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Συντακτική ομάδα
Λεονάρδου Πολυτίμη Ακτινοδιαγνώστης

Τσιλίκας Κωνσταντίνος Ακτινοδιαγνώστης
Κεχρής Ιωάννης Xειρουργός

9 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

10 Οδηγός προστασίας των πολιτών από τις πυρκαγιές
12 Ενεργοποιήθηκε από τον ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττικής η γραμμή
 1110 για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους πυροπαθείς
13 Ξεκίνησαν από νωρίς σήμερα το πρωί οι δράσεις υγειονομικής και
 ψυχολογικής υποστήριξης στους πληγέντες από κλιμάκια εθελοντών
 Ιατρών, Νοσηλευτών  και Ψυχολόγων του ΙΣΑ και Κέντρου
 Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής
15 Κλιμάκιο ιατρού, νοσηλευτή και ψυχολόγων του Κέντρου
 Επιχειρήσεων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκεται
 από σήμερα στα Βίλια με στόχο την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών
 και μασκών προστασίας σε όποιον έχει ανάγκη
18 Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη Λάρισα προς τιμήν του
 Πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πρόεδρος
 του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών Γ. Πατούλης
19 Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, με τον Πρόεδρο 
 του ΙΣΘ Ν. Νίτσα
20 Πρόγραμμα ενημέρωσης για τον Sars-CoV-2 ξεκινούν
 τα κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής,
 στα σχολεία του Λεκανοπεδίου
21 Βράβευση υγειονομικών που συνέδραμαν εθελοντικά στην
 καταπολέμηση της πανδημίας από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ και
 Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Υπ. Υγείας Αθ. Πλεύρη
 στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ
22 Δήλωση του Προέδρου του ΙΣΑ, Περιφερειάρχη Αττικής, Προέδρου
 της Επιτροπής Υγείας της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλη με αφορμή τη σημερινή
 Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
23 Το αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησης της Π.Φ.Υ, ικανοποίησε
 ο Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης, στη σημερινή συνάντησή του,
 με τον Πρόεδρο του ΙΣΑ
25 Επίσκεψη του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής
 στο Δήμο Ν. Σμύρνης, με αφορμή τον δωρεάν προληπτικό
 έλεγχο για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής στο ΚΕΠ Υγείας
 στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Πρόληψη και τον
 προσυμπτωματικό Έλεγχο της Περιφέρειας και του ΕΔΔΥΠΠΥ
26 Για την επίλυση των αιτημάτων του ΙΣΑ, δεσμεύθηκε
 ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, που παρέστη διαδικτυακά,
 στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
26 Δήλωση Γ. Πατούλη για την 28η Οκτωβρίου 
27 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία
 του προσωπικού του ΙΣΑ
28 Σημαντική η συμβολή του προσωπικού που παραχώρησε
 ο ΙΣΑ στον ΕΦΚΑ, για την διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων
 για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, των ιατρών
 του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
29 Στη διημερίδα Ιπποκρατικής Ιατρικής και στη τελετή απόδοσης
 του Όρκου του Ιπποκράτη στην ΚΩ ο Πρόεδρος του ΙΣΑ,
 Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Παγκόσμιου
 Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών Γ. Πατούλης
31 Δράσεις του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής το πλαίσιο
 της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού
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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

Ενώσαμε τις δυνάμεις 
του επιστημονικού 
κόσμου της Αττικής
στη μάχη ενάντια
στην πανδημία

Αγαπητοί συνάδελφοι,
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πα-
ραμένει στις επάλξεις πρωτοστα-
τώντας στη μάχη για την αναχαί-
τιση της πανδημίας. Στο πλαίσιο 
αυτό πήραμε τη σημαντική πρω-
τοβουλία, για τη συγκρότηση του 
δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας για την COVID-19, σε 
συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλ-
λογο Πειραιά, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Αττικής. ενώσαμε τις 
δυνάμεις του επιστημονικού κό-
σμου του Λεκανοπεδίου και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μία 
συντεταγμένη προσπάθεια να 
συμβάλλουμε στην υγειονομική 
θωράκιση της Αττικής.

ευχαριστώ από καρδιάς τους για-
τρούς της Αττικής που συμμετείχαν 
στη σημαντική αυτή προσπάθεια. 
ο ιατροί του δικτύου παρέχουν 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας για την COVID-19 λοί-
μωξη, με βάση επικαιροποιημένα 
θεραπευτικά πρωτόκολλα, για τα 
οποία ενημερώνονται από την 
επιστημονική επιτροπή του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής. 
Η πανδημία ανέδειξε την αξία της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
η οποία αποτελεί βασικό πυλώ-
να στην υγειονομική θωράκιση 
απέναντι στην πανδημία αποτε-
λώντας το ανάχωμα για να μην 
συρρέουν τα περιστατικά στα νο-
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σοκομεία. Το κρίσιμο αυτό χρονικό 
διάστημα, κατά το οποίο κορυφώ-
θηκε το πέμπτο επιδημικό κύμα, 
οι γιατροί του δικτύου συνέβαλαν 
σημαντικά στην αποσυμφόρηση 
των νοσοκομείων συνδράμοντας 
έτσι τους ήρωες συναδέλφους μας 
που δίνουν τη μάχη στις δημόσιες 
δομές υγείας. 
Παράλληλα, σώθηκαν ανθρώπι-
νες ζωές καθώς η έγκαιρη διάγνω-
ση και η σωστή παρακολούθηση 
του ασθενή κατά τα πρώτα κρίσι-
μα στάδια της λοίμωξης είναι κα-
θοριστική για να αποτραπούν οι 
σοβαρές επιπλοκές. 
Η εμπειρία μας από τη λειτουργία 
του δικτύου αποτελεί παρακατα-
θήκη για το μέλλον. Αποδείχθηκε 
ότι η συνεργασία του επιστημο-
νικού κόσμου με την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση μπορεί να συμβάλ-
λει σημαντικά στην ενίσχυση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
για την πρόληψη και την προαγω-
γή υγείας του πληθυσμού. 
Τη σημαντική αυτή παρακαταθή-
κη θα την αξιοποιήσουμε σχεδιά-
ζοντας και υλοποιώντας νέες ση-
μαντικές πρωτοβουλίες για ένα 
αξιόπιστο και ισχυρό σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Παράλληλα, προτεραιότητά μας 
παραμένει η επαγγελματική επιβί-
ωση των ιατρών της Αθήνας και η 
διασφάλιση των καλύτερων συν-
θηκών άσκησης των καθηκόντων 
τους είτε ανήκουν στον ιδιωτικό 
είτε στο δημόσιο τομέα.
Αυτή είναι η προσωπική μου δέ-
σμευση, για τη νέα χρονιά, η 
οποία εύχομαι να φέρει το τέλος 
της μεγάλης υγειονομικής κρίσης 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας και 
η ανθρωπότητα.
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τα μέλη του να συνδράμουν τους πυρό-
πληκτους συμπολίτες μας, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.
Παράλληλα, ο ΙΣΑ θέτει το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, στη διάθεση 
κάθε πολίτη που έχει ανάγκη ιατρικές υπηρεσίες, ο οποίος μπορεί να 
επικοινωνήσει στα τηλέφωνα του Συλλόγου.
Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ συμμετέχει με εθελοντές ιατρούς, στα ειδικά κλι-

μάκια της Περιφέρειας Αττικής στις πληγείσες περιοχές.
«Στη μεγάλη αυτή εθνική τραγωδία θέτουμε όλες τις δυνάμεις μας στη 
διάθεση των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τον πύρινο εφιάλτη. 
Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια. Θα κάνουμε ό,τι περνά-
ει από το χέρι μας για την ανακούφιση και τη στήριξη των συμπολιτών 
μας», σχολίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες 
τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας

Γ. Πατούλης: «Θέτουμε όλες τις δυνάμεις μας στη διάθεση των συμπολιτών
μας που επλήγησαν από τον πύρινο εφιάλτη»

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης απατώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου 
σχετικά με την είδηση της αποχώρησης του Θοδωρή Ιακωβίδη από την 
Άρση Βαρών δήλωσε:

«Ως Περιφερειάρχης Αττικής και ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών αναλαμβάνω πρωτοβουλία προκειμένου ο Θοδωρής 
Ιακωβίδης, να μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται για την ανάδει-
ξη του Ελληνικού Αθλητισμού. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 
μας θα είναι τόσο η ιατροφαρμακευτική κάλυψη του αθλητή, όσο 

και η κάλυψη όποιων άλλων πιθανών αναγκών υπάρχουν.
Οφείλουμε όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα, ότι για να πάμε μπρο-
στά χρειάζεται να στηρίζουμε τους νέους μας και να τους ενθαρρύ-
νουμε να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την Ελλάδα και για ένα κα-
λύτερο μέλλον σε αυτό το τόπο. Οφείλουμε κεντρική Διοίκηση και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρούμε τον τρόπο τα δάκρυα των αθλητών 
μας και των νέων παιδιών αυτού του τόπου να είναι χαράς, υπερηφά-
νειας και αισιοδοξίας για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό θα πρέπει να το 
πράξουμε με συγκεκριμένα βήματα και πρωτοβουλίες».

Πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη για τη στήριξη του Θοδωρή Ιακωβίδη

και την παραμονή του στην Άρση Βαρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαθέτει 5.000 ευρώ και ανοίγει λογαρια-
σμό αλληλεγγύης, για τη στήριξη των πυρόπληκτων συμπολιτών μας και 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Καλεί όλα τα μέλη του καθώς και 
τους Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Φορείς να συμμετέχουν σε 
αυτή την αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.
«Με στοχευμένες δράσεις συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό των 

συμπολιτών μας. Δημιουργούμε μια συμμαχία ισχυρής κοινωνικής 
ευθύνης και αναπτύσσουμε μια αλυσίδα αλληλεγγύης. Καλώ όλους 
τους πολίτες και τα μέλη του ιατρικού κόσμου να συμμετέχουν σε 
αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.
Ο αριθμός λογαριασμού είναι
ΙΒΑΝ  GR4201101820000018200518373

Ο ΙΣΑ ανοίγει λογαριασμό αλληλεγγύης για
τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας

Γ. Πατούλης: «Δημιουργούμε μία αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
για τη στήριξη των συμπολιτών μας»

Ο ΙΣΑ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Μίκη Θεοδωρά-
κη, ενός εμβληματικού καλλιτέχνη και μεγάλου Έλληνα που άφησε το στίγμα 
του όχι μόνο στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας  αλλά και στην ιστορία της 
νεότερης Ελλάδας.
Ο παγκόσμιου βεληνεκούς  καλλιτέχνης, ο πατριώτης και  αγωνιστής, ο συ-
μπαραστάτης των αδικημένων και αδύναμων αυτού του κόσμου, έφυγε αφή-
νοντας  πίσω του  ανεκτίμητη παρακαταθήκη για τις  επόμενες γενιές.
Η εθνική του προσφορά σε κρίσιμες στιγμές, το πάθος του για την ελευθερία, 
τη δημοκρατία και την εθνική ομοψυχία και η συμβολή του στην οικουμενικό-
τητα του Ελληνικού πολιτισμού τον κατατάσσουν στο  Πάνθεο  των μεγάλων 
Ελλήνων.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τονίζει τα εξής:

«Ο  Μίκης Θεοδωράκης από τους τελευταίους των «μεγάλων» φάρων 
πολιτισμού αυτής της χώρας, μπορεί να έφυγε αφήνοντας πίσω του 
δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους όσοι τον αγάπησαν, αλλά αφήνει 
πίσω πολύτιμη παρακαταθήκη το σπουδαίο έργο του, το οποίο απο-
τελεί ισχυρό πολιτιστικό κεφάλαιο και σπουδαία κληρονομιά για τις 
νεότερες γενιές. Είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω προσω-
πικά και να θαυμάσω την σπάνια προσωπικότητά του. Τον αποχαιρε-
τώ με ειλικρινή θλίψη και εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου 
στην οικογένεια του. Η Ελλάδα και όλοι εμείς αποχαιρετάμε  με οδύ-
νη έναν καλλιτέχνη-σύμβολο, μία πολυσχιδή προσωπικότητα που 
σε μεγάλο βαθμό ταύτισε τη λαμπρή καλλιτεχνική του πορεία, με τη 
νεότερη ιστορία της χώρας».

Ο ΙΣΑ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια
του Μίκη Θεοδωράκη

Γ. Πατούλης: «Η Ελλάδα και όλοι εμείς αποχαιρετάμε με οδύνη έναν
καλλιτέχνη-σύμβολο, που σε μεγάλο βαθμό ταύτισε τη λαμπρή καλλιτεχνική

του πορεία, με τη νεότερη ιστορία της χώρας»
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την προσοχή στους πολίτες 
και ειδικά σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
για την προστασία τους από το νέφος της πυρκαγιάς.
«Η λήψη μέτρων προστασίας από όλους τους πολίτες είναι ανα-
γκαία καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε πολ-
λές περιοχές της Αττικής. Για το λόγο αυτό απαιτείται μεγάλη 
προσοχή από τους πολίτες και ειδικά από εκείνους που έχουν 
αναπνευστικά προβλήματα. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό 
να μετακινηθούν από τα σημεία που καταγράφονται υψηλές τιμές 
αιωρούμενων σωματιδίων προτείνεται η παραμονή τους εντός 
των οικιών με τη χρήση κλιματισμού», τονίζει ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης.
Όταν εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, ακόμη και εάν βρίσκεστε αρκετά 
χιλιόμετρα  μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς,  ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να φτάσουν  στην περιοχή σας και 
να επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας σας. Ο καπνός που προ-
καλείται από τις πυρκαγιές σε δάση ή και κατοικημένες περιοχές  
είναι ένα μείγμα αερίων και λεπτών σωματιδίων από καμένα δέ-
ντρα και φυτά, κτίρια, δομικά υλικά, πλαστικά  και άλλα στοιχεία.
Ο καπνός από τις πυρκαγιές δεν μπορεί να προκαλέσει νόσο, 
αλλά είναι σημαντικό να προστατεύσετε το αναπνευστικό σας 
σύστημα, και των οικείων σας, ηλικιωμένων ευπαθών ατόμων και 
μικρών παιδιών, για τις επόμενες ώρες ή και ημέρες μετά από την 
εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, τίθεται 
σε κίνδυνο η υγεία ατόμων που πάσχουν από  
• άσθμα, 
• Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
• καρδιακή νόσο
καθώς και η υγεία 
• των παιδιών  
• των εγκύων και 
• των πυροσβεστών και εθελοντών που επιχειρούν    
Οι ομάδες αυτών των ατόμων είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις 
επιπτώσεις από τον καπνό και τις υψηλές θερμοκρασίες που συνο-
δεύουν τις μεγάλες πυρκαγιές

Αναπνευστικά προβλήματα 
Αναπνευστικά προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν αμέσως με 
την εκδήλωση πυρκαγιάς, σε μικρή ή μεγάλη ακτίνα από το ση-
μείο της φωτιάς, τα οποία μπορεί να επιμένουν ανάλογα με την 
κατάσταση της υγείας των πολιτών  και των ατόμων που ανήκουν 
στις ευπαθείς  ομάδες, και μπορεί να προκαλέσουν:
• Βήχα
• Δυσχέρεια στην αναπνοή, δύσπνοια  
• Εκδήλωση ασθματικής κρίσης 
• Τσούξιμο στα μάτια
• Κάψιμο στο λαιμό 
• Ρινική καταρροή 
• Πονοκεφάλους 
• Κόπωση 
• Πόνο στο στήθος
• Ταχυκαρδία 

