιστής της Ομάδας διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας.

Τα οφέλη από τον εμβολιασμό για 
τον Sars-CoV-2 υπερτερούν των 
παρενεργειών, σύμφωνα με την 
Επιστημονική Επιτροπή του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας Αττικής
Γ. Πατούλης: Είναι στο χέρι μας να 
προστατέψουμε τον εαυτό μας και την 
κοινωνία και να πάρουμε πίσω τη ζωή μας 

Ο Ι.Σ.Α. ενημερώθηκε από τα μέλη του για τα σοβαρά προβλήματα που 
δημιουργεί στην παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών η σημερι-
νή κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044, που αφορά τα 
έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας, σύμφωνα 
με την οποία, η μετακίνηση για λόγους υγείας περιορίζεται μόνον προς 

τις δημόσιες δομές υγείας ως τη Δευτέρα 10 Μαΐου.
Η απόφαση αυτή αφενός εγείρει νομικά ζητήματα αναφορικά με την 
ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής αφετέρου δημιουργεί ανυπέρβλητα 
εμπόδια σε ασθενείς που κάνουν θεραπείες σε ιδιωτικές δομές όπως 
χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες κ.τ.λ και σε έγκυες που έχουν προγραμ-
ματίσει να γεννήσουν σε ιδιωτικά μαιευτήρια.
Ο Ι.Σ.Α. τονίζει ότι ιδιωτικές δομές υγείας και οι ιδιώτες γιατροί έχουν 
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας θέτο-
ντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους και ζητεί να επιτραπούν οι 
μετακινήσεις στις ιδιωτικές δομές υγείας μετά από γνωμάτευση ελευ-
θεροεπαγγελματία ιατρού προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη 
παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών.

Ο Ι.Σ.Α. ζητά να επιτραπούν 
οι μετακινήσεις σε όλες τις 
ιδιωτικές δομές υγείας και να 
επαναδιατυπωθεί η σχετική ΚΥΑ
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Όταν πριν από 200 χρόνια οι υπόδουλοι Έλληνες σή-
κωναν το λάβαρο της Επανάστασης εναντίον της πα-
νίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κανείς δεν 
μπορούσε να φανταστεί ότι το φως της ελευθερίας θα 
διέσπειρε το σκοτάδι της μακραίωνης σκλαβιάς.

Μέσα από τον αγώνα του Ελληνικού Έθνους, επέστρε-
ψαν στην κοιτίδα τους οι αξίες του δυτικού πολιτισμού 
– η ελευθερία, η ισονομία, ο ανθρωπισμός, η ανεξιθρη-
σκία – δίνοντας το φωτεινό παράδειγμα για όλους τους 
λαούς της Ευρώπης.

Στους δύο αιώνες που μεσολάβησαν, η Ελλάδα έζησε 
στιγμές δόξας, ηρωισμού, ευημερίας, αλλά και πολέ-
μους, καταστροφές και επώδυνες δοκιμασίες. Σε κάθε 
περίπτωση, ο αγώνας του ’21 ήταν ο οδηγός για να ξε-

περάσουμε ακόμα και τα πιο δύσκολα εμπόδια, για να 
ανοίξουμε το δρόμο της πατρίδας στο μέλλον.

Σήμερα, που η χώρα βρίσκεται στο μέσο μιας μεγάλης 
παγκόσμιας κρίσης, παίρνουμε δύναμη από το όραμα 
των ηρώων μας. Μαζί, ενωμένοι, αποφασισμένοι, με πί-
στη και αποφασιστικότητα, θα αφήσουμε πίσω μας και 
αυτή τη δυσκολία και θα βαδίσουμε πάλι προς το φως.

Γιατί η πορεία προς το φως, για τους Έλληνες είναι μο-
νόδρομος.

Αυτό είναι το χρέος μας στους ένδοξους προγόνους 
μας, αλλά και στις νέες γενιές.
Ζήτω η Ελευθερία
Ζήτω η αθάνατη Ελλάδα μας.

Δήλωση του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
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Τη δοξολογία στην Μητρόπολη και ακολούθως την στρα-
τιωτική παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώπιον 
της Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελ-
λαροπούλου, του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, επικεφα-
λής και εκπροσώπων κομμάτων αλλά και των επίσημων 
προσκεκλημένων της ελληνικής κυβέρνησης, παρακολού-
θησε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής  Γ. 
Πατούλης, στο πλαίσιο των λαμπρών εορταστικών εκδη-
λώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της 
ελληνικής επανάστασης, που πραγματοποιήθηκαν υπό το 
συντονισμό και της Περιφέρειας Αττικής.
Ο  Γ. Πατούλης υποδέχτηκε στην είσοδο της Μητρόπολης 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου μαζί 
με τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Πρό-
εδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Πρόεδρο της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, τον υπουργό 
Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον δήμαρχο Αθη-

ναίων Κώστα Μπακογιάννη 
και τον Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγό 
Κωνσταντίνο Φλώρο.
Εντός του μητροπολιτικού 
ναού την πολιτειακή και πο-
λιτική ηγεσία υποδέχτηκε ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυ-
μος, που χοροστάτησε στην 
δοξολογία.
Στην τελετή παρέστησαν 
επίσης ο βουλευτής Κώστας 
Σκανδαλίδης, ως εκπρόσω-
πος του ΚΙΝΑΛ, ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Λύσης Κυ-
ριάκος Βελόπουλος, η βου-
λευτής Σοφία Σακοράφα ως 
εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ25, 
η πρόεδρος της επιτροπής 
«Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγ-
γελοπούλου-Δασκαλάκη, οι 
Πρόεδροι του ΣΤΕ, του Άρει-
ου Πάγου και του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου καθώς και 
το σύνολο της ηγεσίας των 
ενόπλων δυνάμεων και των 

σωμάτων ασφαλείας.
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης 
Αττικής μετέβη στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου 
να παρακολουθήσει την καθιερωμένη στρατιωτική παρέ-
λαση, της οποίας προηγήθηκε κατάθεση στεφάνου από 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αικ. Σακελλαροπούλου, τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, 
τον πρίγκιπα Κάρολο της Ουαλίας, τον Ρώσο πρωθυπουρ-
γό Μιχαήλ Μισούστιν και την Γαλλίδα Yπουργό Άμυνας 
Φλοράνς Παρλί, που τιμούν με την παρουσία τους τις φετι-
νές εκδηλώσεις.Στην εξέδρα των επισήμων παρακάθΙ.Σ.Α.ν 
επίσης ο Αρχιγραμματέας ιεράς συνόδου Θεοφιλέστατος 
επίσκοπος Ωρεών κος Φιλόθεος ως εκπρόσωπος του Αρχι-
επισκόπου, ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάïατ, οι πρέσβεις 
και τα μέλη των επίσημων αποστολών των τεσσάρων κρα-
τών, επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων 
ασφαλείας κα.

Στους λαμπρούς εορτασμούς για τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση, που πραγματοποιήθηκαν 

υπό το συντονισμό και της Περιφέρειας, παρουσία 
της Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου, 
του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και των επισήμων 

προσκεκλημένων της ελληνικής κυβέρνησης, ο Πρόεδρος 
του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «Το μήνυμα του 1821 θα είναι πάντα ζωντανό στην καρδιά κάθε Έλληνα και 
κάθε Ελληνίδας και μας δίνει δύναμη για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα 

καλύτερη από αυτή που κληρονομήσαμε»
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να τη-
ρούν με συνέπεια και αυστηρότητα, τα μέτρα ατομικής 
προφύλαξης και κοινωνικής αποστασιοποίησης, εν όψει 
του ανοίγματος των δραστηριοτήτων.
Μάλιστα το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στο πλαίσιο της 

τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.. Τα μέλη του 
Δ.Σ. επισήμαναν την κρισιμότητα της κατάστασης και κά-
λεσαν τόσο τους πολίτες όσο και την πολιτεία να διασφα-
λίσει τις προϋποθέσεις για μια ασφαλή σταδιακή επανα-
φορά στην κανονικότητα. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη να 
ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας, για να καταστεί ισχυρό απέναντι στις υγειονομικές 
απειλές.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης 
τόνισε τα εξής:
«Αυτή την ώρα η ατομική ευθύνη του πολίτη αυτή 
έχει καθοριστική σημασία, για την προστασία τόσο 
τη δική του όσο και της κοινωνίας. Είναι στο χέρι 
όλων μας να επιστρέψουμε με ασφάλεια στη κανονι-
κότητα και να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Παράλληλα, 
στην προσπάθεια να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, έχει μεγάλη σημασία η στρατηγική και μα-
κροπρόθεσμη προοπτική που θα το καταστήσει ισχυ-
ρό, απέναντι σε κάθε τωρινή ή μελλοντική απειλή. 
Μόνο έτσι θα αποτραπεί μια νέα αιμορραγία, του άξι-
ου ιατρικού επιστημονικού προσωπικού μας, προς 
το εξωτερικό που θα αποδυναμώσει περαιτέρω υγει-
ονομικά τη χώρα μας».

Ο Ι.Σ.Α. καλεί τους πολίτες 
της Αττικής, να τηρούν με 
αυστηρότητα και συνέπεια τα 
μέτρα ατομικής προστασίας, 
εν όψει του ανοίγματος των 
δραστηριοτήτων
Γ. Πατούλης: «Αυτή την ώρα, η ατομική 
ευθύνη έχει μεγάλη σημασία. Είναι στο 
χέρι όλων μας η ασφαλής επαναφορά 
στην κανονικότητα» 

Ο Ι.Σ.Α. συνεχίζει την προσπάθεια για τη συσπείρωση του 
Ιατρικού κόσμου ενάντια στην πανδημία. Ο Πρόεδρος του 
Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη των εκπρο-
σώπων των Επιστημονικών Εταιριών Παθολογίας, Γενικής 
Ιατρικής Πνευμονολογίας και Αναισθησιολογίας, αύριο 
στις 10π.μ., με θέμα την περαιτέρω ενσωμάτωση των ιδιω-
τών ιατρών στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας. Μέχρι αυτή την ώρα 61 ιδιώτες γιατροί μέλη του Ι.Σ.Α. 
έχουν ανταποκριθεί στην έκκληση του Υπουργείου Υγείας 
να ενισχύσουν τις δημόσιες δομές. Πρέπει επίσης να επι-

σημανθεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. τίθενται σύσσωμα 
στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για να συνδράμουν 
στην ενίσχυση του ΕΣΥ. «Καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε συ-
σπείρωση. Όλοι μαζί ενωμένοι θα συμβάλλουμε στην ανα-
χαίτιση της πανδημίας και θα σώσουμε ανθρώπινες ζωές. 
Αυτή την ώρα η σκέψη όλων μας είναι στους ασθενείς που 
αγωνίζονται για τη ζωή τους. Η κριτική και η εσωστρέφεια 
είναι για την επόμενη ημέρα. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι 
ιδιώτες γιατροί το κρίσιμο αυτό διάστημα έχουν προσφέ-
ρει σημαντικές υπηρεσίες κρατώντας ανοιχτά τα ιατρεία 
τους και στηρίζοντας την ΠΦΥ, που αποτελεί σημαντικό πυ-
λώνα στην υγειονομική θωράκιση ενάντια στην πανδημία.

Με ενότητα και ομοψυχία θα δώσουμε τη μάχη για τον 
ασθενή, τη δημόσια υγεία και την πατρίδα», τονίζει ο Πρό-
εδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης.

Έκτακτη σύσκεψη των 
επιστημονικών εταιριών για 
την ενσωμάτωση των ιδιωτών 
ιατρών στο ΕΣΥ συγκαλεί 
ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.

Γ. Πατούλης: «Καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε 
συσπείρωση και ομοψυχία στη μάχη ενάντια 
στην πανδημία»

Αναφορικά με την αστική Ευθύνη των ιδιωτών ιατρών 
που θα ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με 
δεδομένο ότι τέθηκε το σχετικό ερώτημα από μέλη του 
Ι.Σ.Α., ο Πρόεδρος  Γ. Πατούλης ζήτησε την εισήγηση της 
Νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου, για το θέμα.
Στην σχετική ανακοίνωση που απεστάλη τους ιδιώτες ια-
τρούς μέλη του Ι.Σ.Α., διευκρινίζονται τα εξής:
«Επειδή πολλοί από σας με αφορμή το κάλεσμα να συν-

δράμετε έμπρακτα στον αγώνα της πολιτείας για την 
κάλυψη των επιτακτικών αναγκών ενίσχυσης του ΕΣΥ, 
διερωτάσθε για ζητήματα αστικής ιατρικής ευθύνης, 
οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, με την ένταξή σας στο ΕΣΥ, δεν υπέχετε 
ατομική αστική ευθύνη. Συγκεκριμένα, οι ιατροί (ιδιώτες) 
που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία του 
ΕΣΥ με βάση σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ενεργούν στην 
περίπτωση αυτή ως όργανο του Δημοσίου και δεν υπέ-
χουν ατομική αστική ευθύνη έναντι του τρίτου (ασθενή 
ή συγγενών του). 
Για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ευθύνεται για απο-
ζημίωση μόνο το δημόσιο Νοσοκομείο, τυχόν δε αγωγή, 
κατά το μέρος που στρέφεται κατά του ιατρού θα είναι 
απορριπτέα ως απαράδεκτη».

Διευκρινήσεις σχετικά με 
την αστική Ευθύνη ιδιωτών 
ιατρών που θα ενισχύσουν 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας βρίσκει για δεύτερη χρονιά 
την Ελλάδα και την ανθρωπότητα να βιώνει μία πρωτόγνωρη 
υγειονομική κρίση που συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της 
κοινωνίας, της οικονομίας και των υγειονομικών συστημάτων. 
Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας «χτίζοντας ένα 
πιο δίκαιο και υγιή κόσμο» είναι επίκαιρο περισσότερο από ποτέ 
καθώς η πανδημία ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο τις ανισότη-
τες στην πρόσβαση στην υγεία και την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Η χώρα μας στη με-
γάλη αυτή μάχη που δίνει το τελευταίο χρόνο απέδειξε ότι στις 

δύσκολες στιγμές, οι δυνάμεις της κοινωνίας και της πολιτείας 
συστρατεύονται κάτω από την κοινή προσπάθεια. Πρωταγωνι-
στής σε αυτή τη μάχη είναι το αξιόμαχο υγειονομικό προσωπικό 
που με αυταπάρνηση στάθηκε δίπλα στον πολίτη και στον ασθε-
νή, προσφέροντας την κρίσιμη αυτή ώρα πολύτιμες υπηρεσίες. 
Το πρόσωπο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι ο ανώνυμος 
γιατρός, νοσηλευτής, τραυματιοφορέας ο εργαζόμενος στο σύ-
στημα υγείας που μπήκε στην πρώτη γραμμή της μάχης, ενάντια 
στον αόρατο εχθρό. Η Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθηνών από την πρώτη στιγμή της πανδημίας ανέπτυξαν ένα 
οργανωμένο σχέδιο δράσης και με στοχευμένες στρατηγικές πα-
ρεμβάσεις έχουν συνδράμει σημαντικά στην υγειονομική θωρά-
κιση της Αττικής. Αυτό το οποίο αποκομίσαμε αυτό το χρόνο είναι 
η συνειδητοποίηση του πόσο μεγάλη αξία έχει για όλους μας η 
υγεία και πόσο σημαντικό είναι ένα ισχυρό σύστημα περίθαλψης 
που βρίσκεται κοντά στο πολίτη, από το πρώτο στάδιο που είναι 
η πρόληψη μέχρι τη θεραπεία και τη μετανοσοκομειακή φροντί-
δα. Παράλληλα αναδείχθηκαν η σημασία της ατομικής ευθύνης, 
η ανάγκη για εμπιστοσύνη στα επιστημονικά επιτεύγματα και η 
αξία της συσπείρωσης όλων των δυνάμεων της επιστήμης και της 
κοινωνίας, για την προστασία του πολίτη. Η φαρέτρα της επιστή-
μης ενάντια στην πανδημία, ενισχύεται διαρκώς και η νίκη είναι 
κοντά. Είναι όμως και στο χέρι μας να προστατέψουμε τον εαυτό 
μας και τους συμπολίτες μας. Με ομοψυχία και ενότητα, σύντομα 
θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω.

