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Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ συνεχίζει να πρωτοστατεί στη χάραξη των πολιτικών
για την υγεία σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο»

Το πρόγραμμα InteropEHRate, που στόχο έχει την δημιουργία υποδο-
μών και εφαρμογών για μια έξυπνη ηλεκτρονική κάρτα υγείας ασθενών, 
με προσβασιμότητα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες πρόσφατα εξέδωσε 
2 white paper με τίτλους «Unleashing personal health data for care 
and research – The InteropEHRate approach» (για το έγγραφο πατή-
στε ΕΔΩ) και «Real-world evidence in health and care research – The 
contribution of InteropEHRate» (για το έγγραφο πατήστε ΕΔΩ) στα 
οποία επεξηγείται και αναλύεται η προσέγγιση του προγράμματος στα 
δεδομένα υγείας των ασθενών ως προς την περίθαλψή τους αλλά και 
την ενδεχόμενη χρήση τους για ερευνητικούς σκοπούς.
Το πρόγραμμα βρίσκεται στην τελική του φάση, στην οποία θα διεξα-
χθούν πιλοτικές δοκιμές σε όλες τις υποδομές και εργαλεία που έχουν 
αναπτυχθεί από την δομή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας έως την εφαρ-

μογή κινητού/cloud, τις υπηρεσίες μεταφράσεων, τις υπηρεσίες προσαρ-
μογής των δεδομένων από το ένα πληροφοριακό σύστημα σε άλλο κλπ.
Ο ΙΣΑ έχει δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας με τα μέλη του και τα μέλη 
των Συλλόγων Ασθενών για λόγους διερεύνησης της άποψης της ιατρι-
κής κοινότητας και της κοινότητας των ασθενών στις υπηρεσίες που σχε-
διάζονται και θα προσφέρονται από το έργο.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα, διάρκειας 3,5 ετών, 
ως ένας από τους 16 ευρωπαϊκούς εταίρους.
Για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε την 
νέα ιστοσελίδα του έργου (https://www.interopehrate.eu/) και να ακο-
λουθήσετε τον αντίστοιχο λογαριασμό twitter (https://twitter.com/
interopehrate - @interopEHRate ), που ενημερώνεται τακτικά με νέα και 
εκδηλώσεις του έργου.

Έκδοση white paper από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
InteropEHRate

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια 
ημέρα κατά του καρκίνου προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:
Η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου μας δίνει την ευκαιρία να στεί-
λουμε ένα μήνυμα ελπίδας σε όλους τους συνανθρώπους μας που δί-
νουν τη μάχη για να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους, αλλά και σε όλους 
τους γιατρούς και τους επιστήμονες, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους 
για να μας προσφέρουν νέα όπλα στον πόλεμο για την εξάλειψη του.
Η πανδημική κρίση έφερε σημαντική επιβάρυνση στα συστήματα υγεί-
ας, με ορατά τα δυσμενή αποτελέσματα για τους καρκινοπαθείς. Τώρα 
είναι η ώρα για να περάσουμε σε νέες πρωτοβουλίες, που θα έχουν στο 
επίκεντρό τους όχι μόνο την αποτελεσματική θεραπεία, αλλά κυρίως 
την πρόληψη.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Αττικής έχει αναπτύξει μέσω 

του ΕΔΔΥΠΠΥ μια καινοτόμο εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου 
διαδεδομένων ασθενειών, μεταξύ αυτών και μορφών καρκίνου, προ-
κειμένου οι πολίτες να μπορούν εγκαίρως να αντιμετωπίσουν το πρό-
βλημα και να λάβουν στενευμένη θεραπεία. 
Επίσης, υλοποιούμε σε συνεργασία με το Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγ. Σάβ-
βας ένα ευρύ πρόγραμμα προληπτικής μαστογραφίας, μέσα από το οποίο 
εκατοντάδες γυναίκες πραγματοποίησαν προληπτικό έλεγχο και σε πολ-
λές περιπτώσεις κατάφεραν εγκαίρως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Ως Περιφερειάρχης, ως γιατρός και Πρόεδρος του ΙΣΑ, αλλά κυρίως ως 
άνθρωπος, δεσμεύομαι ότι θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να ενισχύσω τον αγώνα κατά του καρκίνου. Με σύμμαχο την επιστήμη, 
είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε τον πόλεμο και να 
κάνουμε τον καρκίνο μια κακή ανάμνηση. 

Δήλωση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη με αφορμή
τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου

Γ. Πατούλης: «Με σύμμαχο την επιστήμη, θα κερδίσουμε
τον πόλεμο κατά του καρκίνου. Στόχος των πρωτοβουλιών μας η ενίσχυση

των προγραμμάτων πρόληψης»

Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της ολομέλειας του Συντονι-
στικού Οργάνου φορέων Π.Φ.Υ.  παρουσία του Επίτιμου Προέδρου 
του Συντονιστικού Οργάνου, Προέδρου του Ι.Σ.Α. και Περιφερει-
άρχη Γ. Πατούλη.
Αναλύθηκαν τα προβλήματα των διαγνωστικών εργαστηρίων, 
των πολυϊατρείων και των κλινικοεργαστηριακών γιατρών, το-
νίστηκαν από όλους οι λύσεις οι οποίες είχαν προταθεί και δεν 
εφαρμόστηκαν από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ (ξεχωρι-
στός κωδικός για τα POST COVID περιστατικά, ξεχωριστός κωδι-
κός που να αφορά τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων κ κοι-
νοποίηση προϋπολογισμού 2022) και αποφασίστηκε ομόφωνα 
από το Συντονιστικό Όργανο να πραγματοποιηθούν κινητο-
ποιήσεις εντός του Μαΐου, εφόσον δεν υπάρξει θετική έκβαση 
των προτάσεων μας από τον Υπουργό Υγείας.
Βασικό αίτημα είναι ότι κάθε εξέταση που εκτελείται θα πρέπει 
να αποζημιώνεται!
Χωρίς υποκοστόλογηση των εξετάσεων…
Χωρίς «κριτήρια περικοπών» που βαφτίζονται ποιοτικά, που θα 
ανακατανείμουν την μιζέρια του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ…

Αλλά με ορθή κοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγεί-
ας από τεχνοκράτες  και ορθολογική εκτίμηση των πραγματικών 
αναγκών των πολιτών αυτής της χώρας.
Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη συμφωνή-
θηκε στις 3 Μαΐου να συγκληθεί διευρυμένη σύσκεψη των Προ-
έδρων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας  και των φορέων 
Π.Φ.Υ. που συνιστούν το Συντονιστικό Όργανο υπό την αιγίδα 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για να αποφασιστούν περαιτέρω 
ενέργειες του κλάδου αναμένοντας τις προτάσεις και ενέργειες 
του Υπουργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
Φ. Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                              Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ
Ι. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                        Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