Σε ιδιαίτερο κίνδυνο από τις επιπτώσεις του καπνού με την εκ-
δήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται τα άτομα με χρόνια νοσήματα, 
και ευπαθείς ομάδες  πληθυσμού

Γενικές Οδηγίες
Τα άτομα με οποιαδήποτε χρόνια πάθηση πρέπει να λάβουν τα 
ακόλουθα μέτρα για να προστατευθούν από τον καπνό πυρκαγιάς:

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καπνού από τις πυρκαγιές
• Παρακολουθείτε τις δημόσιες ανακοινώσεις και αναρτήσεις για 
την ποιότητα του αέρα.
• Ελέγξτε την επάρκεια σας στα φάρμακα που λαμβάνετε και βε-
βαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια προμήθεια συνταγογραφού-
μενων φαρμάκων 7 έως 10 ημερών σε ένα αδιάβροχο, αεροστεγές 
κουτί για να το  πάρετε μαζί σας εάν χρειαστεί να εκκενώσετε την 
κατοικία ή την περιοχή σας 
• Αν παραμένετε στο σπίτι, αποφύγετε το μαγείρεμα, γιατί το τηγά-
νισμα ή η ψηστιέρα μπορεί να επιδεινώσουν τη ρύπανση του εσω-
τερικού αέρα. Αγοράστε έτοιμα τρόφιμα ή κονσέρβες  ώστε να μην  
χρειαστεί να μαγειρέψετε.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την δραστηριότητα σε εξω-
τερικούς χώρους ή την άθληση, και ιδιαίτερα τις οδηγίες για τις 
ευαίσθητες ομάδες, όσο μακριά κι αν βρίσκεστε από τις εστίες της 
φωτιάς
• Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας σχετικά με την δια-
χείριση του άσθματος αν πάσχετε από άσθμα.
• Εάν αντιμετωπίζετε  δυσκολία στην αναπνοή ή άλλα συμπτώμα-
τα που επιμένουν χωρίς βελτίωση, αποφασίστε έγκαιρα να εκκε-
νώσετε το σπίτι σας, χωρίς να βασίζεστε στις επίσημες οδηγίες για 
εκκένωση που εκδίδονται για τα σπίτια των σημείων και περιοχών  
που απειλούνται από το πύρινο μέτωπο.  

Μετά από την μεγάλη πυρκαγιά
• Ο καπνός μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για αρκετές 
ημέρες μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, συνεπώς συνεχίστε να ενη-
μερώνεστε για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή της κατοικίας 
σας ή όπου διαμένετε.
• Μην επιστρέφετε στο σπίτι μέχρι να σας ανακοινωθεί ότι  μπορεί-
τε να το πράξετε με ασφάλεια.
• Ανεξάρτητα από το έναν είστε υγιής οργανισμός, να επιτηρείτε 
την κατάσταση της υγείας σας για τυχόν συμπτώματα. Επικοινω-
νήστε με τον γιατρό σας  εάν έχετε 
• δυσκολία στην αναπνοή, 
• δύσπνοια,
• βήχα 
που επιμένουν,  ή άλλα συμπτώματα που δεν απομακρύνονται. 
• Στην περίπτωση αυτή καλέστε το 166 ή κατευθυνθείτε αμέσως σε 
τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  για ιατρικές καταστάσεις.
Συμβουλές για συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις
Πάσχοντες από άσθμα
Εάν εσείς ή το παιδί σας πάσχετε από άσθμα:
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το καπνού από την πυρκαγιά:
Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας και το προσωπικό 
σας σχέδιο διαχείρισης άσθματος, το οποίο είναι καλό να έχετε κα-
ταρτίσει ειδικά με τον θεράποντα ιατρό.
Εάν μετακινηθείτε σε κέντρο διάσωσης πυρόπληκτων βεβαιωθείτε 
ότι οι υπάλληλοι γνωρίζουν ότι εσείς ή το παιδί σας πάσχετε από 
άσθμα.
Μετά από την  πυρκαγιά:
Προσέξτε για τυχόν συμπτώματα άσθματος.
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας  εάν έχετε δυσκολία στην ανα-
πνοή, δύσπνοια, ή βήχα που επιμένει ή άλλα συμπτώματα που δεν 
απομακρύνονται. 
• Καλέστε το 166 ή πηγαίνετε αμέσως σε ένα τμήμα επειγόντων πε-
ριστατικών για ιατρικές εξετάσεις.
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Εάν έχετε Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ):
Ενημερωθείτε από τον γιατρό σας σχετικά με την Χρόνια Αποφρα-
κτική Πνευμονοπάθεια και για το σχέδιο προστασίας  της κατάστα-

Οδηγός προστασίας των πολιτών από τις πυρκαγιές
Γ. Πατούλης: «Απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους πολίτες και ειδικά από εκείνους 

που έχουν αναπνευστικά προβλήματα»
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σής σας  σας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και προβλημά-
των στην  υγεία σας που μπορεί να προκύψουν.
Εάν μετακινηθείτε σε κέντρο διάσωσης πυρόπληκτων  βεβαιω-
θείτε ότι οι υπάλληλοι γνωρίζουν ότι έχετε ΧΑΠ.

Καρδιακή Νόσος
Εάν πάσχετε από νοσήματα της καρδιάς 
Συζητήστε με τον θεράποντα γιατρό σας για την ειδική φροντίδα 
ή την φαρμακευτική κάλυψη που χρειάζεστε για την προστασία 
σας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας  μετά την μεγάλη πυρ-
καγιά, που μπορεί να διαρκέσει και μέρες, ώστε να διαφυλάξετε 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση την καρδιακή σας λειτουργία.
Αν είναι έντονη η παρουσία καπνού στην περιοχή που διαμένετε:
• Αποφασίστε έγκαιρα να εκκενώσετε το σπίτι και την περιοχή σας  
εάν έχετε δυσκολία στην αναπνοή ή άλλα συμπτώματα που επι-
μένουν και δεν εμφανίζουν βελτίωση. 
 
Εάν αισθανθείτε 
• ταχυκαρδία, 
• ασυνήθιστη κόπωση 
• ή δύσπνοια 
• ή άλλα συμπτώματα επιβάρυνσης της καρδιακής  λειτουργίας, 

επικοινωνήστε αμέσως με τον θεράποντα ιατρό σας.
Εάν μετακινηθείτε σε κέντρο διάσωσης πυρόπληκτων,  βεβαιω-
θείτε ότι οι υπάλληλοι και οι εθελοντές γνωρίζουν ότι έχετε καρ-
διακές παθήσεις.

Μετά την εκδήλωση  πυρκαγιάς:
Παρακολουθείτε συστηματικά τον οργανισμό σας  για τυχόν 
συμπτώματα. Επικοινωνήστε με τον θεράποντα γιατρό σας  εάν 
έχετε δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια, βήχα που επιμένουν  ή 
άλλα συμπτώματα που δεν απομακρύνονται.
• Καλέστε το 166 και κατευθυνθείτε το δυνατόν συντομότερα 
σε τμήμα Επειγόντων περιστατικών για ιατρικό έλεγχο και ια-
τρικές καταστάσεις, ειδικά αν υπάρχουν συμπτώματα όπως σο-
βαρή αναπνευστική δυσχέρεια, πόνος στο στήθος, ή αν νομίζε-
τε ότι έχετε συμπτώματα καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού 
επεισοδίου.

Έγκυες γυναίκες
Οι έγκυες γυναίκες χρειάζεται  να προσέχουν ιδιαίτερα σε  πε-
ρίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς  και οπωσδήποτε να προστατεύ-
ονται από τον καπνό της πυρκαγιάς  αν πλήξει την περιοχή στην 
οποία βρίσκονται ανεξάρτητα από το πόσο μακριά είναι η εστία 
της πυρκαγιάς 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε προμηθευθεί τα συνταγογραφούμενα και 
τα απαραίτητα για σας  φάρμακα,  7 έως 10 ημερών,  και τις βι-
ταμίνες για προγεννητική υποστήριξη που σας έχει συστήσει ο 
γιατρός σας  και φυλάξτε τα σε αδιάβροχο, αεροστεγές  δοχείο ή 
σκεύος για να πάρετε μαζί σας εάν χρειαστεί να εκκενώσετε τον 
χώρο που βρίσκεστε ή την κατοικία σας.
• Κρατήστε μια συσκευασμένη τσάντα στο χέρι με ρούχα τόσο για 
εσάς αλλά και για το μωρό, για την περίπτωση που έρθει η στιγμή 
του τοκετού, ή υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρου τοκετού. 
• Αποφύγετε το μαγείρεμα, γιατί το τηγάνισμα ή η ψηστιέρα 
μπορεί να επιδεινώσουν τη ρύπανση του εσωτερικού αέρα. Αγο-
ράστε έτοιμα τρόφιμα ή κονσέρβες ώστε να μην χρειαστεί να 
μαγειρέψετε. 

Κατά τη διάρκεια έκθεσης σε καπνό από τη εκδήλωση πυρ-
καγιάς 
• Παρακολουθείτε συστηματικά τις δημόσιες ενημερώσεις για την 
ποιότητα του αέρα και του καπνού μετά την εκδήλωση της πυρ-
καγιάς. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την άθληση, και την 
κυκλοφορία στις περιοχές  όπου υπάρχει καπνός.
• Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας, και διατηρείτε 
έστω και τηλεφωνική επαφή με το γυναικολόγο σας. Συνεχίστε 

με την προγεννητική φροντίδα σας. Αλλάξτε το σχέδιο τοκετού 
αν χρειαστεί, αν πλησιάζετε στις ημέρες σας, μπορεί για λόγους 
ασφαλείας να είναι καλύτερα να εισαχθείτε στο μαιευτήριο. Να  
βρίσκεστε σε ετοιμότητας εάν χρειάζεται να εκκενώσετε την οι-
κία την περιοχή σας.
• Να γνωρίζετε τα πρόδρομα συμπτώματα του τοκετού και του 
πρόωρου τοκετού. Εάν έχετε τα συμπτώματα, καλέστε τον θερά-
ποντα ιατρό σας ή το 166, ή πηγαίνετε αμέσως στο μαιευτήριο εάν 
είναι ασφαλές να μετακινηθείτε.
• Αποφασίστε να εκκενώσετε την περιοχή σας εάν έχετε δυσκολία 
στην αναπνοή ή άλλα συμπτώματα που επιμένουν.
• Εάν μετακινηθείτε σε κέντρο διάσωσης πυρόπληκτων βεβαι-
ωθείτε ότι οι υπάλληλοι και ο εθελοντές γνωρίζουν ότι είστε 
έγκυος.
Μετά από την πυρκαγιά:
• Μην επιστρέφετε στο σπίτι μέχρι να σας ανακοινωθεί ότι είναι  
ασφαλές να το πράξετε.
• Ο καπνός μπορεί να παραμείνει στον αέρα μέσα σε κτίρια και 
σε εξωτερικούς χώρους για λίγες μέρες μετά τη κατάσβεση των 
πυρκαγιών, συνεπώς συνεχίστε να ελέγχετε την τοπική ποιότητα 
του αέρα και συνεννοηθείτε με τον γιατρό σας.
• Προστατεύστε τον εαυτό σας από τη στάχτη. Αποφύγετε την 
άμεση επαφή με την στάχτη και ξεπλύνετε το δέρμα, το στόμα και 
τα μάτια σας όσο πιο γρήγορα μπορείτε.

Παιδιά
Λάβετε  ιδιαιτέρα μέτρα  για την προστασία των παιδιών από  τον 
καπνό που προκαλείται από τις πυρκαγιές. Τα παιδιά με άσθμα, αλ-
λεργίες ή χρόνια προβλήματα υγείας μπορεί να έχουν μεγαλύτερη 
δυσκολία στην αναπνοή όταν υπάρχει καπνός από τις πυρκαγιές. 
Προστατεύστε το παιδί σας από τον καπνό που προέρχεται από 
την εκδήλωση πυρκαγιάς:
• Παρακολουθείτε συστηματικά τις δημόσιες ενημερώσεις για την 
ποιότητα του αέρα και του καπνού μετά την εκδήλωση της πυρκα-
γιάς. Συμβουλευθείτε τον παιδίατρό σας σχετικά με την άθληση και 
την ασφάλεια στις περιοχές όπου υπάρχει καπνός.
• Θυμηθείτε ότι οι απλές μάσκες, οι χειρουργικές μάσκες, τα μαντή-
λια και η αναπνοή μέσα από υγρό πανί δεν μπορούν να προστα-
τεύσουν επαρκώς το παιδί σας την ώρα που η ατμόσφαιρα είναι 
επιβαρυμένη από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια.
• Σκεφτείτε την εκκένωση εάν το παιδί σας έχει προβλήματα με την 
αναπνοή ή άλλα συμπτώματα που δεν βελτιώνονται.
• Εάν το παιδί σας έχει σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, εμφανί-
ζει  υπνηλία ή δεν έχει διάθεση για φαγητό ή υγρά,  επικοινωνήσε-
τε άμεσα με τον παιδίατρο και φροντίστε ώστε να του παρασχεθεί  
ιατρική βοήθεια το δυνατόν συντομότερα.
Μετά από μια πυρκαγιά:
• Μην επιστρέφετε στο σπίτι μέχρι να σας πουν ότι είναι ασφαλές 
να το πράξετε.
• Ο καπνός μπορεί να παραμείνει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 
υπαίθριους χώρους για μεγάλη διάρκεια ημερών  μετά τη λήξη των 
πυρκαγιών, συνεπώς συνεχίστε να ενημερώνεστε  για  την ποιότη-
τα του αέρα στην περιοχή σας.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν καθόλου εργασίες καθαρισμού.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την στάχτη και τα αποκαΐδια. 
Αποφύγετε την άμεση επαφή με την στάχτη και ξεπλύνετε το δέρ-
μα και το στόμα του παιδιού σας και τα μάτια του όσο το δυνατόν 
συντομότερα από την εκδήλωση καπνού.
• Προσέξτε για τυχόν συμπτώματα. Επικοινωνήστε με τον παιδί-
ατρό σας εάν το παιδί σας έχει πρόβλημα με αναπνοή, δύσπνοια, 
βήχα που δεν υποχωρούν ή άλλα συμπτώματα που επιμένουν. 
Καλέστε το 166 ή πηγαίνετε αμέσως σε ένα τμήμα Επειγόντων Πε-
ριστατικών
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καπνός, στάχτη και αποκαΐδια 
στην περιοχή που βρίσκεται το σχολείο του παιδιού, και στο σχο-
λικό κτίριο ή τον παιδικό σταθμό  πριν πάει το παιδί σας στο σχο-
λείο. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για την περιοχή  που βρίσκεται  
η κατοικία σας.
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Στο τηλεφωνικό Κέντρο 1110 του ΙΣΑ και της Περιφέρειας 
Αττικής θα μπορούν να απευθύνονται από σήμερα οι πυρο-
παθείς συμπολίτες μας που επιθυμούν ψυχολογική υποστή-
ριξη. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Προέδρου του ΙΣΑ 
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη το τηλεφωνικό κέντρο 
ενισχύθηκε με τη συμμετοχή ψυχολόγων και κοινωνικών λει-
τουργών οι οποίοι θα παράσχουν συμβουλές και θα υποστη-
ρίζουν πυρόπληκτους.
Σε περίπτωση που η επιστημονική ομάδα το κρίνει αναγκαίο 
κινητές μονάδες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα 
μεταβαίνουν στα σημεία που βρίσκονται οι πολίτες για να 
τους παράσχουν και από κοντά την κατάλληλη υποστήριξη. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο τηλε-
φωνικό κέντρο 1110 από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ.  
Oι σχετικές δράσεις συντονίζονται από τον Αντιπεριφερει-
άρχη Υγείας και μέλος του Δ.Σ του ΙΣΑ Γ. Κεχρή, το συντονι-
στή του Κέντρου Επιχειρήσεων Δρ. Π. Ευσταθίου και τη Γε-
νική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφέρειας Αττικής Α. Μεγάλου. 
Με αφορμή την ενεργοποίηση του τμήματος ψυχολογικής 
υποστήριξης 1110, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής επισημαίνει:

