


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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Από την ίδρυσή της το 1885 η Boehringer Ingelheim παραμένει 

οικογενειακή επιχείρηση και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις  

20 κορυφαίες φαρμακευτικές επιχειρήσεις στον κόσμο.

Οι 50.000 εργαζόμενοί της δημιουργούν αξία μέσω 

καινοτομίας στους τομείς των φαρμάκων για τον άνρωπο και  

τα ζώα και βιοφαρμακευτικών. Στο ρόλο μας ως συνεργάτης 

των ασθενών μας επικεντρωνόμαστε στην έρευνα και εξέλιξη 

καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών που μπορούν να 

βελτιώσουν και να επιμηκύνουν τη ζωή τους.

www.boehringer-ingelheim.com

Value through 
innovation

Η βελτίωση της υγείας 
ανθρώπων και ζώων 
είναι ο σκοπός μας
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο 
ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας 

την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μeλη 

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔoΣΗΣ:

Όμιλος Εταιρειών
Härtling - Μαρία Γ. Σιαφάκα

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

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

ΔΙΕyΘΥΝΣΗ:

Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα

ΔΙΕyΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦiΑ:

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

e-mail: isathens@isathens.gr

ΤΗΛeΦΩΝΑ:

Πληροφορίες: 210/3816404
λογιστήριο: 210/3839770

Γραμματεία Διοικητικού και Γραμματεία Πειθαρχικού: 
210/3816404

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

ΕΠΙΜeΛΕΙΑ yΛΗΣ: 
Γραφείο Τύπου Ι.Σ.Α.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
Ελ. Παπαευαγγέλου, Προιστάμενος, 

τηλ.: 210/3817141
ΙΔΙΟΚΤHΤΗΣ - ΕΚΔoΤΗΣ: 

Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.
ΥΠΕyΘΥΝΟΣ ΣyΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝoΜΟ: 

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

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

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

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

έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
τ ω ν  ι α τ ρ ω ν

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις απόψεις 

των συγγραφέων τους και 
όχι της σύνταξης και του 

περιοδικού του Ι.Σ.Α.

Περιοδική Έκδοση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
τΕΥΧΟΣ 260
ΠερΙοδοΣ Γ΄ΜΑΪοΣ-ΙοΥΝΙοΣ-ΙοΥΛΙοΣ 2021

Συντακτική ομάδα
Λεονάρδου Πολυτίμη Ακτινοδιαγνώστης

Τσιλίκας Κωνσταντίνος Ακτινοδιαγνώστης
Κεχρής Ιωάννης Xειρουργός

9 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

11 Μήνυμα του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
 για το Πάσχα
12 Μήνυμα του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
 με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών
13 Δωρεάν δειγματοληπτικά Rapid Test και PCR Test από τις Κινητές
 Μονάδες του Ι.Σ.Α και της Περιφέρειας Αττικής.  θα πραγματοποιηθούν
 αύριο Τρίτη 11/5/21 στην Αίγινα στο πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης»
14 Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) σε συνεργασία με τον
 ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττικής, προσφέρει δωρεάν Rapid test
 σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες
15 Αντώνιος Γ. Χαλαπάς: Κορωνοϊός / mRNA Εμβόλια και Καρδιά
18 Ο τουρισμός υγείας στο επίκεντρο τοποθέτησης του Προέδρου του
 ΙΣΑ, Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου της ΕΛΙΤΟΥΡ Γ. Πατούλη
 στο Delphi economic Forum
21 Ενημερωτική δράση του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής,
 για τα μέτρα προφύλαξης από τον Sars-CoV-2, σε 21 παραλίες
 της Αττικής
22 Ανακοίνωση του ΙΣΑ, για την υποχρεωτικότητα ή μη της διενέργειας
 self test των ιατρών και του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ
25 Στα 35.000 ανέρχονται τα rapid tests που έχουν διενεργηθεί από τις
 αρχές Μαρτίου έως τις 28 Μαΐου 2021 σε όλη την Αττική από τα
 εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του ΙΣΑ και της
 Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης»
26 Νέους δρόμους για την μετεκπαίδευση φοιτητών και νέων ιατρών
 στο εξωτερικό, ανοίγει η συνένωση των δυνάμεων των Ελληνικών
 Ιατρικών Συλλόγων ανά τον κόσμο
28 Απονομή βραβείου στον Πρόεδρο του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής
 Γ. Πατούλη για τη δράση και τη συνδρομή του στην αντιμετώπιση της
 πανδημίας από τον όμιλο Med-Professionals, στο πλαίσιο
 του 7ου Συμπόσιου Ιατρικού Τουρισμού
31 Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί
 Μπορούμε» και την Ένωση Συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες
 (ΕΣΟΑ)  διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία για τις ανάγκες του
 Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
35 Ο ΙΣΑ καλεί τους ιδιώτες ιατρούς μέλη
 του να συμβάλλουν στο εμβολιασμό των πολιτών
 υπηρετώντας τον εθνικό σκοπό
36 Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής
 Γ. Πατούλη, με τον Υπ. Υγείας Β. Κικίλια, με αντικείμενο  την
 υγειονομική θωράκιση της Αττικής 
38 Εκστρατεία ενημέρωσης των νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών, για τα
 οφέλη του εμβολιασμού για τον SARS-Cov-2 πραγματοποιούν τα 
 συνεργεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής
40 Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να συστρατευτούν ενάντια στην πανδημία
 ενημερώνοντας με εγκυρότητα τους πολίτες για τα οφέλη
 του εμβολιασμού
45 Αποκαλυπτική έρευνα σχετικά με τη στάση των πολιτών για την
 πανδημία και τον εμβολιασμό, πραγματοποίησε η Alco,
 για λογαριασμό του ΙΣΑ
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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 ΙΣΑ δίνει μάχη
για τους γιατρούς,
τον ασθενή και
τη δημόσια υγεία

Αγαπητοί συνάδελφοι,
οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσι-
μοι για την πορεία της πανδημίας 
στη χώρα μας. ο ΙΣΑ καλεί τους 
γιατρούς της Αθήνας να παρα-
μείνουν στις επάλξεις όπως έκα-
ναν  όλο αυτό το  κρίσιμο διάστη-
μα που η ανθρωπότητα δίνει τη 
μάχη, ενάντια στη μεγάλη υγειο-
νομική κρίση.
ο ιατρικός κόσμος από την πρώ-
τη στιγμή της επιδημίας απέδειξε 
το υψηλό αίσθημα ευθύνης που 
διαθέτει και την αγάπη του για τον 
ασθενή.
οι γιατροί του εθνικού Συστήματος 

Υγείας, καθημερινά δίνουν με αυτα-
πάρνηση τη μάχη σε αντίξοες συν-
θήκες, ενώ οι ιδιώτες ιατροί παρέ-
μειναν στις επάλξεις και κράτησαν 
ανοιχτά τα ιατρεία τους ακόμα και 
κατά το πρώτο διάστημα της παν-
δημίας που δεν υπήρχε η ασπίδα 
προστασίας του εμβολιασμού.
Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη 
για ένα ισχυρό σύστημα υγείας 
που θα μπορεί να ανταποκρι-
θεί τόσο στην τωρινή όσο και σε 
μελλοντικές απειλές. ο ΙΣΑ όλο 
αυτό το διάστημα διεκδικεί δυνα-
μικά, τις καλύτερες συνθήκες για 
τους γιατρούς και τους ασθενείς. 
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Ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή 
την ενίσχυση των δημόσιων δο-
μών υγείας, με μόνιμο υγειονομικό 
προσωπικό. Τονίσαμε ότι μεγάλο 
μέρος της μάχης ενάντια στον ιό 
δίνεται στις δομές της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίες 
πρέπει να ενισχυθούν. Θα συνε-
χίσουμε τον αγώνα. Η συνειδητο-
ποίηση της ανάγκης να ενισχυθεί  
το σύστημα υγείας και το υγειονο-
μικό προσωπικό που το στηρίζει 
είναι το μεγάλο όφελος της υγειο-
νομικής κρίσης. 
Έγινε κατανοητό ότι είναι ανα-
γκαία μια μακροπρόθεσμη στρα-
τηγική για την αναχαίτιση της 

πανδημίας που θα βασίζεται στην 
ενίσχυση των δομών υγείας, με 
μόνιμο προσωπικό καθώς και την 
οργάνωση ενός ισχυρού συστή-
ματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας που θα  καταστήσει ισχυ-
ρή τη χώρα μας απέναντι στην 
τωρινή αλλά και σε μελλοντικές 
απειλές. 
Παράλληλα πρέπει να διασφα-
λιστεί η επαγγελματική αξιοπρέ-
πεια και οικονομική επιβίωση του 
ιατρικού κόσμου που έχει πληγεί 
από την κρίση και την ανεργία.
ο ΙΣΑ θα συνεχίσει τον αγώνα για 
τους γιατρούς, τους ασθενείς και 
τη δημόσια υγεία.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σε μή-
νυμά του για το Πάσχα αναφέρει: 
«Οι άγιες ημέρες του Πάσχα μας βρίσκουν για μια ακόμα χρονιά να 
δίνουμε τον αγώνα για την καταπολέμηση της πανδημίας. Κάτι που 
δε θα επιτρέψει και φέτος να γιορτάσουμε τη μεγαλύτερη γιορτή 
της Ορθοδοξίας μας όπως έχουμε συνηθίσει. Το Πάσχα όμως ση-
μαίνει ελπίδα, συμβολίζει τη μετάβαση από το πάθος στην ανα-
στάσιμη χαρά και τη συντριβή του θανάτου. Ας αφήσουμε λοιπόν 

αυτή την ελπίδα να γεμίσει τις καρδιές μας, τώρα που κάνουμε το 
τελευταίο, αλλά και πιο κρίσιμο βήμα, για να απαλλαγούμε από 
τα δεσμά της πανδημίας. Ας πράξουμε το ύψιστο χριστιανικό μας 
καθήκον: να προστατεύσουμε την υγεία μας και την υγεία των δι-
κών μας, ώστε να χαρούμε όλες τις γιορτές από δω και πέρα μαζί με 
τους αγαπημένους μας. Εύχομαι από καρδιάς το αναστάσιμο φως 
να λάμψει στις ψυχές μας και να μας δείχνει τον δρόμο στη ζωή μας.
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση». 

Μήνυμα του Προέδρου του ΙΣΑ
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη για το Πάσχα

Γ. Πατούλης: «Εύχομαι από καρδιάς το αναστάσιμο φως να λάμψει στις ψυχές
μας και να μας δείχνει τον δρόμο στη ζωή μας» 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. 
Β. Κικίλια, με την οποία ζητά με γνώμονα την υγεία των πολιτών, άμεσα 
να επιτραπεί η μετακίνηση ασθενών με αιτιολογημένη βεβαίωση ελευθε-
ροεπαγγελματία ιατρού και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Ασφαλώς και ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση η προσθήκη στην 
κοινή υπουργική απόφαση η δυνατότητα μετακίνησης ασθενών 

και προς ιδιωτική κλινική σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγου-
σας ανάγκης. Η αναβολή ή καθυστέρηση στην αναγκαία παρακο-
λούθηση ενός ασθενούς με κακοήθεια, καρδιακή ανεπάρκεια και 
άλλες σοβαρές παθήσεις στις περιπτώσεις ασθενών που παρακο-
λουθούνται σε εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ μπορεί, 
αυτονόητα, όπως καλώς γνωρίζετε ως ιατρός ο ίδιος, να επιφέρει 
ανεπανόρθωτες βλάβες».

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας ζητά
να επιτραπεί η μετακίνηση ασθενών με αιτιολογημένη βεβαίωση 
ελευθεροεπαγγελματία ιατρού

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,
Επειδή παρατηρήθηκε ότι πολλοί γιατροί ελευθεροεπαγγελματίες 
καθώς και εταιρίες- κλινικές περιέλαβαν στο TAXISNET στις ετήσι-
ες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών – Μ.Υ.Φ., 
τα γραμμάτια εισπράξεως τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Ι.Σ.Α. για 

καταβολή της συνδρομής τους ή για έκδοση άδειας λειτουργίας ια-
τρείων, σας ενημερώνουμε ότι τα γραμμάτια εισπράξεως του Ι.Σ.Α. 
αποτελούν μη φορολογικά παραστατικά και δεν περιλαμβάνονται 
στην συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών όπως αντίστοιχα 
δεν θα υποβληθούν από τον Ι.Σ.Α. στην συγκεντρωτική κατάσταση 
πελατών.
Τα Γραμμάτια εισπράξεως του Ι.Σ.Α. καταχωρούνται κανονικά στα 
έξοδα και εκπίπτουν του εισοδήματος. 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Σχετικά με συγκεντρωτικές 
καταστάσεις πελατών – 
προμηθευτών (Μ.Υ.Φ.)
και παραστατικά Ι.Σ.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης είχε επικοινωνία 
με τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια, σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της επι-
στράτευσης των ιδιωτών ιατρών. Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε τον 
Πρόεδρο του ΙΣΑ ότι θα πραγματοποιηθούν όσα έχουν συζητηθεί στις 
προηγούμενες συναντήσεις και δεν πρόκειται να παραταθεί η επίταξη των 

υπηρεσιών όσων ιδιωτών ιατρών δεν επιθυμούν να συνεχίσουν.
Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των ιδιωτών ιατρών στην 
αναχαίτηση της πανδημίας και τόνισε ότι κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην αποδυναμωθεί η Πρωτοβάθμια Φροντί-
δα Υγείας, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα, στην υγειονομική θωράκιση 
της χώρας και την αναχαίτηση της πανδημίας.

Επικοινωνία του Προέδρου του ΙΣΑ με τον Υπουργό Υγείας,
για το κρίσιμο ζήτημα της επιστράτευσης των ιδιωτών ιατρών

Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας και σε ερωτήσεις που 
έχουν γίνει από μέλη μας λάβαμε τις κάτωθι απαντήσεις, για το θέμα που 
αφορά τα Ιδιωτικά εμβολιαστικά κέντρα:
• Η σύμβαση που θα υπογραφεί από τον καθένα εκ των φορέων ΠΦΥ που 
ενδιαφέρεται να γίνει εμβολιαστικό κέντρο είναι κοντά στην ολοκλήρω-
σή της, μετά από συνεργασία των Νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας και του Ι.Σ.Α.
• Σχετικά με το ωράριο, υπάρχει η δυνατότητα στο πεδίο παρατηρήσεων 
να δηλώνει ο κάθε φορέας το ωράριο λειτουργίας που επιθυμεί.
• Οι απαιτήσεις που υπάρχουν για τον εξοπλισμό της διαδικασία του εμ-
βολιασμού, θα σταλούν από το Υπουργείο τις προσεχείς ημέρες και είναι 

παραπλήσιες με αυτές των Δημοσίων εμβολιαστικών κέντρων.
• Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 31/7/2021 με δικαίωμα παράτα-
σης για όποιον το επιθυμεί.
• Όσον αφορά τις νοσηλευτικές ειδικότητες μόνο οι Δ.Ε. απαιτούν επί-
βλεψη από Π.Ε. κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού. Οι Π.Ε., Τ.Ε. και Επι-
σκέπτες-ριες Υγείας μπορούν να διεξάγουν εμβολιασμούς.
• Πιθανότερη έναρξη λειτουργίας των ιδιωτικών εμβολιαστικών κέ-
ντρων είναι η 20η Μαΐου 2021
• Υπεύθυνος ιατρός του εμβολιαστικού κέντρου μπορεί να είναι ιατρός 
οποιασδήποτε ειδικότητας ή και άνευ ειδικότητας
• Πλατφόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος:
https://emvolio.gov.gr/vcenter
• Με Υπουργική απόφαση θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες.