Κινητοποιήσεις των διαγνωστικών εργαστηρίων,
των πολυϊατρείων και των κλινικοεργαστηριακών

ιατρών εντός Μαΐου
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Περισσότεροι από 300 γιατροί παρακολούθησαν
την ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε

ο ΙΣΑ, με την αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Μ. Γκάγκα, για την κατ’ οίκον χορήγηση

των νέων αντιϊικών φαρμάκων

Ενημερωτική συνάντηση, με την αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα και τους γιατρούς που συμμετέ-
χουν στο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΣΑ, 
του ΙΣΠ και της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε 
σήμερα, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατού-
λη, με θέμα την χορήγηση των νέων αντιϊικών φαρμάκων. 
Η Υπουργός Υγείας, με τις συνεργάτες της κυρίες Αντω-
νιάδου και Βιλδιρίδη ενημέρωσαν περισσότερους από 
300 γιατρούς που συμμετείχαν για όλες τις λεπτομέρει-
ες, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης των αντιϊικών 
φαρμάκων, στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Οι γιατροί του Δικτύου είχαν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν τα ερωτήματά τους και να λύσουν απορίες 
αναφορικά με τις ενδείξεις των νέων φαρμάκων, τον τρό-
πο χορήγησής τους και τη διαδικασία υποβολής της σχε-
τικής αίτησης, για την κατ’ οίκον αποστολή τους, στον 
ασθενή. Η κ. Γκάγκα εξήρε την πρωτοβουλία και επεσή-
μανε ότι θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία που έχει με 
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει συμβάλλει 

σημαντικά, στην υγειονομική θωράκιση, απέναντι στην 
πανδημία. Παρέμβαση έκαναν και ο Α' Αντιπρόεδρος του 
ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος καθώς και ο καθηγητής Παθολογίας 
-Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιστημονικής Επιτρο-
πής του ΙΣΑ Γ. Σαρόγλου.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες συνεχίζοντας την 
προσπάθεια για την υγειονομική θωράκιση απέναντι 
στην πανδημία. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι το 
πρώτο χρονικό διάστημα της νόσησης είναι καθοριστικό 
για την αποτροπή των επιπλοκών. Ειδικά τώρα που προ-
στέθηκαν νέα όπλα στην φαρέτρα της επιστήμης. Στόχος 
μας είναι σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, ο συμπολίτης 
μας που διαγιγνώσκεται θετικός να μπορεί να βρει για-
τρό, ενημερωμένο για την αντιμετώπιση της λοίμωξης 
και να πάρει την αγωγή που θα αποτρέψει τις επιπλοκές 
και θα του σώσει τη ζωή».

Γ. Πατούλης: «Στόχος μας είναι σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, ο συμπολίτης
μας που διαγιγνώσκεται θετικός να μπορεί να βρει γιατρό και να έχει πρόσβαση 

στις νέες θεραπείες»
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Στη σημαντική συμβολή του ΙΣΑ, αναφέρθηκε
ο Γ. Πατούλης, στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 

του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε υβριδικά

Γ. Πατούλης: «Συμβάλλουμε έμπρακτα στην προσπάθεια ενίσχυσης της τράπεζας 
αίματος του Νοσοκομείου Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’. Η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη 

στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου» 

Στη σημαντική συμβολή του ΙΣΑ, στη μάχη κατά της παν-
δημίας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
στο πλαίσιο της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε υβριδικά. Ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ, ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ, για την αγαστή συ-
νεργασία, εξήρε την προσπάθεια των εργαζομένων του 
Συλλόγου και αναφέρθηκε στις δράσεις που έχουν προ-
γραμματισθεί για τη νέα χρονιά.
«Είμαστε περήφανοι για τα μέλη μας, τους γιατρούς της 
Αθήνας που απέδειξαν το υψηλό επιστημονικό τους 
επίπεδο και τη δέσμευσή τους απέναντι στον ασθενή, 
στη μεγάλη υγειονομική κρίση που ευελπιστούμε ότι 
αυτή η χρονιά θα σηματοδοτήσει το τέλος της. Ευχαρι-
στώ από καρδιάς, τους εργαζόμενους του Συλλόγου για 
την προσπάθεια που έχουν καταβάλλει καθώς και τους 
εθελοντές, του Κοινωνικού Ιατρείου για την σημαντική 
προσφορά τους. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να δίνει μάχη, για 
τους συναδέλφους γιατρούς, τον ασθενή και τη δημόσια 
υγεία», ανέφερε ο κ. Πατούλης.
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Ιδιαίτερα θερμή ήταν η ανταπόκριση, πολιτών, αθλητών και 
τοπικών φορέων στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώ-
θηκε χθες στον Κολωνό στο ATHENS SPORTS HALL (Θεμισκύ-
ρας και Λένορμαν).  
Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
στον Κολωνό και ήταν με πρωτοβουλία του Προέδρου του 
ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. Για την υλοποί-
ησή της υπήρξε συνεργασία με το “Όλοι Μαζί Μπορούμε’’, 
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία 
Σοφία», την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών 
(ΠΟΣΕΑ), το Δίκτυο Αγάπης και Αλληλεγγύης Κολωνού Α.Ο. 
Νηρέας και τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας και Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας. 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ευ-
χαρίστησε θερμά, τόσο τους εθελοντές αιμοδότες, όσο και το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε στην αι-
μοδοσία. Επιπλέον αναφέρθηκε στην προσφορά των εθελο-
ντών αιμοδοτών υπογραμμίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική και βοηθάει καθοριστικά στην κάλυψη των ελλείψεων, 
οι οποίες είναι μεγαλύτερες λόγω της πανδημίας.
Με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία ο Γ. Πατούλης δήλωσε:
«Συμβάλλουμε έμπρακτα στην προσπάθεια ενίσχυσης της 
τράπεζας αίματος του Νοσοκομείου Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’. 
Η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Παιδικού Καρκίνου η οποία έχει καθιερωθεί στις 15 Φε-