«Στη μεγάλη αυτή εθνική τραγωδία θέτουμε όλες τις δυνά-
μεις μας στη διάθεση των συμπολιτών μας που επλήγησαν 

από τον πύρινο εφιάλτη. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή 
την προσπάθεια και κανείς δεν θα μείνει μόνος του. Θα κά-
νουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την ανακούφιση και 
τη στήριξή τους. Ο ΙΣΑ, η Περιφέρεια Αττικής, το ανθρώ-
πινο ιατρικό και επιστημονικό δυναμικό μας βρίσκονται 
δίπλα στους πυροπαθείς συμπολίτες μας. Είμαστε στη 
πρώτη γραμμή της προσπάθειας στήριξης των πληγέντων 
και στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι τους και σε 
αυτή τη δύσκολη στιγμή. Οι ομάδες των ψυχολόγων και 
των κοινωνικών λειτουργών θα παράσχουν τις υπηρεσίες 
τους και θα δίνουν οδηγίες προς τους πολίτες προκειμένου 
να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις τραγικές επιπτώσεις 
των καταστροφικών πυρκαγιών που είχαν ως συνέπεια να 
χάσουν τις εστίες και τις περιουσίες τους».
Τέλος να σημειωθεί ότι συνεχίζουν το έργο τους και τα μικτά 
κλιμάκια  εθελοντών Ιατρών, Νοσηλευτών  και Ψυχολόγων 
του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Ατ-
τικής. Χθες το πρωί ο Γ. Πατούλης συνοδευόμενος από τους 
Αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη και 
Υγείας Γ. Κεχρή επισκέφθηκε τα μικτά κλιμάκια που έχουν 
αναλάβει δράση και βρίσκονται στα ειδικά διαμορφωμένα 
σημεία τροφοδοσίας που έχουν δημιουργηθεί από την Περι-
φέρεια Αττικής για τους πυρόπληκτους στις Αφίδνες, στους 
Θρακομακεδόνες, στη Βαρυμπόμπη, τον Άγιο Στέφανο, το 
Κρυονέρι και την Ιπποκράτειο Πολιτεία. 

Ενεργοποιήθηκε από τον ΙΣΑ
και την Περιφέρεια Αττικής η γραμμή 1110 για την

παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους πυροπαθείς
Γ. Πατούλης: «Στη μεγάλη αυτή εθνική τραγωδία θέτουμε όλες τις δυνάμεις μας στη 
διάθεση των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τον πύρινο εφιάλτη. Κανείς δεν 

περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια και κανείς δεν θα μείνει μόνος του»
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Mικτά κλιμάκια εθελοντών Ιατρών, Νοσηλευτών και Ψυ-
χολόγων του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΙΣΑ και της Περι-
φέρειας Αττικής έχουν αναλάβει δράση προκειμένου να 
παράσχουν βοήθεια στους πολίτες που επλήγησαν κατά τη 
διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην Βορειοανα-
τολική Αττική. 

Τα μικτά κλιμάκια έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί σή-
μερα να αναπτύσσονται και να αναλαμβάνουν δράση σε ει-
δικά διαμορφωμένους χώρους στα 7 σημεία  τροφοδοσίας 
που έχουν δημιουργηθεί από την Περιφέρεια Αττικής για 
τους πυρόπληκτους στις Αφίδνες, στους Θρακομακεδόνες, 
στη Βαρυμπόμπη, τον Άγιο Στέφανο και την Ιπποκράτειο 
Πολιτεία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου του ΙΣΑ και Περι-
φερειάρχη Γ. Πατούλη, οι δράσεις συντονίζονται από τους 
Αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη 
και Υγείας Γ. Κεχρή καθώς και από τον συντονιστή του Κέ-
ντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ 
Δρ. Πάνο Ευσταθίου. 
Με αφορμή την ενεργοποίηση της ομάδας εθελοντών ο 
Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Το ανθρώπινο ιατρικό και επιστημονικό δυναμικό του 
Κέντρου Επιχειρήσεων που συστήθηκε από την Περι-
φέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ για να καλύψει τις έκτακτες 
ανάγκες της πανδημίας αποδεικνύει έμπρακτα σήμερα 
ότι είναι ετοιμοπόλεμο και διαθέσιμο να παράσχει τις 
υπηρεσίες του και στην τραγική περίπτωση των κατα-
στροφικών πυρκαγιών οι οποίες είχαν ως συνέπεια συ-
νάνθρωποί μας να χάσουν τις εστίες και τις περιουσίες 
τους. Η διάθεση των εθελοντών Ιατρών, Νοσηλευτών 
και Ψυχολόγων για προσφορά και η συμβολή τους για 
τη στήριξη των συνανθρώπων μας  είναι υποδειγματική 
και τους ευχαριστώ θερμά. Στη μεγάλη αυτή εθνική τρα-
γωδία θέτουμε όλες τις δυνάμεις μας στη διάθεση των 
συμπολιτών μας που επλήγησαν από τον πύρινο εφιάλ-
τη. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια. Θα 
κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την ανακούφι-
ση και τη στήριξή τους».

Να σημειωθεί ότι το τηλεφωνικό Κέντρο του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας 1110 έχει τεθεί σε λειτουργία και παρέχει πλη-
ροφορίες σχετικά με την υγειονομική προφύλαξη και την 
επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την πυρκαγιά.

Ξεκίνησαν από νωρίς σήμερα το πρωί οι δράσεις 
υγειονομικής και ψυχολογικής υποστήριξης 

στους πληγέντες από κλιμάκια εθελοντών Ιατρών, 
Νοσηλευτών  και Ψυχολόγων του ΙΣΑ

και Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής

Γ. Πατούλης: «Η υγεία και η ψυχολογική στήριξη των πληγέντων αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα αυτές τις δύσκολες ώρες. Στη μεγάλη εθνική τραγωδία θέτουμε όλες 

τις δυνάμεις μας στη διάθεση των συμπολιτών μας»
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Αγαπητέ Συνάδελφε,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 
(ΦΕΚ Α 130)  είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των ια-
τρών και του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται 
σε ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. 
Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών της 26/8/2021, 
εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να αποστείλετε την 
επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 
(συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς ως επι-
στημονικά υπεύθυνο του ιατρείου/εργαστηρίου  σας 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της ιατρικής εταιρείας), 
προκειμένου να λάβετε από τον ΙΣΑ έντυπο «Δήλω-
σης εμβολιασμού έναντι του νέου covid-19» το οποίο 
μπορείτε να αναρτήσετε στην είσοδο του φορέα ΠΦΥ 
ή σε άλλο εμφανές σημείο. Και τούτο για τη σαφή ενη-
μέρωση των προσερχομένων ασθενών σας ότι είτε ως 

ιδιωτικό ιατρείο είτε ως ιατρική εταιρεία τηρείτε την 
εκ του νόμου υποχρέωσή σας. 
Παρακαλούμε να αποστέλλεται η επισυναπτόμενη υπεύ-
θυνη δήλωση (πατήστε εδώ για εγγραφο word ή  εδώ για 
pdf) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με το γνήσιο 
της υπογραφής στο email pressoffice@isathens.gr  με τίτ-
λο Δήλωση εμβολιασμού έναντι της covid-19. H θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής μπορεί να γίνει και από τους 
υπαλλήλους του ΙΣΑ εφόσον προσέλθει ο ίδιος ο ιατρός/
δηλών αυτοπροσώπως.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Επείγουσα ανακοίνωση - ενημέρωση: 
Δήλωση εμβολιασμού έναντι της covid-19

Μετά από ερώτημα του Προέδρου Γ. Πατούλη και θετική 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, το Διοικητικό Συμβού-
λιο του ΙΣΑ καλείται αύριο να αποφασίσει για την υπο-
χρέωση των Επιτροπών Ελέγχου των ιδιωτικών φορέων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρεία, διαγνωστικά 
κλπ.) που εδρεύουν στην Περιφέρειά του να ελέγχουν 
στο πλαίσιο εκτάκτων δειγματοληπτικών ελέγχων (αρθ. 
38 του ν. 4771/2021) αν ο επιστημονικός υπεύθυνος ια-
τρός και το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού 
έχει εμβολιαστεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του 
ν. 4820/2021. 
Σε περίπτωση δε, που ήθελε διαπιστωθεί από την Επι-
τροπή Ελέγχου, ότι είτε ο ιατρός -επιστημονικά υπεύ-
θυνος (ή ο αντικαταστάτης του) είτε άλλος εκ του πα-
ρισταμένου ή εν γένει υπηρετούντος με οποιαδήποτε 
σχέση προσωπικού του φορέα δεν έχει εμβολιαστεί, 
αυτή (η Επιτροπή) θα πρέπει να εισηγείται την άμεση 
ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα γιατί 

αυτός λειτουργεί πλέον κατά παράβαση των ισχυουσών 
υγειονομικών διατάξεων και κατά παράβαση των ουσι-
αστικών όρων καλής και ασφαλούς λειτουργίας (αρθ. 13 
παρ. 1 περ στ, 16 παρ. 2 και 4 και 19 του ΠΔ 84/2001), 
τον αυτεπάγγελτο με βάση το πόρισμα ελέγχου σχημα-
τισμό πειθαρχικού φακέλου σε βάρος του επιστημονικά 
υπεύθυνου ιατρού και την κοινοποίηση του πορίσματος 
ελέγχου στον Υπουργό Υγείας για την επιβολή των προ-
βλεπομένων διοικητικών προστίμων. 

Τα παραπάνω στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του ΙΣΑ για 
τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λει-
τουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών 
φορέων ΠΦΥ της περιφέρειάς του (πρβλ. αρθρ. 35 του 
Ν. 4025/2011- ΦΕΚ Α 228, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 85 του Ν. Ν 4472/2017 – ΦΕΚ Α 74). 
Παράλληλα θα χορηγεί ειδικό σήμα σε φορείς που θα δη-
λώνουν υπεύθυνα ότι όλο το προσωπικό έχει εμβολιαστεί.

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ συνεδριάζει αύριο για την υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού

των ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ.

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή προς τη διοίκηση της τράπεζας 
EUROBANK, με την οποία διαμαρτύρεται για τους όρους 
και τις προϋποθέσεις διατήρησης των POS της τράπεζας 
από τους ιατρούς μέλη του. Όπως επισημαίνεται στην επι-
στολή, η τράπεζα διέθεσε μεγάλο αριθμό POS σε ιατρούς 
μέλη του ΙΣΑ, οι οποίοι την εμπιστεύτηκαν.
«Πρόσφατα, αιφνιδιαστικά, μετά τα μέσα Αυγούστου, 
έλαβαν επιστολή, με την οποία υποχρεούνται έως 15.9 
να προσχωρήσουν σε μία από τις προτάσεις της τράπε-
ζάς σας, μισθώνοντας ή αγοράζοντας το μηχάνημα POS, 

πέραν της προμήθειας που τους παρακρατάται, εφόσον 
δεν έχουν πραγματοποιήσει συγκεκριμένο κύκλο εργα-
σιών. Αν και συνεργάτες σας επί σειρά ετών, οι ιατροί 
μέλη μας αντιμετωπίζονται σκληρά. Θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να επανεξετάσετε το ζήτημα και να επανέλθετε 
μόνο στην παρακράτηση προμήθειας και όχι στην υπο-
χρεωτική αγορά ή μίσθωση του ΡΟS. Στις παρούσες δύ-
σκολες συνθήκες που βιώνουμε ως κοινωνία, θεωρούμε 
ότι κρίνεται επιβεβλημένο», επισημαίνεται χαρακτηρι-
στικά στην επιστολή του ΙΣΑ.

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στην EUROBANK, διαμαρτύρεται
για τους όρους και τις προϋποθέσεις διατήρησης των POS

της τράπεζας από τους ιατρούς μέλη του



ΕνημΕρωση των ιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 15

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Πάνω από 600 συμπολίτες μας και περισσότερες από 200 οικογέ-
νειες έχουν λάβει ιατρικές οδηγίες και ψυχολογική υποστήριξη 
από το Τηλεφωνικό Κέντρο 1110.
Κλιμάκιο ιατρού, νοσηλευτή και ψυχολόγων του Κέντρου Επιχει-
ρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, θα βρίσκε-
ται από σήμερα και για όσο διάστημα χρειαστεί στα Βίλια, στο 
σημείο Τιτάν. Στόχος η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών-ιατρι-
κή βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη- σε πυροσβέστες, αστυ-
νομικούς, μέλη σωμάτων ασφαλείας αλλά και εθελοντές που 
επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς, καθώς και σε κάθε πολίτη 
που έχει ανάγκη. Παράλληλα θα διανέμονται μάσκες προστασί-
ας. Τη δράση συντονίζουν το μέλος του Δ.Σ του ΙΣΑ και Αντιπε-
ριφερειάρχης Υγείας Γ. Κεχρής και ο Συντονιστής του Κέντρου 
Επιχειρήσεων Δρ. Πάνος Α.Ευσταθίου.
Στο ίδιο σημείο συνεχίζεται η καθημερινή διανομή  μερίδων φα-
γητού, οι οποίες από σήμερα θα είναι 500, παράλληλα με νερά, 
κρουασάν και χυμούς, από τα κλιμάκια της Πολιτικής Προστασί-
ας της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ προς τους Έλληνες και 
Πολωνούς πυροσβέστες, του Αστυνομικούς, τα υπόλοιπα μέλη 
των σωμάτων ασφαλείας και τους εθελοντές που επιχειρούν στο 
μέτωπο της φωτιάς.
Τα στελέχη θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο χρειαστεί 
προσφέροντας γεύματα και σνακ κατά τις μεσημεριανές ώρες, 
τόσο στα κλιμάκια των σωμάτων ασφαλείας, όσο και σε πολίτες 
που έχουν ανάγκη. Τα γεύματα είναι προσφορά των εταιρειών 
«Γευσίνους» και «Δειπνοσοφιστήριον». 
Επιπλέον συνεχίζεται η παροχή υπηρεσιών σε πληγέντες συμπο-
λίτες μας από το επιστημονικό προσωπικό του τηλεφωνικού κέ-
ντρου 1110, του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής. Μέχρι στιγμής 
έχουν παρασχεθεί ιατρικές οδηγίες σε πάνω από 600 πληγέντες 
συμπολίτες μας, ενώ περισσότερες από 200 οικογένειες έχουν 
λάβει υπηρεσίες ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης. 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 
επισημαίνει σχετικά:
«Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας στήρι-
ξης των πληγέντων και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι 
μας για την ανακούφιση και τη στήριξή τους. Σ’ αυτή τη δοκι-
μασία δεν περισσεύει κανείς. Όλοι μαζί, αλληλέγγυοι, ενω-
μένοι, στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους πολίτες και σε όσους 
μάχονται για την προστασία μας, για να πάμε με περισσότερη 
αισιοδοξία στην επόμενη μέρα. 
Η Περιφέρεια  Αττικής και ο ΙΣΑ, το ανθρώπινο ιατρικό και 
επιστημονικό δυναμικό μας, βρίσκονται δίπλα τους. Θέλω 
να ευχαριστήσω τόσο τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Γ. Κεχρή 
και τον Συντονιστή του Κέντρου Επιχειρήσεων Π. Ευσταθί-
ου για τη συνεργασία όσο και όλο το επιστημονικό, ιατρικό, 
νοσηλευτικό και στελεχιακό δυναμικό του ΚΕΠΙΧ καθώς και 
τους εθελοντές, που ανταποκρίθηκαν για άλλη μία φορά με 
συνέπεια και αυταπάρνηση στο κάλεσμά μας. Θα συνεχίσου-
με να είμαστε αρωγοί με στοχευμένες δράσεις σε όλους όσους 
έχουν πληγεί, προκειμένου όσο το δυνατόν συντομότερα να 
επανέρθει η ζωή τους στην κανονικότητα».