Μήνυμα του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη 
Αττικής, για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Γ. Πατούλης: Πρωταγωνιστής της σημερινής ημέρας είναι ο ανώνυμος λειτουργός της υγείας 
που με αυταπάρνηση δίνει τη μάχη ενάντια στην πανδημία.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορού-
με» τον Ι.Σ.Α. και τον Ιερό Ναό Προφήτου Δανιήλ, διοργανώνουν 
αύριο Παρασκευή 9 Απριλίου δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

για τη στήριξη των αναγκών του Νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ». Η δρά-
ση θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Προφήτου Δανιήλ στο 
Μεταξουργείο, Λεωφόρος Αθηνών 17, από τις 10.00 π.μ. έως τις 
14:00 μ.μ.. Το αίμα θα διατεθεί στο Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ». Τον 
συντονισμό και την ευθύνη οργάνωσης της Αιμοδοσίας από την 
πλευρά της Περιφέρειας Αττικής έχει η Σύμβουλος Άθλησης του 
Περιφερειάρχη Αττικής Χ. Γαλανοπούλου. Σε μήνυμά του ο Πρό-
εδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επιση-
μαίνει τα εξής: «Απευθύνουμε στους συμπολίτες μας κάλεσμα 
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, προκειμένου να καλύψουμε τις 
ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων με αυτό το πολύτιμο αγαθό, 
το αίμα. Στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω 
πανδημίας, οφείλουμε όλοι μας να συμβάλουμε προκειμένου να 
διατηρηθεί σε κανονικά επίπεδα η προσφορά αίματος για τους 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.»
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τηρούνται 
αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας από τον covid-19. Οι Εθελο-
ντές Αιμοδότες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική 
τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύεται 
η ταυτοπροσωπία και μια απλή ιδιόχειρη ατομική και ενυπόγρα-
φη δήλωση, που να αναφέρει ότι μετακινείται για να προσφέρει 
εθελοντικά αίμα στην περιοχή που διενεργείται η Εθελοντική 
Αιμοδοσία, καθώς και τον ακριβή τόπο και ώρα που πραγματο-
ποιείται η αιμοδοσία. Επίσης μπορούν να ζητούν και Βεβαίωση 
από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας που διενεργεί την αιμοληψία για 
την επιστροφή στην οικία τους.

Η Περιφέρεια Αττικής σε 
συνεργασία με το «Όλοι Μαζί 
Μπορούμε» και τον Ι.Σ.Α. 
διοργανώνουν εθελοντική 
αιμοδοσία για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», 
στον Ιερό Ναό Προφήτου Δανιήλ 
στο Μεταξουργείο
Γ. Πατούλης: «Όλοι μαζί συμβάλλουμε 
στη στήριξη του υγειονομικού μας 
συστήματος. Την κρίσιμη αυτή 
περίοδο συμμετέχουμε έμπρακτα σε 
δράσεις κοινωνικού εθελοντισμού 
και συμβάλλουμε στην προσπάθεια 
εξασφάλισης επάρκειας αίματος» 
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση τυχαιοποιημένης δειγματοληψί-
ας για επιδημιολογικούς σκοπούς του κορωνοϊού SARS-CοV-2 
με την διαδικασία των Rapid test στην Περιφέρεια της Αττικής, 
που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης», μετά 
από σχετική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη. 
Ακολουθεί η δεύτερη φάση όπου τα εξειδικευμένα κλιμάκια 
Ιατρών και Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής 
θα εστιάσουν σε πιο στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές που 
είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες επιδημιολογικά. Ειδικότερα από 
τις αρχές Μαρτίου οπότε και ξεκίνησε η Δράση έως και σήμε-
ρα διενεργήθηκαν 16364 rapid test σε περισσότερους από 26 
Δήμους της Αττικής, ενώ στους 3656 ανήλθαν οι έλεγχοι που 
διενεργήθηκαν την τελευταία εβδομάδα, από την Παρασκευή 
2 Απριλίου έως και σήμερα 9 Απριλίου. Μεταξύ των Δομών που 
πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, συμπεριλαμβάνονται και 22 Μο-
νάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων 
πραγματοποιήθηκαν rapid test σε όλες τις Δομές της Περιφέρει-
ας, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αρμόδιους Αντιπεριφε-

ρειάρχες.Στο διάστημα της Α’ Φάσης τα κλιμάκια του Ι.Σ.Α. και 
της Περιφέρειας επισκέφθηκαν τους Δήμους Περάματος, Σαλα-
μίνας, ΚαΙ.Σ.Α.ριανής, Πειραιά, Παπάγου-Χολαργού, Περιστε-
ρίου, Κρωπίας, Νέας Σμύρνης, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Αγίας 
Παρασκευής, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Μεταμόρφωσης, Ωρω-
πού, Πετρούπολης, Ιωνίας, Ηρακλείου, Γλυφάδας, Αχαρνών, 
Πεύκης-Λυκόβρυσης, Ελευσίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Αυλώνα, 
Μάνδρας, Ραφήνας-Πικερμίου, Χαλανδρίο, Αθήνας, Αιγάλεω, 
Ασπροπύργου, Παιανίας, Παλαιού Φαλήρου, Μοσχάτου, Αργυ-
ρούπολης, Παλλήνης, Καλλιθέας, Μελισσίων, Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης. Έλεγχοι έγιναν, μεταξύ άλλων σε κοινωνικές δο-
μές, σε ειδικά σχολεία και σε πολίτες με κινητικά προβλήματα.
Επισημαίνεται πως τα θετικά περιστατικά που ανευρέθηκαν, 
επανεξετάστηκαν άμεσα και με μοριακή τεχνική. Η συγκεκριμέ-
νη διαδικασία διασφαλίζει το αποτέλεσμα και δίνει την δυνατό-
τητα ενημέρωσης της Εθνικής Πλατφόρμας του μητρώου COVID 
της HΔIKA, αλλά και εντοπισμού της περιοχής και της πληθυ-
σμιακής ομάδας, από την οποία προέρχεται, η συγκεκριμένη 
λοίμωξη. Όλα τα αποτελέσματα καταγράφηκαν στην Εθνική 
Πλατφόρμα και ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του Ι.Σ.Α.. 
Συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττι-
κής και του Ι.Σ.Α. είναι ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου, ενώ υπεύθυνη 
επικοινωνίας ΚΕΠΙΧ είναι η Χ. Γαλανοπούλου. Με αφορμή την 
ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Δράσης «Ιπποκράτης», ο Πρόε-
δρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, αφού 
ευχαρίστησε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που 
συμμετέχει στη Δράση, εξαίροντας την άοκνη προσπάθεια τους 
σε καθημερινή βάση, επισήμανε σχετικά:
«Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των ελέγχων με rapid test σε 
ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών σε όλη την Αττική, με έμφαση 
αυτές που είναι στο «κόκκινο» και συνεχίζουμε με τη β’ φάση 
όπου τα κλιμάκια μας θα κινηθούν πιο στοχευμένα, με στόχο 
την αποτελεσματικότερη ιχνηλάτηση. Στοχευμένα και μεθοδι-
κά συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας των πο-
λιτών, αξιοποιώντας το σημαντικό μας εργαλείο που λέγεται 
πρόληψη. Η κοινωνική προσφορά, η δυνατότητα της συνδυα-
σμένης πληροφόρησης από το τηλεφωνικό μας κέντρο 1110, της 
κλινικής εξέτασης και της αξιολόγησης των εξεταζόμενων, αλλά 
και της ενημερωτικής υποστήριξης με ειδικά φυλλάδια, αποτέ-
λεσαν και αποτελούν τις προτεραιότητές μας, αυτή την πολύ 
δύσκολη περίοδο».

Στα 16364 ανέρχονται τα rapid tests 
που έχουν διενεργηθεί σε όλη την 
Αττικής από τα εξειδικευμένα κλιμάκια 
Ιατρών και Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. 
και της Περιφέρειας Αττική, από τις 
αρχές Μαρτίου, που ολοκληρώθηκε η 
Α΄ Φάση της Δράσης «Ιπποκράτης», 
η οποία υλοποιείται με πρωτοβουλία 
του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και 
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη
Γ. Πατούλης: «Στοχευμένα και μεθοδικά 
συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δίχτυ 
προστασίας των πολιτών, αξιοποιώντας 
το σημαντικό μας εργαλείο που λέγεται 
πρόληψη»

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για τη μετακίνηση του πληθυσμού 
το Πάσχα και το άνοιγμα των εκκλησιών, θα πρέπει να είναι τεκμη-
ριωμένες με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, την εμβολιαστική 
κάλυψη του πληθυσμού και τα νέα εργαλεία, όπως είναι τα self-
test, τόνισε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής  Γ. 
Πατούλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ1. Ειδικότερα, 

μεταξύ άλλων ο κ. Πατούλης επεσήμανε τα εξής: «Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό το γεγονός ότι από τους 1,7 εκατ. συμπολίτες μας άνω 
των 70 ετών, το 63% έχει εμβολιαστεί. Μπορούμε λοιπόν με επι-
στημονικά κριτήρια και συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως τα Rapid 
test που μπορούν να γίνονται εντατικά σε Περιφερειακό επίπεδο 
μαζί με τα self-test, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να ανοίξει η δια-
περιφερειακή μετακίνηση το Πάσχα. Επίσης συντεταγμένα, με ιδι-
αίτερη προσοχή, θα μπορούσαμε να δούμε το άνοιγμα των εκκλη-
σιών, τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Φέτος είμαστε πολύ 
καλύτερα από την περσινή χρονιά. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
εμβολιασμένων που μπορούν να κινηθούν με σχετική ασφάλεια 
και παράλληλα με την αξιοποίηση των self-test και την τήρηση 
των αυστηρών κανόνων προστασίας, όπως είναι οι μάσκες και οι 
αποστάσεις, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανοίξουν οι εκ-
κλησίες. Είναι κρίσιμο να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό 
των κληρικών και των εκπαιδευτικών. Επίσης στο προσωπικό που 
ασχολείται με τον τουρισμό καθώς η Ελλάδα του Ιπποκράτη οφεί-
λει να παρέχει ασφαλείς τουριστικές διακοπές, στον ξένο τουρίστα 
που επιθυμεί να μας επισκεφθεί το φετινό καλοκαίρι».

Συνέντευξη του Προέδρου 
του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη, στην ΕΡΤ1
Γ. Πατούλης: «Να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο το Πάσχα να επιτραπούν 
οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις και 
να ανοίξουν οι εκκλησίες, με αυστηρά 
μέτρα προστασίας»
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Για την πορεία υλοποίησης των rapid test, καθώς και για τη σημαντι-
κή συμβολή του τηλεφωνικού κέντρου 1110 σε θέματα πληροφόρη-
σης και ψυχολογικής στήριξης, στο πλαίσιο της δράσης «Ιπποκρά-
της» που πραγματοποιείται από εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και 
Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α., είχε την ευκαιρία 
να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια 
της χθεσινής επίσκεψής του στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Ο Γ. Πατούλης 
απευθυνόμενος προς το Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στους 
ψυχολόγους και συνολικά στο στελεχιακό δυναμικό της ομάδας που 
πλαισιώνει τη δράση εξέφρασε την ικανοποίηση του για το κοινωνι-
κό έργο που πραγματοποιείται «αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Το-
πική Αυτοδιοίκηση και η επιστημονική κοινότητα μπορούν να συμ-
βάλουν στην καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. ευχήθηκε σε όλους καλό Πάσχα 
και εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του για την σημαντική συμβολή 
τους στο όλο εγχείρημα «το οποίο είναι μοναδικό, όχι μόνο σε εθνικό, 
αλλά και διεθνές επίπεδο». «Με τη συμβολή του εξειδικευμένου στε-

λεχιακού δυναμικού μας πετύχαμε να ενισχύουμε το δίχτυ προστα-
σίας των πολιτών. Καθοριστική η συμβολή των κλιμακίων μας στο 
ασφαλές άνοιγμα των Ιερών Ναών της Αττικής στο προσωπικό των 
οποίων διενεργήσαμε όλη την Μεγάλη εβδομάδα rapid test», σημεί-
ωσε μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης.

Πάνω από 2000 τα test που διενεργήθηκαν στο προσωπικό των 
Ι. Ναών της Αττικής
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής του Κέντρου 
Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α. Δρ. Πάνος Ευ-
σταθίου, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή 
23/04 έως και Μ. Πέμπτη 29/04 ανέρχονται στους 4.236, ενώ συνο-
λικά από τις 3/03/21 που έχει ξεκινήσει η δράση μέχρι χθες 29/04/21 
έχουν υλοποιηθεί 24.591 Rapid test. Όλη τη διάρκεια της Μεγάλης 
Εβδομάδας, μετά την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Προεδρος του 
Ι.Σ.Α. ,σε συνεργασία με την Μητρόπολη Αθηνών διενεργήθηκαν 
πάνω από 2.000 test στους ιερείς και στο προσωπικό των Ιερών 
Ναών της Αττικής.  Οι κινητές ομάδες από 23/4/21 έως και 29/4/21 
για λήψεις Rapid Tests επισκέφτηκαν τις παρακάτω περιοχές: Ελευ-
σίνα, Παλαιό Φάληρο, Μπραχάμι, Αθήνα, Ζωγράφου, Νέα Πεντέλη, 
Χολαργός, Παπάγου, Άνω Πατήσια, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ηλιούπολη, 
Κηφισιά, Χαλάνδρι, Ψυχικό, Παγκράτι, Παλαιό Ηράκλειο, Περιστέρι, 
Γαλάτσι, Πειραιάς, Γλυφάδα και Παιανία. Τον Γ. Πατούλη συνόδευαν 
κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Επιχειρήσεων μέλη της μικτής επι-
τροπής παρακολούθησης υλοποίησης του σχεδίου Δράσης «Ερμής» 
της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α.. Ειδικότερα τα μέλη του ΔΣ του 
Ι.Σ.Α. Λίλλιαν Μαρκάκη, Σπύρος Προβατάς Παναγιώτης Ψυχάρης , 
Πολυτίμη Λεονάρδου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρ-
χης Υγείας Αθανάσιος Βαθιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης Μαίρη Κουρή 
και Σοφία Αλυμάρα. Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση μεταξύ άλλων 
παρόντες ήταν ο υπεύθυνος του Κέντρου Επιχειρήσεων ΚΕΠΙΧ Γιώρ-
γος Στεφανάκος καθώς και η υπεύθυνή επικοινωνίας του Κέντρου 
Χριστίνα Γαλλανοπούλου.