βρουαρίου. Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την Εθνική 
προσπάθεια και παραμένουμε σταθερά αρωγοί σε όλους τους 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τον 
άοκνο αγώνα τους, τους εθελοντές, τα μέλη των συλλόγων 
και φορέων της περιοχής και όλους όσους συνέβαλαν προ-
κειμένου να πραγματοποιηθεί η σημερινή αιμοδοσία. Αντα-
ποκρινόμενοι στο κάλεσμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης συ-
μπαραστεκόμαστε έμπρακτα στους συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη. Η ανταπόκριση αυτή μας δίνει δύναμη και θάρ-
ρος να συνεχίσουμε την προσφορά αγάπης». 
Το Πρόεδρο του ΙΣΑ υποδέχθηκαν ο Σπύρος Φίλιος Πρόεδρος 
Δικτύου Αγάπης και Αλληλεγγύης Κολωνού, ο Πρόεδρος του 
Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ Λάμπρος Κίτσιος, ο Πρόεδρος των Σχολικών Επι-
τροπών Κολωνού Αναστάσιος Μοναστηριώτης, η Υπεύθυνη 
συνεργασιών και δημόσιων σχέσεων του φιλανθρωπικού 
οργανισμού elpo-family στήριξης μονογονεϊκών οικογενει-
ών Άννα Γρηγοροπούλου, ο Αχιλλεας Δεμέναγας Ιδρυτής και 
Υπεύθυνος Λειτουργίας του Athens Sports Hall Center και ο 
Μιχάλης Βασίλας Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακα-
δημίας Πλάτωνος «ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑ». Τον συντονισμό από την 
πλευρά της Περιφέρειας Αττικής είχε η ειδική συνεργάτης 
Άθλησης του Περιφερειάρχη Αττικής Χ. Γαλανοπούλου.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τηρού-
νται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας από τον covid-19. 

Δεκάδες φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν
στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσαν

η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΙΣΑ
και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στον Κολωνό 

Γ. Πατούλης: «Σημαντική η ανταπόκριση των συμπολιτών μας στην εθελοντική 
αιμοδοσία. Όλοι μαζί συμβάλλουμε στη στήριξη του υγειονομικού μας συστήματος 

και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα»  

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ COVID-19
Παρασκευή 18/2/2022 ώρα 15.00 – 17.00
Εναρκτήριος χαιρετισμός   
Θ. Ζαούτης Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Γ. Πατούλης Πρόεδρος ΙΣΑ & Περιφερειάρχης Αττικής 
1η ΕΝΟΤΗΤΑ    
Προεδρείο – Συντονισμός  
Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος ΙΣΑ
Γ. Μαρίνος Ταμίας ΔΣ ΙΣΑ
Ομιλητές – θέματα 
Δ. Παρασκευής Aν. Καθηγητής Επιδημιολογίας – Προληπτικής 
Ιατρικής ΕΚΠΑ
Επιδημιολογία SARS-CoV-2 στην Ελλάδα
Β. Σύψα Aν. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρι-
κής, ΕΚΠΑ
Μη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στην κοινότητα 
2η ΕΝΟΤΗΤΑ    
Προεδρείο – Συντονισμός  
Ι. Κεχρής Μέλος ΔΣ ΙΣΑ & Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Αττικής 
Π. Ψυχάρης Μέλος ΔΣ ΙΣΑ & Πρόεδρος ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΥ
Ομιλητές – θέματα 
Γ. Γκιούλα Aν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας ΑΠΘ 
Εργαστηριακός έλεγχος SARS-CoV-2 
E. Θηραίος Ιατρός Γενικής Ιατρικής – Διευθυντής ΕΣΥ - ΚΥ Βά-

ρης, ΓΓ Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 
Πρωτοβάθμια φροντίδα COVID-19 
3η ΕΝΟΤΗΤΑ    
Προεδρείο – Συντονισμός  
Σ. Τσούκαλος Γενικός Γραμματέας ΙΣΑ 
Λ. Μαρκάκη Μέλος ΔΣ ΙΣΑ 
Ομιλητές – θέματα
Α. Αντωνιάδου, Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων, ΕΚΠΑ
Διαδικασία χορήγησης αντιϊικών φαρμάκων 
Γ. Σαρόγλου, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ
Θεραπεία ασθενή με COVID-19 εκτός νοσοκομείου 
4η ΕΝΟΤΗΤΑ    
Προεδρείο – Συντονισμός  
Α. Χατζής Μέλος ΔΣ ΙΣΑ
Π. Λεονάρδου Μέλος ΔΣ ΙΣΑ και Σύμβουλος Περιφέρειας Ατ-
τικής
Ομιλητής – θέμα
Δ. Κοτζιά, Παιδίατρος – Παιδοπνευμονολόγος 
Διαχείριση παιδιών με COVΙD-19
Ερωτήσεις – Συζήτηση
Κεντρική επιμέλεια Γ. Πατούλης Πρόεδρος ΙΣΑ
και Περιφερειάρχης Αττικής
Οργανωτική Επιτροπή
Φ. Πατσουράκος, Α. Παρασκευής και Α. Χατζής

Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση για COVΙD-19 ΙΣΑ και ΕΟΔΥ
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Με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΣΑ
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ.Πατούλη, διοργανώνεται 

αύριο 6 Φεβρουαρίου εθελοντική αιμοδοσία η οποία 
θα πραγματοποιηθεί από τις 10.00 - 13.30 στο ATHENS 

SPORTS HALL CENTER"

Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το “Όλοι Μαζί Μπο-
ρούμε’’, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Νοσοκομείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία», την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αι-
μοδοτών (ΠΟΣΕΑ), το  Δίκτυο Αγάπης και Αλληλεγγύης Κο-
λωνού Α.Ο. Νηρέας, τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας και Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας, οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο 
ATHENS SPORTS HALL (Θεμισκύρας και Λένορμαν).  
Η αιμοδοσία θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. και θα ολοκλη-
ρωθεί έως 13.30 μ.μ.. Το αίμα θα διατεθεί για την κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών του Νοσοκομείου Παίδων «Η 
Αγία Σοφία».
Σε μήνυμά του ο  Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επιση-
μαίνει τα εξής:

«Συμβάλλουμε έμπρακτα στην προσπάθεια ενίσχυσης της 
τράπεζας αίματος του Νοσοκομείου Παίδων ‘’Η Αγία Σο-
φία’’. Η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά του Παιδικού Καρκίνου η οποία έχει καθιερωθεί 
στις 15 Φεβρουαρίου. Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
την Εθνική προσπάθεια και παραμένουμε σταθερά αρωγοί 
σε όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη». 

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τηρού-
νται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας από τον covid-19. 
Τον συντονισμό από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής 
έχει η ειδική συνεργάτης Άθλησης του Περιφερειάρχη Ατ-
τικής Χ. Γαλανοπούλου.