Κλιμάκιο ιατρού, νοσηλευτή και ψυχολόγων του Κέντρου 
Επιχειρήσεων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκεται 
από σήμερα στα Βίλια με στόχο την παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών και μασκών προστασίας σε όποιον έχει ανάγκη
Γ. Πατούλης: «Σ’ αυτή τη δοκιμασία δεν περισσεύει κανείς. Όλοι μαζί, αλληλέγγυοι 
και ενωμένοι, στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους πολίτες και σε όσους μάχονται για 
την προστασία μας για να πάμε στην επόμενη μέρα, με περισσότερη αισιοδοξία»
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τη συμπαράστα-
σή του, στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας και καλεί 
τα μέλη του να συνδράμουν προσφέροντας εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι πυροπαθείς συμπο-
λίτες μας που επιθυμούν ψυχολογική υποστήριξη μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Τηλεφωνικό Κέντρο 1110 του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής. 
Μάλιστα το Κέντρο ενισχύθηκε με ψυχολόγους και κοι-
νωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι παράσχουν συμβουλές 
και υποστηρίζουν πυρόπληκτους. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τηλεφωνικό Κέντρο 1110, 
από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Παράλληλα συ-
νεχίζουν το έργο τους και τα μικτά κλιμάκια εθελοντών 
Ιατρών, Νοσηλευτών και Ψυχολόγων του Κέντρου Επι-
χειρήσεων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής. 
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφε-

ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει τα εξής:

«Είμαστε στη πρώτη γραμμή της προσπάθειας στήριξης 
των πληγέντων και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι 
μας για την ανακούφιση και τη στήριξή τους. Στέλνουμε 
το μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι τους και σε αυτή τη δύ-
σκολη στιγμή. Ο ΙΣΑ, η Περιφέρεια Αττικής, το ανθρώπι-
νο ιατρικό και επιστημονικό δυναμικό μας, βρίσκονται 
δίπλα τους. Στη μεγάλη αυτή εθνική τραγωδία θέτουμε 
όλες τις δυνάμεις μας, στη διάθεση των συμπολιτών μας 
που επλήγησαν από τον πύρινο εφιάλτη».

Να σημειωθεί ότι ο ΙΣΑ έχει ανοίξει λογαριασμό αλλη-
λεγγύης, για τη στήριξη των πυρόπληκτων συμπολιτών 
μας και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. (ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ GR4201101820000018200518373)

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να συνδράμουν εθελοντικά
τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας

Γ. Πατούλης: «Είμαστε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για τη στήριξη των 
πληγέντων και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για την ανακούφισή τους. 

Δημιουργούμε μία αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του έκανε δεκτή την εισήγηση 
της νομικής υπηρεσίας για την υποχρέωση των Επι-
τροπών Ελέγχου των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας (ιατρεία, διαγνωστικά κλπ.), 
που εδρεύουν στην περιφέρειά του, να ελέγχουν εάν 
ο επιστημονικός υπεύθυνος ιατρός και το σύνολο 
του απασχολούμενου προσωπικού έχει εμβολιαστεί. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή 
Ελέγχου, ότι δεν έχουν τηρηθεί όσα προβλέπει ο 
σχετικός νόμος, θα εισηγείται την άμεση ανάκληση 

της βεβαίωσης λειτουργίας του Φορέα που λειτουρ -
γεί κατά παράβαση των ισχυουσών υγειονομικών 
διατάξεων. Αποφασίσθηκε επίσης να χορηγείται το 
Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού που θα επιβε-
βαιώνει ότι όλο το προσωπικό του ιατρείου, πολυϊα-
τρείου και εργαστηρίου έχει εμβολιαστεί προκειμέ-
νου όποιος επιθυμεί να το αναρτά στην είσοδο του 
Φορέα.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν 
οδηγίες για την παραλαβή του Ειδικού Σήματος. 

Ο ΙΣΑ καλεί τους Φορείς ΠΦΥ να παραλάβουν το Ειδικό Σήμα 
Βεβαίωσης Εμβολιασμού

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει χορηγήσει τις τελευ-
ταίες ημέρες, σε δεκάδες ιατρούς, πολυϊατρεία και ερ-
γαστήρια, το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού, για 
τον Sars-CoV-2, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι όλο το 
προσωπικό του Φορέα Π.Φ.Υ έχει εμβολιαστεί. Το σχετι-
κό έντυπο είτε αναρτάται στην είσοδο του Φορέα είτε σε 

θέση όπου ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί.

Ο ιατρικός κόσμος από την πρώτη στιγμή της πανδημίας 
έχει αποδείξει το υψηλό επιστημονικό επίπεδο που δια-
θέτει και έχει δώσει με αυταπάρνηση τη μάχη ενάντια στο 
φονικό ιό.

Ο ΙΣΑ έχει ξεκινήσει να χορηγεί στους Φορείς ΠΦΥ,
το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού για τον Sars-CoV-2

Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και το Δ.Σ του ΙΣΑ, σας προσκαλούν 
σε Συνέντευξη Τύπου, για την παρουσίαση έρευνας που έχει 
πραγματοποιήσει η εταιρία Alco για λογαριασμό του ΙΣΑ, με 

θέμα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το claw back.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Παρα-
σκευή 29 Οκτωβρίου 2021 ώρα 11.30 π.μ.

Πρόσκληση σε διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου 
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Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κινού-
νται και λαμβάνουν αποφάσεις πάντα στα όρια των θεσμικών τους αρμο-
διοτήτων, διασφαλίζοντας το κύρος και το ρόλο του μεγαλύτερου Ιατρικού 
Συλλόγου της χώρας, ως θεματοφύλακα της δημόσιας υγείας. 
Στο πλαίσιο αυτό και ΘΕΛΟΥΝ & ΜΠΟΡΟΥΝ να απομονώσουν και να διαχωρί-
σουν όλους εκείνους, οι οποίοι ευτυχώς είναι ελάχιστοι, που αν και θέλουν 
να είναι μέλη του Ι.Σ.Α. και θέλουν να λέγονται ιατροί, αμφισβητούν εμπρά-
κτως τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης.
Αυτή την υπεύθυνη στάση ως ΙΣΑ την έχουμε αποδείξει έμπρακτα, καλώντας 
ενώπιον των οργάνων του Συλλόγου μας εκείνους τους ιατρούς που υπέπε-
σαν στην αντίληψή μας ότι με δημόσιες δηλώσεις, πράξεις ή αναρτήσεις τους 
στο διαδίκτυο, παρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι αμφισβητούν την επιστήμη. 
Αποτελεί πάγια θέση του ΔΣ του ΙΣΑ ότι η ιατρική δεν μπορεί να ασκείται κατά 

το δοκούν, αλλά μόνο με βάση τη βασισμένη σε ενδείξεις ιατρική γνώση και 
τους παραδεδεγμένους κανόνες της επιστήμης. 
Ατυχώς για λόγους που άπτονται της διαδικασίας ενώπιον του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, που είναι ένα αυτοτελές και ανεξάρτητο συλλογικό όργανο του 
ΙΣΑ, υπήρξε καθυστέρηση, αφού εμφιλοχώρησαν ως πρόκριμα και άλλες δι-
οικητικές διαδικασίες.
Η καθυστέρηση αυτή όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει 
δικαιολογία κι άλλοθι γι’ αυτούς που λειτουργούν σε μια πολύ κρίσιμη για τη 
δημόσια υγεία συγκυρία, κόντρα στην ιατρική επιστήμη.
Ο Ι.Σ.Α. και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας, παραμένουν στην 
«πρώτη γραμμή» της μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, επιδεικνύ-
οντας υπευθυνότητα και σεβασμό στο ιατρικό λειτούργημα και την επιστήμη 
που υπηρετούμε.

Πάγια θέση του ΙΣΑ ότι η ιατρική δεν μπορεί να ασκείται κατά το δοκούν 

O ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη για το 
ζήτημα που έχει ανακύψει αναφορικά με την πρόβλεψη στην υπ' 
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021 Κ.Υ.Α της υποχρεωτικής διενέργειας 

rapid test των πλήρως εμβολιασμένων συνοδών ασθενών εντός σα-
ράντα οχτώ ωρών πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή 
υγείας.

Ο ΙΣΑ ζητά από τον Υπουργό Υγείας την τροποποίηση της 
ΚΥΑ για την υποχρεωτική διενέργεια rapid test των πλήρως 
εμβολιασμένων συνοδών ασθενών

Αγαπητοί συνάδελφοι,   
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 (ΦΕΚ Β 
4337/18.9.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00», ισχύουν για 
τους εισερχόμενους στο ιατρείο και λοιπούς φορείς ΠΦΥ τα ακόλουθα:
• Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή
• Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας 
ιατρικών πράξεων.
• Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέτα-
ση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.
• Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμ-
βατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπό-
κεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασι-

ών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εξέταση.
• Από το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021:
- Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και οι 
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, 
συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν την είσοδό 
τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας περιλαμβανόμενων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων.
- Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών, υπόκεινται σε 
εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 
test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδι-
ωτική δομή παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμ-
βανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων, 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων 
επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free 6R του άρθρου 33 
του ν. 4816/2021 (Α' 118). 

Ενημέρωση για τους εισερχόμενους σε ιατρεία
και λοιπούς φορείς Π.Φ.Υ.

Η ανάγκη να ενταθεί η ενημέρωση των πολιτών για την αναγκαιότητα 
του εμβολιασμού και την πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού, το-
νίστηκε στο πλαίσιο της σύσκεψης της Επιτροπής των Εμπειρογνωμό-
νων για τον κορωνοϊό του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής που συγκά-
λεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.
Oι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα ποσοστά εμ-
βολιασμού των ηλικιωμένων που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοι-
χα ποσοστά άλλων χωρών της Ευρώπης. Το γεγονός αυτό έχει οδη-
γήσει μεταξύ άλλων, στην αυξημένη θνητότητα που παρουσιάζει η 
χώρα μας. Παράλληλα τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη πρόληψης των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
Aκόμη, συζητήθηκαν οι εκστρατείες ενημέρωσης για τον εμβολιασμό 
και την πρόληψη του Sars-CoV-2 που έχει διεξάγει ο ΙΣΑ και η Περιφέ-
ρεια Αττικής και αποφασίσθηκαν νέες σημαντικές δράσεις, για την ενη-
μέρωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας που εξακολουθούν να παραμέ-
νουν ανεμβολίαστοι, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους. 
«Μπαίνουμε σε μία δύσκολη περίοδο και οι επόμενοι μήνες θα 

είναι κρίσιμοι για την πορεία της επιδημίας. Ο ΙΣΑ και η Περιφέ-
ρεια Αττικής οργανώνουν νέες σημαντικές δράσεις για την υγει-
ονομική θωράκιση της Αττικής. Καλούμε όλους τους συμπολίτες 
μας που παραμένουν ανεμβολίαστοι και θέτουν σε κίνδυνο τόσο 
τη δική τους υγεία όσο και την υγεία του κοινωνικού συνόλου να 
εμβολιαστούν άμεσα», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή 
της κ. Χρυσούλας Νικολάου Καθηγήτριας Βιοπαθολογίας Ανοσο-
λογίας Αντιπροέδρου ΚΕ.ΣΥ, του κ. Γιώργου Σαρόγλου Ομ. καθηγη-
τή Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας, του κ. Χαρίλαου Κουτή, ομότιμου 
καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας, της κυρίας 
Κυριακής Κανελλακοπούλου Παθολόγου-Λοιμωξιολόγου, του κ. Αν-
δρέα Πάγκαλη ειδικού Παθολόγου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος 
Α’ Αντιπρόεδρος, Σ. Τσούκαλος Γ. Γραμματέας, Ι. Κεχρής, Τ. Χατζής, Π. 
Λεονάρδου, και ο Π. Ευσταθίου, συντονιστής της Ομάδας διαχείρι-
σης Κρίσεων της Περιφέρειας.