Στα 24.591 ανέρχονται τα rapid test που έχουν διενεργηθεί 
από τις αρχές Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου 2021 σε όλη 
την Αττική από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και 

Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής στο 
πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης»

Γ. Πατούλης: «Με τη συμβολή του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας 
πετύχαμε να ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας των πολιτών. Καθοριστική η 
συμβολή των κλιμακίων μας στο ασφαλές άνοιγμα των Ιερών Ναών της Αττικής στο 
προσωπικό των οποίων διενεργήσαμε όλη την Μεγάλη εβδομάδα rapid test»

«Το συντεταγμένο άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους θα 
αποτρέψει τις ανεξέλεγκτες συγκεντρώσεις νεαρών ατόμων που εγκυ-
μονούν μεγάλο κίνδυνο διασποράς του ιού», τόνισε ο Πρόεδρος του 
Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής  Γ. Πατούλης, σε δηλώσεις του στον 
τηλεοπτικό Σταθμό ΣΚΑΙ. Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης επεσήμανε μεταξύ 
άλλων τα εξής: «Είναι κατανοητό, ότι μετά από τη μακρά και δύσκολη 
περίοδο της καραντίνας, ο κόσμος έχει ανάγκη από εκτόνωση και ψυ-
χική ανάταση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι περισσότερο ασφαλές το άνοιγ-
μα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους, με αυστηρούς όμως κανόνες, 

τους οποίους θα έχουν την ευθύνη να τηρούν οι καταστηματάρχες. 
Προκειμένου μάλιστα να αποτραπούν ο ανεξέλεγκτος συνωστισμός 
και οι συγκεντρώσεις σε σπίτια κατά τη διάρκεια της εορταστικής πε-
ριόδου, θα πρέπει η εστίαση να ανοίξει άμεσα και συντεταγμένα, με 
αστυνόμευση για την τήρηση των κανόνων. Το άνοιγμα των δια περι-
φερειακών μετακινήσεων είναι μια δύσκολη εξίσωση, στην οποία θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι περισσότεροι από 700.000 πολίτες άνω 
των 70 ετών δεν είναι εμβολιασμένοι, ενώ οι δομές Υγείας σε ένα μεγά-
λο μέρος της χώρας πιέζονται ασφυκτικά. Ωστόσο, όσοι έχουν εμβολι-
αστεί θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, εάν το 
επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως θα έχουν διαμορφω-
θεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Με δεδομένο τον εμβολιασμό ενός 
αρκετά μεγάλου αριθμού πολιτών υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας τα 
selftest και τηρώντας τις αποστάσεις, θα μπορούσαν και οι εκκλησίες 
να ανοίξουν αυτή τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης».

Δηλώσεις του Προέδρου του Ι.Σ.Α. 
και Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου 
Πατούλη για το άνοιγμα των 
δραστηριοτήτων
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Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή εκατοντάδων γιατρών της Αττι-
κής, πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ημερίδα με θέμα, «Ο ρόλος της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στη φροντίδα των ασθενών με COVID 
– 19, σε κατ’ οίκον νοσηλεία» που συνδιοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Έγκριτοι επιστήμονες παρου-
σίασαν όλα τα νεότερα δεδομένα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της 
Covid-19 λοίμωξης, την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιοαγγεια-
κών εκδηλώσεων και των θρομβοεμβολικών επεισοδίων καθώς και τον 
εμβολιασμό για την Sars-CoV-2. Τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής 
υγειονομικής κρίσης. Μετά το πέρας των ομιλιών απαντήθηκαν τα ερω-
τήματα, που διατύπωσαν οι εκατοντάδες γιατροί, οι οποίοι παρακολου-
θούσαν την Ημερίδα. Τις εργασίες άνοιξαν ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Πε-
ριφερειάρχης Αττικής κ.  Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά κ. Νίκος Πλατανησιώτης ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα. Προεδρείο και Οργα-
νωτική Επιτροπή ήταν οι κ.κ. Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, Παύλος Σαρώφ, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά, Αναστάσιος Χατζής, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο 
Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο της Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας που αποτελεί το ανάχωμα για να μην καταλήξουν 

οι ασθενείς με σοβαρές επιπλοκές στα νοσοκομεία, τονίζοντας μεταξύ 
άλλων τα εξής: «Έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή της πανδη-
μίας, τον καθοριστικό ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην 
αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης αυτής υγειονομικής κρίσης που αντι-
μετωπίζει η ανθρωπότητα και η χώρα μας. Οι ιδιώτες γιατροί της Αττι-
κής έπραξαν το χρέος τους και κράτησαν ανοιχτά τα ιατρεία τους ακόμα 
και κατά το πρώτο διάστημα που οι συνθήκες ήταν αβέβαιες. Σήμερα 
είναι η ώρα που ο ρόλος της ΠΦΥ είναι πιο σημαντικός από ποτέ, τόσο 
στην παρακολούθηση των ασθενών με Covid-19, προκειμένου να απο-
τραπούν οι σοβαρές επιπλοκές και να μην καταλήξουν στα νοσοκομεία, 
όσο και μετά τη λοίμωξη, στο στάδιο της αποθεραπείας. Οφείλουμε ως 
γιατροί, της χώρας του Ιπποκράτη, να καταδείξουμε τις δυνατότητες 
μας να κερδίσουμε τον πόλεμο της πανδημίας, με την συμμαχία των ια-
τρικών λειτουργών και αξιοποιώντας όλες μας τις εφεδρείες». 

Το πρόγραμμα της Ημερίδας διαρθρώθηκε ως εξής:
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Στυλιανός Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, ΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ 
& Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας COVID – 19 Μία κατ’ 
εξοχήν αναπνευστική νόσος: πρώιμη αντιμετώπιση 
ΚΑΥΚΑΣ Νικόλαος Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος 
ΓΝΑ ΚΑΤ & Μέλος ΔΣ Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 
COVID – 19 Κάρδιο-αγγειακές εκδηλώσεις & η αντιμετώπιση τους 
ΣΑΜΑΡΚΟΣ Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξε-
ων, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» & Ταμίας 
ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας 
COVID – 19 Ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης ασθενών από την ΠΦΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ Ευφροσύνη Διευθύντρια Αιμοδοσίας, Τμήματος Αιμόστασης 
& Κέντρου Αιμορροφιλικών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ & Πρόεδρος Διοικούσας 
Επιτροπής Τμήματος Αιμόστασης της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρεί-
ας COVID – 19 Πρόληψη & αντιμετώπιση θρομβοεμβολικών επεισοδίων 
ΜΑΡΙΝΟΣ Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής – Προληπτι-
κής Ιατρικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατι-
στικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ & Ταμίας ΔΣ του Ι.Σ.Α. COVID – 19 Ο ρόλος 
των ιατρών της ΠΦΥ στην προώθηση του εμβολιασμού 
ΨΥΧΑΡΗΣ Παναγιώτης Ορθοπαιδικός, Διευθυντής ΕΣΥ Κέντρου Υγείας 
Βύρωνα, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονι-
κού Υγειονομικού Προσωπικού ΠΦΥ & Μέλος ΔΣ του Ι.Σ.Α. COVID – 19 Ο 
ρόλος των Κέντρων Υγείας στην προώθηση του εμβολιασμού

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων γιατρών της Αττικής, 
πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα, 
«Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στη φροντίδα 
των ασθενών με COVID – 19, σε κατ’ οίκον νοσηλεία»
Γ. Πατούλης: «Η ΠΦΥ είναι σημαντικός 
πυλώνας στην μάχη ενάντια στην 
πανδημία και πρέπει να ενισχυθεί 
και να ισχυροποιηθεί» 

Διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ.  Γ. 
Πατούλης με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Κων/νο Τσαγκαρόπουλο και 
την κ. Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παυ-
λίνα Καρατσιώτου, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει ενόψει 
της «γνωστοποίησης» των στοιχείων των ιατρών — μελών των Επιτρο-
πών των ΚΕΠΑ. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ι.Σ.Α. είχε ήδη απευθύνει 
σχετική επιστολή αναδεικνύοντας το θέμα και τη σοβαρότητά του, με 
γνώμονα τη διασφάλιση της αμεροληψίας και ελεύθερης έκφρασης της 

άποψης των ιατρών μελών των ΚΕΠΑ. Το ζήτημα αναγνωρίστηκε πράγ-
ματι ως σοβαρό, στο πλαίσιο μίας γόνιμης συζήτησης, που ανέκυψε 
μετά από σχετική απόφαση του ΝΣΚ. Από τον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α. Γ. Πα-
τούλη τονίστηκε πως η γνωστοποίηση αυτών των ονομάτων δεν είναι 
αναγκαία για την άσκηση του δικαιώματος κάθε πολίτη-ασθενή να προ-
σφύγει στη δικαιοσύνη ή κάποιο άλλο δικαίωμα του. Επιπλέον η γνώ-
ση των ονομάτων των ιατρών δεν διασφαλίζει κάποιο συμφέρον του, 
καθώς ο ασθενής έχει δικαίωμα να προσφύγει έτσι κι αλλιώς στη δικαι-
οσύνη ή στη δευτεροβάθμια επιτροπή ανεξάρτητα από το αν γνωρίζει 
ή όχι τα ονόματα των ιατρών. Σε τίποτα δεν εισφέρει η γνωστοποίηση 
των ονομάτων παρά μόνο αποτελεί ένα μοχλό πίεσης, ώστε ο ιατρός 
να πιέζεται για να βγάλει μια απόφαση προς όφελος του ασθενούς, 
ώστε να μην έχει εμπλοκή με τη δικαιοσύνη ή με τον ίδιο τον ασθενή. Το 
ζητούμενο είναι να ωφελούνται εκείνοι που πράγματι το δικαιούνται. 
Από την πλευρά του ο κ. Τσαγκαρόπουλος επεσήμανε ότι ο ΕΦΚΑ και η 
ΓΓΚΑ θα λάβουν την πρωτοβουλία για την με ρητή νομοθετική ρύθμιση 
απαλλαγή των ιατρών από κάθε ευθύνη, ως εκ της ιδιότητάς τους των 
ελεγκτών, ώστε απερίσπαστοι να αποφαίνονται στο πλαίσιο των κα-
θηκόντων τους.  Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος 
του Ι.Σ.Α. Φ. Πατσουράκος, η προϊσταμένη της Νομικής υπηρεσίας Ε. 
Παπαευγγέλου και ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος Θ. Μπαρμπούρης.

Συνάντηση του Προέδρου του Ι.Σ.Α. 
με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, 
ενόψει της «γνωστοποίησης» 
των στοιχείων των ιατρών — μελών 
των Επιτροπών των ΚΕΠΑ
Γ. Πατούλης: «Το ζητούμενο είναι 
να ωφελούνται εκείνοι που πράγματι 
το δικαιούνται»
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Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί 
Μπορούμε», τον Ι.Σ.Α. και τον Ιερό Ναό Προφήτη Δανιήλ, 
πραγματοποίησαν χθες 9 Απριλίου δράση Εθελοντικής Αι-
μοδοσίας.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα θερμή και συ-
γκεντρώθηκαν δεκάδες φιάλες αίματος, οι οποίες θα δια-
τεθούν για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Νο-
σοκομείου «ΕΛΠΙΣ». Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια 
της αιμοδοσίας τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προστα-
σίας από τον covid-19.
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής του ευχαρίστησε θερμά, τον 
εφημέριο του Ι.Ν. Προφήτη Δανιήλ Σπύρο Παπασπύρο, το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε στην 
εθελοντική αιμοδοσία. Όπως επισήμανε, η προσφορά των 
εθελοντών αιμοδοτών είναι ιδιαίτερα σημαντική και βοη-
θάει καθοριστικά στην κάλυψη των ελλείψεων, οι οποίες 
είναι ακόμα μεγαλύτερες λόγω της πανδημίας.
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Σπύρο Παπα-
σπύρου και όλους τους κατοίκους της περιοχής που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας προσφέροντας εθελοντικά 
ένα από τα υπέρτατα αγαθά, το αίμα τους. Τέτοιου είδους 
προσφορές σώζουν ζωές και συμβάλουν στη δημιουργία 
μιας κυψέλης αγάπης και ελπίδας. Η Περιφέρεια Αττικής 
συνεχίζει την πρωτοβουλία διοργάνωσης εθελοντικών 
αιμοδοσιών και μάλιστα δύο φορές του μήνα, θέλοντας 
να συμβάλλει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημί-
ας, με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, στην 
ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας που αφορά στην κάλυ-
ψη των αναγκών αίματος. Θέλω να ευχαριστήσω και τους 
συνεργάτες μου, την κυρία Γαλανοπούλου, αλλά και όλους 

τους εθελοντές αιμοδότες που ανταποκρίνονται στο κά-
λεσμα μας, ως συμπαραστάτες της ζωής. Η ανταπόκριση 
των πολιτών μας δίνει δύναμη και θάρρος να συνεχίσουμε 
αυτή την προσφορά αγάπης».

Από την πλευρά του ο εφημέριος του Ιερού Ναού Σπύρος 
Παπασπύρου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη συμ-
βολή του στη συγκεκριμένη εθελοντική δράση του Ιερού 
Ναού, η οποία έχει διάρκεια 20 χρόνων. Επίσης ευχαρί-
στησε την τοπική κοινωνία του 3ου και 4ου διαμερίσματος 
της Αθήνας, η οποία με τη υποστήριξη και τη βοήθειά της 
συμβάλει έμπρακτα σε όλες τις φιλανθρωπικές και τις κοι-
νωνικές δράσεις. Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α. 
και Περιφερειάρχη επισήμανε: «Από την πρώτη στιγμή του 
έργου σας, είσαστε συμπαραστάτης μας γενικότερα στο 
εκκλησιαστικό, αλλά και ιδιαίτερα στο κοινωνικό και φι-
λανθρωπικό μας έργο. Είναι τιμή μας που σας έχουμε σήμε-
ρα εδώ στην αιμοδοσία της ενορίας του Προφήτη Δανιήλ».

Στο έργο της ενορίας και του εφημέριου αναφέρθηκε και 
ο κ. Γ. Χατζηλάος, ειδικός παθολόγος και συντονιστής της 
εθελοντικής αιμοδοσίας του Ελπίς. Τον συντονισμό από 
την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής είχε η ειδική συνερ-
γάτης Άθλησης του Περιφερειάρχη Αττικής Χριστίνα Γαλα-
νοπούλου. Στην αιμοδοσία παραβρέθηκαν η εκπρόσωπος 
της Κοινότητας του 3ου Διαμερίσματος Α. Σιγάλα, ο Συνερ-
γάτης του Αντιδημάρχου Υγείας Δ. Αθηναίων Λ. Κεραμύ-
δας, κ.α. 
Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους χορηγούς Vikos 
Water για την προσφορά του νερού και τον κ. Δ. Χριστο-
φιλέα, ιδιοκτήτη του Δειπνοσοφιστηρίου για τα γεύματα 
των εθελοντών.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ι.Σ.Α. 
και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» συνεχίζει τις δράσεις 

εθελοντικής αιμοδοσίας
Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να συμβάλει στην εθνική 

προσπάθεια κάλυψης των ελλείψεων σε αίμα διοργανώνοντας κάθε μήνα δύο 
εθελοντικές αιμοδοσίες. Η ανταπόκριση των πολιτών μας δίνει δύναμη και θάρρος 

να συνεχίσουμε αυτή την προσφορά αγάπης» 
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Μετά την ολοκλήρωση της πρώτη φάσης πριν από μια εβδομάδα, 
συνεχίζεται με τη δεύτερη φάση η τυχαιοποιημένη δειγματοληψία 
για επιδημιολογικούς σκοπούς του κορωνοϊού SARS-CοV-2 με την 
διαδικασία των Rapid test στην Περιφέρεια της Αττικής. Όπως και 
στην πρώτη φάση, έτσι και στη δεύτερη, τα εξειδικευμένα κλιμάκια 
Ιατρών και Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής, θα 
εστιάζουν σε πιο στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές που είναι ιδι-
αίτερα επιβαρυμένες επιδημιολογικά. Τα test διεξάγονται στο πλαί-
σιο της Δράσης «Ιπποκράτης», η οποία υλοποιείται με πρωτοβουλία 
του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. Οι 
έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή 09/04 έως και 
χθες 16/04 ανέρχονται στις 2.324. Από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και 
ξεκίνησε η Δράση, έως και σήμερα διενεργήθηκαν18.399 rapidtest σε 
περισσότερους από 31 Δήμους της Αττικής.  Tα θετικά περιστατικά 
που ανευρέθηκαν, επανεξετάστηκαν άμεσα και με μοριακή τεχνική. 
Η συγκεκριμένη διαδικασία διασφαλίζει το αποτέλεσμα και δίνει 
την δυνατότητα ενημέρωσης της Εθνικής Πλατφόρμας του μητρώου 
COVID της HΔIKA, αλλά και εντοπισμού της περιοχής και της πληθυ-
σμιακής ομάδας, από την οποία προέρχεται, η συγκεκριμένη λοίμω-
ξη. Όλα τα αποτελέσματα καταγράφηκαν στην Εθνική Πλατφόρμα 
και ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της συνεργασίας, με το Κέντρο 
Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του Ι.Σ.Α.. Οι κινητές ομάδες από 
9/4/21 έως και 16/4/21 για λήψεις RapidTests επισκέφτηκαν τις πα-
ρακάτω περιοχές: Βουλιαγμένη, Κάλαμος, Αθήνα, Μαρούσι, Άλιμος, 