Ιδιωτικά εμβολιαστικά κέντρα
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Σήμερα τιμούμε τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες μας, αυ-
τούς τους «αφανείς» ήρωες που καθημερινά υπερβάλλουν εαυ-
τόν και δίνουν μάχη για την προστασία της ζωής μας. Σ́ αυτή 
τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι ιατροί μας μαζί με τους 
νοσηλευτές και το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό, είναι η 
«ασπίδα μας» κατά την πανδημίας και πυλώνας στήριξης για 
όλους μας. Ο ανιδιοτελής αγώνας τους αλλά και η δύναμη ψυ-
χής που επιδεικνύουν, αποτελούν φάρο ελπίδας, αισιοδοξίας 
και μας γεμίζουν αισιοδοξία ότι ο «άνθρωπος» θα νικήσει και 
όλοι μαζί θα αφήσουμε σύντομα πίσω μας αυτή την περιπέτεια.

H υγειονομική κρίση με την πανδημία του covid-19, ανέδειξε 
για μια ακόμη φορά την επιστημονική επάρκεια, τον επαγγελ-
ματισμό, αλλά και το τεράστιο πλεόνασμα ανθρωπιάς, ευθύ-
νης και κοινωνικής αλληλεγγύης, των νοσηλευτών του δημό-

σιου συστήματος υγείας της χώρας μας. 

Οφείλουμε πολλά σε αυτό το αξιόμαχο υγειονομικό προσω-
πικό που με αυταπάρνηση στάθηκε και στέκεται δίπλα στον 
πολίτη και στον ασθενή, προσφέροντας την κρίσιμη αυτή ώρα 
πολύτιμες υπηρεσίες.

Πέρα από το αυτονόητο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που τους οφείλουμε, χρει-
άζονται να γίνουν ακόμη πολλά. Να ενισχύσουμε άμεσα το σύ-
στημα υγείας, με πρόσθετο νοσηλευτικό προσωπικό.

Να εξασφαλίσουμε στους νοσηλευτές μας καλύτερες και 
ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας αλλά και αμοιβές, που να 
ανταποκρίνονται στο δύσκολο έργο τους. Η στήριξη του δη-
μόσιου συστήματος υγείας με πράξεις, είναι ευθύνη όλων μας.

Μήνυμα του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη με αφορμή τη σημερινή 

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών
Γ.Πατούλης: «Τιμούμε σήμερα το αξιόμαχο υγειονομικό μας προσωπικό που 
με αυταπάρνηση στάθηκε και στέκεται δίπλα στον πολίτη και στον ασθενή, 

προσφέροντας την κρίσιμη αυτή ώρα πολύτιμες υπηρεσίες»
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Κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρ-
χη Αττικής κ. Γ. Πατούλη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής θα 
πραγματοποιήσει επιδημιολογικό δειγματοληπτικό έλεγχο 
με Rapid και PCR Test την αύριο Τρίτη (11/5/21) στην Αίγινα.

Η σχετική πρωτοβουλία η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της 
Δράσης «Ιπποκράτης» θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας και είναι σε συνεργασία της 
Επιτροπής Υγείας του Δήμου Αίγινας. Οι έλεγχοι θα πραγματο-
ποιούνται από τις 8:30 π.μ. μέχρι και τις 03:00 μ.μ.

Στόχος της δράσης είναι η διερεύνηση πιθανών θετικών περι-
στατικών, με τον ιό SARS-CoV-2 στην Αίγινα και ο περιορισμός 
εξάπλωση της λοίμωξης Covid-19.
Με αφορμή τη σχετική πρωτοβουλία ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει: 

«Συμβάλλουμε έμπρακτα στην αποτελεσματικότερη πρό-
ληψη, την προστασία των πολιτών και την προετοιμασία 
για την τουριστική περίοδο. Η προληπτική διαδικασία, η 
άμεση εξέταση των κατοίκων του νησιού και η δυνατότητα 

προετοιμασίας για την ερχόμενη τουριστική περίοδο, απο-
τελεί βασικό στόχο της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεργασία 
μας με το Δήμαρχο Αίγινας Γ. Ζορμπά και με τον φίλο συνά-
δελφο Ιατρό και μέλος της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Α. 
Πολυδώρου, συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της 
συγκεκριμένης δράσης, που αφορά στην υγεία των συμπο-
λιτών μας. Ευχαριστώ θέρμα τόσο τους ίδιους, όσο και τα 
στελέχη του δήμου».

Να σημειωθεί ότι το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσω-
πικό, με συνοδεία ψυχολόγου θα προβούν καταρχήν σε δια-
δικασία αντιγονική (Rapid test) και ακολούθως σε περίπτωση 
θετικού αποτελέσματος, θα πραγματοποιείται μοριακή τε-
χνική δοκιμασίας(PCR Test) για την τελική διάγνωση. Σε κάθε 
περίπτωση θα δίνονται εγγραφές βεβαιώσεις για το αρνητικό 
αποτέλεσμα και θα πραγματοποιείται ενημέρωση προσωπική 
σε περίπτωση που το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. 

Υπεύθυνος συντονισμού του Κέντρου Επιχειρήσεων του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής είναι ο Δρ. Πάνος Ευ-
σταθίου, ενώ υπεύθυνη επικοινωνίας στο ΚΕΠΙΧ είναι 
η Χ. Γαλανοπούλου.

Δωρεάν δειγματοληπτικά Rapid Test και PCR Test από 
τις Κινητές Μονάδες του Ι.Σ.Α και της Περιφέρειας 
Αττικής.  θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη 11/5/21 
στην Αίγινα στο πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης»

Γ. Πατούλης: «Συμβάλλουμε έμπρακτα στην αποτελεσματικότερη πρόληψη, την προστασία 
των πολιτών και την προετοιμασία για την τουριστική περίοδο» 
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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλο-
γο Αθηνών, δίνει από τη Δευτέρα 10/5 2021 τη δυνατό-
τητα στα μέλη του για διενέργεια δωρεάν Rapid test, 
μία δράση που αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση 
της επιχειρηματικότητας, καθώς θα περιορίσει τη με-
τάδοση του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. 
κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου συμφώνησαν το Κέντρο 
Επιχειρήσεων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της 
Περιφέρειας να οργανώσει στον Κεντρικό, Νότιο, Δυ-
τικό και Βόρειο Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, ειδικό 
χώρο για την λήψη Αντιγονικών tests (Rapid test) στο 
πλαίσιο της επιδημιολογικής έρευνας και της συνερ-
γασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η διαδικασία προβλέπει καταρχήν τη λήψη Rapid test 
και ακολούθως σε περίπτωση θετικότητας την ειδική 
λήψη του μοριακού τεστ PCR.

Η πληροφόρηση θα γίνεται στο πλαίσιο της προσωπι-
κής διαδικασίας στον κάθε έναν, ο οποίος θα εξετάζεται 
και θα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί έγγραφη βεβαί-
ωση στα αρνητικά τεστ. Για την παραπάνω διαδικασία 
θα λάβουν μέρος οι ιατροί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι 
του Κέντρο Επιχειρήσεων του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών και της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι είναι εξει-
δικευμένοι στο συγκεκριμένο αντικείμενο της επιδη-
μιολογικής έρευνας, ενώ τις γραμματείες στα τέσσερα 
σημεία της Αττικής θα ενισχύσουν και εργαζόμενοι 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Με αφορμή την έναρξη της δράσης ο Πρόεδρος του 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.)
σε συνεργασία με τον ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττικής, 

προσφέρει δωρεάν Rapid test σε επιχειρηματίες
και ελεύθερους επαγγελματίες

Γ. Πατούλης: «Θωρακίζουμε το επιχειρείν, στηρίζουμε την πρόληψη για μία δυναμική
και ασφαλή επανεκκίνηση της αγοράς»
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ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επιση-
μαίνει σχετικά:

«Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ συνεχίζουν να 
στηρίζουν έμπρακτα τον επιχειρηματικό κόσμο της 
Αττικής και μέσα από στοχευμένες δράσεις πρό-
ληψης, συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότερη 
προστασία τόσο των επιχειρηματιών όσο και των 
καταναλωτών. Αυτή την περίοδο της σταδιακής 
επανεκκίνησης του επιχειρείν οφείλουμε να είμα-
στε στο πλευρό τους, με όσα μέσα διαθέτουμε, με 
στόχο να διευκολύνουμε τη λειτουργία της αγοράς, 
η οποία για μεγάλο διάστημα δοκιμάζει τις αντο-
χές της εξαιτίας της πανδημίας. Με αυτό το σκοπό 
και στο πλαίσιο της Δράσης Ιπποκράτης, μέσω της 
οποίας διενεργούμε καθημερινά χιλιάδες rapid test 
σε όλη την Αττική, προχωράμε σε συνεργασία με 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ένα βήμα 
παραπάνω προσφέροντας δωρεάν test για τους 
επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματί-
ες που δραστηριοποιούνται στην Αττική. Θέλω να 
ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΕΕΑ Γ.Χατζηθεοδοσί-
ου για την άριστη συνεργασία όλο αυτό διάστημα. 
Ως Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσουμε να είμαστε 
κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο της Αττικής και 
να συνδράμουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης της 

επιχειρηματικότητα. Ενωμένοι και αλληλέγγυοι θα 
τα καταφέρουμε».

Για τη νέα δράση στήριξης της επιχειρηματικότητας, 
ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
τονίζει: 

«Σε μία κρίσιμη στιγμή για την οικονομία μας, καθώς 
αρχίζει η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, 
οφείλουμε όλοι να σταθούμε δίπλα στις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες 
που έχουν πληγεί βαρύτατα από τις οικονομικές συ-
νέπειες της υγειονομικής κρίσης. Με αυτή την πρω-
τοβουλία στηρίζονται έμπρακτα όσοι δεν μπορούν να 
λάβουν δωρεάν self-test από την Πολιτεία. Πρόκειται 
για μία στοχευμένη δράση και θέλω να ευχαριστήσω 
δημόσια τον Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργο Πατούλη για τη 
γόνιμη συνεργασία που έχουμε, όχι μόνο σε αυτή την 
περίπτωση αλλά καθ’ όλη την περίοδο της πανδημίας. 
Η συνένωση δυνάμεων μόνο οφέλη μπορεί να φέρει 
στον αγώνα που δίνουν επιχειρήσεις και επαγγελμα-
τίες για τη βιωσιμότητα τους και δίνει το παράδειγμα 
για το πως πρέπει να κινηθούμε όλοι, ώστε να συμβά-
λουμε στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και στην 
ανάκαμψη της οικονομίας μας.»
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Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί δικαιώθηκε το 
δίκαιο αίτημά του, να δοθεί δυνατότητα, σε γιατρούς δια-
φορετικών ειδικοτήτων να διατηρούν κοινό ιατρείο. Μέχρι 
σήμερα τη δυνατότητα αυτή είχαν μόνο γιατροί της ίδιας 
ειδικότητας.
Μετά από προσωπική παρέμβαση του Προέδρου του ΙΣΑ κ. 

Γ. Πατούλη στον Υπουργό Υγείας Β.Κικίλια και στη σε συνέ-
χεια επιστολών που είχε στείλει ο ΙΣΑ επί σειρά ετών, για 
το θέμα, συμπεριλήφθηκε η σχετική διάταξη σε νομοσχέ-
διο του Υπουργείου Υγείας τον Ιανουάριο και σήμερα δημο-
σιεύθηκε η υπουργική απόφαση με έκδοση ΦΕΚ. 

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τό-
νισε τα εξής:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, καθώς ο Υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας αφουγκράστηκε την αγωνία 
του ιατρικού κόσμου και υλοποίησε ένα πάγιο αίτημα 
ΙΣΑ, την παροχή δυνατότητας κυρίως σε νέους ιατρούς 
να λειτουργούν με συναδέλφους τους άλλης ειδικότητας 
κοινό ιατρείο, δηλαδή σε κοινό χώρο, αλλά διαφορετι-
κές ώρες, όταν από τις σχετικές διατάξεις δεν απαιτείται 
ειδικός ή ιδιαίτερος εξοπλισμός. Η ρύθμιση αυτή δίνει 
μια σημαντική οικονομική ανάσα στον ιατρικό κόσμο 
του ιδιωτικού τομέα που αγωνίζεται να επιβιώσει μέσα 
στην κρίση και ειδικά για στους νέους γιατρούς τους 
οποίους η πολιτεία οφείλει να στηρίξει.»

Δικαιώθηκε ο εξαετής αγώνας 
του ΙΣΑ για το κοινό ιατρείο 
διαφορετικών ιατρικών 
ειδικοτήτων
Γ. Πατούλης: «Εκφράζουμε την 
ικανοποίησή μας για την υλοποίηση
ενός δίκαιου αιτήματος
του ιατρικού κόσμου»

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα rapid test, από 
τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Δράσης 
«Ιπποκράτης»,  η οποία υλοποιείται με πρωτοβουλία του 
Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής, οι έλεγχοι που πραγματο-
ποιήθηκαν από τις 14 Μαΐου έως και χθες Παρασκευή 21 
Μαΐου διενεργήθηκαν 3.783 rapid test, ενώ συνολικά από 
τις αρχές Μαρτίου που έχει ξεκινήσει η δράση, ο αριθμός 
των ελέγχων πλησιάζει τους 35.000. 

Την τελευταία εβδομάδα οι κινητές ομάδες επισκέφτηκαν 
τις παρακάτω περιοχές:  Αθήνα, Μαρούσι, Παλαιό Φάλη-
ρο, Περιστέρι, Μαρκόπουλο, Μεταμόρφωση, Γλυφάδα, 
Βύρωνας, Παλλήνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Πειραιάς, Κερα-
τσίνι, Σπάτα και Πόρτο Ράφτη.

Επιπλέον, μεταξύ των δομών που πραγματοποιήθη-
καν test, συμπεριλαμβάνονται Μονάδες Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων, Λαϊκές Αγορές, κ.α.. Στο πλαίσιο των ελέγχων 
πραγματοποιούνται rapid test σε όλες τις Δομές της Περι-
φέρειας, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αρμόδιους 
Αντιπεριφερειάρχες.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης, με αφορμή τις σχετικές δράσεις, ευχαρίστησε θερμά 
όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέ-
χει στη διενέργεια των ελέγχων, επισημαίνοντας:

«Δυναμώνουμε την πρόληψη, ισχυροποιούμε την 
ασπίδα προστασίας για όλους τους συμπολίτες μας. 
Στοχευμένα και μεθοδικά προχωρούμε στην υλοποίη-
ση και της δεύτερης φάσης της Δράσης Ιπποκράτης. Η 
διενέργεια των τεστ σε όλη την Αττική, είναι αποτέ-
λεσμα μιας συστηματικής δουλειάς που πραγματο-
ποιείται από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και σήμερα από 
τα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας 
Αττικής και του ΙΣΑ. Στόχος μας ο περιορισμός της δια-
σποράς, μέσα από το εργαλείο της πρόληψης». 

Τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΙΣΑ και 
της Περιφέρειας Αττικής έχει ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου, ενώ 
υπεύθυνη επικοινωνίας ΚΕΠΙΧ είναι η Χ. Γαλανοπούλου.
Επισημαίνεται πως τα θετικά περιστατικά που ανευρέθη-
καν, επανεξετάστηκαν άμεσα και με μοριακή τεχνική. Η 
συγκεκριμένη διαδικασία διασφαλίζει το αποτέλεσμα 
και δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης της Εθνικής Πλατ-
φόρμας του μητρώου COVID της HΔIKA, αλλά και εντο-
πισμού της περιοχής και της πληθυσμιακής ομάδας, από 
την οποία προέρχεται, η συγκεκριμένη λοίμωξη. Όλα τα 
αποτελέσματα καταγράφηκαν στην Εθνική Πλατφόρμα 
και ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της συνεργασίας, 
με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας.