Σύσκεψη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για
τον Κορωνοϊό του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής
Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής οργανώνουν νέες σημαντικές δράσεις 

για την υγειονομική θωράκιση της Αττικής»
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Στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Πατέρα της Ιατρική Ιππο-
κράτη,  με τίτλο «Ιπποκράτης: Η αέναη επιστροφή», που 
πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα παραβρέθηκε ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ, Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Παγκό-
σμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών Γ. Πατούλης.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έγινε στην Ιατρική Σχολή της 
Λάρισας η αποκάλυψη του αντιγράφου της προτομής του 
Ιπποκράτη που βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο της 
Κω, η οποία είναι δωρεά του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ιν-
στιτούτου Ιατρών και τοποθετήθηκε μπροστά από το αμφι-
θέατρο “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”.
Την αποκάλυψη έκαναν ο κ. Πατούλης και ο κ. Αριστοτέλης 
Παυλίδης, Πρόεδρος Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος 
της Κώ, τ. Υπουργός. Παράλληλα  φύτευσαν έναν πλάτα-
νο στον κήπο της Βιόπολης, μια συμβολική κίνηση, καθώς 
σύμφωνα με το μύθο κάτω από έναν πλάτανο ο Ιπποκράτης 
δίδασκε τους μαθητές του στην Κω.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης τα μέλη του Δ.Σ. του Πα-
γκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών κ.κ. Αντώνης Πο-
λυδώρου και Κωνσταντίνος Κουσκούκης, ο  Καθ. κ. Αθανάσιος 
Δ. Γιαννούκας, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, ο κ. Τσούγκος Χρυσοβαλάντης – Ιωάννης, Αναπλη-
ρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
ο κ. Στέφανος Γερουλάνος, Καθ. Χειρουργικής και τ. καθηγητής 
Ιστορίας της Ιατρικής, ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Ερρύκος Ντινάν Σωτήριος Πράπας, ο δήμαρχος 
Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης, o κ. Ρίζος Χαλιαμπά-
λιας, Πρόεδρος Συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» κ.ά.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο κ. Πατούλης τόνισε ότι το Πα-

γκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Αττικής έχουν αναλάβει τη δρομολόγηση  
σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών που υπηρετούν το ιδεώ-
δες της αναβίωσης και διάδοσης της Ιπποκρατικής Σκέψης 
και Ηθικής ανά τον κόσμο, με στόχο τη διάδοση της Ιπποκρα-
τικής Σκέψης ανά τον κόσμο.
«Συμμετέχουμε στο φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
«Ιπποκράτης – Η Αέναη επιστροφή με την καθιέρωση,  της 
“ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ”, η οποία θα εορτάζε-
ται κάθε χρόνο στην Λάρισα, όπως έχουμε προαναγγείλει» 
ανέφερε και πρόσθεσε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
εντάσσεται στο πνεύμα της δυναμικής διεθνούς καθιέρωσης 
της Ημέρας Ιπποκρατείου Σκέψεως, που εξ αρχής αποτέλεσε 
στόχο του Παγκόσμιου Ινστιτούτου και η οποία υποστηρίζεται 
από τον ΙΣΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, ώστε 
να θεσπιστεί, εντός και εκτός Ελλάδος επίσημη ημέρα Ευαι-
σθητοποίησης και Ενημέρωσης για την Ιπποκράτειο σκέψη, σε 
νοσοκομεία, δομές υγείας, Ιατρικές Σχολές αλλά και στην σχο-
λική εκπαίδευση.
Σ́ αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε πως το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο 
Ινστιτούτο Ιατρών με έγγραφο του προς τον Οργανισμό Ηνω-
μένων Εθνών ζήτησε να καθιερωθεί η 4η Σεπτεμβρίου ως «Πα-
γκόσμια Ημέρα Μνήμης για τον Ιπποκράτη», «ώστε να φω-
τίσει στο νου των γιατρών και της κοινής γνώμης  του κόσμου 
την αρχαία και πολύτιμη γνώση μας στην ιατρική επιστήμη, 
και την Ελληνική της πατρότητα». 
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως 
με αφορμή την υγειονομική κρίση που βιώνει ο πλανήτης μας, 
η Ιπποκρατική Σκέψη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ καθώς όπως 
σημείωσε ο μεγάλος Πατέρας της Ιατρικής ήταν εκείνος ο οποί-
ος με βαθιά γνώση και διεξοδική ιατρική παρατήρηση είχε  
«περιορίσει» τον λοιμό της Αθήνας και είχε περιγράψει πρώ-
τος στην Ιστορία την έννοια της επιδημίας και της πανδημίας, 
στην αντιμετώπιση του θανατηφόρου  λοιμού των Αθηνών.
«Πιστεύουμε λοιπόν βαθύτατα, ότι είναι καίρια η 
στιγμή για να επιστρατευθεί δημιουργικά το κορυ-
φαίο επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων γιατρών σε 
κάθε γωνιά της γης ώστε να προβάλλουμε με υψηλή 
επιστημονικότητα την αξία του του Ιπποκράτειου 
πνεύματος. Συμβολικά, είναι μεγάλη η χαρά μας για 
την αποκάλυψη της προτομής του Ιπποκράτη, στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας που 
πραγματοποιήθηκε χθες, και την  φύτευση συμβολικά 
ενός  Πλατάνου, του Πλατάνου του Ιπποκράτη. Δράτ-
τομαι της ευκαιρίας να σας ανακοινώσω ότι είναι η 
πρώτη από τις προτομές του μεγάλου Πατέρα της Ια-
τρικής που έχουμε προγραμματίσει να τοποθετήσου-
με στις περισσότερες Ιατρικές Σχολές της Ευρώπης» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης. 

Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη Λάρισα προς 
τιμήν του Πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη,

ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πρόεδρος του Παγκόσμιου 
Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «Υποβάλλαμε αίτημα προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να 
καθιερωθεί η 4η Σεπτεμβρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τον Ιπποκράτη», 

με στόχο την ενίσχυση της Ιπποκρατικής σκέψης και ηθικής στην παγκόσμια 
ιατρική κοινότητα»

Γ. Πατούλης: « Χρέος όλων μας να 
διαδώσουμε την Ιπποκρατική Σκέψη
ανά τον κόσμο»
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Η ανάγκη να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και 
να επιταχυνθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού για τον Sars-
CoV-2 τονίστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης του Προέ-
δρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, με τον Πρόεδρο του ΙΣΘ Ν. Νί-
τσα και τη Γραμματέα του Συλλόγου Μ. Χατζηδημητρίου.
Συζητήθηκαν επίσης τα σημαντικά ζητήματα που αφο-
ρούν τον ιατρικό κλάδο, ο οποίος δίνει με αυταπάρνη-
ση τη μάχη ενάντια στην πανδημία. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά έγινε στη διενέργεια των Rapid test και τονίστηκε η 
ανάγκη να διασφαλιστούν οι συνθήκες για τη διενέρ-
γειά τους μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
«Ο Ιατρικός κόσμος ενωμένος και δυνατός δίνει από 
την πρώτη στιγμή της πανδημίας τη μάχη για να σω-
θούν ανθρώπινες ζωές», σχολίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης και κάλεσε όλους τους πολίτες που δεν 
έχουν εμβολιαστεί να κάνουν αυτό που αποτελεί χρέος 
τόσο απέναντι στον εαυτό τους όσο και απέναντι στην 
κοινωνία.

Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη,
με τον Πρόεδρο του ΙΣΘ Ν. Νίτσα

Όπως ήδη γνωρίζετε ο ΙΣΑ με παρέμβασή του ζήτησε την 
τροποποίηση των κανονιστικών διατάξεων που αφορούσαν 
στους εμβολιασμένους συνοδούς ασθενών σε φορείς πρω-
τοβάθμιας φροντίδας.

Ήδη σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης δι-
ευκρίνισε ότι εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών δεν οφείλουν 
να προσκομίσουν αρνητικό rapid test κατά την επίσκεψη τους 
σε ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα αλλά και οδοντιατρεία.

Διευκρινίσεις για τους εμβολιασμένους συνοδούς

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή πληροφορί-
ες για εικονικούς εμβολιασμούς και για ψευδώς θετικά 
Rapid test και PCR δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδεμία 
τέτοια καταγγελία για γιατρούς μέλη του έχει περιέλθει 
στην αντίληψη του. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν τέτοιες απαράδεκτες αξιόποινες πράξεις 
θα εξαντλήσει την αυστηρότητα του. Ο ιατρικός κόσμος 
έχει αποδείξει το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διαθέτει 
και βρίσκεται με αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή της 
μάχης ενάντια στην πανδημία.

Ο ΙΣΑ δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία καταγγελία 
για ψευδή πιστοποιητικά νόσησης και εμβολιασμού
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Η επιστροφή στο σχολείο με ασφάλεια είναι το θέμα του 
προγράμματος ενημέρωσης για τον Sars-CoV-2 που ξεκι-
νούν τα κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, τη 
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, σε σχολεία του Λεκανοπεδίου. 
Οι επικαιροποιημένες οδηγίες αντιμετώπισης της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID 19, θα διανεμηθούν μέσα 
στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, σε 185 σχολεία (87 
Δημοτικά, 52 Γυμνάσια, 47 Λύκεια) ενώ παράλληλα θα 
ενημερωθούν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων σε 60 
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής Στόχος του ΙΣΑ σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Αττικής είναι να ενημερωθούν 
για τους κανόνες πρόληψης του κορωνοϊού όσο το δυνα-
τό μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών, των γονέων και 
των μαθητών.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατού-
λης τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Περι-
φέρεια Αττικής είναι δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους 
γονείς και τα παιδιά και θα συνεχίσει να τους στηρίζει 
στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στην κα-
θημερινότητά τους, μέσα στην πανδημία.
«Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των σημαντικών 
πρωτοβουλιών που έχει λάβει ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια 
Αττικής από την αρχή της πανδημίας, για τη στήριξη 
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το ασφαλές σχολείο, θα 
παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας και 
αυτή την σχολική χρονιά και με επαγρύπνηση και ετοι-
μότητα θα συνεχίσουμε να μεταλαμπαδεύουμε την 
γνώση σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές έτοιμοι 
πάντα να παράσχουμε κάθε βοήθεια για να παραμεί-
νουν ασφαλείς».

Πρόγραμμα ενημέρωσης για τον Sars-CoV-2 ξεκινούν
τα κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής,

στα σχολεία του Λεκανοπεδίου
Γ. Πατούλης: «Το ασφαλές σχολείο είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για να 

ανακόψουμε τις αλυσίδες μετάδοσης του ιού και να διατηρήσουμε ασφαλείς τους 
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία»
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Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης σε ειδική τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στο Περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, με προσκεκλημένο τον 
Υπ. Υγείας Αθ. Πλεύρη, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης και ο Υπουργός απένειμαν βραβεία σε Ια-
τρούς και νοσηλευτές που συνέδραμαν εθελοντικά στις δράσεις 
της Περιφέρειας για την καταπολέμηση της πανδημίας, μέσω του 
Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) που συστάθηκε από την Περιφέ-
ρεια και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Ειδικότερα βραβεύτηκαν οι:

• Ο Ιατρός Θεοφάνης Σπυρόπουλος-Ζήσης 
• O Νοσηλευτής Ιωάννης Κοτοβός 
• Ο Ιατρός Παναγιώτης Μπουρλίδης 
• Η Ιατρός Μπεττίνα Krumbholz 

Μετά την απονομή των τιμητικών βραβείων ο Υπουργός Υγείας 
συνεχάρη τον κ. Πατούλη για την πρωτοβουλία και εξήρε το έργο 
του στην Αυτοδιοίκηση αλλά και στον τομέα της υγείας, επιση-
μαίνοντας πως οι δράσεις της Περιφέρειας σε συνεργασία με τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, προσέφεραν πολλά στη μάχη για την 
καταπολέμηση της πανδημίας. 
Παράλληλα εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στους βραβευθέντες 
αλλά και τις θερμές ευχαριστίες του προς το σύνολο του υγειο-
νομικού προσωπικού της χώρας, τονίζοντας πως αυτοί είναι τα 
κεντρικά πρόσωπα, στην εθνική μάχη κατά της πανδημίας.  
Στη συνέχεια ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε πως θα επιδιώξει συ-
νεργασίες με όλες τις Περιφέρειες και κυρίως, λόγω πυκνότητας 
πληθυσμού, με την Περιφέρεια Αττικής με στόχο την αποτελε-
σματικότερη υγειονομική θωράκιση των πολιτών ενώ, όπως επι-
σήμανε, παράλληλα με τη διαχείριση της πανδημίας, προτεραι-

ότητα είναι να αναδειχθεί το αναπτυξιακό πρόσημο της υγείας. 
Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε τον κ. Πλεύρη για την παρουσία του 
στην εκδήλωση και τον συνεχάρη για τα νέα του καθήκοντα, επι-
σημαίνοντας πως τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών θα βοηθήσουν και θα συνδράμουν το έργο 
του, αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα.
Στη συνέχεια Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης συνεχάρη 
τους ιατρούς και νοσηλευτές που βραβεύθηκαν, υπογραμμίζο-
ντας πως στο πρόσωπο τους επιβραβεύεται η αξία της εθελοντι-
κής ανιδιοτελούς προσφοράς και αλληλεγγύης στο συνάνθρωπο. 
«Τιμούμε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές αυτής της μά-
χης, που για πολλούς μήνες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό» 
ανέφερε και πρόσθεσε πως καθ́  όλη τη διάρκεια της πανδημίας 
το Κέντρο Επιχειρήσεων που συστάθηκε από την Περιφέρεια και 
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, υπό το συντονισμό του Δρ. Πάνου 
Ευσταθίου, ανέλαβε πρωτοβουλίες και δράσεις, με έμφαση στην 
πρόληψη, που συνέβαλλαν έμπρακτα και ουσιαστικά στην κα-
λύτερη υγειονομική θωράκιση της Αττικής και στην προστασία 
των πολιτών. 
«Η διάθεση του επιστημονικού μας προσωπικού να βοηθά 
ανιδιοτελώς, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και με άλλες 
δράσεις, συνδράμοντας την εθνική προσπάθεια. Αυτούς τους 
άξιους επιστήμονες τους θέλουμε να μείνουν στη χώρα, αλλά 
και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να επιστρέψουν 
και άλλοι εξαίρετοι επιστήμονες που έφυγαν. Προς αυτή την 
κατεύθυνση θα συνεργαστούμε με τον νέο Υπ. Υγείας και φίλο 
Αθ. Πλεύρη, για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα ακόμα πιο 
ισχυρό σύστημα υγείας, ενώ παράλληλα στόχος είναι να ανα-
δείξουμε τα οφέλη του Ιατρικού Τουρισμού, καθώς η χώρα μας 
σε αυτόν τον τομέα είναι σε πλεονεκτική θέση», σημείωσε ο 
κ. Πατούλης.   

Βράβευση υγειονομικών που συνέδραμαν εθελοντικά 
στην καταπολέμηση της πανδημίας από τον Πρόεδρο
του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και

τον Υπ. Υγείας Αθ. Πλεύρη στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ

Γ. Πατούλης: «Τιμούμε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές αυτής της μάχης-
Επιβραβεύουμε τη διάθεση εθελοντικής ανιδιοτελούς προσφοράς στο συνάνθρωπο»
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«Η 10η Οκτωβρίου καθιερώθηκε το 1994 από τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας ως η «Παγκόσμια Ημέρα 
Ψυχικής Υγείας».

Το 10-12% του συνόλου του πληθυσμού όλων των 
ηλικιών με διαρκώς ανοδικές τάσεις πάσχει από ψυ-
χικές ασθένειες και μόλις το μισό από αυτούς προ-
σφεύγει στη στήριξη του ιατρού.