Γ. Πατούλης: «Συμβάλλουμε έμπρακτα στην προσπάθεια ενίσχυσης της τράπεζας 
αίματος του Νοσοκομείου Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’. Η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη 

στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου» 
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Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστο-
λή», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρέδωσε ποσότητα 
αντιγριπικών εμβολίων στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 
(ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Ταύρου) καθώς και στη κινητή Ομάδα Υγείας Κο-
ρίνθου του Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα για αποστολή 
υγειονομικού υλικού και φαρμάκων σε φορείς από όλη την 
Ελλάδα.
«Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την υποστήριξη των συ-
μπολιτών μας που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομά-

δες. Οι εθελοντές του Ιατρείου παρέχουν σημαντικό έργο και 
τους ευχαριστώ από καρδιάς», σχολίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης. 
Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, αποτελεί πρότυπη δομή 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και δωρεάν χορήγησης φαρμά-
κων, σε οικονομικά αδύναμους ασθενείς. Στην προσπάθεια 
αυτή, συνδράμουν περισσότεροι από 36 εθελοντές γιατροί, 
21 ειδικοτήτων, φαρμακοποιοί, νοσηλεύτριες και διοικητικό 
προσωπικό που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ιατρείο, 
με εβδομαδιαία παρουσία, καθώς και 500 κλινικοί, εργαστη-
ριακοί γιατροί στα ιδιωτικά τους ιατρεία και εργαστήρια.

Παράδοση αντιγριπικών εμβολίων από
το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

Γ. Πατούλης : «Ετοιμάζουμε δράσεις ενίσχυσης των αμάχων και στεκόμαστε δίπλα 
στους συνανθρώπους μας που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται» 

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών πρόκειται να αποστείλει 20 κούτες με φάρμακα 
και υγειονομικό υλικό, σε δομές υγείας της πληττόμενης 
Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
ζήτησε να τεθεί σε ετοιμότητα, η Ομάδα Δράσης του ΙΣΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Γ. Πατούλης δήλωσε τα εξής: 
«Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας 

που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Ετοιμάζουμε ως ΙΣΑ και 
Περιφέρεια Αττικής δράσεις ενίσχυσης των αμάχων, με 
προϊόντα πρώτης και άμεσης ανάγκης. Δυστυχώς είναι προ 
των πυλών, μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση όχι μόνο 
στην Ουκρανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με προ-
σφυγικές ροές, οικονομική κρίση και ξεριζωμό χιλιάδων 
ανθρώπων. Προσευχόμαστε και ελπίζουμε για κατάπαυση 
του πυρός ».

Ο ΙΣΑ πρόκειται να αποστείλει φάρμακα και υγειονομικό υλικό 
στην πληττόμενη Ουκρανία 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρ-
κίνου ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης προέβη στην παρακάτω δήλωση:
«Όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο παιδικός 
καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Είμαστε στο πλευρό των μι-

κρών μαχητών που με ψυχικό σθένος, υπομονή και απί-
στευτη δύναμη δίνουν το δικό του αγώνα απέναντι στην 
ασθένεια. Η στάση τους αποτελεί για όλους μας πρότυπο 
και φωτεινό φάρο αισιοδοξίας. Όλα αυτά τα παιδιά είναι 
ήρωες και μας διδάσκουν πως καμία μάχη για τη ζωή δεν 
είναι ποτέ χαμένη. 
Υποκλινόμαστε όμως και στους γονείς τους οι οποίοι και 
αυτοί από την πλευρά τους δίνουν καθημερινά μάχη με το 
χρόνο και την αγωνία, αλλά παράλληλα αισιοδοξούν και 
ελπίζουν πως τα παιδιά τους, με τη βοήθεια της επιστή-
μης, θα βγουν νικητές. 
Σ’ αυτό τον τιτάνιο αγώνα που δίνουν είμαστε σύμμαχοι 
και συμπαραστάτες τους. 
Η Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με 
τις δράσεις μας συμβάλλουμε στη διεύρυνση της πρόλη-
ψης καθώς και στην ενίσχυση μέσων και υποδομών που 
απαιτούνται προκειμένου ο δρόμος προς τη θεραπεία να 
γίνει ευκολότερος. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η εξα-
σφάλιση με πόρους της Περιφέρειας ειδικού ψηφιακού 
Αγγειογραφικού Συγκροτήματος διπλού επιπέδου στο νο-
σοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία".
Θα συνεχίσουμε με ανάλογες δράσεις μέσω προγραμμά-
των ΕΣΠΑ την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού. Τα παιδιά που δίνουν μάχη 
με τον καρκίνο είναι παιδιά όλων μας». 

Δήλωση του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά του Παιδικού Καρκίνου
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Η ανάγκη για αποκατάσταση της σωστής παρακολούθη-
σης των χρονίως πασχόντων που ατόνησε κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, τονίστηκε μεταξύ άλλων, στο πλαί-
σιο της ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, της Ομάδας Εργασίας του Ι.Σ.Α και των 
εκπροσώπων των Συλλόγων Ασθενών. Έγινε ενημέρωση, 
σχετικά με το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του ΙΣΑ, του ΙΣΠ και της Περιφέρειας Αττικής, τα πρωτό-
κολλα για την covid-19, τα νέα αντιϊκά φάρμακα που είναι 
διαθέσιμα, για τον ασθενή καθώς και τον κατ’ οίκον εμβο-
λιασμό. Τονίστηκε μεταξύ άλλων, η ανάγκη να αποκατα-
σταθεί το δικαίωμα συνταγογράφησης από τους ιδιώτες 
ιατρούς, στους ανασφαλίστους συμπολίτες μας που απο-
τελούν μια ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού. 

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Ασθενών αναφέρθηκαν 
στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι χρόνιοι πάσχο-
ντες, το διάστημα της πανδημίας. Όπως επισημάνθηκε, 
η δυσκολία πρόσβασης στις δομές υγείας και η ατόνηση 
των προληπτικών ελέγχων, οδήγησε ένα ποσοστό των 
ασθενών σε υποτροπή της νόσου. Τονίστηκε η ανάγκη να 
αποκατασταθεί η σωστή παρακολούθηση των χρονίως 
πασχόντων και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη των επι-
πλοκών. Τέθηκε επίσης το σοβαρό ζήτημα, της έλλειψης 
αίματος που εντάθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, στους πολυμεταγ-
γιζόμενους ασθενείς. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
επεσήμανε ότι ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής θα εντείνει 

την προσπάθεια για συγκέντρωση αίματος ,με τις αιμοδο-
σίες που διοργανώνονται συστηματικά, στο πλαίσιο του 
«Όλοι μαζί Μπορούμε», οι οποίες κάλυψαν σημαντικές 
ανάγκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Η μεγάλη υγειονομική κρίση που εκλήθη να αντιμετω-
πίσει η χώρα μας, μαζί με την υπόλοιπη ανθρωπότητα 
έχει δυσχεράνει τη σωστή περίθαλψη των ασθενών που 
πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δο-
θεί έμφαση, στην πρόληψη και τη σωστή παρακολούθηση 
των χρονίως πασχόντων. Επίσης επιβάλλεται να υποστη-
ρίξουμε τις πιο ευαίσθητες ομάδες των ασθενών όπως 
είναι για παράδειγμα, οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας, 
διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις δομές υγείας. Η 
πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για ένα ισχυρό σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο οποίο μπορεί να 
συμβάλλει σημαντικά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ-
νουμε τις δυνάμεις του επιστημονικού κόσμου και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος του ασθενή και της 
δημόσιας υγείας.» 