Περίπου 35.000 rapid test διενεργήθηκαν από
τις αρχές Μαρτίου έως και σήμερα σε όλη την Αττική, 
από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής. 3.783 τεστ μόνο 
την τελευταία εβδομάδα

Γ. Πατούλης: «Δυναμώνουμε την πρόληψη, 
ισχυροποιούμε την ασπίδα προστασίας για 
όλους τους συμπολίτες μας»
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Στην πόλη Wuhan, επαρχία Hubei, στην 
Κίνα, εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων 
πνευμονίας. Στις 9 Ιανουαρίου του 2020 
οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοί-
νωσαν ότι πρόκειται για ένα νέο στέλεχος 
κορωνοϊού. Η Πανδημία COVID-19 προ-
κλήθηκε από τον κορωνοϊο SARS-CoV-2, 
ο οποίος εξαπλώθηκε στην Ελλάδα από 
τις 26 Φεβρουαρίου του 2020 και έπειτα, 
επηρεάζοντας την καθημερινότητα μας 
σε κοινωνικό-οικονομικό και υγειονομικό 
επίπεδο. Προσβολή από τον ιό COVID-19 
έχει διάφορες κλινικές εκφάνσεις από 
ασυμπτωματική μέχρι καταστροφική 
αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια. 
Στην καρδιά ο COVID-19 μπορεί να προ-
καλέσει: φλεγμονή (μυοκαρδίτιδα ή/και 
μυοπερικαρδίτιδα), αρρυθμίες, θρομβο-
εμβολικά και ισχαιμικά επεισόδια, καρ-
διακή ανεπάρκεια, καρδιογενές σοκ και 
αιφνίδιο θάνατο. Πρέπει να τονίσουμε 
ότι κίνδυνος των παραπάνω καρδιακών 
επιπλοκών είναι πολύ μεγαλύτερος στους 
ασθενείς με προ-υπάρχουσα καρδιαγγει-
ακή νόσο, όπως αρτηριακή υπέρταση, 
στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθειες με ή 
χωρίς προσθετικές βαλβίδες, αρρυθμίες 
όπως είναι η κολπική μαρμαρυγή και καρ-
διακή ανεπάρκεια. Συνεπώς, η πρόληψη 
συνιστά το κλειδί στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας λόγω COVID-19.

Τι είναι τα mRNA εμβόλια και πως 
λειτουργούν;
Στις μέρες μας τα mRNA εμβόλια (στο σύ-
νολο τους) αποτελούν τον πιο σύγχρο-
νο, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο 
εμβολιασμού, ιδιαίτερα σε περιόδους 
μεγάλης ανάγκης όπως είναι η πανδη-
μία. Δεδομένα 10-ετών πειραματικών 
και κλινικών μελετών δείχνουν ότι 
τα συγκεκριμένα εμβόλια είναι ασφα-
λή. Συγκεκριμένα, τα mRNA εμβόλια 
είναι: μη λοιμογόνα, δεν αλληλοεπι-
δρούν με τα κύτταρα του οργανισμού 
και δεν προκαλούν μεταλλάξεις. Μετά 
την παραγωγή της άμυνας καταστρέ-
φονται και αποβάλλονται άμεσα μέσω 
φυσιολογικών διαδικασιών, χωρίς να 
εισβάλλουν στο εσωτερικό (πυρήνας) 
των κυττάρων και χωρίς να αλληλοεπι-
δρούν με το γενετικό μας υλικό (DNA). 
Αντίθετα σύμφωνα με πρόσφατα δεδο-

μένα ο ιός COVID-19 αλληλεπιδρά με το 
DNA μας σε ποσοστό 10-20%. 

Περιστατικά φλεγμονώδους αντίδρασης 
της καρδιάς με τη μορφή μυοκαρδίτιδας 
ή/και μυο-περικαρδίτιδας έχουν περιγρά-
φει τις πρώτες ημέρες μετά τη 2η δόση 
του mRNA COVID-19 εμβολίου, κύρια σε 
έφηβους και νέους ενήλικες. Οι τελευταί-
ες επιπλοκές συνήθως εκδηλώνονται ασυ-
μπτωματικά ή με ήπια συμπτωματολογία, 
όπως είναι αίσθημα παλμού, δύσπνοια ή 
δυσφορία και αντιμετωπίζονται συμπτω-
ματικά (αντιπυρετικά - αντιφλεγμονώδη) 
και με ξεκούραση. Συνήθως οι ασθενείς 
επιστρέφουν στην καθημερινότητάς τους 
μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτω-
μάτων. Ωστόσο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή 
η επιστροφή στην άσκηση και τις αθλη-
τικές δραστηριότητες. Τονίζουμε ότι οι 
ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες συνι-
στούν μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα 
που έχουν μεγαλύτερο θρομβοεμβολικό 
κίνδυνο. Συνεπώς, στους ασθενείς με 
προσθετικές βαλβίδες απαιτείται ιδιαίτε-
ρη προσοχή και πιθανά να χρήζουν ανά-
γκης αυστηρότερης παρακολούθησης ή/
και νοσηλείας με εξατομίκευση της αντι-
πηκτικής τους αγωγής.

Πρέπει να εμβολιαστούμε;
Μελέτες δείχνουν ότι ο κίνδυνος εμφά-
νισης των παραπάνω καρδιακών επιπλο-
κών λόγω του COVID-19 είναι πολύ υψη-
λότερος έως και πολλαπλάσιος συγκριτι-
κά με αυτόν του mRNA εμβολίου και άρα 
η πιθανότητα εμφάνισής τους είναι πολύ 
μεγαλύτερη αν τελικά δεν είμαστε εμβο-
λιασμένοι. Οι ερευνητές παρατηρήσαν 
ότι ανά εκατομμύριο πληθυσμού πλήρως 
(και με τη 2η δόση) εμβολιασμένου θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν: 11.000 νέα 
κρούσματα, 560 νοσηλείες, 138 εισαγωγές 
σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 6 θά-
νατοι λόγω ίωσης από COVID-19, σε αντί-
θεση με τα περίπου 40-45 περιστατικά 
μυο/περικαρδίτιδας λόγω του mRNA εμ-
βολιασμού. Επομένως, σε κάθε περίπτω-
ση ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής από 
τα mRNA εμβόλια, είναι πολύ μικρότερος 
συγκριτικά με τον κίνδυνο που προκαλεί 
η ίδια η νόσος. 
Δυστυχώς τα μέχρι σήμερα (09/21) επί-

σημα στατιστικά δεδομένα (CoVid19.gov.
gr) δείχνουν ότι ως χώρα βρισκόμαστε 
χαμηλά ως προς το ποσοστό του ανά δή-
μου πληθυσμού που είναι εμβολιασμένοι. 
Στην εικόνα φαίνονται τα ποσοστά εμβο-

λιασμού έναντι COVID-19 στην χώρα μας 
μέχρι τις 4 Αυγούστου 2021 ανά Δήμο.

Καταλήγοντας, τονίζουμε ότι η παρου-
σία καρδιαγγειακών επιπλοκών λόγω 
COVID-19 αποτελούν ένα κακό προγνω-
στικό παράγοντα και ως εκ τούτου η 
γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση πε-
ριορίζει τον κίνδυνο. Η διατήρηση των 
γενικών μέτρων πρόληψης και ο εμβο-
λιασμός συνιστούν προς το παρόν το 
ΜΟΝΟ τρόπο πρόληψης. Τέλος, σε εξέ-
λιξη είναι κλινικές μελέτες με φάρμακα 
κατά του COVID-19 με ελπιδοφόρα αρχι-
κά αποτελέσματα.

Κορωνοϊός / mRNA Εμβόλια και Καρδιά
Γράφει ο Αντώνιος Γ. Χαλαπάς

Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, FESC, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, PHD, 
Διευθυντής - Τμήμα Επεμβατικής καρδιολογίας
και Βαλβιδοπαθειών Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

0-25%
25-40%
40-55%
55-70%
70-100%
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Στη συνεισφορά του τουρισμού υγείας στην οικονομι-
κή ανάκαμψη της χώρας στη μετά-covid εποχή, αλλά 
και στη δυνατότητα της Ελλάδας να αναδειχθεί σε απο-
λύτως ασφαλή ταξιδιωτικό προορισμό, αναφέρθηκε 
Πρόεδρος του ΙΣΑ, Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόε-
δρος της ΕΛΙΤΟΥΡ Γ. Πατούλης στο πλαίσιο του κύκλου 
συζήτησης του Delphi Economic Forum, υπό τον τίτλο 
«Θεματικός τουρισμός και αναπτυξιακές προοπτικές».

Στη συζήτηση, που συντόνισε ο δημοσιογράφος του  
ALPHA Μιχάλης Κεφαλογιάννης, συμμετείχε ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Βασί-
λης Αποστολόπουλος.

Σε μια συμβολική ημέρα για τον ελληνικό τουρισμό, 
όπως είπε, με την επαναλειτουργία του κλάδου μετά 
το πολύμηνο lockdown, ο κ. Πατούλης εξέφρασε την 
αισιοδοξία του ότι η ανοδική πορεία των αφίξεων 

είναι εφικτή, πιάνοντας το νήμα από τη μεγάλη επι-
τυχία του 2019, η οποία ανακόπηκε απότομα από την 
πανδημία.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονε-
κτήματα 
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε, ο τουρισμός υγείας δύ-
ναται να προσφέρει τα μέγιστα, όπως αποδεικνύουν 
και τα πορίσματα διεθνών ερευνών, καθώς η Ελλάδα 
αναδεικνύεται ως ιδανικός προορισμός, ασφαλής και 
με σημαντικά πλεονεκτήματα: «Τι ψάχνει ο διεθνής 
τουρίστας υγείας; Είναι απλό: ψάχνει ένα πακέτο 
ασφαλείας για το σύνολο των υπηρεσιών υγείας που 
λαμβάνει. Η Ελλάδα διαθέτει αυτό που αναζητά ο δι-
εθνής επισκέπτης υπηρεσιών υγείας και πληροί ένα 
σημαντικό αριθμό κριτηρίων για να επιτύχει την κα-
τάκτηση  ενός σεβαστού μεριδίου της αγοράς και να 
καθιερωθεί ως σοβαρός ανταγωνιστής σε παγκόσμιο 

Ο τουρισμός υγείας στο επίκεντρο τοποθέτησης
του Προέδρου του ΙΣΑ, Περιφερειάρχη Αττικής

και Προέδρου της ΕΛΙΤΟΥΡ Γ. Πατούλη
στο Delphi Economic Forum

Γ. Πατούλης: «Ο Τουρισμός Υγείας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική 
ανάκαμψη της χώρας αναδεικνύοντάς την ως έναν ασφαλή ταξιδιωτικό προορισμό»
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επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε διεξοδικά στα πλεονεκτή-
ματα της χώρας σε αυτόν τον τομέα, κάνοντας ιδιαί-
τερο λόγο για το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων ιατρών 
εντός και εκτός συνόρων, τις υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσίες υγείας, τις ουσιαστικές επενδύσεις του ιδιωτι-
κού τομέα και του ξενοδοχειακού κλάδου, καθώς και 
τις διεθνώς πιστοποιημένες δομές.  Υπογράμμισε μά-
λιστα ότι  σήμερα στην Ελλάδα εφαρμόζονται αυστη-
ρά διεθνή πρότυπα, ενώ υπάρχουν ευνοϊκές νομοθε-
τικές ρυθμίσεις, ιδίως στις υπηρεσίες γονιμότητας και 
εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Το συγκριτικά χαμηλό κόστος παροχής υπηρεσιών 
υγείας και διαμονής – χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα 
– σε συνδυασμό με το εξαιρετικό κλίμα, τον μεσογειακό 
ήλιο και την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, καθιστά τη 
χώρα ως ιδανικό προορισμό για τον διεθνή τουρίστα 
υγείας, επισήμανε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε ότι από 
πλευράς πολιτείας λαμβάνονται ολοένα και περισσό-
τερα μέτρα για την ενίσχυση του τουρισμού υγείας. 
Αποκάλυψε μάλιστα, ότι έχει αρχίσει  διάλογος με το 
ΥΠΕΞ για την καθιέρωση μιας βίζας υγείας, που θα δι-
ευκολύνει την είσοδο του διεθνούς τουρίστα στη χώρα, 
την παραμονή και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 

Ο Τουρισμός Υγείας είναι ένα ισχυρό χαρτί 

«Μην εθελοτυφλούμε και μην χάνουμε την στόχευση: 
Ο Τουρισμός Υγείας είναι ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια 
μας, αφού μπορεί συνολικά να προσθέσει στο ΑΕΠ 
της χώρας περίπου 13,6 δις ευρώ και να δημιουργή-
σει 173.000 νέες θέσεις εργασίας  σε διάστημα πέντε  
ετών», τόνισε ο Γ. Πατούλης και πρόσθεσε: «Ως πρόε-
δρος του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας 
– Elitour, θεωρώ πως είμαστε πλέον έτοιμοι να δημι-
ουργήσουμε μία προοπτική στον τουρισμό μας».

Βάσει και της εμπειρίας του ως Αντιπρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, ο κ. Πατούλης έθε-
σε ως στρατηγική κατεύθυνση «το να καταγράψουμε 
και να ιεραρχήσουμε τους στόχους κάθε Περιφέρει-
ας, κάθε Δήμου με βάση τη γεωγραφική του θέση, 
τις ιατρικές του δομές, το σύνολο των παροχών του. 
Έτσι θα έχουμε σαφή εικόνα από μία Ελλάδα ‘χαρτο-
γραφημένη’ στις υπηρεσίες υγείας».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι 
πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να λάβουν τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες για να εκμεταλλευτούν 
στο έπακρο το κέρδος που θα προκύψει για την οικο-
νομία της χώρας: «Ίσως να είναι και η μεγάλη ευκαι-
ρία που θα δώσουμε στα παιδιά μας που εργάζονται 
στο εξωτερικό για να επιστρέψουν και να απασχο-
ληθούν με επιτυχία στην Ελλάδα μας», τόνισε ολο-
κληρώνοντας την παρέμβασή του. 
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Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του κα-
πνίσματος προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Η  31η Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, 
μας βρίσκει ζωντανούς και πιο αισιόδοξους για ένα υγι-
ές μέλλον. Μετά από 15 μήνες δραματικής υγειονομικής 
κρίσης, οι αντοχές και η ψυχολογία μας έχουν δοκιμα-
στεί σκληρά.  Συνάνθρωποί μας, σε διεθνές και παγκό-
σμιο επίπεδο οι οποίοι μολυνθήκαν από τον Covid, πά-
σχιζαν για λίγο οξυγόνο για να δυναμώσουν το αναπνευ-
στικό τους, για να σώσουν τους πνεύμονές τους για να 
μπορέσουν με τις δικές τους δυνάμεις να κερδίσουν την 
άνιση μάχη με τον κορωνοϊό. 

Η σημασία του αναπνευστικού συστήματος για τον αν-
θρώπινο οργανισμό στους μήνες της πανδημίας έγινε 
πλέον ανάγλυφη και εμφανής για κάθε πολίτη αυτού του 
κόσμου. Η φετινή παγκόσμια ημέρα, αναδεικνύει την 

επιτακτική ανάγκη και την ευθύνη μας απέναντι στην 
προσωπική  μας υγεία. Όλοι μας αισθανόμαστε ευγνώ-
μονες που καταφέραμε να επιβιώσουμε. Οφείλουμε να 
αναλογιστούμε σοβαρά την βλαπτική συνήθεια του κα-
πνίσματος. Για ένα πιο φωτεινό παρόν και μέλλον, για τη 
συνέχιση και διαφύλαξη της υγείας και της ζωής μας, με 
σεβασμό στο περιβάλλον και το οξυγόνο που αναπνέου-
με, ας δεσμευτούμε όλοι ότι θα διακόψουμε το κάπνισμα, 
ότι θα βοηθήσουμε τους οικείους μας, σε αυτή την κατεύ-
θυνση, τους φίλους, τους συναδέλφους μας και όσους 
ακόμη υφίστανται την ισχυρή εξάρτηση από τη νικοτίνη.