Νέα Χαλκηδόνα, Αμπελόκηποι, Κηφισιά, Άγιοι Ανάργυροι, Νέα Ιω-
νία, Νέα Φιλαδέλφεια, Ελληνικό, Μελίσσια, Μαρκόπουλο, Ελευσίνα 
και Πειραιά. Επιπλέον, μεταξύ των Δομών που πραγματοποιήθηκαν 
test, συμπεριλαμβάνονται και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
και ειδικά σχολεία. Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιούνται 
rapid test σε όλες τις Δομές της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους 
κατά τόπους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες. Συντονιστής του Κέ-
ντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α. είναι ο 
Δρ. Πάνος Ευσταθίου, ενώ υπεύθυνη επικοινωνίας ΚΕΠΙΧ είναι η Χ. 
Γαλανοπούλου. Με αφορμή την έναρξη της Β’ φάσης της Δράσης «Ιπ-
ποκράτης», ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης, ευχαρίστησε θερμά όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό που συμμετέχει στη διενέργεια των ελέγχων, επισημαίνοντας 
ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν προκύψει 
χωρίς τη δική τους άοκνη προσπάθεια, η οποία πραγματοποιείται 
σε καθημερινή βάση. «Η κοινωνική προσφορά, η δυνατότητα της 
συνδυασμένης πληροφόρησης από το τηλεφωνικό μας κέντρο 1110, 
της κλινικής εξέτασης και της αξιολόγησης των εξεταζόμενων, αλλά 
και της ενημερωτικής υποστήριξης με ειδικά φυλλάδια, αποτέλεσαν 
και αποτελούν τις προτεραιότητές μας, αυτή την πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο. Η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ελέγχων rapid test και η 
συνέχιση του δεύτερου σε ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών σε όλη την 
Αττική, είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής δουλειάς που πραγμα-
τοποιείται από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και σήμερα από τα κλιμάκια 
Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του Ι.Σ.Α.. Με 
την άοκνη προσπάθεια τους συμβάλουν στοχευμένα και μεθοδικά 
στην αποτελεσματικότερη ιχνηλάτηση. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε 
το δίχτυ προστασίας των πολιτών, αξιοποιώντας το σημαντικό μας 
εργαλείο που λέγεται πρόληψη».

Στα 18.399 ανέρχονται τα rapid 
test που έχουν διενεργηθεί σε όλη 
την Αττική από τα εξειδικευμένα 
κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του 
Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής
Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε 
το δίχτυ προστασίας των πολιτών, 
αξιοποιώντας ένα σημαντικό εργαλείο, 
την πρόληψη. Στοχευμένα και μεθοδικά 
προχωρούμε στην υλοποίηση και της 
δεύτερης φάσης της Δράσης Ιπποκράτης» 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει για άλλη μια φορά ότι αποτελεί προ-
τεραιότητα, η στήριξη του ιατρικού κόσμου της χώρας που από την πρώτη 
στιγμή δίνει με αυταπάρνηση τη μάχη ενάντια στην πανδημία. Αποτελεί ζή-
τημα ύψιστης σημασίας, η διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών που θα 
τους επιτρέψουν να τελούν απερίσπαστοι και με ασφάλεια το δύσκολο έργο 
τους τόσο στα νοσοκομεία όσο και στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας. Ο Ι.Σ.Α. με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει το ακαταδί-
ωκτο για τα μέλη της επιτροπής των ειδικών του υπουργείου Υγείας για την 
πανδημία, ζητά να επεκταθεί η ασυλία για όλους τους υγειονομικούς που 
δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στην πανδημία τόσο σε επίπεδο πρω-
τοβάθμιας όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Πρόκειται για 
ένα δίκαιο αίτημα του υγειονομικού κόσμου που έχει ικανοποιηθεί σε άλλες 
χώρες. Παράλληλα ζητά από την πολιτεία να λάβει υπόψη της τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί που έχουν επιταχθεί καθώς και 

την αποδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αυτό συνεπά-
γεται. Παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας ικανοποίησε κάποια από τα 
αιτήματα του Ι.Σ.Α. (μείωση του χρονικού διαστήματος της επιστράτευσης, 
εξαίρεση όσων είχαν σοβαρά οικογενειακά η προσωπικά προβλήματα κ.τ.λ.) 
ωστόσο την κρίσιμη αυτή ώρα, η μόνη λύση είναι η ενίσχυση των δομών 
υγείας με μόνιμο προσωπικό. Ένα μεγάλο μέρος της μάχης ενάντια στον ιό 
δίνεται στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και οι γιατροί που 
έχουν επιστρατευθεί πρέπει, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να επιστρέψουν 
στα ιατρεία τους. Προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο και συντεταγ-
μένα τη σημαντική εμπειρία που έχουν αποκομίσει για να παρακολουθούν 
εξωνοσοκομειακά τους ασθενείς αποτρέποντας τις επιπλοκές της νόσου και 
αποτελώντας το ανάχωμα για να μην καταλήξουν τα περιστατικά αυτά στα 
νοσοκομεία. Ο ασθενής πρέπει να έχει δίπλα του έναν εξειδικευμένο ιατρό 
που θα τον παρακολουθεί από το πρώτο στάδιο της Covid 19 για να αποφευ-
χθούν οι επιπλοκές αλλά και μετά τη νοσηλεία του που συχνά χρειάζεται 
ιατρική παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Σχολιάζοντας το 
θέμα, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.  Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: «Ο ιατρικός κόσμος 
με αυταπάρνηση δίνει από την πρώτη στιγμή τη μάχη ενάντια στην επιδη-
μία, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή το. Αντιλαμβανόμαστε την 
εθνική ανάγκη ωστόσο η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει για όλους τους 
υγειονομικούς τις συνθήκες ώστε να δίνουν απερίσπαστοι αυτό τον αγώ-
να. Είναι αναγκαία μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αναχαίτηση της 
πανδημίας που θα βασίζεται στην ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο 
προσωπικό που θα τις καταστήσει ισχυρές απέναντι στην τωρινή αλλά και 
σε μελλοντικές απειλές. Πρέπει να τονιστεί ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα στην υγειονομική θωράκιση ενάντια στην 
πανδημία και είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας να ενισχυθεί».

Ο Ι.Σ.Α. ζητά να ενισχυθούν με μόνιμες 
προσλήψεις οι δομές υγείας και να 
επεκταθεί το ακαταδίωκτο για όλους 
τους υγειονομικούς 
Γ. Πατούλης: «Στην εθνική προσπάθεια 
αναχαίτησης της πανδημίας θα πρέπει να 
διασφαλιστούν οι συνθήκες για να τελεί ο 
υγειονομικός κόσμος απερίσπαστος και με 
ασφάλεια το έργο του».
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Στη Μητρόπολη Αθηνών μετέβη σήμερα ο Πρόεδρος του 
Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης όπου διε-
νεργήθηκαν rapid test στους ιερείς και το προσωπικό, στο 
πλαίσιο της σχετικής Δράσης που ξεκίνησε χθες και προ-
βλέπει την πραγματοποίηση ελέγχων σε ιερείς και στο 
προσωπικό των Ιερών Ναών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 
από τα κλιμάκια του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας, μετά από 
σχετική πρωτοβουλία του Γ. Πατούλη και σε συνεννόηση 
με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώ-
νυμο. Στην Μητρόπολη παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Υγείας Θ. Βαθιώτης και ο Συντονιστής του 
Επιχειρησιακού Κέντρου του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Π. 
Ευσταθίου. Οι έλεγχοι θα γίνονται καθημερινά τις ημέρες 
της Μ. Εβδομάδας σε Ναούς της Αττικής, όπου κατόπιν 
και σχετικής εγκυκλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, εκτός 
από το προσωπικό των συγκεκριμένων Ναών, θα συμμε-
τέχει το προσωπικό και των όμορων Ενοριών.
Με αφορμή την έναρξη της Δράσης ο κ. Πατούλης επισή-
μανε σχετικά:
«Βρισκόμαστε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου σήμερα δι-
ενεργούνται rapid test σε ιερείς και το προσωπικό, στο 
πλαίσιο των ελέγχων που ξεκίνησαν χθες και θα συνεχι-
στούν τη Μ. Εβδομάδα σε Ιερούς Ναούς της Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών, κατόπιν και σχετικής συνεννόησης με τον 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Ήδη 
χθες έγιναν εκατοντάδες rapid test από τα κλιμάκια μας 
που βρέθηκαν σε πολλούς Ναούς της Αττικής.
Στόχος μας να είναι ασφαλείς οι κληρικοί και οι εργα-

ζόμενοι στους ναούς, αυτές τις Άγιες μέρες του Πάσχα. 
Παράλληλα με την εκδήλωση της πίστης μας, πρέπει να 
δείξουμε τη δέουσα προσοχή απέναντι στην επικινδυνό-
τητα του ιού. Είμαι βέβαιος ότι τόσο οι πιστοί όσο και οι 
εργαζόμενοι στους ναούς, θα εφαρμόσουν όλα αυτά που 
πρέπει και όλα θα πάνε καλά. Διανύουμε μία πολύ κρίσι-
μη περίοδο και είναι σημαντικό να τηρηθούν με απόλυτη 
ευλάβεια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα 
προστασίας από την πανδημία. Ως Περιφέρεια Αττικής σε 
συνεργασία με τον Ι.Σ.Α. συνεχίζουμε να συνδράμουμε 
έμπρακτα στη μάχη για τον περιορισμό της διασποράς 
του ιού διενεργώντας καθημερινά εκατοντάδες rapid test 
τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 20.000.
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια 
με στόχο την ανάσχεση της μεταδοτικότητας του κορονο-
ϊού, ώστε να είμαστε σε θέση να περάσουμε, με ασφάλεια 
και όσο πιο σύντομα γίνεται, στην επόμενη μέρα».

Παρουσία του προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη διενεργήθηκαν στη Μητρόπολη 

Αθηνών rapid test σε ιερείς και στο προσωπικό, 
από τα κλιμάκια του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας, 

μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη

Γ. Πατούλης: «Δυναμώνουμε την 
Πρόληψη, Προασπίζουμε την Ασφάλεια 
κληρικών και πιστών, με στόχο να 
ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο 
μεταδοτικότητας και διασποράς του ιού»
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Πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση βιώσιμης λύσης αντιμε-
τώπισης των χρόνιων προβλημάτων που έχουν οδηγήσει 
σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση τη λειτουργία του Γηρο-
κομείου Αθηνών αναλαμβάνουν από κοινού ο Πρόεδρος 
του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
κ. Ιερώνυμος.
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης και ο Μακαρι-
ώτατος Αρχιεπίσκοπος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν 
για το σχετικό θέμα στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντη-
σης τους την Τετάρτη 21 Απριλίου, στην οποία συμμετείχε 
και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γιάννης 
Σελίμης. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, έγινε αποδεκτή η 
προσφορά του κ. Πατούλη να συμβάλουν τα εξειδικευμένα 
κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. και της Περι-
φέρειας Αττικής, στο ασφαλές άνοιγμα των εκκλησιών για 
το Πάσχα, με τη διενέργεια rapid test στο προσωπικό των 
Ι. Ναών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συμφωνήθηκε να ανα-
ληφθούν από κοινού δράσεις προκειμένου να συνεχιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία του γηροκομείου.
Να σημειωθεί ότι σχετικό αίτημα συνδρομής του Προέ-
δρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχη κ Γ. Πατούλη και του Μα-
καριώτατου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου έχει διατυπωθεί 
πρόσφατα και από την προσωρινή Διοίκηση και τους εργα-

ζόμενους του Γηροκομείου Αθηνών. Οι δύο πλευρές συμ-
φώνησαν να συνεργαστούν στενά για να μπει τέλος στις 
περιπέτειες που ταλαιπωρούν το γηροκομείο. 
Ο κ. Ιερώνυμος μετά τη συνάντηση διατύπωσε την θετική 
πρόθεση της Αρχιεπισκοπής να συμβάλει επισημαίνοντας 
χαρακτηριστικά: «Με τον κύριο Πατούλη ανταλλάξαμε 
απόψεις για το θέμα του Γηροκομείου που υποφέρει από 
διάφορες αιτίες και καταθέσαμε την εμπειρία και τη θέλη-
σή μας ότι όπου χρειαστεί είμαστε στο πλευρό της Πολι-
τείας και της Περιφέρειας».
Ο Γ. Πατούλης από την πλευρά του υπογράμμισε ότι o 
Ι.Σ.Α., η Περιφέρεια Αττικής αλλά και ο ίδιος προσωπικά, 
θα συνδράμει προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία του Γηροκομείου. «Είμαστε δίπλα στους συναν-
θρώπους μας που έχουν ανάγκη και αυτό το αποδεικνύ-
ουμε έμπρακτα καθημερινά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος 
και συγκινημένος που σε αυτή τη προσπάθεια έχουμε στο 
πλευρό μας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο. 
Μαζί θα χτίσουμε μία ασπίδα προστασίας για το Γηροκο-
μείο. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε, διενεργώντας συ-
χνά ιατρικές εξετάσεις στους φιλοξενούμενους του Γηρο-
κομείου και συνδράμοντας το έργο του με ιατρικό προσω-
πικό. Επί 40 χρόνια, το εμβληματικότερο Γηροκομείο στη 
χώρα, λειτουργούσε χωρίς άδεια, αλλά εμείς θέσαμε ως 
προτεραιότητα την αδειοδότησή του και το καταφέραμε. 
Το Γηροκομείο Αθηνών ασκεί λειτούργημα και κοινωφελές 
έργο και πρόθεσή μας είναι να το στηρίξουμε».
Να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση το γηροκομείο Φι-
λοξενεί 110 ηλικιωμένους ενώ σε πλήρη λειτουργία έχει 
δυνατότητα φιλοξενίας 500 ατόμων.

Ο Ι.Σ.Α. θα συμβάλλει στην προσπάθεια για την 
επανεκκίνηση του Γηροκομείου Αθηνών και τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του 

Γ. Πατούλης: «Το Γηροκομείο Αθηνών 
ασκεί λειτούργημα και κοινωφελές έργο. 
Το στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας»
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Την ανάγκη να ενισχυθεί το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας και να 
πολλαπλασιαστούν οι δράσεις πρόληψης σε περιφερειακό επίπε-
δο, μέσα και από την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 
της πανδημίας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και της Επιτρο-
πής Υγείας της ΕΝ.Π.Ε Γ. Πατούλης.

Κατά την εΙ.Σ.Α.γωγική του τοποθέτηση στη διαδικτυακή ημερίδα 
των 13 Επιτροπών Καταγραφής Θεμάτων Υγείας της ΕΝΠΕ, ο Πρόε-
δρος του Ι.Σ.Α. διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο οι Πε-
ριφέρειες να αναλάβουν ουσιαστικότερες αρμοδιότητες κι ευθύνες 
για την προάσπισης δημόσιας υγείας. Προς την ίδια κατεύθυνση, 
οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην ημερίδα, πρότειναν με βάση 
και τη διεθνή εμπειρία, ενεργότερο ρόλο των Περιφερειών στην δι-
αχείρισης της υγειονομικής κρίσης. 