Στη σύσκεψη, εκ μέρους των Συλλόγων Ασθενών συμμε-
τείχαν συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Καπετανάκης, Α. Παπά, Β. 
Μυρίλα, Χ. Θεοδωριδου, Π. Μιχαλοπούλου, Α.Κοντι-
δοπούλου, Μ.Σπανίδου, Δ.Μαγγίνας. Εκ μέρους του Δ.Σ 
του ΙΣΑ οι κ.κ. Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, Ι. Κε-
χρής, Τ. Χατζής, Λ. Μαρκάκη.

Ευρεία σύσκεψη, της Ομάδας Εργασίας του Ι.Σ.Α
και των εκπροσώπων των Συλλόγων Ασθενών, 

συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ

Γ. Πατούλης: « Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για ένα ισχυρό σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο οποίο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά,

η τοπική αυτοδιοίκηση»
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Θερμή είναι η ανταπόκριση χιλιάδων πολιτών στη Δρά-
ση του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της 
οποίας διενεργούνται δωρεάν Rapid test σε όλη την Αττι-
κή, σε όσους πολίτες το επιθυμούν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, για την περίοδο 7/3/21 έως και 
11/2/22 έχουν διενεργηθεί συνολικά 61.549 Rapid test σε 
όλη την Αττική, από τα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών 
του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του ΙΣΑ.
Επισημαίνεται ότι από την αρχή του 2022 έως τώρα έχουν 
πραγματοποιηθεί συνολικά 9.570 Rapid, ενώ μόνο την 
προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή από 7/2/22 έως και 
11/2/22 τα δωρεάν Rapid test έφθασαν τα 2.044.
Οι διαγνωστικοί έλεγχοι για το συγκεκριμένο διάστημα 
πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία των δήμων 
Φυλής, Πεντέλης, Αιγάλεω, Πετρούπολης και Ωρω-
πού, και παράλληλα σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων, καθώς και σε Ιδρύματα Περιθάλψεως ατόμων με νο-
ητική υστέρηση.
Οι δράσεις του Κέντρου Επιχειρήσεων συνεχίζονται και 
αυτή την εβδομάδα. Χθες 13/2 διενεργήθηκαν Rapid test 
στο Δημαρχείο του Δήμου Γαλατσίου στην Αίθουσα Πνευ-
ματικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος.
Για σήμερα, Δευτέρα 14/2 τα κλιμάκια ιατρών και νοση-
λευτών θα διενεργούν διαγνωστικούς ελέγχους: 

1. Στο στρατιωτικό εργοστάσιο στο Δήμο Νέας Φιλα-
δέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Βάρναλη και Περικλέους 
από 9:00-14:30
2. Σε κοινωνική δομή στην Παλλήνη
Αύριο Τρίτη 15/2 τα κλιμάκια θα βρίσκονται:
1. Στο ΚΑΠΗ Καματερού, επί των οδών Βασ. Γεωργίου και 
Θεσσαλονίκης, Καματερό, από 9:30-14:30 
2. Σε Γηροκομείο στο Χαλάνδρι 
Το συντονισμό της Δράσης έχει ο Αντιπεριφερειάρχης 
Υγείας Γ. Κεχρής.
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε σχετικά:
«Η μεγάλη προσέλευση των πολιτών, επιβεβαιώνει την 
σημασία που δίνουμε στην ανάγκη ενίσχυσης της Πρω-
τοβάθμιας Περίθαλψης και την ανάπτυξη προληπτικών 
δράσεων για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Προς αυτή 
την κατεύθυνση είναι ο δρόμος για την τελική νίκη απέ-
ναντι στην πανδημία».
Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα των δειγματοληψι-
ών καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΟΔΥ και οι 
διαδικασίες που ακολουθούνται είναι απολύτως σύμφω-
νες με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του. Επίσης, υπεν-
θυμίζεται ότι για τη διενέργεια του ελέγχου δεν απαιτεί-
ται ραντεβού, παρά μόνον η αστυνομική ταυτότητα και ο 
ΑΜΚΑ.

Ξεπέρασαν τις 65.500 τα δωρεάν rapid test που έχουν 
διενεργηθεί από το Μάρτιο του 2021 έως σήμερα,

στο πλαίσιο της σχετικής Δράσης του ΙΣΑ
και της Περιφέρειας Αττικής

Γ. Πατούλης: «Η μεγάλη προσέλευση των πολιτών, επιβεβαιώνει την σημασία 
που δίνουμε στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και την ανάπτυξη 

προληπτικών δράσεων για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας» 
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Γ. Πατούλης : «Η υγειονομική κρίση ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας που τοποθετείται στον πυρήνα των σύγχρονων και αποδοτικών 

συστημάτων υγείας»