Ας απαλλάξουμε οριστικά τα σπίτια, τα γραφεία, τις πό-
λεις μας από τον καπνό. Πετώντας για πάντα το τσιγάρο. 
Αυτή την ώρα που η έξοδος από την Πανδημία είναι ορα-
τή ας τιμήσουμε το «Δώρο της Ζωής» περισσότερο από 
ποτέ. Ας δεσμευτούμε να σταματήσουμε ό,τι καταστρέ-
φει την υγεία μας και τη φυσική μας κατάσταση. Φέτος 
για πάντα δεσμευόμαστε και σταματάμε.»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή 
στους κ.κ. Β Κικίλια, Υπουργό Υγείας, Α. Γεωργιάδη, 
Υπουργό Ανάπτυξης και Θ. Σκυλακάκη, Υφυπουργό Οι-
κονομικών με την οποία ζητά τον συμψηφισμό αυτόμα-
της επιστροφής με επενδύσεις ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ.

Ειδικότερα, στην επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Όπως ασφαλώς γνωρίζετε με το άρθρου 20 του 
Ν.4633/2019, δόθηκε η δυνατότητα στους Κατόχους 
Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων 
ή στις φαρμακευτικές εταιρείες να συμψηφίζουν το συ-
νολικό ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback), της 
φαρμακευτικής δαπάνης, με ποσό που αντιστοιχεί σε: 
α) ποσοστό επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, 
περιλαμβανομένων των δαπανών για κλινικές δοκιμές, 

οι οποίες συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευ-
νας και ανάπτυξης συγκεκριμένης στόχευσης και αιτιο-
λογίας, β) ποσοστό επί των δαπανών που αντιστοιχούν 
σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, ή υπηρε-
σιών ή γραμμών παραγωγής, με διαδικασία και όρους 
που καθόρισε η ΚΥΑ 4577/24-01-2020.

Με γνώμονα την αναβάθμιση των υπηρεσιών στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη με εκσυγχρονισμό των μηχα-
νημάτων τους, εισηγούμαστε τη θέσπιση αντίστοιχης 
νομοθετικής ρύθμισης απαλλαγής – συμψηφισμού αυ-
τόματης επιστροφής δαπάνης για τους ιδιωτικούς φο-
ρείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που την τελευ-
ταία διετία ή στο μέλλον πρόκειται να αναβαθμίσουν 
τον εξοπλισμό τους, με κάλυψη του υπολειπόμενου 
ποσού από τον κρατικό προϋπολογισμό».   

Ο ΙΣΑ ζητά τον συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής
με επενδύσεις ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ

Δήλωση του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη με αφορμή τη σημερινή 

Παγκόσμια ημέρα κατά του Καπνίσματος 
Γ. Πατούλης: «Η φετινή παγκόσμια ημέρα, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη

και την ευθύνη μας απέναντι στην προσωπική  μας υγεία»

Σας ενημερώνουμε ότι, όσοι ιατροί μέλη του Ι.Σ.Α. επιθυ-
μούν να διενεργήσουν Rapid Test, για την ανίχνευση του 
κορωνοϊού, τα κλιμάκια του επιχειρησιακού προγράμματος 
ΕΡΜΗΣ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών θα βρίσκονται καθημερινά στα ακόλουθα σημεία:
1. Κεντρικός Τομέας: Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάν-
δρας 196, Αθήνα (Υπόγειο) 
2. Βόρειος Τομέας: Λ. Κηφισίας 20 και Γκύζη, Μαρούσι, εί-
σοδος από Γκύζη, 5ος  Όροφος 

3. Νότιος Τομέας: Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβου, Λεωφό-
ρος Ποσειδώνος.  
4. Δυτικός Τομέας: Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι
Ώρες λειτουργίας:  10:00 έως και 14:30. 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΟΥΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΛΕ-
ΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ. 
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του Rapid Test είναι 
θετικό τότε διενεργείται δωρεάν μοριακό test, στα ίδια 
σημεία και τις ίδιες ώρες χωρίς ραντεβού.

Διεξαγωγή δωρεάν rapid test
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Με το σύνθημα «Παραλία και Προστασία», ξεκίνησε η 
ενημερωτική δράση του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
που θα πραγματοποιηθεί σε 21 οργανωμένες αλλά και 
ελεύθερες παραλίες της Αττικής.

Στο πλαίσιο της δράσης θα διανεμηθούν 65.000 έντυπες 
οδηγίες καθώς και αντισηπτικά στους επισκέπτες των πα-
ραλιών. Πρόκειται για έναν χρήσιμο οδηγό για την προ-
στασία των λουόμενων σε δύο γλώσσες ( ελληνικά και αγ-
γλικά). Η δράση θα ολοκληρωθεί το επόμενο Σαββατοκύ-
ριακο 29 και 30 Μαΐου.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Αυτή την ώρα που επιχειρείται να επιστρέψουμε στην κα-
νονικότητα είναι πιο σημαντική από ποτέ η ατομική ευθύνη. 
Μπορούμε να χαρούμε τις διακοπές μας και να περάσουμε 
όμορφες στιγμές στην παραλία, αρκεί να τηρούμε σχολαστι-
κά τα μέτρα προφύλαξης. Ο πόλεμος με την πανδημία συνε-
χίζεται, δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Είναι στο χέρι μας να 
προστατέψουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία και να πά-
ρουμε πίσω τη ζωή μας».

Ενημερωτική δράση του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, 
για τα μέτρα προφύλαξης από τον Sars-CoV-2,
σε 21 παραλίες της Αττικής
Γ. Πατούλης: «Είναι στο χέρι μας να προστατέψουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία 

και να πάρουμε πίσω τη ζωή μας»
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Ο ΙΣΑ διευκρινίζει ότι μετά από αλλεπάλληλες επι-
κοινωνίες με τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου 
να αποσαφηνιστεί το κενό ερμηνείας της υπ άρ Δ1α/
Γ.Π.οικ.32209/2021 - ΦΕΚ 2192/Β/26-5-2021 ΚΥΑ, αναφορι-
κά με την υποχρεωτικότητα ή μη της διενέργειας self test 
των ιατρών (ελευθέρων επαγγελματιών), οι οδηγίες που 
μας δόθηκαν είναι ότι για τους ιατρούς αυτούς, δεν υφί-
σταται υποχρεωτικότητα αλλά ισχυρή σύσταση. 

Για τους δε, απασχολούμενους από αυτούς (γραμματείς 
ιατρών, παραϊατρικό προσωπικό κλπ) είναι υποχρεωτι-
κή η διενέργεια self test κατά τα οριζόμενα στην ως άνω 
ΚΥΑ και δηλώνουν υποχρεωτικά το αποτέλεσμα στην 
Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests 
του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

Επιπλέον αναμένεται διευκρίνιση από το Υπουργείο Υγεί-
ας, για το αν θα πρέπει να υποβάλλουν τους εργαζόμε-
νους τους και σε self test  επιχειρήσεις, που σε εβδομαδι-
αία βάση διενεργούν στο σύνολο του προσωπικού τους, 
διαγνωστικά test (μοριακά ή rapid) ανίχνευσης έναντι του 
κορονοϊού SARS CoV-2.

Ανακοίνωση του ΙΣΑ, για την υποχρεωτικότητα ή μη
της διενέργειας self test των ιατρών και του προσωπικού
των μονάδων ΠΦΥ
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα rapid tests, από τα 
εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης» 
η οποία υλοποιείται με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Επιχειρήσεων, οι έλεγχοι 
που πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή 21/5/21 έως και 
Παρασκευή 28/5/21 τα rapid test ανέρχονται στους 2.828, ενώ 
συνολικά από τις 3/03/21 που έχει ξεκινήσει η δράση μέχρι χθες 
28/05/21 έχουν υλοποιηθεί 35.124 rapid tests.

Από την Παρασκευή 21/5/21 έως και Παρασκευή 28/5/21 οι κι-
νητές ομάδες επισκέφτηκαν τις παρακάτω περιοχές: Αθήνα, 
Νέα Φιλαδέλφεια, Πειραιά, Κερατσίνι, Σπάτα, Πόρτο Ράφτη, 
Περιστέρι, Μαρκόπουλο, Παλαιό Φάληρο, Ηράκλειο, Γλυφάδα, 
Λυκόβρυση, Παλλήνη, Ζωγράφου, Βύρωνα, Ρέντη, Αμπελόκη-
πους, Ανάβυσσο, Νέα Σμύρνη, Σαλαμίνα, Χαλάνδρι, Δάφνη και 
Πετρούπολη. Επιπλέον, μεταξύ των Δομών που πραγματο-
ποιήθηκαν test, συμπεριλαμβάνονται Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, Λαϊκές Αγορές, κ.α.. 

Rapid test στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά 
Στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιούνται την Πέμπτη 
27 Μαΐου τα εξειδικευμένα κλιμάκια πραγματοποίησαν στο 
αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της, rapid test στην Αστυ-
νομική Διεύθυνση Πειραιά. Η δράση υλοποιήθηκε παρουσία 
του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ.Πατούλη 
και της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταυρούλας Αντωνάκου σε 
συνεννόηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή Τζεφεράκο Πανα-
γιώτη. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά επιτελεί σημαντικό 
έργο για την ασφάλεια των πολιτών καλύπτοντας μια μεγάλη 
περιοχή που περιλαμβάνει τους πέντε Δήμους της Περιφερει-
ακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου, 
τη Σαλαμίνα, την Τροιζηνία, τα Κύθηρα και όλα τα νησιά του Αρ-
γοσαρωνικού. 

Σε δηλώσεις τους αμέσως μετά επισήμαναν: 

Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
«Βρισκόμαστε σε ένα από τα σημαντικότερα αστυνομικά 
τμήματα της Αττικής μας, στον Πειραιά. Το έμψυχο δυναμι-
κό των σωμάτων ασφαλείας δίνει καθημερινά αγώνα για την 
ασφάλεια των πολιτών μας. Με δράσεις όπως η σημερινή 
συμβάλλουμε στη πρόληψη και την προστασίας της υγείας 
τους. Τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών με τα στελέχη του Κέντρου Επιχειρήσεων 
(ΚΕΠΙΧ) με τα τεστ που διενεργούν συμβάλλουν στην ιχνη-
λάτηση του covid. Αν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, πραγμα-
τοποιείται τεστ PCR μοριακής δηλαδή ιχνηλάτησης. Η Περι-
φέρεια Αττικής βρίσκεται συμπαραστάτης και αρωγός στο 

έργο των σωμάτων ασφαλείας. Το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα η Περιφέρεια έχει βοηθήσει μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014 
- 2020 για την αγορά πολλών οχημάτων της αστυνομίας κάτι 
το οποίο διευκολύνει το δικό τους έργο. Το ίδιο θα πράξουμε 
και στο μέλλον προκειμένου να ενισχύσουμε ακόμα περισ-
σότερο το έργο τους. Ευχαριστούμε το διοικητή και όλα τα 
στελέχη που συμβάλλουν στην κοινή μας προσπάθεια. Όλοι 
μαζί θα κάνουμε καλύτερη την Αττική μας, τον Πειραιά μας».

Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου:
Ευχαριστούμε καθημερινά τους αστυνομικούς για όσα μας προ-
σφέρουν για την ασφάλειά μας. Ο Περιφερειάρχης ήθελε να εί-
μαστε κοντά τους και με αυτή τη συμβολική κίνηση των rapid 
test, αλλά και με άλλα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Έχουμε μία 
εξαιρετική συνεργασία. Τους ευχαριστούμε πολύ και να πούμε 
ότι η Αστυνομική Δ/νση Πειραιά εξυπηρετεί όλη την ενότητα 
του Πειραιά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Θα είμαστε κο-
ντά τους όπως είναι και εκείνοι κοντά μας καθημερινά ως πο-
λίτες.

Αστυνομικός Διευθυντής κ. Τζεφεράκος Παναγιώτης:
«Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά 
και για μένα προσωπικά η σημερινή παρουσία στα γραφεία μας 
του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη και της Αντιπεριφερειάρ-
χη Πειραιά Σταυρούλας Αντωνάκου. Θέλω να τους ευχαριστή-
σω για την αποδοχή του αιτήματός μας για διενέργεια rapid test 
και να τους διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε την καθημερινή 
προσπάθεια για τη βελτίωση του αισθήματος ασφαλείας των 
πολιτών».

Δράση Σαββάτου
Το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 οι κινητές μονάδες πραγματοποιούν 
τεστ στο Πεδίο Άρεως (συμβολή των οδών Μαυροματαίων και 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας 9). 

Οι έλεγχοι 
Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιούνται rapid test σε όλες 
τις Δομές της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους κατά τόπους 
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες.
Τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής έχει ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου, ενώ υπεύ-
θυνη επικοινωνίας ΚΕΠΙΧ είναι η Χ. Γαλανοπούλου. Τα 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 εντο-
πισμού της περιοχής και της πληθυσμιακής ομάδας, από την 
οποία προέρχεται, η συγκεκριμένη λοίμωξη. Όλα τα αποτελέ-
σματα καταγράφηκαν στην Εθνική Πλατφόρμα και ενημερώθη-
κε ο ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της συνεργασίας, με το Κέντρο Επιχειρή-
σεων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας.

Στα 35.000 ανέρχονται τα rapid tests που έχουν διενεργηθεί 
από τις αρχές Μαρτίου έως τις 28 Μαΐου 2021 σε όλη την 
Αττική από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών
και Νοσηλευτών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής
στο πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης»

Γ. Πατούλης: «Με καθημερινές και στοχευμένες δράσεις συνεχίζουμε να 
συμβάλλουμε στη πρόληψη και την προστασία της υγείας των πολιτών»
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Τα θεμέλια της δικτύωσης και της στενής συνεργασίας 
των Ελλήνων Ιατρών ανά τον κόσμο, έθεσαν διακεκρι-
μένοι Έλληνες επιστήμονες εντός και εκτός Ελλάδας, 
εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και ομογενειακών 
κοινοτήτων, στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ο Ιπ-
ποκράτης ενώνει τους Έλληνες γιατρούς σε όλο τον 
κόσμο». Το Webinar εργασίας διοργανώθηκε από το Πα-
γκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, σε συνεργασία 
με Ελληνικούς Ιατρικούς και Βιοϊατρικούς Συλλόγους 
του εξωτερικού, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, το Σάββατο 5 
Ιουνίου 2021. 

Στόχος της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ημερίδας ήταν η 
διασύνδεση των ιατρικών σχολών ανά τον κόσμο, με 
την Ιπποκράτεια Ιατρική Φιλοσοφία και Ηθική. Αποφα-
σίσθηκε η συνένωση των δυνάμεων της ομογένειας, για 
τη διευκόλυνση των φοιτητών και των νέων ιατρών που 
αναζητούν δυνατότητες εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 

Διακεκριμένοι γιατροί και ερευνητές, πρόεδροι ελληνι-
κών Ιατρικών Συλλόγων του εξωτερικού, πολιτικοί και 
εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, εκπρόσωποι ενώσεων 
του Απόδημου Ελληνισμού και δημοσιογράφοι ανέλυ-
σαν πτυχές του έργου των Ελλήνων γιατρών που δια-
πρέπουν στο εξωτερικό, αποτελώντας τους κορυφαίους 
πρεσβευτές της ιατρικής επιστήμης σε όλο τον κόσμο. 
Κατέθεσαν τις προτάσεις τους, για την δημιουργία Εκ-
παιδευτικών Προγραμμάτων Ιπποκρατικής Ιατρικής 
φιλοσοφίας και παρέθεσαν τις απόψεις τους για τη συ-
νένωση του ιατρικού κόσμου παγκοσμίως. Η εκδήλωση 
άνοιξε με το χαιρετισμό του προέδρου του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστι-
τούτου Ιατρών και Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου 
Πατούλη. 