Στην ημερίδα, που είχε πάνω από 120 συμμετοχές, απεύθυναν χαι-
ρετισμούς ο Υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας και ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ 
και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας. Συμ-
μετείχαν Περιφερειάρχες, τα μέλη του ΔΣ της ΕΝΠΕ, μέλη της Επι-
τροπής Υγείας της ΕΝΠΕ, τα μέλη των Επιτροπών Υγείας των 13 Περι-
φερειών, εκπρόσωποι του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Ι.Σ.Α.. 
Τοποθετήσεις έγιναν από τον Παθολόγο - Λοιμωξιολόγο, Ομότιμο 
Καθηγητή Παθολογίας ΕΚΠΑ Γιώργο Σαρόγλου, την Πνευμονολόγο 
και Πρόεδρο ΚΕ.ΣΥ. Μίνα Γκάγκα και τον Καθηγητή Υγιεινής και Επι-
δημιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Απόστολο Βανταράκη. 
Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της χαρτογράφησης των υγειονομικών συνθηκών και αναγκών, 
αλλά και των δεδομένων και ελλείψεων των Περιφερειών, όπως 
καταγράφηκαν από τις Επιτροπές Καταγραφής Θεμάτων Υγείας στο 
σύνολο των Περιφερειών της χώρας, μέσω τηλεδιασκέψεων. 
Οι τηλεδιασκέψεις με τις Επιτροπές Υγείας ξεκίνησαν στις 25 Ια-
νουαρίου 2021, με πρωτοβουλία του κ. Πατούλη, ξεκινώντας από 
την Περιφέρεια Ηπείρου και ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε στις 
6 Απριλίου 2021, με την τηλεδιάσκεψη που οικοδεσπότης ήταν η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στόχος η πλήρης αποτύπωση όλων των 
θεμάτων και αναγκών που άπτονται την υγεία και η διαμόρφωση 
ενός τελικού κειμένου προτάσεων, το οποίο θα επιδοθεί στην κυ-
βέρνηση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Χαιρετίζοντας την ημερίδα ο Υπ. Υγείας Β. Κικίλιας τόνισε ότι δια-
νύουμε μία δύσκολη περίοδο με το υγειονομικό προσωπικό να υφί-
σταται τεράστια πίεση. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργα-
σία στην προσπάθεια διαχείρισης της πανδημίας. Υποστηρίζουμε 
και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, το διάλογο και τις συνέργειες 
σημείωσε και πρόσθεσε πως μόνο με ενότητα δυνάμεων θα επιτευ-
χθεί η επιστροφή στην κανονικότητα.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απ. Τζιτζικώστας συνεχάρη τον κ. Πατούλη 
για την πρωτοβουλία επισημαίνοντας: «Τώρα είναι μια ευκαιρία για 
την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εφαρμογής μίας πολυεπίπεδης δια-
κυβέρνησης. Σ́ αυτό το πλαίσιο εύχομαι οι προτάσεις και τα συμπε-
ράσματα από τη σημερινή Ημερίδα, να αποτελέσουν τη βάση ενός 
διαλόγου για αυτόν το θεσμικό μετασχηματισμό». 

Αναγκαία η συνεργασία κεντρικής διοίκησης και Περιφερειών επι-
σημαίνουν οι επιστήμονες
Στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών και γενικότερα 
της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια διαχείρισης της πανδημίας 
αναφέρθηκαν οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην Ημερίδα. Ει-
δικότερα ο Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος κ. Σαρόγλου επεσήμανε πως 
με βάση τη διεθνή εμπειρία, οι Περιφέρειες μπορούν να έχουν συ-
γκεκριμένο ρόλο τόσο στη διαχείριση της πανδημίας όσο και στη 
μετά-covid εποχή. Όπως ανέφερε μπορούν να συμβάλλουν, μεταξύ 
άλλων, στην προτεραιοποίηση της εμβολιαστικής διαδικασίας ή 
και στην επιλογή κατηγοριών πολιτών όπου συνίσταται ο κατ́ οίκον 
εμβολιασμός, στην επίβλεψη πιθανών ανεπιθύμητων παρενεργει-
ών από τους εμβολιασμούς σε συνεργασία με τους ιδιώτες ιατρούς, 
στην ιχνηλάτηση του ιού με ταχείες επιτόπιες εξετάσεις. Σε ότι αφο-
ρά την επόμενη μέρα της πανδημίας υπογράμμισε την ανάγκη κλινι-
κής παρακολούθησης όσων έχουν νοσήσει από το πρωτοβάθμιο σύ-
στημα υγείας. «Είναι αναγκαία η συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης 
και Περιφερειών για τη διαμόρφωση μίας συλλογικής υπευθυνότη-
τας επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων ανάλογα με τον κίνδυνο 
μεταδοτικότητας».

Από την πλευρά της η Πνευμονολόγος και Πρόεδρος ΚΕ.ΣΥ κ. Γκάγκα 
τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι Περιφέρειες 
και η ΕΝ.Π.Ε αφενός συμμετείχαν τόσο ενεργά στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας, μαζί με το υπουργείο και τους υγειονομικούς σε 
όλες τις βαθμίδες φροντίδας αλλά επιπλέον, μιλούν και για την 
χαρτογράφηση της υγείας. Χρειαζόμαστε κίνητρα για τους υγειο-
νομικούς, καλά οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη 
παντού, με τη συνεργασία του δημόσιου και των ιδιωτών, ψηφιακή 
διασύνδεση όλων των δομών υγείας -που γίνεται αυτή τη στιγμή-. 

Η ανάγκη να ενισχυθεί το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας 
τονίστηκε στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας των 13 
Επιτροπών Καταγραφής Θεμάτων Υγείας της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Προέδρου του Ι.Σ.Α.

Γ. Πατούλης: «Ενίσχυση της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 
ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Περιφερειών και επένδυση 
στην πρόληψη, τα κλειδιά για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
της πανδημίας»
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Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα κέντρα αποκατάστασης και ιδρύ-
ματα χρονίως πασχόντων κι ένα σύστημα που να επιτρέπει και να 
βοηθά εποχιακές μετακινήσεις προσωπικού σε περιοχές με εποχι-
ακή επιβάρυνση, πράγμα που γίνεται σε άλλες χώρες. Και κυρίως 
χρειαζόμαστε συνεργασίες και διάλογο με τους ασθενείς και τους 
πολίτες, με την κάθε περιφέρεια που ξέρει τα δικά της θέματα». 
Ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
Απόστολος Βανταράκης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως σ́ ένα πι-
θανό λειτουργικό μοντέλο στο επίπεδο διαχείρισης και αντιμετώ-
πισης της πανδημίας, κεντρικό ρόλο πρέπει να έχουν οι Περιφέρει-
ες, με αποκέντρωση στη χρηματοδότηση και ρόλο στην επιτήρηση 
και στη διαδικασία ιχνηλάτησης και απομόνωσης στην κοινότητα. 
«Η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε 
ορισμένες χώρες εις βάρος της τοπικής αυτονομίας και έχει εντείνει 
τις κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειο-
νομική περίθαλψη και την ευημερία. Η κεντρική διαχείριση είναι 
επαρκής όταν η πανδημία είναι στην αρχή της με μικρή διασπορά 
και είναι ανεπαρκής όταν στην κοινότητα υπάρχει μεγάλη διασπο-
ρά. Μέχρι σήμερα αντιμετωπίστηκε κυρίως νοσοκομειοκεντρικά 
και όχι με άξονα τις δράσεις στην κοινότητα. Η αργή αποκλιμάκωση 
οφείλεται κυρίως στη μεγάλη διασπορά, τη συνεχή τροφοδότηση 
περιστατικών από την Κοινότητα και την έλλειψη πραγματικών 
μέτρων στην κοινότητα. Θα πρέπει να εξεταστούν τα ζητήματα της 
χωρικής διάστασης και διαφορετικότητας των επιπτώσεων του 
COVID-19 και να διασφαλιστεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση δια-
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που 
σχετίζονται με την πανδημία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την 
ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών σε όλα τα επίπεδα. Οι επιδη-
μίες λύνονται στην Κοινότητα και όχι στα Νοσοκομεία», επισήμανε. 
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. υπογράμμισε πως από 
την αρχή της κρίσης τα στελέχη και το προσωπικό των Περιφερει-
ών αλλά και της Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, βρέθηκαν στην 
εμπροσθοφυλακή της μάχης κατά του κορονοϊού. Σ́ αυτό το πλαί-
σιο, όπως ανέφερε, προτεραιότητα είναι η εντατικοποίηση της συ-
νεργασίας με την κεντρική διοίκηση, η ενίσχυση των μηχανισμών 
των Περιφερειών αλλά και η αξιοποίηση των γνώσεων και της 
εμπειρίας που αποκτήθηκε για την επόμενη μέρα της πανδημίας. 
«Χάρη στην κινητοποίηση της αυτοδιοίκησης, σε στενή συνεργασία 
με τους Ιατρικούς Συλλόγους παρά τα λιγοστά μέσα που είχαμε στη 
διάθεσή μας, έχοντας το βάρος της έλλειψης του απαραίτητου προ-
σωπικού, πετύχαμε σε αυτή την κρίση να μην αισθανθεί κανένας 
πολίτης μόνος». Σε ότι αφορά τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, 
μίλησε για τις σημαντικές δράσεις που έγιναν σε συνεργασία με 
τον Ι.Σ.Α. και σημείωσε πως διατέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ για την καλύτερη θωράκιση του συστήματος υγείας. Μεταξύ 
άλλων εστίασε στη διάθεση πάνω από 200 εκατομμυρίων ευρώ για 
την πρόσληψη και μισθοδοσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού, που στελεχώνει τις δημόσιες μονάδες υγείας της Αττικής 
αλλά και την ενίσχυση με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό τα νοσοκο-
μεία, το ΕΚΑΒ και τον ΕΟΔΥ, στην παροχή άλλων 250 εκατομμύριων 
ευρώ μέσω του ΠΕΠ Αττικής για τη στήριξη της μικρής και μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και στις πρωτοβουλίες πρόληψης 
κι έγκαιρης ιχνηλάτησης των κρουσμάτων, μέσα από τη διενέργεια 
στοχευμένων ελέγχων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κοινω-
νικές δομές και πολίτες όλων των ηλικιών, σε συνεργασία με τον 
Ι.Σ.Α. και άλλους επιστημονικούς φορείς. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
«Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα αποσυμφορήσει τα 
νοσοκομεία»
Με στόχο να αναλάβουν οι Περιφέρειες αρμοδιότητες κι ευθύνες 
προάσπισης δημόσιας υγείας, αλλά και για να έχουν ένα πιο ενερ-
γό και πιο ουσιαστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια και αφού υπο-
γράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού των Περιφερειών 
αλλά και αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων ο κ. Πατούλης προχώρησε 
στις παρακάτω προτάσεις, με βάση και το διάλογο που έγινε και με 
τις επιτροπές Υγείας των 13 Περιφερειών:

 
1). Aναδιοργάνωση του υγειονομικού χάρτη της χώρας, με κατηγο-
ριοποίηση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας υγείας και 
υπηρεσιών Δημόσιας υγείας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη εκπόνησης 
μελετών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και Πανεπιστημιακά Ιδρύμα-
τα ώστε να προσδιοριστούν τα επιδημιολογικά αποτυπώματα της 
κάθε περιφέρειας.
Ιδιαίτερα εστίασε στην ανάγκη ύπαρξης δικτύου πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης, το οποίο, θα βοηθούσε στην αποσυμφόρηση των νο-
σοκομείων, επισημαίνοντας «Σε πολλές περιφέρειες συναντούμε 
σήμερα έλλειψη αξιόπιστης πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η οποία 
σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσε να αποτελέσει 
το φίλτρο για περιστατικά που δεν θα απασχολούν τα εξωτερικά 
ιατρεία των νοσοκομείων». 
Επίσης τόνισε πως θα πρέπει να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί συ-
ντονισμένη στρατηγική για τη δημόσια υγεία σε περιφερειακό επί-
πεδο, το οποίο θα είναι μακρόπνοο και να έχει ως βάση μια σφαι-
ρική εικόνα και αντίληψη που θα περιλαμβάνει την μετά Covid-19 
εποχή, προβλέποντας αναδυόμενες απειλές που ίσως αφήσει πίσω 
της η πανδημία, αλλά και διαχρονικά ζητήματα Δημόσιας Υγείας.
2). Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των Περιφερειών, μέσω της προ-
ώθησης ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για τη δημόσια υγεία, που 
θα προωθεί την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση της περιφερει-
ακής αυτοδιοίκησης 
Ο κ. Πατούλης εστίασε στη σημασία να υπάρξει μεταφορά αρμοδι-
οτήτων στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών με ενί-
σχυση του ρόλου τους, που θα επιτρέπει την πιο ενεργό συμμετοχή 
τους στην αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών Δημόσιας υγείας. 
«Προϋπόθεση είναι η αναπροσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 
έτσι ώστε να συμμετέχουν με συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες 
στη διαχείριση κρίσεων – όπως της πανδημίας COVID-19 – οι Πε-
ριφέρειες, οι δήμοι και οι επιστημονικοί φορείς υγείας» ανέφερε 
και πρόσθεσε πως απαραίτητα είναι αφενός η ανασύσταση σε κάθε 
Περιφέρεια του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας και 
αφετέρου η Σύσταση Ιατρικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σε κάθε 
περιφέρεια, καθώς και η συμμετοχή στα ΔΣ των Νοσοκομείων εκ-
προσώπων της Περιφέρειας, καθώς και στα ΔΣ των ΥΠΕ.
3) Σύνδεση και διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με 
τη δημόσια υγεία των περιφερειών. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, όπως τόνισε, προτείνεται:
• H αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού (κρατικού κ ιδιωτικού), 
ώστε να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατ’ οίκον δια-
χείρισης και φροντίδας περιστατικών covid, ιδιαίτερα για κλινήρη 
άτομα και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά και άλλα προβλήμα-
τα υγείας 
• Η ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας στην 
κοινότητα, με δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου σε συνεργασία 
με Δήμους και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών και Τριτοβάθμια 
πρόληψη για τα χρόνια νοσήματα, με Επιδημιολογική επαγρύπνη-
ση για κρίσιμα νοσήματα.
• H εμπλοκή των επαγγελματιών υγείας των Περιφερειών στη δια-
χείριση των εμβολιασμών.
• Άμεση είναι τέλος η ανάγκη εμβολιασμού του προσωπικού των 
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών. 
 4). Διεύρυνση και οριοθέτηση των συνεργασιών με Εθνικούς φορείς 
(ΕΟΔΥ, Υπουργείο Υγείας, Πολιτική Προστασία κλπ), αλλά και με το 
δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιδιαίτερα για τον έγκαιρο 
εντοπισμό, ιχνηλάτηση και φροντίδα κρουσμάτων Covid-19 στην 
κοινότητα και σε ευάλωτες δομές, αλλά και συνολικά για την προά-
σπιση της δημόσιας υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. 
5). Θέσπιση συστήματος επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφο-
ριών μεταξύ των Περιφερειών της χώρας με στόχο τη συνολική 
ενημέρωση και ενδεχομένως τον εντοπισμό και υιοθέτηση καλών 
πρακτικών. Χρήσιμο προς την κατεύθυνση αυτή βήμα θα ήταν η 
Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στα μέλη 
των Επιτροπών Καταγραφής σε όλες τις Περιφέρειες να ενημερώνο-



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 53

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

νται για όλα τα θέματα που τους αφορούν και τις κοινές δράσεις που 
αναπτύσσονται στον τομέα της υγείας. 