Η επόμενη ημέρα της πανδημίας και οι νέες ανάγκες που αναδύονται για 
το σύστημα υγείας, με επίκεντρο την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
αποτέλεσαν το θέμα της ενδιαφέρουσας ημερίδας που διοργάνωσαν δι-
αδικτυακά, ο ΙΣΑ και ο ΕΟΔΥ, την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022. Την 
εκδήλωση παρακολούθησαν ιατροί, εκπρόσωποι Συλλόγων ασθενών και 
Φορέων από όλη την Ελλάδα.
Οι διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στην επιτακτική ανάγκη, για 
ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποτελεί βασικό πυ-
λώνα στην θωράκιση των κοινωνιών απέναντι στις υγειονομικές απει-
λές. Όπως επισημάνθηκε η πανδημία ανέδειξε τα χρόνια προβλήματα 
στην οργάνωση και λειτουργία της ΠΦΥ και της δημόσιας υγείας στην 
Ελλάδα, επιβεβαίωσε τις ανισότητες στην πρόσβαση και στην παροχή 
υπηρεσιών υγείας καθώς και την αξία της διασύνδεσης δημόσιας υγείας 
και ΠΦΥ.
Έχει διαπιστωθεί ότι στις κοινότητες με την πιο ισχυρή πρωτοβάθμια 
περίθαλψη, ισχυρότερες υποδομές δημόσιας υγείας και μικρότερες κοι-
νωνικές ευπάθειες, οι πολίτες είχαν 42% λιγότερες πιθανότητες να πε-
θάνουν από COVID-19 λοίμωξη. (έρευνα του Συνδέσμου Υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας των ΗΠΑ). Επίσης η ιατρική φροντίδα κατ’ οίκον 
μειώνει κατά 50%, περίπου, την ανάγκη νοσοκομειακής νοσηλείας, την 
ανάγκη για υποστήριξη οξυγόνου και το ποσοστό θνησιμότητας. 
Παράλληλα, οι ομιλητές παρουσίασαν τα διαγνωστικά εργαλεία και τις 
νέες θεραπείες που προστέθηκαν στη φαρέτρα της επιστήμης και είναι 
πλέον διαθέσιμες και στους Έλληνες ασθενείς. Τονίστηκε ότι το εμβόλιο 
και οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στην κοινότητα παρα-
μένουν και στη νέα φάση της πανδημίας ισχυρά όπλα, για την προστασία 
του πολίτη και της κοινωνίας. 
Τις εργασίες άνοιξαν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Πα-
τούλης και ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Θ. Ζα-
ούτης που απέστειλε χαιρετισμό. Οργανωτική Επιτροπή ήταν οι κ.κ. Φ. 
Πατσουράκος, Α. Παρασκευής, Α. Χατζής.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, αναφέρθηκε στο Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας του ΙΣΑ, ΙΣΠ και Περιφέρεια Αττικής για την Covid-19 λοίμωξη και 
τόνισε μεταξύ άλλων, την ανάγκη συνεργασίας της επιστημονικής κοινό-
τητας, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την πρόληψη των ασθενειών και 
την προαγωγή υγείας των πολιτών.
Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η μεγάλη αυτή υγειονομική κρίση ανέδειξε τη σημασία της πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας που τοποθετείται στον πυρήνα των σύγχρονων 

και αποδοτικών συστημάτων υγείας. Πιστεύουμε σθεναρά, σε μια ισχυ-
ρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τον τόπο μας, οργανωμένη σε δι-
επιστημονικές ομάδες και με καινοτόμους ρόλους, για επαγγελματίες 
υγείας, εξοπλισμένη με ψηφιακή τεχνολογία .Στην στρατηγική αυτή, η 
Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να παίξει κυρίαρχο ρόλο. Οργανώσαμε 
το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την Covid-19, με στόχο 
σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, ο συμπολίτης μας που διαγιγνώσκεται 
θετικός να ξέρει πού να απευθυνθεί. Ευελπιστούμε ότι θα εξελιχθεί πε-
ραιτέρω σε μία ισχυρή πρότυπη δομή που θα παίξει κεντρικό ρόλο στην 
στρατηγική της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στον τόπο μας».
Στη συνέχεια, το λόγο πήραν οι κάτωθι:
Προεδρείο – Συντονισμός
Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος ΙΣΑ
Γ. Μαρίνος Ταμίας ΔΣ ΙΣΑ
Ομιλητές – θέματα
Δ. Παρασκευής Aν. Καθηγητής Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής 
ΕΚΠΑ 
Επιδημιολογία SARS-CoV-2 στην Ελλάδα
Β. Σύψα Aν. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ
Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στην κοινότητα
Προεδρείο – Συντονισμός
Ι. Κεχρής Μέλος ΔΣ ΙΣΑ & Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Αττικής
Π. Ψυχάρης Μέλος ΔΣ ΙΣΑ & Πρόεδρος ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΥ
Ομιλητές – θέματα
Γ. Γκιούλα Aν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας ΑΠΘ
Εργαστηριακός έλεγχος SARS-CoV-2
E. Θηραίος Ιατρός Γενικής Ιατρικής – Διευθυντής ΕΣΥ ΚΥ Βάρης & ΓΓ Ια-
τρικής Εταιρείας Αθηνών
Πρωτοβάθμια φροντίδα COVID–1
Προεδρείο – Συντονισμός
Σ. Τσούκαλος Γενικός Γραμματέας ΙΣΑ
Λ. Μαρκάκη Μέλος ΔΣ ΙΣΑ
Ομιλητές – θέματα
Α. Αντωνιάδου Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων ΕΚΠΑ
Διαδικασία χορήγησης αντιϊικών φαρμάκων
Γ. Σαρόγλου, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ
Θεραπεία ασθενή με COVID-19 εκτός νοσοκομείου
Προεδρείο – Συντονισμός
Α. Χατζής Μέλος ΔΣ ΙΣΑ
Π. Λεονάρδου Μέλος ΔΣ ΙΣΑ & Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής
Ομιλητής – θέμα
Δ. Κοτζιά, Παιδίατρος – Παιδοπνευμονολόγος
Διαχείριση παιδιών με COVΙD–19

Με μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε
η επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΙΣΑ

και ο ΕΟΔΥ, με θέμα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
και Covid-19 λοίμωξη

• H ιατρική φροντίδα κατ’ οίκον μειώνει κατά 50% την ανάγκη νοσοκομειακής νοσηλείας
• 42% λιγότερες πιθανότητες να καταλήξει ο πολίτης από COVID-19 λοίμωξη όταν είναι ισχυρή η ΠΦΥ
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Ανθρωπιστική βοήθεια, για την στήριξη του πληττόμε-
νου Ουκρανικού λαού έχει οργανώσει ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθηνών. O Προέδρος Γ. Πατούλης, ζήτησε να τεθεί σε 
ετοιμότητα, η Ομάδα Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ και της Περι-
φέρειας Αττικής, προκειμένου να συμμετέχει στην ανθρω-
πιστική βοήθεια στις πληττόμενες περιοχές. Επίσης το Ια-
τρείο Κοινωνικής Αποστολής πρόκειται να αποστείλει 20 
κούτες, με  φάρμακα και υγειονομικό υλικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Προξενείου της Ουκρανίας.
Παράλληλα ο ΙΣΑ, ζήτησε από όσα μέλη του γνωρίζουν 
Ουκρανικά και Ρωσικά να συμβάλλουν στην περίθαλψη 
των προσφύγων. Ήδη 15 γιατροί έχουν δηλώσει ότι επιθυ-

μούν να συμμετάσχουν στην ομάδα του ΙΣΑ.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για όσα συμβαίνουν στον 
Ουκρανικό λαό. Κανένας πόλεμος δεν είναι ανεκτός τον 
21ο αιώνα. Οφείλουμε ως χώρα να σταθούμε δίπλα στους 
συνανθρώπους μας που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται 
σκληρά. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Περιφέρεια Ατ-
τικής οργανώνουν  δράσεις ενίσχυσης των αμάχων και των 
προσφύγων. Έστω και την ύστατη στιγμή, προσευχόμαστε 
και ελπίζουμε για κατάπαυση του πυρός. Πρέπει άμεσα να 
σταματήσει η εισβολή και να σωθούν χιλιάδες ζωές που 
κινδυνεύουν.»

Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους, για την απώ-
λεια της Μαριέττας Γιαννάκου, που διακρίθηκε για το ήθος 
της κατά τη σημαντική πολιτική διαδρομή της. Ήταν επίλε-

κτο μέλος του ιατρικού κόσμου, με μακρά συνδικαλιστική 
δράση και προσέφερε τα μέγιστα στην πατρίδα μέσα από  
τις θέσεις που υπηρέτησε με ακεραιότητα στην πολιτική της 
σταδιοδρομία. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. 

Ο ΙΣΑ έχει οργανώσει δράσεις ενίσχυσης
του πληττόμενου λαού της Ουκρανίας

Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους, για την 

απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου

Γ. Πατούλης : «Οφείλουμε ως χώρα να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας που 
δοκιμάζονται σκληρά»

Μία πρωτοβουλία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τον 
πληττόμενο Ουκρανικό λαό αναλαμβάνουν o Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με 
το ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, και 10 Δήμους της Αττικής.
Ειδικότερα την  Τρίτη 8 Μαρτίου, από τις 10:00 έως τις 
18:00, διοργανώνεται δράση συγκέντρωσης τροφίμων, 
φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης, προς το λαό της Ου-
κρανίας.
Οι Δήμοι που συμμετέχουν στη Δράση είναι οι εξής: Δήμος 
Αθηναίων, Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Γλυφάδας, Δήμος 
Ηρακλείου, Δήμος Κηφισιάς, Δήμος Νέας Σμύρνης, Δή-
μος Παλαιού Φαλήρου, Δήμος Παπάγου - Χολαργού, Δή-
μος Πειραιά, Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού.
Συγκεκριμένα τα είδη που θα συγκεντρωθούν είναι:
Κουβέρτες, υπνόσακοι, είδη ατομικής υγιεινής, παιδικές 
τροφές - γάλατα και φαρμακευτικό υλικό, όπως, αιμοστα-
τικά, αλοιφές εγκαυμάτων, αντιϊσταμινικά φάρμακα, αντι-
πυρετικά, αντισηπτικά, γάζες, αντιφλεγμονώδη, επιστρώ-
ματα, ισοθερμικές κουβέρτες,  λευκοπλαστ, παυσίπονα, 
σύριγγες με βελόνες, φλεβοκαθετήρες. (Ακολουθεί αναλυ-
τικός κατάλογος με τα είδη που θα χρειαστούν). 
Τα ακριβή σημεία συγκέντρωσης, στα οποία θα προσφερ-
θούν τα προαναφερθέντα αγαθά θα ανακοινωθούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: 
«Σ' αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες που βιώνει η Ουκρανία 
και οι Ουκρανοί πολίτες είναι χρέος μας να σταθούμε δί-
πλα τους, έμπρακτα, όπως και σε κάθε λαό που δοκιμάζε-
ται άδικα. Σε συνεργασία με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τον 
ΙΣΑ αλλά και 10 Δήμους της Αττικής μας, στήνουμε μία αλυ-
σίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τον Ουκρανικό λαό 
που τους θεωρούμε αδέρφια μας. Σ' αυτή την προσπάθεια 
θέλουμε συμμάχους μας τους πολίτες της Αττικής, οι οποί-
οι έχουν αποδείξει πως διαθέτουν υψηλά αντανακλαστικά 
ευαισθησίας και αλληλεγγύης, όποτε απαιτείται. Είμαστε 
βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούν με θέρμη στην πρωτοβου-
λία μας, σε αυτή την πράξη αγάπης και έμπρακτης στήριξη. 
Τώρα είναι η ώρα των πράξεων, για αυτό και εμείς ως Πε-
ριφέρεια Αττικής μαζί με τον ΙΣΑ έχουμε προχωρήσει και 
σε άλλες δράσεις, όπως είναι η διενέργεια rapid test και η 
ιατρική συνδρομή σε Ουκρανούς πρόσφυγες που φθάνουν 
στην Αττική και η δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενοδοχεία σε 
όσους το χρειάζονται. Παράλληλα θα σταλεί στην Ουκρα-
νία έμψυχο ιατρικό δυναμικό αλλά και ανθρωπιστική βο-
ήθεια με φάρμακα και υγειονομικό υλικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Προξενείου της Ουκρανίας». 

Δράση για τη συγκέντρωση βοήθειας προς την Ουκρανία
σε 10 Δήμους της Αττικής, διοργανώνουν ο ΙΣΑ,

η Περιφέρεια Αττικής και το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Γ. Πατούλης: « Στήνουμε μία αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τον Ουκρανικό 

λαό που δοκιμάζεται άδικα. Είναι η ώρα των πράξεων, είμαστε στο πλευρό τους»
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Γ. Πατούλης: «Με συνέπεια στηρίζουμε τις προληπτικές δράσεις με στόχο
τη θωράκιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών»

Η δράση συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα σε επιλεγμένα σημεία και δομές 
των δήμων της Αττικής

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η προσέλευση των πολιτών 
για δωρεάν rapid test, στο πλαίσιο της Δράσης του ΙΣΑ και 
της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, για την 
περίοδο 3/3/21 έως και 4/3/22 έχουν διενεργηθεί συνολι-
κά 66.872 rapid test σε όλη την Αττική, από τα κλιμάκια 
Ιατρών και Νοσηλευτών του Κέντρου Επιχειρήσεων.
Επισημαίνεται ότι από την αρχή του 2022 έως και τις 4/3/22 
έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 14.893 rapid test, ενώ 
μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή από 28/2/22 
έως και 4/3/22 τα δωρεάν rapid test έφθασαν τα 1.416. 
Οι δήμοι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν δωρεάν δι-
αγνωστικοί έλεγχοι κατά την προηγούμενη εβδομάδα 
ήταν οι εξής: Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω και Βύρωνα.
Σε δηλώσεις του ο Γ. Πατούλης επισήμανε σχετικά:
«Με συνέπεια στηρίζουμε τις προληπτικές δράσεις με στό-
χο τη θωράκιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των 
πολιτών. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας είναι 
ορατά και η ανταπόκριση του κόσμου μεγάλη. Σε συνερ-
γασία με τους Δήμους συνεχίζουμε τους εκτεταμένους δι-
αγνωστικούς ελέγχους για Covid μέχρι την οριστική νίκη 
μας απέναντι στην πανδημία».