«Στόχος μας είναι να συγκεράσουμε την δυναμική των 
Ελλήνων γιατρών παγκοσμίως και να αναδείξουμε τα 
αποτελέσματα της σύγχρονης ελληνικής διηπειρω-
τικής συνεργασίας», τόνισε ο κ. Πατούλης. Υπογράμ-
μισε ότι η εκδήλωση αποτελεί μια πρωτοβουλία εμ-
βληματικού συμβολισμού. «Κοιτώντας με αισιοδοξία 
την «μετά covid» εποχή και επιχειρώντας εκ νέου να 
υλοποιήσουμε πρωτοβουλία για την πραγμάτωση 
του μεγάλου οράματος, δηλαδή την καθιέρωσης της 
ιπποκρατικής ευαισθητοποίησης στην διεθνή ιατρι-
κή κοινότητα, ώστε να συμβάλλει στην επανεκκίνηση 
της χώρας και την αξιοποίηση του κορυφαίου ελληνι-
κού κεφαλαίου που προσφέρει τις υπηρεσίες του στις 
πέντε ηπείρους, έχοντας φύγει από την Ελλάδα και 
ιδιαίτερα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης». 

Ο κ. Πατούλης, περιέγραψε τους στόχους του Παγκό-
σμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, τονίζοντας ότι 

αποτελεί διεθνή κόμβο, για την διασύνδεση όλων των 
γιατρών ανά τον κόσμο, με κύριους στόχους:

• Την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη επιστημο-
νικού διαλόγου και τεχνογνωσίας με την δημιουργία 
ενός ζωτικού πυρήνα ιατρικής δικτύωσης
 
• Την καθιέρωση και απονομή βραβείων αριστείας για 
επιφανείς γιατρούς με διεθνώς αναγνωρισμένη δράση
 
• Την ιστορική αναβίωση και προβολή του Όρκου του Ιπ-
ποκράτη και της Ιπποκρατικής Ιατρικής ανά την υφήλιο
 
• Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με εθνικές και δι-
εθνείς δομές και οργανισμούς σε σχέση με την υγεία και 
τον άνθρωπο
 
• Την δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ιππο-
κρατικής Ιατρικής φιλοσοφίας
 
• Την ανάπτυξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων που 
άπτονται της εκπαίδευσης και της κατάρτισης Ιπποκρα-
τικής Ιατρικής
 
• Την διασύνδεση των ιατρικών σχολών ανά τον κόσμο 
με την Ιπποκράτεια Ιατρική φιλοσοφία και ηθική 
 
• Την δυνατότητα προώθησης και αξιοποίησης των ευ-
καιριών για την εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση των 
ιατρών, μέσω της διασύνδεσης Πανεπιστημίων από την 
Ελλάδα και διεθνώς
 
"Η σημερινή εκδήλωση δίνει μια έναρξη σύνθεσης όλων 
των δυνάμεων ανά τον κόσμο που έχουν την ίδια αντί-
ληψη, δηλαδή στη χώρα του Ιπποκράτη που γεννήθηκε 
ο δυτικός τρόπος ιατρικής θα πρέπει να δημιουργηθεί 
η παρακαταθήκη, αφενός διατήρησης του Όρκου του 
Ιπποκράτη, αφετέρου αναπτυξιακής προοπτικής, ώστε 
μία φορά στη ζωή του ο κάθε γιατρός ανά τον κόσμο να 
έχει ως όραμα του να δώσει τον αυθεντικό όρκο του Ιπ-
ποκράτη στο νησί του, την Κω".

Οι ελληνικοί σύλλογοι ανά τον κόσμο, πρόσθεσε, πρέπει 
να εντείνουν τις προσπάθειες τους, ώστε μέσα από μια 
πλατφόρμα συνεννόησης να λειτουργήσουν ως μετα-
λαμπαδευτές του μεγάλου οράματος, δηλαδή της "επα-
νεκκίνησης" του Όρκου του Ιπποκράτη ανά τον κόσμο. Ο 
κ. Πατούλης έκανε λόγο για ένα σύμφωνο συνεργασίας 
όλων των Ελλήνων γιατρών παγκοσμίως.
 
Χαιρετισμό στην ημερίδα, απηύθυναν ο Υφυπουρ-
γός Εξωτερικών κ. Κώστας Βλάσης, ο Υφυπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος 

Νέους δρόμους για την μετεκπαίδευση φοιτητών και νέων ιατρών 
στο εξωτερικό, ανοίγει η συνένωση των δυνάμεων των Ελληνικών 
Ιατρικών Συλλόγων ανά τον κόσμο

Γ. Πατούλης : «Στόχος μας είναι να συγκεράσουμε την δυναμική των Ελλήνων 
γιατρών παγκοσμίως και να αναδείξουμε τα αποτελέσματα της σύγχρονης 

ελληνικής διηπειρωτικής συνεργασίας»
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και η πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Γκερέκου.

Ο κ. Βλάσης αναφέρθηκε στο υψηλό επιστημονικό επί-
πεδο των Ελλήνων γιατρών του εξωτερικού και τόνισε 
ότι οι πρωτοφανείς συνθήκες που διαμόρφωσε η παν-
δημία ανέδειξαν τη συνεργασία στο χώρο της ιατρικής 
ως πρωτεύον ζητούμενο και αξία ανεκτίμητη στον τομέα 
αυτό και οι Έλληνες γιατροί αναμφίβολα υπήρξαν πρω-
ταγωνιστές. Διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών 
βρίσκεται στο πλευρό του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ιν-
στιτούτου Ιατρών και η συνεργασία θα γίνει ακόμα πιο 
στενή.
 
Ο κ. Συρίγος, τόνισε ότι η οικουμενικότητα που δημιούρ-
γησε η πανδημία οδήγησε μεταξύ άλλων και στο συμπέ-
ρασμα ότι οι πληροφορίες πρέπει να ανταλλάσσονται 
για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις ως ανθρωπότητα 
τέτοιους κινδύνους. Εξέφρασε την άποψη ότι μέσα από 
την ανταλλαγή απόψεων και το διάλογο θα εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα για να μπορέσουμε να προχω-
ρήσουμε στο μέλλον σε μια κοινωνία πιο υγιή, σε μια 
ανθρωπότητα πιο βέβαιη για τα επόμενα βήματά της.
 
Η κα Γκερέκου, αναφέρθηκε στον ρόλο του ΕΟΤ στην 
προβολή των Ελληνικών Ιατρικών & Βιοϊατρικών Συλλό-
γων του Εξωτερικού και την προβολή ενός νέου προορι-
σμού ιατρικού τουρισμού βασισμένου στον αυθεντικό 
όρκο του Ιπποκράτη στην Κω.

"Οταν ο ιατρικός τουρισμός αναπτύσσεται με ρυθμούς 
20 έως 30% κάθε χρόνο αποτελώντας την απόλυτη πρό-
κληση για τον παγκόσμιο τουρισμό, η Ελλάδα η πατρίδα 
του Ιπποκράτη, η χώρα που γέννησε την επιστήμη της 
Ιατρικής έχει σήμερα όλες τις προϋποθέσεις να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Ταξινομείται στους πίνακες και 
την παραγωγή καλύτερων γιατρών διεθνώς, κατατάσσε-
ται στην 14η θέση από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
για τις καλύτερες εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης 
παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με την ΠΟΥ προσφέρει υπη-
ρεσίες υψηλότατου επιπέδου, με κόστος περίθαλψης 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό". Πρόσθεσε ότι "η Ελλάδα 
έχει όλο το πακέτο προκειμένου να αποτελέσει κορυ-
φαίο προορισμό υγείας και ευεξίας. Μπορεί να αποτε-
λέσει παγκόσμιο κέντρο ολιστικής θεραπείας και ανα-
ζωογόνησης". Οι αρχές του Ιπποκράτη, κατέληξε, μπο-
ρούν να αποτελέσουν τις ιδανικές αρχές για το ιατρικό 
marketing της χώρας.
 
Κατά την ομιλία του ο Α’ Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου 
Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών κ. Κωνσταντίνος Πάντος, 
τόνισε ότι "ο Ελληνισμός του εξωτερικού συνιστά ένα 
πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο. Η διάχυση των Ελλήνων της 
διασποράς στον κοινωνικό ιστό στις χώρες διαμονής 
τους αλλά και του επιστημονικού δυναμικού του έθνους 
σε όλες τις γωνιές της υφηλίου δίνει μια οικουμενική δι-
άσταση στο ελληνικό έθνος και μια μοναδική ευκαιρία 
να μετατρέψουμε το μειονέκτημα της διαχρονικής μετα-
νάστευσης στο εξωτερικό σε πλεονέκτημα για όλους μας 
σήμερα".

Είμαστε από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που έχουμε 
συλλόγους Ελλήνων Ιατρών σε όλες τις μεγάλες πρωτεύ-
ουσες του κόσμου, ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Πάντος 
και κατέθεσε προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό 

δράσεων, ανάμεσα στις οποίες και για την παροχή ορ-
γανωμένης βοήθειας ανεύρεσης θέσεων σε επιστήμονες 
από την Ελλάδα για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό αλλά 
και σε επιστήμονες του εξωτερικού - και κυρίως Ελλη-
νόπουλα - για αντίστοιχες σπουδές σε προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα, σε προσυμφωνη-
μένες θέσεις σε Πανεπιστήμια της χώρας όπου δραστη-
ριοποιούνται οι Ιατρικοί σύλλογοι της ομογένειας με 
αντίστοιχα Πανεπιστήμια εντός χώρας. "Να πάψει το 
φαινόμενο να ψάχνουν οι νέοι για μεταπτυχιακές θέσεις 
μέσω “γνωριμιών” αλλά να γίνεται πλέον αυτό θεσμικά" 
τόνισε.
 
Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν οι εξής θεματικές ενότητες:
 
• Η καθιέρωση του αυθεντικού όρκου του Ιπποκράτη 
στην Γενέτειρα του, από τον κ. Αριστοτέλη Παυλίδη 
Πρόεδρο Διεθνούς Ιδρύματος της Κω

• Διήμερες Εκδηλώσεις για τον Ιπποκράτη στην Λάρισα 
από τον κ. Αθανάσιο Γιαννούκα, Καθηγητής Αγγειοχει-
ρουργικής Ιατρικού Τμήματος– Πρόεδρο Ιατρικής Σχο-
λής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

• Η ανάγκη κοινής δραστηριότητας δια την στήριξη των 
ιατρών μέσα από τους Ελληνικούς Ιατρικούς Συλλόγους 
του Εξωτερικού, από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ 
του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, κ.κ. 
Γιώργο Πατούλη, Κωνσταντίνο Πάντο, Κωνσταντίνο 
Κουσκούκη, Αντώνιο Πολυδώρου, Φώτη Πατσουράκο. 

Στη συνέχεια συζητήθηκε ο ρόλος των Ελληνικών Ια-
τρικών και Βιοϊατρικών Συλλόγων του εξωτερικού στην 
Ιατρική Εκπαίδευση και Ερευνητική δραστηριότητα Ελ-
λήνων Ιατρών σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και της Αλ-
λοδαπής, από τους Προέδρους, Αντιπροέδρους και Γενι-
κούς Γραμματείς των Ιατρικών Συλλόγων Αυστραλίας, 
Αμερικής, Καναδά, Μ. Βρετανίας, Γερμανίας, Αυστρίας, 
Ρουμανίας, Κύπρου.

Επίσης ο κ. Γιώργος Ντάγγας, Τ. Πρόεδρος Ελληνικού Ια-
τρικού Συλλόγου Νέας Υόρκης, μίλησε για την διατήρηση 
σε Παγκόσμιο επίπεδο της Ηθικής και των Αξιών του Ιππο-
κράτη, ενώ ο κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης Πρόεδρος Ελλη-
νικής Κοινότητας Μελβούρνης μίλησε για το ρόλο της Ελ-
ληνικής κοινότητας στην στήριξη των αποδήμων Ιατρών.

Για την στήριξη των δράσεων των Ελληνικών Ιατρικών 
Συλλόγων του Εξωτερικού και την προοπτική ουσιαστι-
κής συνεργασίας, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελ-
λάδας, μίλησε ο κ.Γιάννης Χρυσουλάκης Γενικός Γραμμα-
τέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, 
ενώ ο κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρης Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόε-
δρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ανέπτυξε το 
θέμα: «Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στην υπηρεσία 
της προώθησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων εκ-
παίδευσης των ιατρών.»

Για την ενεργοποίηση μηχανισμών προβολής των πε-
πραγμένων και επιστημονικών επιτευγμάτων των Ελ-
ληνικών Ιατρικών και Βιο-Ιατρικών συλλόγων του Εξω-
τερικού, μίλησανοι δημοσιογράφοι κ.Νικόλας Βαφειά-
δης και από την ομογένεια, κ. Χατζημανώλης Σωτήρης – 
Αυστραλία και Χατζηθεοφάνους Αναστάσιος – Καναδάς.
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Απονομή βραβείου στον Πρόεδρο του ΙΣΑ
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη για τη δράση
και τη συνδρομή του στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
από τον όμιλο Med-Professionals, στο πλαίσιο
του 7ου Συμπόσιου Ιατρικού Τουρισμού

Γ. Πατούλης: « Στην καρδιά της πολιτικής μας στην Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη ημέρα 
της υγειονομικής κρίσης, βρέθηκε η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών για την διάσωση 
της ζωής των ευάλωτων συμπολιτών μας»

Για την προσφορά και συμβολή του στην αντιμετώπιση και δια-
χείριση της πανδημίας του Covid 19, βραβεύτηκε ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο πλαίσιο του 
7ου Συμποσίου Ιατρικού Τουρισμού. Το βραβείο απένειμε ένα νε-
αρό κορίτσι που νόσησε από Covid 19 και το ξεπέρασε επιτυχώς. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
χθες Δευτέρα 7 Ιουνίου και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
που βίωσε η ανθρωπότητα το τελευταίο διάστημα ήταν αφι-
ερωμένη σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς, στην Πολιτεία και 
στους σύγχρονους Έλληνες Ευεργέτες, οι οποίοι με την προ-
σφορά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της 
Πανδημίας Covid-19.

Τον κ. Πατούλη καλωσόρισε η Πρόεδρος της Med Professionals 
κα Ελένη Χόβρη.

Το Συμπόσιο διοργανώθηκε από τον Όμιλο Επικοινωνίας Med-
Professionals, το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας ΕΛΙ-
ΤΟΥΡ, την Great Greece for Ever και την Hellenic News of America.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και βραβεύθηκαν για τη συν-
δρομή τους στη διαχείριση της πανδημίας ο Υπουργός Υγεί-
ας κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας, Νικήτας, ο ανθρωπιστής κ. Δημήτρης 
Καρκανοραχάκης, ιατροί, επιστήμονες, αλλά και επιχειρη-
ματίες που έδρασαν με σημαντικά προγράμματα κοινωνικής 
ευθύνης τη φλέγουσα περίοδο της πανδημίας.Παρέστησαν 
επίσης η Υφυπουργός Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογέ-
νειας του Υπουργείου Εργασίας κυρία Μ. Συρεγγέλα και ο 
Βουλευτής και πρώην Υπουργός Α. Λοβέρδος.
Ο κ. Πατούλης στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους διοργα-
νωτές για την τιμητική βράβευση, επισημαίνοντας χαρακτη-

ριστικά:
«Η σημερινή εκδήλωση εδώ στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
ανανεώνει την από κοινού μας δέσμευση να κάνουμε την 
Ελλάδα, και την Υγεία του τόπου μας, ξανά, σπουδαία και 
ξακουστή. Είμαι περήφανος, ομολογώ, για το βραβείο που 
παραλαμβάνω εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής και του 
ΙΣΑ, για τις δράσεις και πρωτοβουλίες μας στο πρωτοφα-
νές αυτό διάστημα των 15 μηνών που προηγήθηκε» τόνισε 
και πρόσθεσε: «Στη χώρα μας, η πανανθρώπινη κρίση του 
COVID-19, φώτισε τις πιο σκληρές και ευάλωτες πλευρές 
της κοινωνίας μας, και, δίπλα σ αυτές, την προσφορά και 
την αυταπάρνηση των σύγχρονων ηρώων. Των γιατρών, 
των νοσηλευτών, των κοινωνικών λειτουργών, όσων συ-
νέτρεξαν στον ανθρώπινο πόνο, στους πρεσβυτέρους, και 
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του  αβοήθητους. Και, ως Περιφερειάρχης Αττικής και Προ-
έδρος του μεγαλύτερου Ιατρικού συλλόγου της χώρας, του 
ΙΣΑ, δηλώνω τον βαθύ σεβασμό μου για τον αγώνα των για-
τρών μας, την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία των κοι-
νωνικών μας λειτουργών, την αυτοθυσία των εθελοντών 
μας, και καμαρώνω για την άριστη συνεργασία της Περιφέ-
ρειας με τους 66 δήμους του λεκανοπεδίου στην αντιμετώ-
πιση της μοναδικής αυτής υγειονομικής κρίσης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής 
επισήμανε πως στο επίκεντρο των πολιτικών του είναι η εξα-
σφάλιση περισσότερων ευκαιριών για την διάσωση της ζωής 
των ευάλωτων συμπολιτών μας και διέτρεξε τις δράσεις του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας με έμφαση στη δημιουργία του τηλε-
φωνικού κέντρου 1110 που εξυπηρέτησε χιλιάδες συμπολίτες 
μας, στη διενέργεια περίπου 40.000 rapid test σε όλη την Αττι-
κή, στη στήριξη 42.254 επιχειρήσεων με χρηματοδότηση από 
τα ΠΕΠ Αττικής, στην παροχή πολλών εκατομμυρίων ευρώ για 
την προμήθεια σε βιοϊατρικό εξοπλισμό στα εργαστήρια του 

ΚΕΔΥ για τον ΕΟΔΥ, αλλά και στην παροχή εκατομμυρίων ευρώ 
για προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού και ενίσχυση του 
εξοπλισμού των νοσοκομείων. 