6)Άμεση στελέχωση των Περιφερειών και ενίσχυση των Διευθύνσε-
ων Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών.
Σ́  αυτό το σημείο ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως οι Περι-
φέρειες θα πρέπει να στελεχωθούν επαρκώς και με εξειδικευμένο 
προσωπικό για να προσφέρουν στην κοινωνία και τους πολίτες και 
να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση των αυξημένων αρμοδιοτή-
των που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας. 
«Οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας των Περιφερειών θα πρέπει να 
ενισχυθούν με στελεχιακό δυναμικό με σκοπό την υποβοήθηση του 
έργου τους ως προς τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων και των μέτρων προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων και των ωφελούμενων στις Δομές Κοι-
νωνικής Φροντίδας και τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» τόνι-
σε και πρόσθεσε πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τον εξοπλισμό 
των υγειονομικών υπαλλήλων των Περιφερειών με μέσα ατομικής 
προστασίας, την πρόβλεψη κατάλληλων ασφαλών χώρων για την 
εκτέλεση της εργασίας τους αλλά και -απαραιτήτως- για τον κατά 
προτεραιότητα εμβολιασμό τους, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αυ-
τοί, από τη φύση της δουλειάς τους, έρχονται σε επαφή με πολίτες 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Απαιτείται η δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της υγείας»

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως οι δήμοι και οι περιφέρειες θα 
πρέπει επίσης να έχουν άμεση συμμετοχή σε ένα νέο κέντρο εθνι-
κού συντονισμού κατά των πανδημιών και τόνισε πως προτεραιότη-
τά είναι η συνέχιση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και δημόσιων υπηρεσιών στις κοινωνίες μας, διασφαλίζοντας ότι 
κανείς δεν θα αφεθεί στο περιθώριο. 
Στη συνέχεια εστίασε στην ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, ως αναγκαίο εργαλείο για 
τον εξορθολογισμό της κατανομής των εθνικών και τοπικών - περι-
φερειακών κονδυλίων με στόχο: 
1. Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου πρόληψης 
της υγείας, στις βασικές νόσους που προκαλούν τη θνητότητα του 
πληθυσμού
2. τη χρηματοδότηση της αγοράς ιατρικού εξοπλισμού 
3. τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων μονάδων υγείας 
Καταλήγοντας ο κ. Πατούλης επεσήμανε μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
αντιμετώπισης της πανδημίας όχι μόνο σε επίπεδο νοσοκομειακής 
νοσηλείας αλλά σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, με άξονα την κοινότη-
τα. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη συνεργασίας κεντρικής διοίκη-
σης και τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας πως χρειάζεται να 
ληφθεί υπόψιν η χωρική διάσταση των επιπτώσεων του COVID-19 
και να διασφαλιστεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση διακυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων που σχετίζονται με 
πανδημία.Επίσης σημείωσε πως μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία 
άλλων χωρών όπου πανδημία COVID-19 οδήγησε σε συγκέντρωση 
αρμοδιοτήτων εις βάρος της τοπικής αυτονομίας και έχει εντείνει 
τις κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειο-
νομική περίθαλψη και την ευημερία.
σης της πανδημίας αναφέρθηκαν οι επιστήμονες που συμμετείχαν 
στην Ημερίδα. Ειδικότερα ο Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος κ. Σαρόγλου 
επεσήμανε πως με βάση τη διεθνή εμπειρία, οι Περιφέρειες μπο-
ρούν να έχουν συγκεκριμένο ρόλο τόσο στη διαχείριση της πανδη-
μίας όσο και στη μετά-covid εποχή. Όπως ανέφερε μπορούν να συμ-
βάλλουν, μεταξύ άλλων, στην προτεραιοποίηση της εμβολιαστικής 
διαδικασίας ή και στην επιλογή κατηγοριών πολιτών όπου συνίστα-
ται ο κατ́ οίκον εμβολιασμός, στην επίβλεψη πιθανών ανεπιθύμη-
των παρενεργειών από τους εμβολιασμούς σε συνεργασία με τους 
ιδιώτες ιατρούς, στην ιχνηλάτηση του ιού με ταχείες επιτόπιες εξε-
τάσεις. Σε ότι αφορά την επόμενη μέρα της πανδημίας υπογράμμι-
σε την ανάγκη κλινικής παρακολούθησης όσων έχουν νοσήσει από 

το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. «Είναι αναγκαία η συνεργασία 
κεντρικής κυβέρνησης και Περιφερειών για τη διαμόρφωση μίας 
συλλογικής υπευθυνότητας επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων 
ανάλογα με τον κίνδυνο μεταδοτικότητας».

Από την πλευρά της η Πνευμονολόγος και Πρόεδρος ΚΕ.ΣΥ κ. Γκάγκα 
τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι Περιφέρειες 
και η ΕΝ.Π.Ε αφενός συμμετείχαν τόσο ενεργά στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας, μαζί με το υπουργείο και τους υγειονομικούς σε 
όλες τις βαθμίδες φροντίδας αλλά επιπλέον, μιλούν και για την 
χαρτογράφηση της υγείας. Χρειαζόμαστε κίνητρα για τους υγειο-
νομικούς, καλά οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη 
παντού, με τη συνεργασία του δημόσιου και των ιδιωτών, ψηφιακή 
διασύνδεση όλων των δομών υγείας -που γίνεται αυτή τη στιγμή-. 
Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα κέντρα αποκατάστασης και ιδρύ-
ματα χρονίως πασχόντων κι ένα σύστημα που να επιτρέπει και να 
βοηθά εποχιακές μετακινήσεις προσωπικού σε περιοχές με εποχι-
ακή επιβάρυνση, πράγμα που γίνεται σε άλλες χώρες. Και κυρίως 
χρειαζόμαστε συνεργασίες και διάλογο με τους ασθενείς και τους 
πολίτες, με την κάθε περιφέρεια που ξέρει τα δικά της θέματα». 
Ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
Απόστολος Βανταράκης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως σ́ ένα πι-
θανό λειτουργικό μοντέλο στο επίπεδο διαχείρισης και αντιμετώ-
πισης της πανδημίας, κεντρικό ρόλο πρέπει να έχουν οι Περιφέρει-
ες, με αποκέντρωση στη χρηματοδότηση και ρόλο στην επιτήρηση 
και στη διαδικασία ιχνηλάτησης και απομόνωσης στην κοινότητα. 
«Η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε 
ορισμένες χώρες εις βάρος της τοπικής αυτονομίας και έχει εντείνει 
τις κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειο-
νομική περίθαλψη και την ευημερία. Η κεντρική διαχείριση είναι 
επαρκής όταν η πανδημία είναι στην αρχή της με μικρή διασπορά 
και είναι ανεπαρκής όταν στην κοινότητα υπάρχει μεγάλη διασπο-
ρά. Μέχρι σήμερα αντιμετωπίστηκε κυρίως νοσοκομειοκεντρικά 
και όχι με άξονα τις δράσεις στην κοινότητα. Η αργή αποκλιμάκωση 
οφείλεται κυρίως στη μεγάλη διασπορά, τη συνεχή τροφοδότηση 
περιστατικών από την Κοινότητα και την έλλειψη πραγματικών 
μέτρων στην κοινότητα. Θα πρέπει να εξεταστούν τα ζητήματα της 
χωρικής διάστασης και διαφορετικότητας των επιπτώσεων του 
COVID-19 και να διασφαλιστεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση δια-
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που 
σχετίζονται με την πανδημία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την 
ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών σε όλα τα επίπεδα. Οι επιδη-
μίες λύνονται στην Κοινότητα και όχι στα Νοσοκομεία», επισήμανε. 
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. υπογράμμισε πως από 
την αρχή της κρίσης τα στελέχη και το προσωπικό των Περιφερει-
ών αλλά και της Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, βρέθηκαν στην 
εμπροσθοφυλακή της μάχης κατά του κορονοϊού. Σ́ αυτό το πλαί-
σιο, όπως ανέφερε, προτεραιότητα είναι η εντατικοποίηση της συ-
νεργασίας με την κεντρική διοίκηση, η ενίσχυση των μηχανισμών 
των Περιφερειών αλλά και η αξιοποίηση των γνώσεων και της 
εμπειρίας που αποκτήθηκε για την επόμενη μέρα της πανδημίας. 
«Χάρη στην κινητοποίηση της αυτοδιοίκησης, σε στενή συνεργασία 
με τους Ιατρικούς Συλλόγους παρά τα λιγοστά μέσα που είχαμε στη 
διάθεσή μας, έχοντας το βάρος της έλλειψης του απαραίτητου προ-
σωπικού, πετύχαμε σε αυτή την κρίση να μην αισθανθεί κανένας 
πολίτης μόνος». Σε ότι αφορά τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, 
μίλησε για τις σημαντικές δράσεις που έγιναν σε συνεργασία με 
τον Ι.Σ.Α. και σημείωσε πως διατέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ για την καλύτερη θωράκιση του συστήματος υγείας. Μεταξύ 
άλλων εστίασε στη διάθεση πάνω από 200 εκατομμυρίων ευρώ για 
την πρόσληψη και μισθοδοσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού, που στελεχώνει τις δημόσιες μονάδες υγείας της Αττικής 
αλλά και την ενίσχυση με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό τα νοσοκο-
μεία, το ΕΚΑΒ και τον ΕΟΔΥ, στην παροχή άλλων 250 εκατομμύριων 
ευρώ μέσω του ΠΕΠ Αττικής για τη στήριξη της μικρής και μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και στις πρωτοβουλίες πρόληψης 
κι έγκαιρης ιχνηλάτησης των κρουσμάτων, μέσα από τη διενέργεια 
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στοχευμένων ελέγχων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κοινω-
νικές δομές και πολίτες όλων των ηλικιών, σε συνεργασία με τον 
Ι.Σ.Α. και άλλους επιστημονικούς φορείς. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
«Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα αποσυμφορήσει τα 
νοσοκομεία»
Με στόχο να αναλάβουν οι Περιφέρειες αρμοδιότητες κι ευθύνες 
προάσπισης δημόσιας υγείας, αλλά και για να έχουν ένα πιο ενερ-
γό και πιο ουσιαστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια και αφού υπο-
γράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού των Περιφερειών 
αλλά και αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων ο κ. Πατούλης προχώρησε 
στις παρακάτω προτάσεις, με βάση και το διάλογο που έγινε και με 
τις επιτροπές Υγείας των 13 Περιφερειών:
 
1). Aναδιοργάνωση του υγειονομικού χάρτη της χώρας, με κατηγο-
ριοποίηση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας υγείας και 
υπηρεσιών Δημόσιας υγείας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη εκπόνησης 
μελετών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και Πανεπιστημιακά Ιδρύμα-
τα ώστε να προσδιοριστούν τα επιδημιολογικά αποτυπώματα της 
κάθε περιφέρειας. Ιδιαίτερα εστίασε στην ανάγκη ύπαρξης δικτύου 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το οποίο, θα βοηθούσε στην αποσυμ-
φόρηση των νοσοκομείων, επισημαίνοντας «Σε πολλές περιφέρειες 
συναντούμε σήμερα έλλειψη αξιόπιστης πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης, η οποία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσε να 
αποτελέσει το φίλτρο για περιστατικά που δεν θα απασχολούν τα 
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων». Επίσης τόνισε πως θα πρέπει 
να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί συντονισμένη στρατηγική για τη 
δημόσια υγεία σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο θα είναι μακρό-
πνοο και να έχει ως βάση μια σφαιρική εικόνα και αντίληψη που θα 
περιλαμβάνει την μετά Covid-19 εποχή, προβλέποντας αναδυόμε-
νες απειλές που ίσως αφήσει πίσω της η πανδημία, αλλά και δια-
χρονικά ζητήματα Δημόσιας Υγείας.
2). Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των Περιφερειών, μέσω της προ-
ώθησης ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για τη δημόσια υγεία, που 
θα προωθεί την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση της περιφερει-
ακής αυτοδιοίκησης Ο κ. Πατούλης εστίασε στη σημασία να υπάρ-
ξει μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειών με ενίσχυση του ρόλου τους, που θα επιτρέπει την 
πιο ενεργό συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση επιτακτικών ανα-
γκών Δημόσιας υγείας. «Προϋπόθεση είναι η αναπροσαρμογή του 
νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε να συμμετέχουν με συγκεκριμένο 
ρόλο και αρμοδιότητες στη διαχείριση κρίσεων – όπως της πανδη-
μίας COVID-19 – οι Περιφέρειες, οι δήμοι και οι επιστημονικοί φο-
ρείς υγείας» ανέφερε και πρόσθεσε πως απαραίτητα είναι αφενός 
η ανασύσταση σε κάθε Περιφέρεια του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Δημόσιας Υγείας και αφετέρου η Σύσταση Ιατρικών Υπηρεσιών Δη-
μόσιας Υγείας σε κάθε περιφέρεια, καθώς και η συμμετοχή στα ΔΣ 
των Νοσοκομείων εκπροσώπων της Περιφέρειας, καθώς και στα ΔΣ 
των ΥΠΕ.
3) Σύνδεση και διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με 
τη δημόσια υγεία των περιφερειών. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, όπως τόνισε, προτείνεται:
• H αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού (κρατικού κ ιδιωτικού), 
ώστε να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατ’ οίκον δια-
χείρισης και φροντίδας περιστατικών covid, ιδιαίτερα για κλινήρη 
άτομα και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά και άλλα προβλήμα-
τα υγείας 
• Η ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας στην 
κοινότητα, με δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου σε συνεργασία 
με Δήμους και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών και Τριτοβάθμια 
πρόληψη για τα χρόνια νοσήματα, με Επιδημιολογική επαγρύπνη-
ση για κρίσιμα νοσήματα.
• H εμπλοκή των επαγγελματιών υγείας των Περιφερειών στη δια-
χείριση των εμβολιασμών.
• Άμεση είναι τέλος η ανάγκη εμβολιασμού του προσωπικού των 

Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών. 
 4). Διεύρυνση και οριοθέτηση των συνεργασιών με Εθνικούς φορείς 
(ΕΟΔΥ, Υπουργείο Υγείας, Πολιτική Προστασία κλπ), αλλά και με το 
δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιδιαίτερα για τον έγκαιρο 
εντοπισμό, ιχνηλάτηση και φροντίδα κρουσμάτων Covid-19 στην 
κοινότητα και σε ευάλωτες δομές, αλλά και συνολικά για την προά-
σπιση της δημόσιας υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. 
5). Θέσπιση συστήματος επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφο-
ριών μεταξύ των Περιφερειών της χώρας με στόχο τη συνολική 
ενημέρωση και ενδεχομένως τον εντοπισμό και υιοθέτηση καλών 
πρακτικών. Χρήσιμο προς την κατεύθυνση αυτή βήμα θα ήταν η 
Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στα μέλη 
των Επιτροπών Καταγραφής σε όλες τις Περιφέρειες να ενημερώνο-
νται για όλα τα θέματα που τους αφορούν και τις κοινές δράσεις που 
αναπτύσσονται στον τομέα της υγείας. 