Η ανάγκη στήριξης του πολιτών που πάσχουν από 
ψυχικές ασθένειες, ειδικά σε περιόδους κρίσεως 
όπως η παρούσα που διανύει η χώρα μας, εξαιτίας 
της υγειονομικής συγκυρίας, είναι πιο επίκαιρη και 
πιο επιβεβλημένη από ποτέ. Για εμάς πρώτα είναι ο 
άνθρωπος. Προτεραιότητά μας η προστασία της ψυ-
χικής υγείας των συμπολιτών μας. Η έγνοια μας για 
την ψυχική υγεία των συμπολιτών μας, όλων των 
ηλικιών, -από την ψυχική υγεία των παιδιών και των 
εφήβων, έως και τα άτομα της τρίτης ηλικίας και την 
άνοια,- αποτυπώνεται στο φάσμα των δράσεων που 
υποστηρίζουμε και των πρωτοβουλιών που έχουμε 
λάβει και μέσα από τη συνεργασία με τις Πανεπιστη-

μιακές ψυχιατρικές κλινικές.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να στηριχθούν ψυχολο-
γικά οι πολίτες αυτή την περίοδο, από την πρώτη 
στιγμή που ξέσπασε η υγειονομική κρίση, μέσω του 
τηλεφωνικού κέντρου 1110 του ΙΣΑ και της Περιφέ-
ρειας, προσφέρουμε υπηρεσίες ψυχολογικής υπο-
στήριξης και καθοδήγησης από εξειδικευμένους επι-
στήμονες, με στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας και 
της συναισθηματικής τους υγείας. Παράλληλα πολύ-
τιμη είναι η συμβολή των υπηρεσιών Υποστήριξης 
Ψυχικής Υγείας που παρέχουν και τα ΚΕΠ Υγείας τα 
οποία δημιουργούνται στους δήμους της Αττικής με 
στόχο την Πρόληψη Υγείας. Το πιο σημαντικό είναι η 
ΠΡΟΛΗΨΗ και η προαγωγή της ψυχικής υγείας, ενι-
σχύοντας τους προστατευτικούς ιατροκοινωνικούς 
παράγοντες και μειώνοντας τους παράγοντες κινδύ-
νου. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την υγεία 
των Ελλήνων πολιτών και θα συμβάλλουμε, με όσα 
μέσα διαθέτουμε, στην προαγωγή της ψυχικής υγεί-
ας, στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, στην 
ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών των ψυχι-
κά πασχόντων και στη συνεχή ενημέρωση του πολί-
τη για τα θέματα της ψυχικής υγείας».

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

«Για εμάς πάνω απ ό́λα είναι ο άνθρωπος»

Το Δ.Σ του ΙΣΑ στην πρόσφατη συνεδρίασή του συ-
ζήτησε το μείζον πρόβλημα του υπέρογκου clawback 
που καλούνται να καταβάλλουν οι Φορείς της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τονίστηκε ότι το άδικο 
αυτό μέτρο απειλεί τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων 
και πολυϊατρείων, σε μία κρίσιμη περίοδο που πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη των δομών της 
Π.Φ.Υ, καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μά-
χης ενάντια στην πανδημία.
Επισημάνθηκε ότι τα ποσοστά του clawback ανά είδος 
εξέτασης για τον μήνα Ιούνιο, όπως διαμορφώθηκαν 
με βάση την υποβληθείσα δαπάνη απειλούν να τινά-
ξουν στον αέρα τους Φορείς. Δυστυχώς δεν υπήρξε 
καμία αναστολή από την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., γι’ 
αυτά τα υπέρογκα ποσοστά επιστροφής που στην 
πλειοψηφία των εξετάσεων, φτάνει στο 46%.
Μάλιστα, όταν αθροιστούν με το clawback του 2013-
2019, το αναμενόμενο clawback του 2020 και συνυπο-
λογίζοντας και την παρακράτηση φόρου, θα παρακρα-
τείτε τελικώς πάνω από το 60% της μηνιαίας υποβο-

λής καθιστώντας μη βιώσιμες τις επιχειρήσεις.
Το Δ.Σ του ΙΣΑ ζητά να καταργηθεί το άδικο και απα-
ράδεκτο αυτό μέτρο που απειλεί τη βιωσιμότητα των  
Φορέων της Π.Φ.Υ που αποτελούν βασικό πυλώνα του 
συστήματος υγείας ειδικά αυτή την περίοδο που δίνε-
ται η μάχη ενάντια στην πανδημία.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατού-
λης τόνισε τα εξής:

«Έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή της παν-
δημίας, τον καθοριστικό ρόλο της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της πρωτό-
γνωρης αυτής υγειονομικής κρίσης που αντιμετω-
πίζει η ανθρωπότητα και η χώρα μας. Η Π.Φ.Υ απο-
τελεί βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας και θα 
πρέπει να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια 
για να ενισχυθεί. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλί-
σει τη βιωσιμότητα των ιατρείων της γειτονιάς για 
να μην παραδοθεί η υγεία του πολίτη, στα μεγάλα 
επιχειρηματικά συμφέροντα».

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι το άδικο μέτρο του clawback απειλεί
τη βιωσιμότητα των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γ. Πατούλης: «Η Π.Φ.Υ αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας ειδικά
στην κρίσιμη μάχη, ενάντια στην πανδημία»
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Η αύξηση της χρηματοδότησης για την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας ήταν στα αντικείμενα της 
συνάντησης του Πρόεδρου του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλη, 
με τον Υπουργό Υγείας κ. Θ. Πλεύρη. Ο Υπουργός 
Υγείας δεσμεύθηκε στον Πρόεδρο του ΙΣΑ, ότι θα 
δοθούν σε πρώτη φάση 15 εκατομμύρια ευρώ επι-
χορήγηση για το 2020 και άλλα 15 εκατομμύρια για 
το 2021 για τις διαγνωστικές εξετάσεις, με ανακα-
τανομή των πόρων. Επίκειται μάλιστα, η κατάθεση 
της σχετικής τροπολογίας.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, εξέφρασε την ικανοποίησή 
του και τόνισε ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
θα πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω καθώς αποτε-
λεί βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας, ειδικά, 
στην κρίσιμη μάχη που δίνει η χώρα μας, με την 
πανδημία. 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ μεταξύ άλλων 
ζήτησε να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τόνισε 
την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης για την 
υγεία. 

Το αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησης
της Π.Φ.Υ, ικανοποίησε ο Υπουργός Υγείας
Θ. Πλεύρης, στη σημερινή συνάντησή του,

με τον Πρόεδρο του ΙΣΑ

Γ. Πατούλης: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, για την αύξηση της 
χρηματοδότησης της ΠΦΥ, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος Υγείας»

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του, για τη δικαίωση 
ενός πάγιου αιτήματός του, αναφορικά με την ισοτιμία 
της ιατρικής υπογραφής. Όπως προκύπτει από την επι-
συναπτόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνέχεια παρέμβασης του 
ΙΣΑ προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ στις 02.03.2021, δικαι-
ώθηκε το πάγιο αίτημα μας, αναφορικά με την ισοτιμία 
της ιατρικής υπογραφής στις βεβαιώσεις κυοφορίας 
και τις αναρρωτικές άδειες.
Ειδικότερα, στην διάταξη του άρθρου 77 του 

ν.4826/2021, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το 
άρθρο 32 του ν. 4387/2016, η βεβαίωση της πιθανής 
ημερομηνίας τοκετού και η διαπίστωση ανικανότητας 
για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή 
επαγγελματική νόσο, δύναται να διενεργείται και από 
τον ιδιώτη θεράποντα ιατρό του εκάστοτε ασθενή, ο 
οποίος είναι πιστοποιημένος στο σύστημα ηλεκτρο-
νικής συνταγογράφησης της εταιρείας με την επωνυ-
μία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφά-
λισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).

Ικανοποιήθηκε το αίτημα του ΙΣΑ, αναφορικά με
την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής, στις βεβαιώσεις κυοφορίας 
και τις αναρρωτικές άδειες

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Με-
ταφορών κ. Κώστα Καραμανλή με την οποία ζητά την εξαί-
ρεση των ιατρών από το δακτύλιο για τα επείγοντα περι-
στατικά, με την προϋπόθεση ότι ο ιατρός είναι ο μοναδικός 

επιβάτης, φέρει την ιατρική του ταυτότητα, από την οποία 
προκύπτει η ανανέωση της εγγραφής του στα μητρώα του 
ΙΣΑ και ότι το όχημα επί του οποίου επιβαίνει ο ιατρός φέ-
ρει το ειδικό σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.

Ο ΙΣΑ ζητά την εξαίρεση των ιατρών από το δακτύλιο
για τα επείγοντα περιστατικά
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Την πρόθεση να ικανοποιήσει το αίτημα του ΙΣΑ για την 
εξαίρεση των ιατρών από το δακτύλιο για τα επείγοντα πε-
ριστατικά, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών κ. Κ. Καραμανλής στην τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε με τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη. Μάλιστα, θα βγει 
σχετική ανακοίνωση, τις επόμενες ημέρες. 
Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ είχε αποστείλει σχετική επιστολή 

στον Υπουργό, με την οποία ζητούσε την εξαίρεση των ια-
τρών από το δακτύλιο, για τα επείγοντα περιστατικά, με 
την προϋπόθεση ότι ο ιατρός είναι ο μοναδικός επιβάτης, 
φέρει την ιατρική του ταυτότητα, από την οποία προκύ-
πτει η ανανέωση της εγγραφής του στα μητρώα του ΙΣΑ 
και ότι το όχημα επί του οποίου επιβαίνει ο ιατρός φέρει 
το ειδικό σήμα, του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.

Την πρόθεση να ικανοποιήσει το αίτημα του ΙΣΑ για την 
εξαίρεση των ιατρών από το δακτύλιο για τα επείγοντα 
περιστατικά, εξέφρασε ο  Υπουργός Υποδομών σε τηλεφωνική 
επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο του ΙΣΑ

Ανακοίνωση - Ενημέρωση αναφορικά με την ταυτοποίηση 
ασθενών
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Επειδή έχει διαπιστωθεί από τον ΙΣΑ, το γεγονός ότι πολ-
λοί συνάδελφοι λόγω φόρτου εργασίας ή από αμέλεια 
δεν προβαίνουν σε ταυτοποίηση των ασθενών που προ-
σέρχονται στα ιατρεία τους προς εξέταση, με αποτέλεσμα 
να πραγματοποιούνται συνταγογραφήσεις σε εσφαλμένα 
ΑΜΚΑ, σας γνωστοποιούμε την σχετική διάταξη και σας 
εφιστούμε την προσοχή ώστε να αποφεύγονται τέτοιου 
είδους περιστατικά.
Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. δ και 
ε του ΠΔ 121/2008 «Υποχρεώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, 
θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών», προ-
βλέπονται τα ακόλουθα:
«1. Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον κανονισμό περί-
θαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τη συνταγο-

γράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρεούνται: α………. 
β……….γ………. δ. Να ελέγχουν και να διαπιστώνουν εάν το 
πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με 
αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται σε οποιοδήποτε δη-
μόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση. ε. 
Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συντα-
γή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής 
δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδι-
κότητάς τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων. Οι συνταγο-
γράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και 
σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος. Για την επανάληψη της συνταγογράφησης σε 
ασθενείς με χρόνια πάθηση και σταθερή φαρμακευτική αγω-
γή, η φυσική παρουσία του ασθενούς στον ιατρό (ιατρική επί-
σκεψη), επαφίεται στην κρίση του ιατρού».

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στο 
Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΠΥΥ με την οποία ζητά άμεση 
ενημέρωση για τις συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών.
Ειδικότερα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι πλησιάζει η 
προθεσμία λήξης των συμβάσεων χωρίς να έχει έως σήμερα 
ληφθεί μέριμνα για το μέλλον των οικογενειακών γιατρών.
«Οι συνάδελφοί μας, τρεις ημέρες πριν την λήξη των συμβάσεων τους, 

δεν γνωρίζουν πως θα ασκήσουν το λειτούργημά τους από 01.10.2021.
Όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
προκειμένου να μην φθάνουμε κάθε φορά στην ύστατη 
στιγμή και οι συνάδελφοι οικογενειακοί γιατροί να αγωνι-
ούν για την λειτουργία των ιατρείων τους. Ενόψει των ανω-
τέρω αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας και την σχετική 
ενημέρωση μας», επισημαίνεται στην επιστολή του ΙΣΑ.

Παρέμβαση του ΙΣΑ, για τις συμβάσεις των οικογενειακών 
ιατρών 

Γ. Πατούλης: «Πρέπει να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Οι οικογενειακοί ιατροί παίζουν κρίσιμο ρόλο στην υγειονομική θωράκιση 

απέναντι στην πανδημία και τη διατήρηση της υγείας των πολιτών»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή του, 
για την υλοποίηση του αιτήματός του, για κατ́  εξαίρεση 
άδεια κυκλοφορίας στο δακτύλιο των ιατρών της Αθήνας, 
μετά από προσωπική παρέμβαση του Προέδρου Γ. Πατούλη, 
στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή. 
Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σήμερα, από 
το μέτρο του δακτυλίου που τίθεται σε ισχύ από Δευτέρα 25 
Οκτωβρίου, εξαιρούνται τα αυτοκίνητα ιατρών, με το ειδικό 

σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και μόνο επιβάτη τον 
ίδιο, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
«Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
κ. Κ. Καραμανλή που έδειξε τη σχετική ευαισθησία και 
ικανοποίησε το αίτημα του ΙΣΑ για την ελεύθερη κυκλο-
φορία των ιατρών της Αθήνας, με στόχο την απρόσκοπτη 
παροχή των υπηρεσιών τους στους ασθενείς», σχολίασε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Ικανοποιήθηκε το αίτημα του ΙΣΑ για κατ΄ εξαίρεση άδεια 
κυκλοφορίας στο δακτύλιο των ιατρών της Αθήνας, μετά 
από προσωπική παρέμβαση του Προέδρου Γ. Πατούλη
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Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ν. Σμύρνης, όπου στο πλαίσιο της 
εβδομάδας υγείας σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και την 
Περιφέρεια Αττικής, διοργανώθηκε χθες, Τετάρτη 22 Σεπτεμ-
βρίου, δωρεάν υπερηχογράφημα με σκοπό την πρόληψη και 
την έγκαιρη διάγνωση του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής, 
επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ιατρό ακτινολό-
γο, συνεργάτιδα του ΚΕΠ Υγείας κα Μαρία Παλιατσέα.
Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης Σ. 
Τζουλάκης και ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολι-
τικής Π. Γιατζίδης. Ο κ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να συ-
νομιλήσει με πολίτες αλλά και τους ιατρούς και νοσηλευ-
τές που στελεχώνουν το δημοτικό πολυϊατρείο και το ΚΕΠ 
Υγείας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που 
παρέχουν αλλά και για τυχόν ανάγκες που έχουν.
Σε δηλώσεις του και αφού συνεχάρη το Δήμαρχο Ν. Σμύρ-
νης για την προσπάθεια την οποία κάνει μαζί με τους συνερ-
γάτες του προκειμένου να συμβάλλουν στη ενίσχυση της 
πρόληψης υγείας στους πολίτες μέσω των ΚΕΠ Υγείας του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, επισήμανε 
τα εξής:
«Στη Περιφέρεια Αττικής με συγκεκριμένες πρωτοβουλί-
ες που έχουμε αναλάβει και με σταθερά βήματα θέτου-