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του σημείωσε:

«Η Αττική αλλάζει, αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται 
και πιστεύουμε, βαθύτατα, ότι σύντομα θα αποτελεί έναν 
Ιδανικό Προορισμό Υγείας Ευζωίας και Μακροζωίας που θα 
σκαρφαλώσει στις επιλογές των παγκόσμιων ταξιδιωτών 
με φόντο τον πολιτισμό την ιστορία της αιώνια Μητρόπο-
λης του κόσμου, το κλίμα και την φυσική ομορφιά της. Χαί-
ρομαι που συνδιοργανωτής της σημερινής εκδήλωσης είναι 
το  Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας-ΕLITOUR, μέσω 
του οποίου υπογράψαμε Σύμφωνο Συνεργασίας πρόσφατα 
με την EnterpriseGreece, -ώστε με όχημα την Αυτοδιοίκηση, 
να καταστήσουμε την Ελλάδα σημείο αναφοράς του Τουρι-
σμού Υγείας – όπου η Αττική καλείται να αναλάβει, και θα 
έχει, κυρίαρχο ρόλο».  
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή 
του καθώς μετά τις επανειλημμένες  παρεμβάσεις του, δό-
θηκε παράταση στην υποχρεωτική διαβίβαση παραστα-
τικών στην πλατφόρμα myDATA. Σημειώνεται ότι για το 
θέμα έχει προηγηθεί σύσκεψη του ΙΣΑ με την ΑΑΔΕ, στις 
23 Ιουνίου.
Ειδικότερα, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών 
παράταση στην ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών πα-
ραστατικών στην πλατφόρμα  myDATA ως εξής:

1. Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα 
myDATA
Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά 
εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και 
μετά:

Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλο-
γραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €.

Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογρα-
φικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €.
Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά 
εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν 
οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτι-
κής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα 
του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.Σημειώνεται 
ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά 
μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χα-
ρακτηρισμούς εξόδων.

2. Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών 
μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ

Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρή-
σεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανι-

σμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται:
να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, 
ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR 
Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της 
απόδειξης,

να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές 
τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην 
πλατφόρμα myDATA,

να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανι-
σμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτο-
ποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο.

Η υποχρέωση διασύνδεσης και οι αντίστοιχες προθεσμίες 
αναβάθμισης-απόσυρσης για τις επιχειρήσεις που διαθέ-
τουν ΦΗΜ διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανι-
σμούς οι επιχειρήσεις που:
βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.

Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανι-
σμούς οι επιχειρήσεις που:

βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.

Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανι-
σμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Μέσω της καθολικής ένταξης στην πλατφόρμα myDATA και 
της διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να απαλλάξουν 
οριστικά τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής 
συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, 
αρχής γενομένης από το 2021.

Ικανοποιήθηκε το αίτημα του ΙΣΑ για παράταση στην 
ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών παραστατικών 

στην πλατφόρμα  myDATA

Μετά από τις συνεχείς πιέσεις του Ι.Σ.Α. επαναδραστηριο-
ποιείται η ομάδα εργασίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
με κλιμάκιο της Α.Α.Δ.Ε. για την πλατφόρμα MyData και τα 
ηλεκτρονικά βιβλία, την Τετάρτη 23/06/2021 μέσω τηλεδι-
άσκεψης.
Εκεί θα συζητηθούν καίρια ζητήματα όπως παράταση της 
υποχρεωτικής εφαρμογής του σχετικού μέτρου για εύλο-
γο χρονικό διάστημα, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα του 

Ι.Σ.Α., εξάλειψη του ετήσιου οικονομικού κόστους για τους 
ιατρούς, μέσω παροχής δωρεάν ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας, τεχνικά θέματα έκδοσης φορολογικών παραστατικών 
για claw back, αποζημίωσης αμοιβών για ιδιωτικές ασφά-
λειες κλπ.

Μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης θα ακολουθήσει σχετική 
ενημέρωση προς τους ιατρούς μέλη μας.

Ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
MyData και την ηλεκτρονική αποστολή φορολογικών 
παραστατικών



ΕνημΕρωση των ιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 31

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το «Όλοι 
Μαζί Μπορούμε» και την Ένωση Συμμετεχόντων σε Ολυ-
μπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ), διοργανώνουν δράση Εθελοντι-
κής Αιμοδοσίας για τη στήριξη των αναγκών του Νοσοκο-
μείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

Η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα 
Εθελοντή Αιμοδότη  και θα πραγματοποιηθεί την Κυρια-
κή 13 Ιουνίου  (10.00 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ.) στο κλειστό 
Γυμναστήριο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου 
στο Πεδίον του Άρεως.

Σε μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επι-
σημαίνει τα εξής:
«Η προσφορά αίματος για την κάλυψη των αναγκών του 
υγειονομικού μας συστήματος αποτελεί ύψιστη πράξη 

ανθρωπιάς. Η δράση της 13ης Ιουνίου είναι αφιερωμένη 
σε όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που αποδεικνύ-
ουν με την  εθελοντική προσφορά τους και εκφράζουν 
με τον καλύτερο τρόπο την αλληλεγγύη τους προς τον 
συνάνθρωπό μας. Στις δύσκολες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί λόγω πανδημίας, οφείλουμε όλοι μας να 
ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και να συμβάλου-
με έμπρακτα προκειμένου να συνεχιστεί η προσφορά 
αίματος».

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τηρού-
νται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας από τον covid-19. 
Τον συντονισμό και την ευθύνη οργάνωσης της Αιμοδοσί-
ας, από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, έχει η Σύμ-
βουλος Άθλησης του Περιφερειάρχη Αττικής Χ. Γαλανο-
πούλου.

Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία
με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και την Ένωση 

Συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ)  
διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία για τις ανάγκες

του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
Γ. Πατούλης: «Η προσφορά αίματος για την κάλυψη των αναγκών του υγειονομικού 

μας συστήματος αποτελεί ύψιστη πράξη ανθρωπιάς»
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Τις θερμές ευχαριστίες του εκφράζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περι-
φερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στους χιλιάδες εθελοντές αιμο-
δότες, οι οποίοι με την προσφορά τους καλύπτουν τις τεράστιες 
ανάγκες αίματος του εθνικού μας συστήματος υγείας.
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη ο 
Γ. Πατούλης χαρακτηρίζει την ανιδιοτελή προσφορά των εθελο-
ντών ως «ανεκτίμητη και ύψιστη πράξη ανθρωπιάς»!

«Η προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών στις 15 αιμοδοσίες 
που έχουμε οργανώσει τους τελευταίους 12 μήνες μας επέτρε-
ψε να δημιουργήσουμε τη σημαντικότερη τράπεζα που μπορεί 
να έχει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Η τράπεζα αίματος, ιδιαί-
τερα αυτή τη περίοδο της πανδημίας, συμβάλει προκειμένου 
να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες, τόσο του Νοσοκομείου 
Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, όσο και άλλων νοσοκομείων που έχουν 
ζητήσει τη συμβολή μας. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους 
τιμούμε για την ανεκτίμητη συμβολή τους, η οποία αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους συμπολίτες μας».

Χθες Κυριακή 13 Ιουνίου ο Γ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να συγ-

χαρεί από κοντά εθελοντές αιμοδότες οι οποίοι συμμετείχαν στην 
αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Γυμναστήριο του 
Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου στο Πεδίον του Άρεως.

Η αιμοδοσία η οποία οργανώθηκε από τον ΙΣΑ και την Περιφέρεια 
Αττικής, σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», και την 
Ένωση Συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ), ήταν αφι-
ερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη και οργανώ-
θηκε για τη στήριξη των αναγκών του Νοσοκομείου Παίδων «Η 
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Στη χθεσινή εθελοντική αιμοδοσία παρευρέθηκαν 
οι Ολυμπιονίκες Εύα Χριστοδούλου, Όλγα Βασδέκη και Βαλέριος 
Λεωνίδης. Τον Περιφερειάρχη συνόδευε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος και ο συνεργάτης του αντιδημάρ-
χου Υγείας τους Δήμου Αθηναίων Λ. Κεραμύδας, ενώ στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης ο Γ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει 
από κοντά τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου 
Α. Αλεξόπουλο για την παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου 
προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η αιμοδοσία. 

Τον συντονισμό από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής έχει η 
ειδική συνεργάτης Άθλησης του Περιφερειάρχη Αττικής Χριστί-
να Γαλανοπούλου. Το σύνολο των δράσεων οργανώνονται με τη 
στενή συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθε-
λοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας υγείας. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στο σύνολο των εθελοντών για 
την προσφορά τους, αλλά και στο νοσηλευτικό και ιατρικό προ-
σωπικό, στους εργαζόμενους της Περιφέρειας Αττικής και όλων 
των φορέων και συλλόγων που συμβάλουν στις εθελοντικές αι-
μοδοσίες. Χορηγοί των εθελοντικών αιμοδοσιών είναι το Δειπνο-
σοφιστήριο και η vickos.

Στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη ήταν 
αφιερωμένη η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε χθες 

από τον ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία
με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και την Ένωση 

Συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ) 
Γ. Πατούλης: «Η προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών είναι ανεκτίμητη.
Η συμμετοχή τους στις 15 αιμοδοσίες που έχουμε οργανώσει αποτελεί

ύψιστη πράξη ανθρωπιάς»
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Μεγάλη ήταν για άλλη μια φορά, η ανταπόκριση του κό-
σμου, στο κάλεσμα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπι-
κού Οργανισμού «Αποστολή», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, για συγκέντρωση φαρμάκων, στο πλαίσιο της 
δράσης «Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία», του ρα-
διοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Μαΐου, 
στην ενορία της Αγίας Σοφίας στο Ψυχικό. Συγκεντρώ-
θηκαν δεκάδες σακούλες με φάρμακα και υγειονομικό 
υλικό που θα αξιοποιηθούν για τη στήριξη των ανή-
μπορων συμπολιτών μας.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, εξέφρασε τις θερμές του ευχαρι-
στίες τόσο στον κόσμο που διέθεσε το πολύτιμο αυτό 
υλικό όσο και στους εθελοντές του Ιατρείου που αφιέ-
ρωσαν προσωπικό χρόνο και κόπο για την πραγματο-
ποίηση της δράσης.

«Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής είναι μια πρότυ-
πη δομή που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που 
λειτουργεί  την κοινωνική ευαισθησία των γιατρών 
της Αθήνας. Χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν βρει σε 
αυτό, καταφύγιο την πιο δύσκολη ώρα που χτυπήθη-
καν από την οικονομική κρίση και παράλληλα έχα-
σαν την υγεία τους», τόνισε ο Γ. Πατούλης.

Δεκάδες σακούλες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό 
συγκεντρώθηκαν για τη στήριξη των ανήμπορων 
συμπολιτών μας

Γ.Πατούλης : «Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια 
που λειτουργεί την κοινωνική ευαισθησία των γιατρών της Αθήνας»

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Προς ενημέρωση σας, σας διαβιβάζουμε την σύσταση 
για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε ορισμένες 
επαγγελματικές ομάδες στον χώρο της υγείας, που συ-
νέταξε η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Σύσταση για
την υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού
σε ορισμένες
επαγγελματικές ομάδες 
στον χώρο της υγείας

Την Τετάρτη 23/6/2021 πραγματοποιήθηκε η τη-
λεδιάσκεψη της Ομάδας Εργασίας του ΙΣΑ με κλι-
μάκιο της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα myData και την ηλεκτρονική διαβίβα-
ση των φορολογικών παραστατικών. 

Για μια ακόμη φορά τέθηκαν τα καίρια ζητήματα 
της παράτασης της υποχρεωτικής εφαρμογής του 
συγκεκριμένου μέτρου καθώς και της παροχής 
δωρεάν ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα οποία 
η Α.Α.Δ.Ε. τοποθετήθηκε θετικά και αναμένονται 

σχετικές ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα.

Με αυτή την προϋπόθεση και αφού ικανοποιη-
θούν τα αιτήματα του Ι.Σ.Α., στην επόμενη συ-
νάντηση της Ομάδας Εργασίας θα συζητηθούν 
συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα που αφορούν 
πλέον την έκδοση αποδείξεων σε ασθενείς συμβε-
βλημένους με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, 
πιστωτικά τιμολόγια clawback προς τον ΕΟΠΥΥ, 
χρόνος έκδοσης φορολογικών παραστατικών 
προς τον ΕΟΠΥΥ κτλ.

Νέα ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
myData
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να πά-
ρουν μέτρα προφύλαξης από τον καύσωνα ειδικά εάν 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Όταν η 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει τα ανώτερα 
ανεκτά όρια και σε συνδυασμό με ορισμένους άλλους 
παράγοντες (υγρασία, άπνοια, νηνεμία, παρατεταμένοι 
χαμηλοί άνεμοι μιας κατεύθυνσης κλπ.), μπορεί να δη-
μιουργηθούν συνθήκες που δεν είναι ανεκτές από τον 
ανθρώπινο οργανισμό. Οι παθολογικές καταστάσεις 
που δημιουργούνται μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές 
επιπλοκές και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενή.
Η σημαντικότερη εξέλιξη των διαταραχών του οργανι-
σμού από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι η θερμοπλη-
ξία, που εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη έκθεση 
στον ήλιο κυρίως σε περίοδο καύσωνα και εκδηλώνε-
ται με αιφνίδια αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος 
(>40-41οC), με ερυθρότητα και ξηρότητα του δέρματος, 
με έντονο αίσθημα δίψας, συγχυτική συμπεριφορά, με 
σπασμούς του σώματος και τέλος με απώλεια συνείδη-
σης και κωματώδη κατάσταση.
Ειδικά τα άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές πα-
θήσεις και άλλα νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη, 
νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονοπάθειες κλπ., ανήκουν 
στις ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και πρέ-
πει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα τους θερινούς 
μήνες για την αποφυγή των παραπάνω νοσηρών κατα-
στάσεων.

Οδηγίες προφύλαξης:
• Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή σε σκια-
σμένους και δροσερούς χώρους. Σε περίπτωση ανα-
γκαστικής έκθεσης στον ήλιο πρέπει να χρησιμοποι-
είται καπέλο και σκουρόχρωμα γυαλιά. Η ένδυση να 
αποτελείται κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα, 
ανοιχτόχρωμα, κυρίως βαμβακερά ενδύματα.

• Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης και 
εργασίας τις θερμές ώρες της ημέρας.
• Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών. 
Αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακούχων ποτών.
• Λήψη ελαφράς, μη λιπαρής, αλατισμένης τροφής, 
κατανεμημένης σε μικρά συχνά γεύματα. Αποφυγή 
οινοπνευματωδών ποτών.
• Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυχρών επιθε-
μάτων.
• Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως 
όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερ-
τασικά, αντιϊσταμινικά, Β' αναστολείς κ.λ.π. φάρμα-
κα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θε-
ράποντες γιατρούς τους προκειμένου να λαμβάνουν 
τις ανάλογες οδηγίες.
• Επίσης, σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς τους πρέ-
πει να βρίσκονται όσοι πάσχουν από νοσήματα του 
καρδιαγγειακού, κεντρικού νευρικού και αναπνευ-
στικού συστήματος, οι διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλ-
κοολικοί καθώς και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως 
βαρέα νοσήματα.
• Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να περιορίσουν 
τις μετακινήσεις τους στις περιοχές του κέντρου που 
διακρίνονται από υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και 
αυξημένη κυκλοφορία. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέ-
ντρου της Αθήνας είναι προτιμότερο τις θερμές ώρες 
της ημέρας να παραμένουν στο σπίτι τους.
• Οι ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού (βρέφη, παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, υπερήλικες, έγκυες, παχύσαρ-
κοι κ.λ.π.) να τηρούν με σχολαστικότητα τα μέτρα 
προφύλαξης και να επικοινωνήσουν άμεσα με το για-
τρό τους εφόσον εμφανίσουν σύμπτωμα το οποίο εν-
δεχομένως είναι αποτέλεσμα των καιρικών συνθηκών 
όπως ζάλη, κεφαλαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διαταραχές 
συμπεριφοράς, ναυτία, εμετούς, κράμπες κ.λ.π.

Οδηγίες προστασίας των πολιτών από τον καύσωνα 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους ιδιώτες ιατρούς 
μέλη του να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό των πολι-
τών, συμβάλλοντας στον εθνικό σκοπό της αναχαίτησης 
της πανδημίας.
Ο ιατρικός κόσμος παρέμεινε στις επάλξεις όλο αυτό 
το χρονικό διάστημα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του 
ακόμα και εθελοντικά, συστρατευμένος στη μάχη ενά-
ντια στη μεγάλη υγειονομική απειλή.
Παρά το γεγονός ότι η αμοιβή που έχει ορισθεί από την 

πολιτεία είναι χαμηλή και δεν ανταποκρίνεται στην ια-
τρική πράξη, ωστόσο στην έκτακτη αυτή ανάγκη καλού-
με τους γιατρούς να στηρίξουν για άλλη μια φορά, το 
σύστημα υγείας και τον ασθενή.

Πάγια θέση του ΙΣΑ είναι η αύξηση των ιατρικών αμοι-
βών οι οποίες παραμένουν καθηλωμένες και δεν αντα-
ποκρίνονται στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιατρικός 
κόσμος.

Ο ΙΣΑ καλεί τους ιδιώτες ιατρούς μέλη
του να συμβάλλουν στο εμβολιασμό των πολιτών
υπηρετώντας τον εθνικό σκοπό
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Οι βασικοί άξονες των δράσεων με στόχο την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη υγειονομική θωράκιση της Αττικής, 
στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της συνάντησης του  Προέδρου του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Υπ. Υγείας Β. Κικίλια, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Υγείας. 

Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης ανέπτυξε στον Υπουργό υγείας το 
σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο 
στον τομέα της υγείας, με έμφαση στην ενίσχυση των δομών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας με εξοπλισμό, 
νέα κτίρια, κλινικές και τμήματα, τη δημιουργία νέων 
κέντρων Υγείας, αστικού τύπου στα πρότυπα του Κέντρου 
Υγείας Κερατσινίου, την ενίσχυση των δομών πρόληψης 
και προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά και την αξιοποίηση 
της ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε ηλικιωμένους ή και κατοίκους 
απομακρυσμένων περιοχών. 

Επίσης στο σχέδιο του ΠΕΠ Αττικής για το νέο ΕΣΠΑ 
περιλαμβάνονται και δράσεις που σχετίζονται με την 

προστασία της ψυχικής υγείας, αλλά και τις εξαρτήσεις. 
Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης, η Περιφέρεια Αττικής έχοντας 
εξασφαλίσει σημαντικά κονδύλια μέσω του στόχου πολιτικής 
4 του νέου ΕΣΠΑ, θα συνδράμει στο πλαίσιο και στο βαθμό 
που της αναλογεί στη χρηματοδότηση των σχετικών έργων 
καθώς και στην υλοποίησή τους όπου αυτό συμφωνηθεί με το 
Υπουργείο Υγείας. 

Παράλληλα στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ παρουσίασε στον κ. Κικίλια την πρόοδο του ΠΕΠ 
Αττικής 2014-2020 και συγκεκριμένα έγινε αναφορά στο 
κέντρο υγείας Κερατσινίου το οποίο έχει ολοκληρωθεί, καθώς 
επίσης και στους εξοπλισμούς των Μονάδων Υγείας, οι οποίοι 
χρηματοδοτούνται είτε από πόρους της περιφέρειας είτε από 
πόρους του ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, κατά τη συζήτηση, ο κ. Πατούλης 
στην ανάγκη δημιουργίας νοσοκομείου στην Ανατολική 
Αττική, ένα πάγιο αίτημα πολιτών και των τοπικών 
αρχών της περιοχής όπως τόνισε, επισημαίνοντας πως η 
Περιφέρεια, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου έχει τη 

Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη, με τον Υπ. Υγείας Β. Κικίλια,

με αντικείμενο  την υγειονομική θωράκιση της Αττικής 

Γ. Πατούλης: «Επενδύουμε σε πολιτικές πρόληψης υγείας, εκσυγχρονίζουμε και θωρακίζουμε 
τις υγειονομικές δομές της Αττικής - Ενισχύουμε στοχευμένα το Εθνικό Σύστημα Υγείας» 
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βούληση να εξασφαλίσει τα σχετικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ, 
καθώς επίσης και να βοηθήσει στην ωρίμανσή του με την 
υλοποίηση μελετών και την χρηματοδότησή τους. Τέλος ο 
κ. Πατούλης εστίασε στη σημασία ενίσχυσης των πολιτικών 
πρόληψης, κάνοντας αναφορά στο ρόλο των ΚΕΠ υγείας 
προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως υπογράμμισε αποτελούν 
ένα χρήσιμο εργαλείο στον τομέα του προσυμπτωματικού 
ελέγχου και μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με 
τις σχετικές  δράσεις του Υπουργείου Υγείας.

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Υγείας και ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
επισήμαναν τα εξής:

B. Κικίλιας - Υπ. Υγείας
«Είχα τη χαρά σήμερα να υποδεχτώ στο Υπουργείο Υγείας 
τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και φίλο μου, 
Γιώργο Πατούλη για να συζητήσουμε το νέο ΠΕΠ Αττικής 
που έχει να κάνει με τα θέματα της Υγείας. Οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου, οι Υγειονομικές Περιφέρειες, οι δομές 
Υγείας σε όλα τα επίπεδα - τα Νοσοκομεία, οι δομές της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Ψυχικής Υγείας- έχουν 
δουλέψει και έχουν συλλέξει ανά Μονάδα Υγείας τις 
ανάγκες τις οποίες υπάρχουν και που θα επεξεργαστεί και η 
Περιφέρεια. Θέλουμε να είμαστε οργανωμένοι και έτοιμοι 
με βάση τα πλάνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της νέας 
εποχής και με βάση τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί 
μέσα στην τεράστια υγειονομική κρίση της πανδημίας, με 
«αιχμή του δόρατος» την Πρόληψη και τις πολιτικές της 
Δημόσιας Υγείας. Φυσικά η ισχύς είναι εν τη ενώσει και η 
συνεργασία είναι δεδομένη».

Γ. Πατούλης - Πρόεδρος ΙΣΑ
«Είχα τη χαρά και την τιμή να συναντηθώ με τον Υπ. Υγείας 
και φίλο Βασίλη Κικίλια, προκειμένου να του παρουσιάσω 
το σχεδιασμό στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο του νέου 

ΠΕΠ Αττικής, του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής 2021-27. 
Στόχος μας να δρομολογήσουμε τη χρηματοδότηση σειράς 
δράσεων, έργων και υποδομών που θα ενισχύσουν ακόμα 
περισσότερο τη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και του 
Υπουργού συγκεκριμένα. Ήδη οι υπηρεσίες μας εργάζονται 
πάνω σε αυτό το σχέδιο και νομίζω ότι υπάρχουν 
σημαντικές προοπτικές, προκειμένου στο μέλλον το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, να αναβαθμιστεί τεχνολογικά 
και να εκσυγχρονιστεί. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού 
μας είναι οι στρατηγικές για την ενίσχυση της πρόληψης, 
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της νοσοκομειακής 
περίθαλψης, για να έχουμε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
που οραματίζονται και θέλουν οι πολίτες. Είμαι αισιόδοξος 
για το μέλλον, ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Υγείας για τη 
συνεργασία. Προχωράμε».
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Με το σύνθημα «Μη μασάς, πες Ναι στη ζωή, Πες Ναι 
στο εμβόλιο», τα συνεργεία του ΙΣΑ και της Περιφέρει-
ας Αττικής πραγματοποιούν εκστρατεία ενημέρωσης των 
νεαρών ατόμων ηλικίας 18 έως 25 ετών, για τα οφέλη του 
εμβολιασμού για τον Sars-Cov-2.

Τα συνεργεία πρόκειται να επισκεφθούν παραλίες και χώ-
ρους ψυχαγωγίας των ατόμων νεαρής ηλικίας και να δια-
νείμουν ενημερωτικά φυλλάδια που επεξηγούν τα οφέλη 
και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.

Η δράση πρόκειται να πραγματοποιηθεί 16 έως 18 Ιουλί-
ου σε παραλίες, beach bar καφετέριες και χώρους νυχτε-
ρινής διασκέδασης των νέων στην Αττική.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Συστρατευόμαστε στην εθνική προσπάθεια για τον εμβολια-
σμό των πολιτών και την αναχαίτιση της πανδημίας. Καλούμε 
τους νέους μας να εμβολιαστούν για να προστατέψουν τον εαυ-
τό τους, τους αγαπημένους τους και το κοινωνικό σύνολο. Ο 
εμβολιασμός είναι πράξη ευθύνης και αγάπης απέναντι στους 
συνάνθρωπους μας. Όλοι μαζί θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω».

Εκστρατεία ενημέρωσης των 
νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών,
για τα οφέλη του εμβολιασμού 
για τον SARS-Cov-2 
πραγματοποιούν τα συνεργεία 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
και της Περιφέρειας Αττικής
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Με το σύνθημα «Μη μασάς πες Ναι στη ζωή Πες Ναι στο εμ-
βόλιο», τα συνεργεία του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
επισκέφθηκαν σήμερα παραλιακό beach bar της Βάρκιζας, 
στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που πραγματο-
ποιούν σε νεαρά άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών, για τα οφέλη 
του εμβολιασμού για τον Sars-Cov-2.

Στο σημείο μετέβη και ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης, συνοδευόμενος από τον Α’ 
Αντιπρόεδρο του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκο. Ο κ. Γ Πατούλης διέ-
νειμε φυλλάδια και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με νέους 
σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού αλλά και να τους ενη-
μερώσει για ζητήματα που σχετίζονται με την πανδημία. 

Τα συνεργεία του ΙΣΑ και της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της 
σχετικής Δράσης, που θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή 18 
Ιουλίου, επισκέπτονται από χθες πολυσύχναστες παραλίες 
και χώρους ψυχαγωγίας των ατόμων νεαρής ηλικίας στην 
Αττική και διανέμουν ενημερωτικά φυλλάδια που επεξη-
γούν τα οφέλη και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 

Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Βρισκόμαστε σήμερα σε μια από τις πιο πολυσύχναστες 
παραλίες της Αττικής, στο πλαίσιο της εκστρατείας που 
έχουμε ξεκινήσει ως Περιφέρεια Αττικής και ΙΣΑ, προκειμέ-
νου να ενημερώσουμε τους νέους σχετικά με τα οφέλη του 
εμβολιασμού. Όλοι οι νέοι μας πρέπει να κατανοήσουν ότι 
ο εμβολιασμός είναι δύναμη ζωής και ο τρόπος για τη συ-
νέχιση της ζωής και κανείς δεν πρέπει να στερηθεί αυτό το 
«δώρο» της επιστήμης. Για να μιλήσουμε και στη γλώσσα 
των νέων, πρέπει να "ξεκολλήσουμε" και να πούμε όλοι ναι 
στους εμβολιασμούς για να ζήσουμε ένα καλό και ασφαλές 
καλοκαίρι. Ο εμβολιασμός είναι πράξη ευθύνης και αγάπης 
απέναντι στους συνανθρώπους μας. Στόχος όλης της παγκό-
σμιας κοινότητας και προφανώς και της χώρας μας είναι να 
προχωρούν με ταχύτητα και γρήγορους ρυθμούς οι εμβολι-
ασμοί προκειμένου να χτίσουμε ένα ικανό τείχος ανοσίας. 
Είμαι βέβαιος ότι στη χώρα μας, τη γενέτειρα του Ιπποκρά-
τη, με τους νέους μας μπροστά, θα κάνουμε όλοι αυτό που 
πρέπει. Εμβολιαζόμαστε και όλοι μαζί βγαίνουμε μπροστά 
στη ζωή. Το σύνθημά μας είναι: "Μη μασάς, πες "ναι" στον 
εμβολιασμό, πες "ναι" στη ζωή. Εμβολιαζόμαστε"».

Συνεχίζεται με επιτυχία
η Εκστρατεία ενημέρωσης των 
νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών, 
για τα οφέλη του εμβολιασμού 
για τον SARS-Cov-2 που 
πραγματοποιούν τα συνεργεία 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής. Σήμερα επισκέφθηκαν 
παραλιακό beach bar
της Βάρκιζας, παρουσία
του Προέδρου του ΙΣΑ Γ.
και Περιφερειάρχη Αττικής
και Πατούλη
Γ. Πατούλης: « Λέμε ναι στον 
εμβολιασμό-Λέμε ναι στη ζωή. Με τους 
νέους μας μπροστά, θα βγούμε νικητές 
από αυτή τη μάχη» 



ΕνημΕρωση των ιατρων40 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλ-
λογος της χώρας, σταθερά και με συγκεκριμένες ενέργειες 
για τα μέλη του, αλλά και για την προάσπιση της δημόσι-
ας υγείας, προσπαθεί να συμβάλει στον αγώνα κατά του 
covid-19.

Στο πλαίσιο της ανάγκης  συστράτευσης ολόκληρης της ια-
τρικής κοινότητας στην αντιμετώπιση της πανδημίας της 
COVID-19, προέτρεψε και προτρέπει κάθε συνάδελφο ια-
τρό-μέλος του ΙΣΑ καθώς και το κάθε πολυϊατρείο, διαγνω-
στικό εργαστήριο ή ιατρείο, που δραστηριοποιείται στην 
περιφέρειά του, να συμμετάσχει στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών κατά του SARS-CοV-2, αλλά και κάθε πολίτη 
που δεν έχει μέχρι σήμερα εμβολιαστεί να το κάνει άμεσα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ο ΙΣΑ προ-
σπαθεί να περιφρουρήσει το κύρος του ιατρικού λειτουρ-
γήματος. Σέβεται τις επιστημονικές απόψεις, αλλά και 
οφείλει να ελέγχει πειθαρχικά εκείνους που επιδιώκουν 
την παραπλάνηση του κοινού.  Ο ΙΣΑ το έχει ήδη κάνει 
έμπρακτα. Δημόσιες δηλώσεις και θέσεις που διαστρεβλώ-
νουν την επιστημονική αλήθεια αποπροσανατολίζουν το 
κοινό και είναι για το λόγο αυτό καταδικαστέες. 