6)Άμεση στελέχωση των Περιφερειών και ενίσχυση των Διευθύνσε-
ων Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών.
Σ́  αυτό το σημείο ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως οι Περι-
φέρειες θα πρέπει να στελεχωθούν επαρκώς και με εξειδικευμένο 
προσωπικό για να προσφέρουν στην κοινωνία και τους πολίτες και 
να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση των αυξημένων αρμοδιοτή-
των που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας. 
«Οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας των Περιφερειών θα πρέπει να 
ενισχυθούν με στελεχιακό δυναμικό με σκοπό την υποβοήθηση του 
έργου τους ως προς τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων και των μέτρων προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων και των ωφελούμενων στις Δομές Κοι-
νωνικής Φροντίδας και τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» τόνι-
σε και πρόσθεσε πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τον εξοπλισμό 
των υγειονομικών υπαλλήλων των Περιφερειών με μέσα ατομικής 
προστασίας, την πρόβλεψη κατάλληλων ασφαλών χώρων για την 
εκτέλεση της εργασίας τους αλλά και -απαραιτήτως- για τον κατά 
προτεραιότητα εμβολιασμό τους, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αυ-
τοί, από τη φύση της δουλειάς τους, έρχονται σε επαφή με πολίτες 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Απαιτείται η δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της υγείας»
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως οι δήμοι και οι περιφέρειες θα 
πρέπει επίσης να έχουν άμεση συμμετοχή σε ένα νέο κέντρο εθνι-
κού συντονισμού κατά των πανδημιών και τόνισε πως προτεραιότη-
τά είναι η συνέχιση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και δημόσιων υπηρεσιών στις κοινωνίες μας, διασφαλίζοντας ότι 
κανείς δεν θα αφεθεί στο περιθώριο. 
Στη συνέχεια εστίασε στην ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, ως αναγκαίο εργαλείο για 
τον εξορθολογισμό της κατανομής των εθνικών και τοπικών - περι-
φερειακών κονδυλίων με στόχο: 
1. Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου πρόληψης 
της υγείας, στις βασικές νόσους που προκαλούν τη θνητότητα του 
πληθυσμού
2. τη χρηματοδότηση της αγοράς ιατρικού εξοπλισμού 
3. τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων μονάδων υγείας 
Καταλήγοντας ο κ. Πατούλης επεσήμανε μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
αντιμετώπισης της πανδημίας όχι μόνο σε επίπεδο νοσοκομειακής 
νοσηλείας αλλά σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, με άξονα την κοινότη-
τα. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη συνεργασίας κεντρικής διοίκη-
σης και τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας πως χρειάζεται να 
ληφθεί υπόψιν η χωρική διάσταση των επιπτώσεων του COVID-19 
και να διασφαλιστεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση διακυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων που σχετίζονται με 
πανδημία.Επίσης σημείωσε πως μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία 
άλλων χωρών όπου πανδημία COVID-19 οδήγησε σε συγκέντρωση 
αρμοδιοτήτων εις βάρος της τοπικής αυτονομίας και έχει εντείνει 
τις κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειο-
νομική περίθαλψη και την ευημερία.
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Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης μετέβη σήμερα στο Γενικό Κρατικό Αθηνών Γ. 
Γεννηματά προκειμένου να εμβολιαστεί κατά του SARS 
-COVID-19. 
Τον Περιφερειάρχη υποδέχθηκαν η Αν. Διοικήτρια ΓΝΑ Γ. 
Γεννηματά Άννα Μάινα, η Διευθύντρια του Φαρμακείου 
του Νοσοκομείου Όλγα Οικονόμου και μέλη του Ιατρικού 
και Νοσηλευτικού Προσωπικού.
Ο Γ. Πατούλης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο 
Νοσοκομείο είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους 
για την πορεία υλοποίησης του εμβολιασμού, για τα προ-
βλήματα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
καθώς και για την σημαντική ενίσχυση του Νοσοκομείου 
από την Περιφέρεια Αττικής σε επίπεδο ιατροτεχνολογι-
κού εξοπλισμού. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πα-
τούλης με αφορμή τον εμβολιασμό του προχώρησε στην 
παρακάτω δήλωση: 
«Ο εμβολιασμός αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο απέναντι 
στον “αόρατο εχθρό” την πανδημία. Κάνουμε το εμβόλιο 
για να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Δείχνουμε εμπιστοσύ-
νη στην επιστήμη και εμβολιαζόμαστε για να διασφαλί-
σουμε την προστασία τη δική μας και του κοινωνικού συ-
νόλου. Ο εμβολιασμός είναι πράξη ευθύνης και οφείλου-
με όλοι να ευχαριστήσουμε τον επιστημονικό κόσμο που 
κατάφερε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να δώσει το 

εμβόλιο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και 
σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους αυτής της δύσκο-
λης περιπέτειας που βιώνουμε όλοι μας. Σήμερα επισκέ-
φθηκα το Γενικό Κρατικό Γ. Γεννηματά για να εμβολιαστώ. 
Διαπίστωσα ότι η διαδικασία γίνεται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Η ανοσία κατακτιέται μέρα με τη μέρα με 
χιλιάδες εμβολιασμούς σε όλη τη χώρα. Ευχαριστώ το νο-
σηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό για όλα όσα έχουν 
κάνει μέχρι σήμερα για την προστασία του κοινωνικού 
συνόλου από την Πανδημία. Βρισκόμαστε λίγο πριν την 
έξοδο από το τούνελ και είμαι πεπεισμένος ότι όλοι μαζί 
θα τα καταφέρουμε».

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης εμβολιάστηκε κατά του SARS -COVID-19 

στο Γενικό Κρατικό Αθηνών Γ. Γεννηματά 

Γ. Πατούλης: «Ο εμβολιασμός αποτελεί το πιο 
ισχυρό όπλο απέναντι στον αόρατο εχθρό 
της πανδημίας. Κάνουμε το εμβόλιο για να 
πάρουμε πίσω τις ζωές μας» 
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Τη Λαϊκή Αγορά του Παλαιού Φαλήρου, μία από τις μεγαλύτερες 
της Αττικής, επισκέφθηκαν σήμερα τα εξειδικευμένα κλιμάκια 
Ιατρών και Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής 
και διενήργησαν εκατοντάδες Rapid Test, στο πλαίσιο της σχε-
τικής Δράσης «Ιπποκράτης» που πραγματοποιείται σε όλη την 
Αττική, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περι-
φερειάρχη Γ. Πατούλη.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διενέργειας των ελέγχων, σε συ-
νεργασία της Περιφέρειας και της Παναττικής Ομοσπονδίας Σω-
ματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), 
μοιράστηκαν σε πολίτες φρούτα, φυσικοί χυμοί, μάσκες και προ-
στασίας και ατομικές συσκευασίες αντισηπτικών.
Παρόντες στη διαδικασία εκτός από τον κ. Πατούλη, ήταν ο Δή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου Γ. Φωστηρόπουλος, η βουλευτής 
της ΝΔ Α. Καραμανλή, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Λαϊκών & 
Υπαίθριων Αγορών Σ. Μελάς, ο Πρόεδρος της Παναττικής Ομο-
σπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
(ΠΟΣΠΛΑ) Δ. Μουλιάτος, ο Διευθυντής της διεύθυνσης λαϊκών 
αγορών της περιφέρειας Αττικής Χάρης Πασβαντίδης και ο επι-
κεφαλής του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέ-
ρειας και του Ι.Σ.Α..Το συντονισμό είχε η σύμβουλος του Περι-
φερειάρχη Χ. Γαλανοπούλου.vΚατά την παρουσία του στη Λαϊκή 
Αγορά του Παλαιού Φαλήρου ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαι-
ρία να συνομιλήσει με πολίτες και παραγωγούς για το πως κυ-
μαίνεται η κίνηση ενόψει και της εορταστικής περιόδου αλλά και 
να υπογραμμίσει τη σημασία αυστηρής τήρησης όλων των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων, για την προστασία των καταναλωτών, 
των εμπόρων, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Στο 
πλαίσιο της επίσκεψης του μετέβη και στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Δήμου, απ ό́που σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε 
από τον Δήμαρχο Γ. Φωστηρόπουλο εξυπηρετούνται πάνω από 
1.000 πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής: 
«Η Περιφέρεια Αττικής και ο Ι.Σ.Α. σε συνεργασία με την Πανατ-
τική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών 
Αγορών και τη Δ/νση Λαϊκών Αγορών προχωρήσαμε στη συγκε-
κριμένη Δράση εδώ στη Λαϊκή αγορά του Παλαιού Φαλήρου, μία 
από τις μεγαλύτερες της Αττικής, όπου χτυπά η καρδιά της αγο-
ράς. Στόχος μας να περάσουμε ένα ισχυρό μήνυμα, ότι η πρόλη-
ψη σώζει ζωές και σ́ αυτό το πλαίσιο διενεργούμε καθημερινά 
εκατοντάδες rapid test σε όλη την Αττική, ενισχύοντας την δια-
δικασία της ιχνηλάτησης αλλά και δίνοντας οδηγίες σε όσους 
πολίτες είναι θετικοί στον ιό.
Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ με τον πάντα φιλόξενο Δή-
μαρχο Γ.Φωστηρόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη μας Σ. Μελά, 
τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δ.Μουλιάτο τον οποίο και ευχαριστώ 

για τη χορηγία των προιόντων, αλλά και με όλους τους συνερ-
γάτες και συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια. Ενισχύουμε 
την πρόληψη, Σπάμε την αλυσίδα της μεταδοτικότητας, Μένου-
με ασφαλείς. Σ́ αυτή τη μάχη η Περιφέρεια Αττικής θα είναι διαρ-
κώς παρούσα». 
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Γ. Φωστηρόπουλος τόνισε τα εξής:
«Μια εξαιρετική δράση και σήμερα από την Περιφέρεια Αττικής 
σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών. Είχαμε τη 
χαρά να μας επισκεφθεί σήμερα εδώ ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ο 
κ. Πατούλης, για να σηματοδοτήσει για άλλη μία φορά, αυτό που 
έχει ξεκινήσει πριν χρόνια από όταν ήταν Δήμαρχος στο Μαρού-
σι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες 
στον τομέα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας.
Σήμερα διενεργούνται από τα κλιμάκια της Περιφέρειας και του 
Ι.Σ.Α. δωρεάν rapid test στη Λαϊκή Αγορά του Π. Φαλήρου, και 
παράλληλα τα προϊόντα που προσφέρονται και μένουν ωςυπο-
λείμματα στις λαϊκές θα μπουν στους καφέ κάδους γιατί είναι μια 
πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια, για να σταματή-
σουμε επιτέλους, και μια και χθες γιορτάζαμε τη μέρα της Γης, να 
ρίχνουμε τα απορρίμματά μας ασύνδετα και να τα επιστρέφουμε 
οργανωμένα στη γη.Πρόκειται για μία εξαιρετική πρωτοβουλία 
και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη και το Σωματείο 
και τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών γιατί με αυτή τη συνερ-
γασία αποδεικνύουμε στον κόσμο ότι μαζί μπορούμε να πετύ-
χουμε πολλά».
Ο Πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελ-
ματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) Δ. Μουλιάτος επισή-
μανε:
«Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στον Περιφερειάρχη Αττικής τον Γ. Πα-
τούλη για τη σημερινή του επίσκεψη στον χώρο των Λαϊκών Αγο-
ρών σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που παίρνει η Περιφέ-
ρεια Αττικής και είναι η μοναδική στην Ελλάδα και από τις λίγες 
στην Ευρώπη. Θέλω να τον συγχαρώ όπως και τους συνεργάτες 
του. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ανταποκριθεί θετικά από 
την πρώτη στιγμή στη δράση αυτή να γίνονται rapid tests στους 
φίλους καταναλωτές που μας επισκέπτονται και τιμούν τη Λαϊκή 
Αγορά.»
Ο Επικεφαλής του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Πε-
ριφέρειας και του Ι.Σ.Α. Π. Ευσταθίου τόνισε:
«Είναι σημαντικό που σήμερα μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής 
κ. Πατούλη είμαστε σε μία από τις μεγαλύτερες Λαϊκές Αγορές 
της Αθήνας. Η διαδικασία της επιδημιολογικής έρευνας προβλέ-
πει rapid test, τα οποία ανιχνεύονται σε 5 λεπτά, ενώ σε περί-
πτωση που υπάρχει θετικότητα, ακολουθεί μοριακός έλεγχος και 
ενημέρωση του πολίτη το ίδιο βράδυ.
Θέλω να επισημάνω ότι τις επόμενες 5 μέρες, τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα δηλαδή, μετά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στον Μα-
καριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο 
αποφασίστηκε να επισκεφθούμε εκκλησίες και να εξετάσουμε, 
τους ιερείς, τους ψάλτες τους νεωκόρους και το λοιπό προσω-
πικό, προκειμένου να συμβάλλουμε στο ασφαλές άνοιγμα των 
εκκλησιών».

Εκατοντάδες Rapid Test πραγματοποιήθηκαν 
στη Λαϊκή Αγορά του Παλαιού Φαλήρου από τα κλιμάκια 
Ιατρών και Νοσηλευτών του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας, 

παρουσία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, 
του Δημάρχου Γ. Φωστηρόπουλου και του Προέδρου 

της ΠΟΣΠΛΑ Δ.Μουλιάτου
Γ. Πατούλης: «Ενισχύουμε την πρόληψη, σπάμε 
την αλυσίδα της μεταδοτικότητας, μένουμε 
ασφαλείς. Σ άυτή τη μάχη η Περιφέρεια 
Αττικής θα είναι διαρκώς παρούσα»



Από μικροί 
ήμασταν περίεργοι ...

Αθήνα: Θέση Ρίκια, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική • Τηλ: 210 5777140 • Fax: 210 5788791 • e-mail: info@farmasyn.gr • www.farmasyn.gr 
Γραφείο Β. Ελλάδος: Βασιλίσσης Όλγας 226, 55134 Καλαμαριά • Τηλ: 2310 703856 • Fax: 2310 703718 • e-mail: thess@farmasyn.gr

...να ανακαλύψουμε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Όταν το βρήκαμε αποφασίσαμε να κάνουμε 
έργο ζωής την προάσπιση και εξασφάλισή του- της υγείας. 

Είμαστε στο πλευρό της ιατρικής κοινότητας παρέχοντας φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, προσπαθώντας 
να έχουν πρόσβαση σε αυτά, όλοι οι συνάνθρωποί μας. 

Παραμένουμε περίεργοι, παραμένουμε αποφασισμένοι, παραμένουμε στο πλευρό σας με τον ενθουσιασμό και την 
επιμονή μικρού παιδιού.
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Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών  του Προϊόντος  που διατίθεται στο εκθετήριο

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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Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό Προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοϊου, 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, 
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία • Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr  • WEBSITE: www.vianex.gr  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης  • Τηλ.: 2310 861683
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Peptan® 20mg  40mg
Famotidine



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

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

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

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

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

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

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

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

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

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

Σωματικό 
βάρος2

Επίπεδα γλυκόζης 
αίματος & κίνδυνος 

εμφάνισης διαβήτη2,*

Περιφέρεια 
    μέσης1,2

Αρτηριακή 
 πίεση2,*

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

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

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

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

Ο σύμμαχος 
στην προσπάθειά σου να

ΧΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ1*

Από μικροί 
ήμασταν περίεργοι ...

Αθήνα: Θέση Ρίκια, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική • Τηλ: 210 5777140 • Fax: 210 5788791 • e-mail: info@farmasyn.gr • www.farmasyn.gr 
Γραφείο Β. Ελλάδος: Βασιλίσσης Όλγας 226, 55134 Καλαμαριά • Τηλ: 2310 703856 • Fax: 2310 703718 • e-mail: thess@farmasyn.gr

...να ανακαλύψουμε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Όταν το βρήκαμε αποφασίσαμε να κάνουμε 
έργο ζωής την προάσπιση και εξασφάλισή του- της υγείας. 

Είμαστε στο πλευρό της ιατρικής κοινότητας παρέχοντας φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, προσπαθώντας 
να έχουν πρόσβαση σε αυτά, όλοι οι συνάνθρωποί μας. 

Παραμένουμε περίεργοι, παραμένουμε αποφασισμένοι, παραμένουμε στο πλευρό σας με τον ενθουσιασμό και την 
επιμονή μικρού παιδιού.
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Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών  του Προϊόντος  που διατίθεται στο εκθετήριο

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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Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό Προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοϊου, 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, 
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία • Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr  • WEBSITE: www.vianex.gr  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης  • Τηλ.: 2310 861683

AΡ.   Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Peptan® 20mg  40mg
Famotidine



Αντιβηχικό Σιρόπι
Για την θεραπεία του βήχα κάθε αιτιολογίας

Sival-b
Codeine Phosphate 
+ Ephedrine Hydrochloride

ADELCO A.E. Βιοµηχανία Φαρµάκων & Καλλυντικών
info@adelco.gr, www.adelco.gr

Αθήνα, Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο, Tηλ.: 210 4819311-13, Fax: 210 4816790
Θεσσαλονίκη, Γ. Θεοτοκά 5, 546 21, Τηλ.: 2310 239260, Fax: 2310 239270

Χορηγείται µε ιατρική συνταγή. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε συµβουλευθείτε 
την Περίληψη Χαρακτηριστικών 
Προϊόντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: SIVAL-B®

2.   ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε 5 ml προϊόντος περιέχουν 7,5 mg 
Codeine phosphate και 5,0 mg Ephedrine hydrochloride. Έκδοχα µε γνωστές δράσεις: 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 6,8g σακχαρόζης και 205mg αιθανόλης ανά 
10ml σιροπιού (2 κουταλάκια του γλυκού).
3.   ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Σιρόπι
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Συµπτωµατική θεραπεία του βήχα κάθε αιτιολογίας: γρίπη, 
κρυολόγηµα, βρογχίτις, τραχειίτις, λαρυγγίτις, κοκκύτης.
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης: Ενήλικες: 2 κουταλάκια του γλυκού 3-6 φορές 
την ηµέρα. Παιδιά ηλικίας µικρότερα από 12 ετών: Το SIVAL-B® αντενδείκνυται 
σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 ετών: Το 
SIVAL-B® δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 ετών µε 
µειωµένη αναπνευστική λειτουργία.
4.3 Αντενδείξεις
Το SIVAL-B®  αντενδείκνυται
• Σε άτοµα υπερευαίσθητα στα συστατικά του και κατά το πρώτο τρίµηνο  
 της εγκυµοσύνης.
• Σε περίπτωση αναπνευστικής ανεπάρκειας, λόγω της κατασταλτικής  
 δράσεως της κωδεΐνης στα αναπνευστικά κέντρα.
• Κατά τη διάρκεια ασθµατικής κρίσεως.
• Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, λόγω αυξηµένου κινδύνου  
 εµφάνισης σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή ανεπιθύµητων ενεργειών.
• Σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού.