με τη πρόληψη αλλά και την ενίσχυση της πρωτοβάθμι-
ας υγείας σε πρώτη προτεραιότητα. Κεντρικό ρόλο στη 
προσπάθεια αυτή έχουν τα  ΚΕΠ Υγείας. Έχουμε δημιουρ-
γήσει ένα μεγάλο καθολικό πρόγραμμα πρόληψης και 
προσυμπτωματικού Ελέγχου Υγείας για τους 66 Δήμους 
της Αττικής, για όλους τους πολίτες σε 11 θανάσιμα νο-
σήματα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται και η σημερινή δρά-
ση που αφορά στον έλεγχο κοιλιακής αορτής. Θα συνεχί-
σουμε και με άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύ-
θυνση με στόχο την καλύτερη θωράκιση της υγείας των 
πολιτών».
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης κ. Σταύρος Τζουλάκης, αφού ευ-
χαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη στήριξη 
και τις σημαντικές πρωτουβουλίες που αναλαμβάνει στον 
τομέα της προστασίας της υγείας των πολιτών τόνισε: «Σε 
μια δύσκολη για όλους περίοδο που ο τομέας της Δημόσιας 
Υγείας δοκιμάζεται, η πρόληψη και η ενημέρωση πάνω στα 
ζητήματα υγείας αποτελούν την βασική μας προτεραιότη-
τα. Ως Δημοτική Αρχή μπροστά στη νέα αυτή πραγματικότη-
τα οφείλουμε να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις, ώστε 
να αποτρέψουμε την περαιτέρω επιβάρυνση των δεικτών 
δημόσιας υγείας. Δίνοντας βάρος στην καλύτερη ενημέρω-
ση των πολιτών καθώς και στην υιοθέτηση πολιτικών πρό-
ληψης, έχουμε στόχο να χτίσουμε τείχος προστασίας προ-
σωπικής και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Υγείας».
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγ-
γύης  κ. Παναγιώτης Γιατζίδης δήλωσε: «Στο Δήμο Ν. Σμύρ-
νης είμαστε περήφανοι για την θεσμοθέτηση της Εβδομά-
δας Υγείας και Πρόληψης. Ιδρύσαμε το ΚΕΠ Υγείας, συνεργα-
ζόμαστε με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
Προαγωγής Υγείας και την Περιφέρεια Αττικής, έχουμε δημι-
ουργήσει νέα Δημοτικά Ιατρεία στελεχωμένα με έξι ιατρικές 
ειδικότητες και άλλο επιστημονικό προσωπικό, δίνουμε τη 
δυνατότητα στους πολίτες να προασπίσουν την προσωπική 
τους υγεία αλλά και της οικογενείας τους. Τη δύσκολη αυτή 
περίοδο που διανύουμε αυτό είναι σήμερα επιβεβλημένο 
παρά ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Όλοι μαζί στεκόμαστε δί-
πλα στον πολίτη με δράσεις ευαισθητοποίησης για την προ-
άσπιση του πολυτιμότερου αγαθού, την Υγεία».
Στην δράση παραβρέθηκαν η κα Μαρία Αραμπατζή, στέλε-
χος της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας, η κα Μαριάνθη 
Χατζηκωνσταντίνου, στέλεχος της Κεντρικής Δομής των 
ΚΕΠ Υγείας και η κα Αναστασία Κοιλού Στέλεχος της Περι-
φέρειας Αττικής, Υπεύθυνη των πιλοτικών ΚΕΠ Υγείας.

Επίσκεψη του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη 
Αττικής στο Δήμο Ν. Σμύρνης, με αφορμή τον δωρεάν 
προληπτικό έλεγχο για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής 

στο ΚΕΠ Υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος
για τη Πρόληψη και τον προσυμπτωματικό Έλεγχο

της Περιφέρειας και του ΕΔΔΥΠΠΥ

Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να προλαμβάνουμε την ασθένεια 
από τη θεραπεία, επενδύοντας στην πρόληψη - Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση 

αποδεδειγμένα σώζει ζωές»
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Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον ιατρικό κλά-
δο, συζήτησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, με τον 
Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, ο οποίος παρέστη διαδι-
κτυακά, στη σημερινή συνεδρίαση.

Το Δ.Σ τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη να ενισχυθεί η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που αποτελεί βασικό πυ-
λώνα του συστήματος υγείας και να διασφαλιστεί η βι-
ωσιμότητα των πολυϊατρείων και εργαστηρίων που οδη-
γούνται σε οικονομική ασφυξία, εξαιτίας του Clawback. 
Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Επίσης 
αναφέρθηκε στη μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμέ-
νου ιατρικού προσωπικού και ζήτησε να ληφθούν μέτρα 
για να σταματήσει να αποδυναμώνεται η χώρα μας. 

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης, 
δεσμεύθηκε για την επίλυση των αιτημάτων του ΙΣΑ και 
επεσήμανε ότι πρόκειται να έχει τακτική συνεργασία με 
τον Σύλλογο. Προτεραιότητα αποτελεί σύμφωνα με τον 
Υπουργό Υγείας, η οικοδόμηση της Πρωτοβάθμιας Φρο-

ντίδας Υγείας και μάλιστα κάλεσε τον ΙΣΑ να συμβάλλει 
στην νέα στρατηγική. Επίσης αναφέρθηκε στις προτά-
σεις που έχει κάνει στο Συντονιστικό Όργανο των Φορέ-
ων Π.Φ.Υ καθώς και στη συνάντηση στο τέλος του μήνα 
όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, με γνώμονα την 
απομείωση και κατάργηση του Clawback που έχει ζητή-
σει το Συντονιστικό Όργανο.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: 

«Είχαμε μία γόνιμη συζήτηση με τον Υπουργό Υγείας, 
για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον ιατρικό 
κλάδο και τον ασθενή. Η πανδημία έχει δοκιμάσει 
όλα τα συστήματα υγείας παγκοσμίως και έχει ανα-
δείξει την ανάγκη μιας ισχυρής Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας αλλά και μιας νέας στρατηγικής, στην 
οποία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά, η τοπική 
αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες υγείας για όλους τους Έλληνες πολίτες καθώς 
και η θωράκιση της χώρας απέναντι στην τωρινή 
αλλά και σε μελλοντικές υγειονομικές απειλές».

Για την επίλυση των αιτημάτων του ΙΣΑ, δεσμεύθηκε
ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, που παρέστη 

διαδικτυακά, στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Δήλωση Γ. Πατούλη για την 28η Οκτωβρίου 
«Η 28η Οκτωβρίου θα μας θυμίζει πάντα το λαμπρό πα-
ρελθόν, αλλά κυρίως θα μας φωτίζει την πορεία μας στο 
μέλλον»
Σήμερα τιμάμε τη μνήμη των ηρώων μας, που με όπλο 
τους την πίστη στην ελευθερία καθήλωσαν τις φασιστικές 
στρατιές, σε μια εποχή που ο εχθρός φάνταζε αήττητος, 
ακόμα και για τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. 
Παραμερίζοντας τις διαφορές, σε μια εποχή βαθιάς πόλω-
σης και διχασμού, οι Έλληνες ενωμένοι βροντοφώναξαν 
ΟΧΙ σε αυτούς που επιβουλεύθηκαν την ελευθερία και την 
ακεραιότητα της πατρίδας μας. Με τον ηρωικό τους αγώνα 
και τις λαμπρές νίκες τους αναπτέρωσαν τις ελπίδες των 
λαών της Ευρώπης, ανοίγοντας τον δρόμο, για μια ακόμα 

φορά στην ένδοξη ιστορία μας,  στον αγώνα για τις αρχές 
της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. 
Σήμερα, το παράδειγμα τους στέκει ολοζώντανο μπροστά 
στα μάτια μας, υποδεικνύοντας το υψηλό μας καθήκον: να 
σταθούμε ενωμένοι μπροστά σε κάθε κίνδυνο που απειλεί 
την ακεραιότητα της χώρας μας και να μη διστάσουμε να 
προβούμε σε κάθε απαραίτητη θυσία για να ζήσουμε ελεύ-
θεροι και αξιοπρεπείς, όπως αρμόζει σε κάθε Έλληνα και 
κάθε Ελληνίδα. 
Η 28η Οκτωβρίου θα μας θυμίζει πάντα το λαμπρό 
παρελθόν, αλλά κυρίως θα μας φωτίζει την πορεία μας 
στο μέλλον. 
Ζήτω η αθάνατη Ελλάδα μας!
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Την σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας, υπογράμ-
μισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης που παρέστη στην 
εθελοντική αιμοδοσία των εργαζόμενων του ΙΣΑ. Ο ΙΣΑ 
πήρε αυτή την πρωτοβουλία, με το σκεπτικό ότι οι ανά-
γκες για αίμα είναι αυξημένες ειδικά λόγω των συνθηκών 
της πανδημίας. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, εξέφρασε τις ευχαρι-
στίες του στους εργαζόμενους και στους συγγενείς τους 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου να συν-
δράμουν τους συνανθρώπους μας.
«Η αιμοδοσία αποτελεί πράξης ύψιστης αλληλεγγύης 
προς τον συνάνθρωπο. Ευχαριστούμε θερμά και τιμού-
με τους εθελοντές αιμοδότες, που με το παράδειγμά 
τους αναδεικνύουν το πραγματικό νόημα σε αξίες, 
όπως, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η αγάπη προς το 
συνάνθρωπο. Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής, ανα-
λαμβάνουν πρωτοβουλίες, για τη διάδοση της ύψι-
στης αυτής πράξης ανιδιοτελούς προσφοράς», τόνισε 
ο Γ. Πατούλης.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθελοντική 
αιμοδοσία του προσωπικού του ΙΣΑ

Γ. Πατούλης: «Η αιμοδοσία αποτελεί πράξης ύψιστης αλληλεγγύης προς
τον συνάνθρωπο»
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Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κω-
στής Χατζιδάκης, με σχετική ανάρτησή του, ευχαρίστη-
σε τον ΙΣΑ και προσωπικά τον πρόεδρό του κ. Γ. Πατούλη, 
για την παραχώρηση προσωπικού στον ΕΦΚΑ, προκειμέ-
νου να συνδράμει στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων 
που αφορούν την απονομή συντάξεων και την εξόφληση 
οφειλών προς τους γιατρούς από ασφαλιστικούς φο-
ρείς και γενικότερα την διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων 

σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα των ιατρών 
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
«Ο ΙΣΑ δίνει μάχη σε όλα τα επίπεδα για να προστατέψει 
τα συμφέροντα του ιατρικού κόσμου και να εξασφαλίσει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, για τον  ασθενή. 
Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την επαγγελματική 
και οικονομική επιβίωση των ιατρών της Αθήνας, τις δύ-
σκολες εποχές που ζούμε», επεσήμανε ο κ. Πατούλης.

«Η χώρα μας σήμερα πενθεί την απώλεια της Φώ-
φης Γεννηματά μιας γυναίκας που άφησε τη σφρα-
γίδα της, τόσο στην πολιτική ιστορία, όσο και στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Αποτέλεσε μια 
μαχήτρια, όχι μόνο της πολιτικής, την οποία υπηρέ-
τησε με ήθος και αυταπάρνηση, αλλά και της ζωής, 
ως γυναίκα και μητέρα.  Ο πρόωρος χαμός της, αφή-
νει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε μια κρίσιμη στιγμή 

για τη χώρα μας.
Είχα την τιμή και την τύχη να  συνεργαστώ  μαζί 
της από τις θέσεις ευθύνης που κατείχε και να δια-
πιστώσω από κοντά την εργατικότητα, την οξυδέρ-
κεια και το μεγάλο πολιτικό της ένστικτο. 
Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα ειλικρινή 
μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της και τους εύ-
χομαι καλό κουράγιο». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 
Φώφης Γεννηματά για τον αδόκητο θάνατό της με το ακό-
λουθο τηλεγράφημα:
«Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, σύσσωμο εκφράζει τη βαθιά του θλί-

ψη για την ξαφνική απώλεια της Φώφης Γεννηματά μιας  
γυναίκας πολιτικού,  που με το υψηλό ήθος, δυναμισμό  
και αξιοπρέπεια  τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο και 
την πολιτική ζωή της χώρας, επί χρόνια.
Η απουσία της θα αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Σημαντική η συμβολή του προσωπικού που παραχώρησε
ο ΙΣΑ στον ΕΦΚΑ, για την διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων
για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, των ιατρών
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Συλλυπητήρια δήλωση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη
για την απώλεια της Φώφης  Γεννηματά 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια
της Φώφης Γεννηματά

Γ. Πατούλης: «Δίνουμε μάχη για την επαγγελματική και οικονομική επιβίωση
των ιατρών της Αθήνας, τις δύσκολες εποχές που ζούμε»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή τον αήθη προ-
πηλακισμό έγκριτου μέλους μας του καθηγητή πνευμονο-
λογίας Θ. Βασιλακόπουλου, καταδικάζει τις πράξεις βίας 
ενάντια σε επιστήμονες που υποστηρίζουν τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
μάχης, για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας. 

Ο ΙΣΑ καταδικάζει την  κοινωνική πόλωση και τον δι-
χασμό και καλεί όλους τους πολίτες να δείχνουν σε-
βασμό στους συμπολίτες τους και ομοψυχία απέναντι 

στον κοινό εχθρό, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα  τις συ-
στάσεις της επιστήμης.

«Όλοι μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τη μάχη ενάντια 
στον εχθρό. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και κα-
λούμε τους πολίτες να σέβονται τις συστάσεις της 
επιστημονικής κοινότητας και να τηρούν σχολα-
στικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για να προστα-
τέψουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τον κοινωνικό 
σύνολο», τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Ο ΙΣΑ καταδικάζει κάθε πράξη βίας και καλεί τους πολίτες να 
τηρούν σχολαστικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Γ. Πατούλης: «Όλοι μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τη μάχη ενάντια στον εχθρό»
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Στην διημερίδα Ιπποκρατικής Ιατρικής και τελετής απόδοσης 
του Όρκου του Ιπποκράτη από τους πρωτεύσαντες των Ιατρι-
κών Σχολών στην Κω παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών, Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Παγκό-
σμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών κ. Γιώργος Πατούλης. 
Την τελετή διοργάνωσε το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω 
παρουσία Πρόεδρων των Ιατρικών Σχολών της χώρας και των 
Πρόεδρων των Συλλόγων Ιατρών της Ελλάδας, της Κύπρου και 
της Ομογένειας. Ο κ. Γ. Πατούλης συνεχάρη για την εμβληματι-
κή εκδήλωση στην γενέτειρα της Ιατρικής του κόσμου, την Κω, το 
Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, το οποίο «με σεβασμό και με συνέ-
πεια διαδίδει το έργο και την φιλοσοφία του Έλληνα πατέρα της 
Ιατρικής». Ένα όραμα το οποίο, όπως είπε, μοιράζεται με το Διε-
θνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτού-
του Ιατρών. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ευχήθηκε άριστη σταδιοδρομία 
στους πρωτεύσαντες αποφοίτους των Ιατρικών σχολών, τονίζο-
ντας την διαχρονικότητα των αξιών του Όρκου του Ιπποκράτη: 
«Αγαπητοί απόφοιτοι ιατροί», είπε ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχης Αττικής απευθυνόμε-
νος στους αριστεύσαντες, «η παρουσία σας εδώ τιμά την αξία 
της Αριστείας, της τελειοποίησης της επιστημονικής ιατρικής 
γνώσης και πρακτικής, αυτό που ο ίδιος ο Πατέρας της Ιατρι-
κής στα συγγράμματα του υπογραμμίζει, ζητώντας από τους 
γιατρούς να τελειοποιούνται από την διαρκή μάθηση. 
O στόχος και το όραμα είναι να διευρυνθεί ο κύκλος των αρι-
στούχων ιατρών που σήμερα ορκίζονται στον όρκο του Ιππο-
κράτη, με τους αριστούχους των μεγαλύτερων ξένων πανεπι-
στημίων. Να γίνει η Ορκωμοσία εδώ στο Ασκληπιείο της Κω 
ένα παγκόσμιο ετήσιο γεγονός και να αποτελεί κίνητρο διε-
θνώς για τους νεαρούς φοιτητές και τις μεγαλύτερες Ιατρικές 
Σχολές, η ορκωμοσία των αρίστων γιατρών του κόσμου».
Ο κύριος Γ. Πατούλης ανέφερε ότι με την καθοριστική συμβολή 
του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος, το Παγκόσμιο Ιππο-
κράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, εδώ και τρία χρόνια (πριν η παν-
δημία χτυπήσει), επέτυχε να “ανοίξει την αυλαία” με την αναπα-
ράσταση του όρκου του Ιπποκράτη από πρόεδρους Ιατρικών 
συλλόγων του κόσμου και διακεκριμένους επιστήμονες, επ’ ευ-
καιρία των ετήσιων Διεθνών Συνεδρίων και ημερίδων για τον 