Ως ιατρικό σώμα έχουμε επιδείξουμε τη σοβαρότητα και 
τη σύνεση που αρμόζει στο κύρος του ιατρικού λειτουργή-
ματος. Η τεκμηριωμένη ιατρική γνώση και τα επιστημονι-
κά ιατρικά δεδομένα είναι η μόνη επιστημονική αλήθεια, 
τώρα και πάντα. 

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να συστρατευτούν ενάντια 
στην πανδημία ενημερώνοντας με εγκυρότητα τους 
πολίτες για τα οφέλη του εμβολιασμού
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να πάρουν μέτρα 
προφύλαξης από τον καύσωνα ειδικά εάν ανήκουν στις ευπαθείς ομά-
δες του πληθυσμού. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπε-
ράσει τα ανώτερα ανεκτά όρια και σε συνδυασμό με ορισμένους άλ-
λους παράγοντες (υγρασία, άπνοια, νηνεμία, παρατεταμένοι χαμηλοί 
άνεμοι μιας κατεύθυνσης κλπ.), μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες 
που δεν είναι ανεκτές από τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι παθολογικές 
καταστάσεις που δημιουργούνται μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές 
επιπλοκές και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενή.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα 
εξής:
«Καλούμε τους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα 
προφύλαξης από τις υψηλές θερμοκρασίες, που μπορεί να 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, ειδικά όσων ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Οφείλουμε να αναλαμ-
βάνουμε την ατομική ευθύνη για την προστασία της υγείας 
μας και να ακολουθούμε τις συστάσεις της επιστημονικής 
κοινότητας. Έχουμε χρέος τόσο απέναντι στον εαυτό μας 
όσο και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο».
Η σημαντικότερη εξέλιξη των διαταραχών του οργανισμού από τις 
υψηλές θερμοκρασίες είναι η θερμοπληξία, που εμφανίζεται μετά 
από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κυρίως σε περίοδο καύσωνα 
και εκδηλώνεται με αιφνίδια αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος 
(>40-41οC), με ερυθρότητα και ξηρότητα του δέρματος, με έντονο αί-
σθημα δίψας, συγχυτική συμπεριφορά, με σπασμούς του σώματος 
και τέλος με απώλεια συνείδησης και κωματώδη κατάσταση. Ειδι-
κά τα άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλα 
νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, πνευ-

μονοπάθειες κλπ., ανήκουν στις ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμιακές 
ομάδες και πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα τους θερινούς 
μήνες για την αποφυγή των παραπάνω νοσηρών καταστάσεων.
Οδηγίες προφύλαξης:
• Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή σε σκιασμένους και δροσε-
ρούς χώρους. Σε περίπτωση αναγκαστικής έκθεσης στον ήλιο πρέπει να 
χρησιμοποιείται καπέλο και σκουρόχρωμα γυαλιά. Η ένδυση να αποτελεί-
ται κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα, ανοιχτόχρωμα, κυρίως βαμβα-
κερά ενδύματα.
• Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης και εργασίας τις θερμές 
ώρες της ημέρας.
• Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών. Αποφυγή σακχαρού-
χων, ανθρακούχων ποτών.
• Λήψη ελαφράς, μη λιπαρής, αλατισμένης τροφής, κατανεμημένης σε μι-
κρά συχνά γεύματα. Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.
• Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων.
• Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως όσοι λαμβάνουν διου-
ρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β αναστολείς κ.λ.π. 
φάρμακα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράποντες για-
τρούς τους προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες.
• Επίσης, σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς τους πρέπει να βρίσκονται 
όσοι πάσχουν από νοσήματα του καρδιαγγειακού, κεντρικού νευρικού και 
αναπνευστικού συστήματος, οι διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκοολικοί κα-
θώς και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως βαρέα νοσήματα.
• Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους 
στις περιοχές του κέντρου που διακρίνονται από υψηλή ατμοσφαιρική 
ρύπανση και αυξημένη κυκλοφορία. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της 
Αθήνας είναι προτιμότερο τις θερμές ώρες της ημέρας να παραμένουν στο 
σπίτι τους.
• Οι ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού ( βρέφη, παιδιά προσχολικής ηλικίας, 
υπερήλικες, έγκυες, παχύσαρκοι κ.λ.π.) να τηρούν με σχολαστικότητα τα 
μέτρα προφύλαξης και να επικοινωνήσουν άμεσα με το γιατρό τους εφό-
σον εμφανίσουν σύμπτωμα το οποίο ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα των 
καιρικών συνθηκών όπως ζάλη, κεφαλαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διαταραχές 
συμπεριφοράς, ναυτία, εμετούς, κράμπες κ.λ.π.

Οδηγίες προστασίας των πολιτών από τις υψηλές 
θερμοκρασίες
Γ. Πατούλης: «Οφείλουμε να αναλαμβάνουμε 
την ατομική ευθύνη για την προστασία της 
υγείας μας και να ακολουθούμε τις συστάσεις 
της επιστημονικής κοινότητας»

Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με ομόφωνη απόφασή του, 
τονίζει τα σημαντικά οφέλη του καθολικού εμβολιασμού για τον 
Sars-Cov-2 και ζητά από τα μέλη του να συστρατευθούν για τον εμ-
βολιασμό των πολιτών και την υγειονομική θωράκιση της χώρας. 
Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί με παρέμβαση του 
Πρωθυπουργού  υλοποιήθηκε το αίτημά του για ικανοποιητικές 
αμοιβές σε όσους γιατρούς συμμετέχουν στο εμβολιαστικό πρό-
γραμμα και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην εθνική αυτή 
προσπάθεια.
Οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων του Δ.Σ. του ΙΣΑ, στο πλαί-
σιο της συνεδρίασής τους κατέληξαν με ομοφωνία, στη χρησιμό-
τητα και στην αναγκαιότητα του καθολικού εμβολιασμού, για τον 
Sars-Cov-2. Όπως επεσήμαναν ο εμβολιασμός αποτελεί μία μεγάλη 
κατάκτηση της ιατρικής επιστήμης και το σημαντικότερο όπλο που 
έχει η ανθρωπότητα ενάντια στην πανδημία. Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ 
έχει πραγματοποιήσει εκστρατείες ενημέρωσης για τα οφέλη του 

εμβολιασμού και μάλιστα πρόσφατα πραγματοποίησε με μεγάλη 
επιτυχία δράση ενημέρωσης για τα άτομα νεαρής ηλικίας.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα 
εξής:
«Ο εμβολιασμός για τον Sars-Cov-2 αποτελεί πράξη ατομικής 
ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Καλούμε τους συμπο-
λίτες μας που δεν έχουν εμβολιασθεί και διακινδυνεύουν την 
υγεία τόσο τη δική τους όσο και του κοινωνικού συνόλου να 
το πράξουν άμεσα. Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελε-
σματικά και αποτελούν το ισχυρότερο όπλο της επιστήμης 
ενάντια στο φονικό ιό. Καταδικάζουμε κάθε ανυπόστατη και 
επιστημονικά ατεκμηρίωτη αντιεμβολιαστική άποψη και κα-
λούμε τα μέλη μας να συστρατευτούν στην προσπάθεια για 
την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη του εμβο-
λιασμού καθώς και να συμμετάσχουν στο εμβολιαστικό πρό-
γραμμα».
Παράλληλα το Δ.Σ. του ΙΣΑ  ζητά από την πολιτεία, την ενίσχυση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού και την οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προ-
κειμένου να είναι υγειονομικά θωρακισμένη η χώρα μας απέναντι 
σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη μελλοντική απειλή.

Την αναγκαιότητα και τα οφέλη του καθολικού 
εμβολιασμού για τον Sars-Cov-2 τόνισαν οι εκπρόσωποι 
όλων των παρατάξεων του Δ.Σ. του ΙΣΑ
Γ. Πατούλης: «Ο εμβολιασμός αποτελεί 
πράξη ατομικής ευθύνης και κοινωνικής 
αλληλεγγύης»
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Η αποτύπωση  των κρίσιμων απόψεων της ελληνικής κοινωνίας 
για την πανδημία και τον εμβολιασμό γίνεται για πρώτη φορά, 
σε αποκαλυπτική πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε 
για λογαριασμό του ΙΣΑ, η εταιρία Alco. Τα στοιχεία της έρευνας 
παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, τον Α’ 
Αντιπρόεδρο Φ. Πατσουράκο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
εταιρίας Alco Κώστα Παναγόπουλο, στο πλαίσιο διαδικτυακής 
Συνέντευξης Τύπου. Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. παρέστησαν ο Γ. 
Κεχρής και η Π. Λεονάρδου.

Ειδικότερα, από το συνδυασμό των ευρημάτων της έρευνας, προ-
κύπτει με σαφήνεια ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν δύο 
πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, για την πανδημία και τον εμ-
βολιασμό. Τα 2/3 ανησυχούν για την πορεία της πανδημίας, θεω-
ρούν ότι ο εμβολιασμός μπορεί να νικήσει τον ιό, εμπιστεύονται 
τα εμβόλια και έχουν εμβολιαστεί ή κλείσει ραντεβού. Αντιθέτως 
το 1/3 δεν φοβάται την COVID 19, δεν πιστεύει ότι ο εμβολιασμός 
μπορεί να τη νικήσει, δεν εμπιστεύεται τα εμβόλια και δεν έχει 
εμβολιαστεί. Πρόκειται περισσότερο για άνδρες, και άτομα ηλικί-
ας 17-24 και 25-44 ετών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας αυτό το  το 1/3, δεί-
χνει ποσοτικά ικανό να εμποδίσει την επίτευξη ανοσίας στην κοι-
νωνία, πολύ περισσότερο όταν ένα μικρό μέρος του φαίνεται να 
σκέπτεται να εμβολιαστεί, σε αντίθεση με έναν «σκληρό» πυρή-
να, της τάξεως του 40% που δηλώνει ότι δεν πρόκειται να εμβολι-
αστεί και δείχνει αμετακίνητο στις απόψεις του.  

Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας, είναι η πεποίθηση ότι 
δεν απειλείται από τον ιό. Μόνο το 25% όσων δεν πρόκειται να 
εμβολιαστούν φοβούνται ότι μπορεί να αρρωστήσουν σε αντίθε-
ση με το 51% των εμβολιασμένων. Πεποίθηση που συνδυάζεται 
με τη γενικότερη αντιεμβολιαστική στάση όσων την απαρτίζουν 
(6 στους 10) και το φόβο για τις παρενέργειες των εμβολίων (3 
στους 10). Ωστόσο το 15% θεωρεί το εμβόλιο αναποτελεσματικό.  
Μάλιστα το 35% όσων δεν πρόκειται να εμβολιαστούν θεωρούν 
ότι ο εμβολιασμός μπορεί να νικήσει την πανδημία, όπως και το 
76% των εμβολιασμένων. Σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων 
η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τα θεωρεί αρκετά ασφαλή (38%) 
ή πολύ ασφαλή (25%) ενώ ένα ποσοστό γύρω στα 22% δεν τα θω-
ρεί ασφαλή.

Υποχρεωτικός εμβολιασμός
Οι απαγορεύσεις για τους μη εμβολιασμένους και η υποχρέωση 
εμβολιασμού μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή στάσης μέρους 

της ομάδας που αρνείται να εμβολιαστεί (33%). Επίσης το 12% των 
ανεμβολίαστων δηλώνει ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τον 
προσωπικό του γιατρό. Ωστόσο το 44% ισχυρίζεται ότι δεν θα 
μπορούσε να επηρεαστεί από τίποτα.

Σχετικά με την αντίληψη για υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκρι-
μένων επαγγελματικών ομάδων η πλειονότητα τάσσεται υπέρ 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού για υγειονομικούς (73%) και 
εργαζόμενους σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων (73%), ενώ πολύ 
υψηλά είναι τα ποσοστά  για εργαζόμενους στα μέσα μαζικής με-
ταφοράς (65%), εκπαιδευτικούς (64%), δημόσιους υπαλλήλους 
που έρχονται σε επαφή με κοινό (61%)και εργαζόμενους στην 
εστίαση (60%).

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Ο εμβολιασμός για τον Sars-Cov-2 αποτελεί πράξη ατομικής 
ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Καλούμε τους συμπο-
λίτες μας που δεν έχουν εμβολιασθεί και διακινδυνεύουν την 
υγεία τόσο τη δική τους όσο και του κοινωνικού συνόλου να 
το πράξουν άμεσα .Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσμα-
τικά και αποτελούν το ισχυρότερο όπλο της επιστήμης ενά-
ντια στο φονικό ιό. Ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος για να 
σωθούν ανθρώπινες ζωές, να λειτουργήσουν οι κοινωνίες και 
να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Καλούμε τα μέλη μας να συστρα-
τευτούν στην προσπάθεια για την ενημέρωση των πολιτών 
που έχουν επιφυλάξεις για τα οφέλη του εμβολιασμού και να 
συμμετάσχουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Alco 
Κώστας Παναγόπουλος επεσήμανε τα εξής:

«Η πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
επιτρέπει - για πρώτη φορά στην Ελλάδα - την αποτύπωση των παρα-
μέτρων που διαμορφώνουν τη στάση της κοινωνίας σε σχέση με τον 
εμβολιασμό κατά της COVID 19. 

Το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας, οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι, με τα σημερινά δεδομένα,  ο εμβολιασμός στη χώρα μας έχει 
συγκεκριμένο όριο. Ένα όριο που θέτει σε αμφισβήτηση τη δυνα-
τότητα να επιτευχθεί ο στόχος για συλλογική ανοσία. Είναι προ-
φανές, ότι η μετακίνηση αυτού του ορίου προς τα πάνω, απαιτεί 
συνδυασμό κινήσεων από την Πολιτεία, για τις οποίες τα χρονικά 
περιθώρια  δείχνουν σχετικώς περιορισμένα».  

• Το 68% εμπιστεύεται τα εμβόλια
• Το 12% των μη εμβολιασμένων θα μπορούσε να πεισθεί από τον οικογενειακό του γιατρό.
• Το 75% όσων δεν έχουν εμβολιαστεί δεν φοβούνται τον ιό.

Αποκαλυπτική έρευνα σχετικά με τη στάση των πολιτών 
για την πανδημία και τον εμβολιασμό, πραγματοποίησε

η Alco, για λογαριασμό του ΙΣΑ

Γ. Πατούλης: «Ο εμβολιασμός για τον Sars-Cov-2 είναι μονόδρομος για να σωθούν ζωές 
και να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Αποτελεί πράξη ατομικής ευθύνης και κοινωνικής 
αλληλεγγύης»
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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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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



AΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 
37,5 mg υδροχλωρικής τραμαδόλης & 325 mg παρακεταμόλης

Algotra®
AΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 
37,5 mg υδροχλωρικής τραμαδόλης & 325 mg παρακεταμόλης

Algotra®

Αθήνα: Παράπλευρος Λ. Κύμης 3-7,  
14122 Νέο Ηράκλειο Αττικής,  
τηλ: 210 271 1020  
Θεσ/νίκη: 9ο χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών,  
55535 Θεσ/νίκη,  
τηλ: 2310 489360, fax: 2310 489396 
email: info@anabiosis.gr • site: www.anabiosis.gr AL
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τρόπος διάθεσης: Διάθεση με ειδική ιατρική συνταγή για φάρμακα που υπάγονται 
στις διατάξεις του Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄/103/25-5-2006-ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ Πίνακα Δ) 

ALGOTRA 37,5 mg/325 mg αναβράζοντα δισκία Λ.Τ: 3,60€ Ν.Τ: 2,27€ 

ΠΕΡΑΙΤEΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΔΙΑΤIΘΕΝΤΑΙ ΑΠO ΤΟΝ ΚAΤΟΧΟ ΤΗΣ AΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΣ ΚΑΤOΠΙΝ ΑΙΤHΣΕΩΣ

An SMB product

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

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

www.winmedica.gr
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