• Σε ασθενείς για τους οποίους είναι γνωστό ότι έχουν υπερ-ταχεία  
 µεταβολική ικανότητα του CYP2D6.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
Η λήψη οινοπνευµατωδών ποτών πρέπει να αποφεύγεται κατά την αγωγή µε 
σκευάσµατα που περιέχουν κωδεϊνη.
Μεταβολισµός του CYP2D6
Η κωδεΐνη µεταβολίζεται σε µορφίνη από το ένζυµο του ήπαρ CYP2D6,  τον ενεργό 
µεταβολίτη της. Εάν ο ασθενής έχει ανεπάρκεια ή πλήρη έλλειψη αυτού του ενζύµου 
δεν θα επιτευχθεί επαρκές  θεραπευτικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, εάν ο ασθενής έχει 
εκτεταµένη ή υπερ-ταχεία µεταβολική ικανότητα υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών τοξικότητας από οπιοειδή ακόµη και σε συνήθεις 
συνταγογραφούµενες δόσεις. Οι ασθενείς αυτοί µετατρέπουν ταχέως την κωδεΐνη σε 
µορφίνη µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται στον ορό υψηλότερα επίπεδα µορφίνης από 
τα αναµενόµενα. 
Παιδιά µε µειωµένη αναπνευστική λειτουργία
Η κωδεΐνη δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά τα οποία µπορεί να έχουν µειωµένη 
αναπνευστική λειτουργία συµπεριλαµβανοµένων των νευροµυϊκών διαταραχών, 
σοβαρών καρδιακών ή αναπνευστικών παθήσεων, λοιµώξεων του ανώτερου 
αναπνευστικού ή των πνευµόνων, πολλαπλών τραυµάτων ή εκτεταµένων χειρουργικών 
επεµβάσεων. Αυτοί οι παράγοντες µπορεί να επιδεινώσουν τα συµπτώµατα της 
τοξικότητας της µορφίνης.
4.5  Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές 
αλληλεπίδρασης
Ενίσχυση δράσεως συγχρόνως χορηγούµενων κατασταλτικών του ΚΝΣ. 

4.6 Γονιµότητα, κύηση και Γαλουχία
Κύηση: Επειδή δεν υπάρχει εµπειρία ως προς την χρήση του SIVAL-B® κατά τη διάρκεια 
της εγκυµοσύνης, συνιστάται σαν µέτρο πρόνοιας, να µην χορηγείται κατά το πρώτο 
τρίµηνο της εγκυµοσύνης.
Θηλασµός: Το SIVAL-B® αντενδείκνυται  σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού. 
Σε συνήθεις θεραπευτικές δόσεις, η κωδεΐνη και ο ενεργός µεταβολίτης της, µπορεί να 
εµφανιστούν σε χαµηλές δόσεις στο µητρικό γάλα και είναι απίθανο να επηρεάσουν 
δυσµενώς το θηλάζον νεογνό.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών
Όπως όλα τα κατασταλτικά του ΚΝΣ έτσι και η κωδεΐνη  µπορεί να προκαλέσει 
υπνηλία. Ασθενείς που παίρνουν σκευάσµατα µε κωδεϊνη, δεν πρέπει να οδηγούν ή 
να χειρίζονται µηχανήµατα, εκτός εάν έχει αποδειχθεί ότι αυτή δεν επιδρά πάνω στις 
ικανότητές τους.
4.8  Ανεπιθύµητες ενέργειες 
Το SIVAL-B® είναι γενικά άριστα ανεκτό. Σε σπάνιες περιπτώσεις και κυρίως επί 
υπερβάσεως της δοσολογίας, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν δυσκοιλιότητα, 
έµετοι, τρόµος ή ελαφρά  καταστολή του αναπνευστικού συστήµατος. Σε δόσεις πολύ 
υψηλότερες των θεραπευτικών και σε λήψη επί µακρόν, υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης 
καθώς και στερητικού συνδρόµου κατά την απότοµη διακοπή.
Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούµενων 
ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρµακευτικού 
προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελµατίες του τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες 

ενέργειες µέσω του εθνικού συστήµατος αναφοράς: Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων: 
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9. Υπερδοσολογία : Σε περίπτωση τυχαίας ή σκόπιµης λήψεως υπερβολικής 
ποσότητας, συνιστάται συµπτωµατική  αγωγή.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ΑΤC: R05DA20. Η κωδεΐνη καταστέλλει τον βήχα µε την ειδική επίδραση 
που ασκεί στο κέντρο του βήχα. Η εφεδρίνη προκαλεί διαστολή των βρόγχων 
διευκολύνοντας έτσι την απόχρεµψη. Το SIVAL-B® περιέχει επί πλέον Citric acid, το 
οποίο ρευστοποιεί τις βρογχικές εκκρίσεις, καταπραΰνει τον ερεθισµό του βλεννογόνου 
και εξουδετερώνει την µετά επίµονο βήχα συνήθως παρατηρούµενη οξέωση. 
6.   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατάλογος εκδόχων: Citric acid, Sodium citrate dihydrate, Benzoic acid, Ethanol 96%, 
Sucrose, Essence Cherry, Essence Chewing gum, Essence Menthol, Purified water 
∆ιάρκεια ζωής: 4 χρόνια. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: 
Το προϊόν φυλάσσεται σε θερµοκρασία µικρότερη των 25οC και σε θέση την οποία δεν 
βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Φύση και συστατικά του περιέκτη: Γυάλινο σκουρόχρωµο φιαλίδιο των 120ml µε 
βιδωτό πώµα ασφαλείας
7.   ΚΑΤΟΧΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ADELCO – ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε 
Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο – Αθήνα, ΤΗΛ. 2104819311-4, FAX: 2104816790
8.   ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 31144/21-05-2015
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info@adelco.gr, www.adelco.gr

Αθήνα, Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο, Tηλ.: 210 4819311-13, Fax: 210 4816790
Θεσσαλονίκη, Γ. Θεοτοκά 5, 546 21, Τηλ.: 2310 239260, Fax: 2310 239270

Χορηγείται µε ιατρική συνταγή. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε συµβουλευθείτε 
την Περίληψη Χαρακτηριστικών 
Προϊόντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: SIVAL-B®

2.   ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε 5 ml προϊόντος περιέχουν 7,5 mg 
Codeine phosphate και 5,0 mg Ephedrine hydrochloride. Έκδοχα µε γνωστές δράσεις: 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 6,8g σακχαρόζης και 205mg αιθανόλης ανά 
10ml σιροπιού (2 κουταλάκια του γλυκού).
3.   ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Σιρόπι
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Συµπτωµατική θεραπεία του βήχα κάθε αιτιολογίας: γρίπη, 
κρυολόγηµα, βρογχίτις, τραχειίτις, λαρυγγίτις, κοκκύτης.
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης: Ενήλικες: 2 κουταλάκια του γλυκού 3-6 φορές 
την ηµέρα. Παιδιά ηλικίας µικρότερα από 12 ετών: Το SIVAL-B® αντενδείκνυται 
σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 ετών: Το 
SIVAL-B® δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 ετών µε 
µειωµένη αναπνευστική λειτουργία.
4.3 Αντενδείξεις
Το SIVAL-B®  αντενδείκνυται
• Σε άτοµα υπερευαίσθητα στα συστατικά του και κατά το πρώτο τρίµηνο  
 της εγκυµοσύνης.
• Σε περίπτωση αναπνευστικής ανεπάρκειας, λόγω της κατασταλτικής  
 δράσεως της κωδεΐνης στα αναπνευστικά κέντρα.
• Κατά τη διάρκεια ασθµατικής κρίσεως.
• Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, λόγω αυξηµένου κινδύνου  
 εµφάνισης σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή ανεπιθύµητων ενεργειών.
• Σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού.

• Σε ασθενείς για τους οποίους είναι γνωστό ότι έχουν υπερ-ταχεία  
 µεταβολική ικανότητα του CYP2D6.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
Η λήψη οινοπνευµατωδών ποτών πρέπει να αποφεύγεται κατά την αγωγή µε 
σκευάσµατα που περιέχουν κωδεϊνη.
Μεταβολισµός του CYP2D6
Η κωδεΐνη µεταβολίζεται σε µορφίνη από το ένζυµο του ήπαρ CYP2D6,  τον ενεργό 
µεταβολίτη της. Εάν ο ασθενής έχει ανεπάρκεια ή πλήρη έλλειψη αυτού του ενζύµου 
δεν θα επιτευχθεί επαρκές  θεραπευτικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, εάν ο ασθενής έχει 
εκτεταµένη ή υπερ-ταχεία µεταβολική ικανότητα υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών τοξικότητας από οπιοειδή ακόµη και σε συνήθεις 
συνταγογραφούµενες δόσεις. Οι ασθενείς αυτοί µετατρέπουν ταχέως την κωδεΐνη σε 
µορφίνη µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται στον ορό υψηλότερα επίπεδα µορφίνης από 
τα αναµενόµενα. 
Παιδιά µε µειωµένη αναπνευστική λειτουργία
Η κωδεΐνη δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά τα οποία µπορεί να έχουν µειωµένη 
αναπνευστική λειτουργία συµπεριλαµβανοµένων των νευροµυϊκών διαταραχών, 
σοβαρών καρδιακών ή αναπνευστικών παθήσεων, λοιµώξεων του ανώτερου 
αναπνευστικού ή των πνευµόνων, πολλαπλών τραυµάτων ή εκτεταµένων χειρουργικών 
επεµβάσεων. Αυτοί οι παράγοντες µπορεί να επιδεινώσουν τα συµπτώµατα της 
τοξικότητας της µορφίνης.
4.5  Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές 
αλληλεπίδρασης
Ενίσχυση δράσεως συγχρόνως χορηγούµενων κατασταλτικών του ΚΝΣ. 

4.6 Γονιµότητα, κύηση και Γαλουχία
Κύηση: Επειδή δεν υπάρχει εµπειρία ως προς την χρήση του SIVAL-B® κατά τη διάρκεια 
της εγκυµοσύνης, συνιστάται σαν µέτρο πρόνοιας, να µην χορηγείται κατά το πρώτο 
τρίµηνο της εγκυµοσύνης.
Θηλασµός: Το SIVAL-B® αντενδείκνυται  σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού. 
Σε συνήθεις θεραπευτικές δόσεις, η κωδεΐνη και ο ενεργός µεταβολίτης της, µπορεί να 
εµφανιστούν σε χαµηλές δόσεις στο µητρικό γάλα και είναι απίθανο να επηρεάσουν 
δυσµενώς το θηλάζον νεογνό.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών
Όπως όλα τα κατασταλτικά του ΚΝΣ έτσι και η κωδεΐνη  µπορεί να προκαλέσει 
υπνηλία. Ασθενείς που παίρνουν σκευάσµατα µε κωδεϊνη, δεν πρέπει να οδηγούν ή 
να χειρίζονται µηχανήµατα, εκτός εάν έχει αποδειχθεί ότι αυτή δεν επιδρά πάνω στις 
ικανότητές τους.
4.8  Ανεπιθύµητες ενέργειες 
Το SIVAL-B® είναι γενικά άριστα ανεκτό. Σε σπάνιες περιπτώσεις και κυρίως επί 
υπερβάσεως της δοσολογίας, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν δυσκοιλιότητα, 
έµετοι, τρόµος ή ελαφρά  καταστολή του αναπνευστικού συστήµατος. Σε δόσεις πολύ 
υψηλότερες των θεραπευτικών και σε λήψη επί µακρόν, υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης 
καθώς και στερητικού συνδρόµου κατά την απότοµη διακοπή.
Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούµενων 
ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρµακευτικού 
προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελµατίες του τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες 

ενέργειες µέσω του εθνικού συστήµατος αναφοράς: Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων: 
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9. Υπερδοσολογία : Σε περίπτωση τυχαίας ή σκόπιµης λήψεως υπερβολικής 
ποσότητας, συνιστάται συµπτωµατική  αγωγή.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ΑΤC: R05DA20. Η κωδεΐνη καταστέλλει τον βήχα µε την ειδική επίδραση 
που ασκεί στο κέντρο του βήχα. Η εφεδρίνη προκαλεί διαστολή των βρόγχων 
διευκολύνοντας έτσι την απόχρεµψη. Το SIVAL-B® περιέχει επί πλέον Citric acid, το 
οποίο ρευστοποιεί τις βρογχικές εκκρίσεις, καταπραΰνει τον ερεθισµό του βλεννογόνου 
και εξουδετερώνει την µετά επίµονο βήχα συνήθως παρατηρούµενη οξέωση. 
6.   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατάλογος εκδόχων: Citric acid, Sodium citrate dihydrate, Benzoic acid, Ethanol 96%, 
Sucrose, Essence Cherry, Essence Chewing gum, Essence Menthol, Purified water 
∆ιάρκεια ζωής: 4 χρόνια. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: 
Το προϊόν φυλάσσεται σε θερµοκρασία µικρότερη των 25οC και σε θέση την οποία δεν 
βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Φύση και συστατικά του περιέκτη: Γυάλινο σκουρόχρωµο φιαλίδιο των 120ml µε 
βιδωτό πώµα ασφαλείας
7.   ΚΑΤΟΧΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ADELCO – ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε 
Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο – Αθήνα, ΤΗΛ. 2104819311-4, FAX: 2104816790
8.   ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 31144/21-05-2015



adGAP2021-17x24 PRINT.pdf   1   24/06/2021   09:21:37

EXTRA
SAFE  

EXTRA
SAFE  

∆ρουν
αποτελεσματικά

κατά του
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
SARS-CoV-2*

 Antibacterial

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WH_ExtraSafe_ADV_210x140_FEB21.pdf   1   11/02/2021   15:47

UCB



adGAP2021-17x24 PRINT.pdf   1   24/06/2021   09:21:37



CIA_1_2020

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 
απευθυνθείτε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

* CIALIS 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg ταδαλαφίλη

** CIALIS 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg ταδαλαφίλη

Επιλογή ισορροπίας
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Διατίθεται από τα φαρμακεία

Συμπλήρωμα διατροφής

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ  Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣD
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Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή. Να μην γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος ή θηλάζετε,  
βρίσκεστε υπο φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας

Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 50542/11-05-2020. Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής.  

Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα. Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731

Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη.  
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269
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Progress in Mind Resource Center (RC ) Greece: 
Το Ελληνικό Κέντρο Επιστημονικής Ενημέρωσης
για τον Ψυχίατρο και τον Νευρολόγο

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

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

Στην ιστοσελίδα διατίθεται επίσης αποκλειστικό υλικό από το 

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

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

Επισκεφτείτε το Progress in Mind RC Greece στη διεύθυνση: 
https://greece.progress.im
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