Τουρισμό Υγείας. 
Ο Γ. Πατούλης ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρόεδρο του Διε-
θνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος, πρώην υπουργό Αριστοτέλη 
Παυλίδη, «για το φλογερό πάθος με το οποίο υπηρετεί την δι-
άδοση του Ιπποκρατικού Πνεύματος και την ανάδειξη του Δι-
εθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος σε ένα από τα μοναδικά μνη-
μεία κληρονομιάς του κόσμου και των απανταχού ιατρών», 
καθώς και τον αντιπρόεδρο καθηγητή Στέφανο Γερουλάνο, ο 
οποίος προωθεί και δια βίου εργάζεται για «την περίτρανη θέση 
που αξίζει στο παγκόσμιο στερέωμα η προβολή της Ιατρικής 
Γνωστικής και Πολιτιστικής μας κληρονομιάς».
Στην διημερίδα συμμετείχαν ο Γ. Γραμματέας Απόδημου Ελληνι-
σμού και Δημόσιας Διπλωματίας Γ. Χρυσουλάκης, ο εκπρόσωπος 
του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γ. Χατζημάρκου, Γ. Καμπά-
νης (αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κω), ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Κώου και Νισύρου, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων Νήσων, κ. 
Ναθαναήλ, ο Δήμαρχος της Κω Θ. Νικηταράς, οι Πρόεδροι των 
Ιατρικών Σχολών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Ν. Αρκαδόπουλος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Ν. Παπαβραμίδη, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας Α. Γιαννούκας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης Α. Τσαρουχά, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Α. Μπατιστάτου, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Κρήτης Γ. Κοχιαδάκης, της Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Πα-
τρών Π. Μέγας, του European University of Cyprus E. Johnson και ο 
Πρόεδρος του ΠΙΣ Α. Εξαδάκτυλος και του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου Π. Αγαθαγγέλου και οι Πρόεδροι των Συλλόγων Ελλή-
νων Ιατρών Νέας Υόρκης, Π. Μανώλας, Αυστραλίας, Μ. Πιρπιρής 
και της Μεγάλης Βρετανίας, Α. Αγγελοπούλου. 

Στη διημερίδα Ιπποκρατικής Ιατρικής και στη τελετή 
απόδοσης του Όρκου του Ιπποκράτη στην ΚΩ ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ, Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του 
Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «H Ορκωμοσία των αρίστων γιατρών του κόσμου στο Αρχαίο 
Ασκληπιείο της Κω επιδιώκουμε να γίνει ένα παγκόσμιο ετήσιο γεγονός»
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Το Claw Back απειλεί τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών φορέων 
Π.Φ.Υ, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρία 
ΑLCO, για λογαριασμό του ΙΣΑ

Η ανάγκη να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να 
καταργηθεί το άδικο μέτρο του Claw Back που απειλεί τη βιωσι-
μότητα των εργαστηριακών ιατρών και των πολυϊατρείων, ανα-
δείχθηκε στην έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρία ΑLCO, για 
λογαριασμό του ΙΣΑ, σε 400 ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς 
που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥ. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασαν ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ. Πατσουράκος και ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Alcο Κ. Παναγόπουλος, παρουσία Προέ-
δρων Ιατρικών Συλλόγων και Επαγγελματικών  Ενώσεων και Φο-
ρέων από όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, 
η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών εκτιμά ότι η καθιέρωση 
του claw back στις εξετάσεις είναι ένα άδικο και δυσβάσταχτο 
μέτρο που απειλεί τη βιωσιμότητα, των Φορέων της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε 
τα εξής: 
«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί βασικό πυ-
λώνα του συστήματος υγείας, γεγονός που αναδείχθηκε 
ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στην 
αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που 
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και η χώρα μας, ο ρόλος των 
ιατρείων της γειτονιάς είναι καθοριστικός και η πολιτεία 
οφείλει να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια, για να δια-
σφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Είναι σαφές ότι το clawback 
είναι ένα δυσβάσταχτο μέτρο που αναχαιτίζει την δυνατό-
τητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών τόσο από τους γιατρούς 
της γειτονιάς, όσο και από τα διαγνωστικά κέντρα και τα 
πολυϊατρεία. 
Η στήριξη των φορέων της Π.Φ.Υ αποτελεί βασική προϋ-
πόθεση για την υγειονομική θωράκιση απέναντι στην 
πανδημία και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
υγείας στον πολίτη. Παράλληλα θα συμβάλλει στο να απο-
τραπεί η μετανάστευση του υψηλά καταρτισμένου επι-
στημονικού προσωπικού της χώρας που εξαναγκάζεται να 
φύγει από την πατρίδα μας γιατί δεν έχει τη δυνατότητα 

να επιβιώσει. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η σημερινή 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα ανταποκριθεί στο σημα-
ντικό αίτημα για την ενίσχυση της Π.Φ.Υ»
Ειδικότερα, τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Alcο 
είναι τα εξής: 
• Το 41% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, το 38% ότι έχει παραμείνει 
στο ίδιο επίπεδο ενώ μόλις το 19% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί.
• Το 66% θεωρεί ότι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί 
να αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
• Το 85% εκτιμά ότι η καθιέρωση του claw back στις εξετάσεις είναι 
ένα  άδικο μέτρο. Μάλιστα στους πνευμονολόγους και τους καρδιολό-
γους το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 92%.
• Περισσότεροι από 9 στους 10 γιατρούς εκτιμούν ότι το ποσοστό του 
claw back που ορίστηκε πρόσφατα από τον ΕΟΠΥ για τις εξετάσεις εί-
ναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει ενώ μόλις ένα 5% θεωρεί 
ότι είναι αυτό που πρέπει. Μάλιστα οι πνευμονολόγοι σε ποσοστό 
100% και οι μικροβιολόγοι σε ποσοστό 97% θεωρούν ότι το claw back 
είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι πρέπει.
• Πολύ μεγάλο πρόβλημα επαγγελματικής βιωσιμότητας δημιουρ-
γούν τα ποσοστά claw back για τις εξετάσεις σύμφωνα με το 68% των 
ερωτηθέντων ενώ το 26% δήλωσε ότι δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. 
Οι μικροβιολόγοι (94%)και οι ακτινολόγοι (72%) είναι οι δύο ειδικότη-
τες που εκτιμούν σε υψηλό βαθμό ότι το claw back δημιουργεί πολύ 
μεγάλο πρόβλημα επαγγελματικής βιωσιμότητας.
• Την κατάργηση του claw back για τις εξετάσεις ζητά το 94% των ερω-
τηθέντων. Μάλιστα στους πνευμονολόγους και τους μικροβιολόγους 
το ποσοστό αυτό φτάνει το 99 και 100%. 
• Προκειμένου να καταργηθεί το claw back για τις εξετάσεις το 48% 
προτείνει να μπει πλαφόν στους ασθενείς ενώ το 29% ζητά να μπει 
πλαφόν στον πάροχο υγείας και το 6% ανά διοικητική περιφέρεια.
• Ένας στους δύο εκτιμά ότι για την υπέρβαση του προϋπολογισμού 
για τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΕΟΠΥ ευθύνονται η υποχρη-
ματοδότηση και η υπερσυνταγογράφηση εξετάσεων και για το λόγο 
αυτό αποτελεί άμεση προτεραιότητα η εφαρμογή των διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων.

Γ. Πατούλης: «Η ενίσχυση της Π.Φ.Υ. αποτελεί προϋπόθεση για την υγειονομική 
θωράκιση, απέναντι στην πανδημία και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

υγείας στον πολίτη. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η σημερινή ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας θα ανταποκριθεί στο σημαντικό αυτό αίτημα» 

Απάντηση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας αναφορικά
με προσλήψεις ΕΣΥ
«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη,
Διάβασα με προσοχή την επιστολή σας και θα ήθελα από πλευράς 
μου να αναφέρω τα εξής:
• Σε καμία περίπτωση η οικογενειακή κατάσταση δεν αποτελεί και 
δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων 
ιατρών. 
• Με αφορμή το γνωστό περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε, από 
την πρώτη στιγμή έδωσα σαφείς οδηγίες στους συνεργάτες μου να 
επανεξετάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης κατά την προσωπική συ-
νέντευξη, ώστε να μην υπάρχουν τώρα ή και στο μέλλον αδικίες ή 
ατυχείς τοποθετήσεις από τα μέλη των  Συμβούλιων Κρίσεων.
• Σας διαβεβαιώνω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση η απόφα-

ση του Συμβουλίου Κρίσεων ήταν αξιοκρατική, ορθή και δεν στηρί-
χθηκε στην οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων ιατρών. Άλλω-
στε, η συνάδελφος που προκρίθηκε, είναι επίσης μητέρα ανήλικων 
τέκνων, είχε δε υψηλότερη βαθμολογία ήδη πριν τη συνέντευξη, με 
βάση την αντικειμενική και αυτοματοποιημένη μοριοδότηση στην 
ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου. 
Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τον αξιοκρατικό χαρακτήρα των 
εξετάσεων και να μην επιτρέψουμε να αδικηθεί καμία και κανένας 
υποψήφιος για κανέναν λόγο. 
Με τιμή,
Μίνα Γκάγκα 
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας»
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Με σύνθημα «Δε φοβάμαι να το ψάξω» και με την προτρο-
πή «Κάνε τον προληπτικό έλεγχο τρόπο ζωής»,  ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής  οργανώνουν 
ενημερωτικές δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού. Οι δράσεις, που ξε-
κίνησαν σήμερα από την Ερμού στο κέντρο της Αθήνας, θα 
συνεχιστούν το επόμενο 15ημερο σε κεντρικά σημεία, όπως 
σταθμούς Μετρό, μεγάλες αγορές κ.α. 
Πρώτη ημέρα της ενημερωτικής καμπάνιας στο σημείο που 
πραγματοποιείται η δράση βρέθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης, συνοδευόμενος από τον  Α’ Αντιπρόεδρο Φ. Πα-
τσουράκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και μέλος του Δ.Σ. 
του ΙΣΑ Γ. Κεχρή και την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμ-
βουλο και Μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ Π. Λεονάρδου.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τα στελέχη του ΙΣΑ και 
της Περιφέρειας Αττικής εκτός από το υλικό που διανέμουν 
στις ενδιαφερόμενες, παρέχουν πληροφορίες προκειμένου 
να πραγματοποιήσουν δωρεάν εξετάσεις  στο Κέντρο Ημε-
ρήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος. Ήδη η Περιφέρεια 
Αττικής έχει συνάψει σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας με 
το Νοσοκομείο Αγ. Σάββας, ενώ από το Μάιο που έχει ξεκι-
νήσει η δράση μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί πάνω από 600 
γυναίκες.
Με αφορμή τη σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-
τούλης έκανε την παρακάτω δήλωση: 
«Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ δίνουμε ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στην πρόληψη και στη διατήρηση της υγείας του 
Πολίτη μέσα από τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Ήδη 
έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότη-
τα στις γυναίκες  να πραγματοποιήσουν δωρεάν μαστο-
γραφία με συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Η 25 Οκτωβρίου 
αποτελεί μία ευκαιρία προκειμένου να στείλουμε ένα 
ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλες τις γυ-
ναίκες που δίνουν καθημερινό αγώνα για να νικήσουν 
τον καρκίνο του Μαστού. Μία ασθένεια που μπορεί να 
νικηθεί. Κλειδί σε αυτή τη μάχη είναι η πρόληψη και η 

έγκαιρη διάγνωση.  Στηρίζουμε και συμβάλλουμε ενεργά 
με συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις, στην προ-
σπάθεια ευαισθητοποίησης και προαγωγής της πρόλη-
ψης και έγκαιρης διάγνωσης του Καρκίνου του Μαστού.  
Στόχος μας είναι μέσα από τη γόνιμη συνεργασία του 
επιστημονικού κόσμου με την Αυτοδιοίκηση, να εφαρ-
μόσουμε πρακτικές που ακολουθούνται εδώ και χρόνια 
σε όλη την Ευρώπη, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών. Οι γυναίκες που δίνουν τη μάχη τους με 
τον καρκίνο του μαστού, αξίζουν το θαυμασμό μας για το 
θάρρος και  το κουράγιο τους. Αποτελούν πρότυπο ζωής 
και αγωνιστικότητας. Θα είμαστε δίπλα τους με όλες μας 
τις δυνάμεις».
Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γ. Κε-
χρής δήλωσε:
«Η προαγωγή υγείας περνάει μέσα από την πρόληψη. Και 
πρόληψη στο μαστό σημαίνει ότι κάθε γυναίκα πρέπει να 
γνωρίζει το σώμα της, να προχωρήσει σε αυτοψηλάφηση, 
να μην παραλείπει την κλινική εξέταση από ειδικό για-
τρό, να προσέχει τη διατροφή της, να αποφεύγει το κά-
πνισμα, το αλκοόλ, να υιοθετεί την άσκηση, να βάλει την 
άσκηση στην καθημερινότητά της και από κει και πέρα 
να μην παραλείπει τον προληπτικό έλεγχο μαστού με το 
υπερηχογράφημα ανάλογα με την ηλικία της. Περιφέρεια 
και ΙΣΑ προωθούμε τον προληπτικό έλεγχο συνεργαζόμε-
νοι με νοσοκομεία. Πιστεύουμε  ότι η βελτίωση της υγεί-
ας, περνάει πρώτα από όλα από την πρόληψη».
Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Π. Λεονάρδου, 
επισήμανε ότι «οι Ελληνίδες έχουν βάλει στη ζωή τους 
την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και αυτό φαί-
νεται και από τα στατιστικά στοιχεία και σε σχέση με την 
Παθολογία». Στη συνέχεια η κ. Λεονάρδου αναφέρθηκε στις 
δράσεις που έχουν αναλάβει από κοινού Περιφέρεια Αττι-
κής και ο ΙΣΑ, καθώς και στο Σύμφωνο Συνεργασίας με το 
νοσοκομείο Άγιος Σάββας προκειμένου να μπορούν να εξε-
ταστούν δωρεάν οι γυναίκες. 

Δράσεις του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης

του Καρκίνου του Μαστού

Γ. Πατούλης: «Κλειδί στη μάχη κατά του Καρκίνου του Μαστού είναι η πρόληψη
και η έγκαιρη διάγνωση. Υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις πρόληψης» 
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τηλ: 2310 489360, fax: 2310 489396 
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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) 
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ΠΕΡΑΙΤEΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΔΙΑΤIΘΕΝΤΑΙ ΑΠO ΤΟΝ ΚAΤΟΧΟ ΤΗΣ AΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΣ ΚΑΤOΠΙΝ ΑΙΤHΣΕΩΣ

An SMB product
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