Οι δράσεις του Κέντρου Επιχειρήσεων συνεχίζονται 
και αυτή την εβδομάδα ως εξής: 
 
Τρίτη 8/3
Δράση σε Δήμους για συγκέντρωση και διαχωρισμό τροφί-
μων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης προς το λαό της 
Ουκρανίας

Τετάρτη 9/3
-Δωρεάν rapid test στο Δήμο Καισαριανής,  Αίθουσα Δη-
μαρχείου, Βρυούλων 125 & Κλαζομενών, Καισαριανή, 9:30-
15:00 
-«Άσυλο Ανιάτων», Αγίας Ζώνης 39, Αθήνα

Πέμπτη 10/3
-Δωρεάν rapid test στο Δήμο Μεταμόρφωσης, Πλατεία του 
Ι. Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, απέναντι από το 
Δημαρχείο της Μεταμόρφωσης (Ι. Ράλλη), Μεταμόρφω-
ση, 9:30-15:00 
- Σε ΜΦΗ στον Άγιο Δημήτριο

Παρασκευή 11/3
-Δωρεάν rapid test στο Δήμο Αιγάλεω, Πολιτιστικό Κέντρο 
«Γιάννης Ρίτσος» (Δημαρχείου 17 και Κουντουριώτου), Αι-
γάλεω, 9:30-15:00
-Γηροκομείο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας 137, Αθήνα
Συντονιστής της Δράσης είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Υγεί-

ας Γ. Κεχρής, ενώ τους ελέγχους επιβλέπει  ο κ. Γιώργος 
Στεφανάκος Συντονιστής του Επιχειρησιακού Κέντρου του 
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής.
Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΟΔΥ και οι δια-
δικασίες που ακολουθούνται είναι απολύτως σύμφωνες με 
τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του. Επίσης, υπενθυμίζεται 
ότι για τη διενέργεια του ελέγχου δεν απαιτείται ραντε-
βού, παρά μόνον η αστυνομική ταυτότητα και ο ΑΜΚΑ.
Οι δήμοι στους οποίους διενεργήθηκαν δωρεάν rapid test 
από την αρχή της σχετικής Δράσης είναι συνολικά οι εξής: 
Περάματος, Μοσχάτου-Ταύρου, Σαλαμίνας, Καισαριανής, 
Χολαργού, Περιστερίου, Νέας Σμύρνης, Αμαρουσίου, Αγίας 
Παρασκευής, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Βριλησσίων, Μεταμόρ-
φωσης, Ωρωπού, Πετρούπολης, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, 
Αχαρνών, Πεύκης- Λυκόβρυσης, Ελευσίνας, Σπάτων-Αρτέμι-
δος, Μάνδρας, Ραφήνας-Πικερμίου, Ασπροπύργου, Χαλαν-
δρίου, Αιγάλεω, Πεντέλης, Κορυδαλλού, Γαλατσίου, Κηφι-
σιάς, Ζωγράφου, Φιλοθέης-Ψυχικού, Αίγινας, Νέας Φιλαδέλ-
φειας-Νέας Χαλκηδόνας, Δάφνης-Υμηττού, Παπάγου-Χολαρ-
γού, Παλαιού Φαλήρου, Κρωπίας, Μεγαρέων, Ηλιούπολης, 
Πόρου, Ύδρας, Αγκιστρίου, Πειραιά, Αγίων Αναργύρων-Κα-
ματερού, Φυλής, Αθηναίων και Βύρωνα. Παράλληλα, εκτός 
από τους Δήμους το Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Αττικής διενήργησε rapid test σε ουκρανούς πρόσφυγες, σε 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, καθώς και σε Ιδρύμα-
τα Περιθάλψεως ατόμων με νοητική υστέρηση.

Ξεπέρασαν τις 66.500 τα δωρεάν rapid test που έχουν 
διενεργηθεί από το Μάρτιο του 2021 έως σήμερα, στο πλαίσιο 

της σχετικής Δράσης του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
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Την ανάγκη για ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, με στρατηγικό σχεδιασμό και αξιοποίηση του υψη-
λά καταρτισμένου έμψυχου επιστημονικού δυναμικού, 
τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της 
ομιλίας του, στη σημερινή σύσκεψη, των Προέδρων των 
Ιατρικών Συλλόγων της χώρας που συγκάλεσε ο ΠΙΣ.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Μέσα από την πανδημία αντιληφθήκαμε πόσο σημαντι-
κή είναι η Πρωτοβάθμια περίθαλψη που αποτελεί βασικό 
πυλώνα του συστήματος υγείας. Αποτελεί υποχρέωση λοι-
πόν της κυβέρνησης, της πολιτείας και της κοινωνίας να 
στηρίξει και να χρηματοδοτήσει το Πρωτοβάθμιο Σύστημα 
Υγείας. Παράλληλα, απαιτείται στρατηγικός επανασχεδι-
ασμός,- στον οποίο όπως μαθαίνουμε προχωρά το Υπουρ-
γείο Υγείας-, για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και στόχο την 
ποιοτικότερη περίθαλψη για τον ασθενή. Είναι μια ευκαι-
ρία, με το ταμείο ανάκαμψης που πρέπει να αξιοποιήσου-
με, όπως προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση.
Είμαστε η μήτρα παραγωγής ιατρικού προσωπικού για 
όλον τον κόσμο. Πρέπει να προσελκύσουμε γιατρούς που 
έφυγαν όλα αυτά τα χρόνια και να κάνουμε την Ελλάδα, τη 
χώρα της υγείας. Η υγεία είναι πηγή ανάπτυξης. Αξιοποιώ-
ντας το καλό έμψυχο δυναμικό, μέσα από ένα συγκροτημέ-
νο σύστημα, θα μπορούσαν να έρχονται στη χώρα μας, οι 
παγκόσμιοι ασθενείς. 

Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι Υγεία χωρίς 
γιατρούς, δεν γίνεται. Για να συγκρατήσουμε στη χώρα μας 
το επιστημονικό δυναμικό θα πρέπει να τους διασφαλί-
σουμε αξιοπρεπείς επαγγελματικές συνθήκες.»

Την ανάγκη για ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, στη σύσκεψη των 

Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας
Γ. Πατούλης : «Υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται»
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Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Π. Δου-
φεξή στην οποία του επισημαίνει ότι ο Σύλλογος έγινε δέ-
κτης παραπόνων και καταγγελιών ιατρών-μελών του, καθώς 
εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα, διαπίστωσαν σήμερα 
το πρωί ότι έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότη-
τα. Όπως προκύπτει το ζήτημα αφορά ιατρούς με παράλληλη 
ασφάλιση και ενδεχομένως και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι 
καίτοι δεν έχουν αρρύθμιστες οφειλές, το ηλεκτρονικό σύ-
στημα στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τους εμφανίζει χωρίς ασφα-
λιστική ικανότητα. Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι το ζήτημα είναι εξαι-
ρετικά σοβαρό, καθώς εκτός από τους ίδιους έχουν απωλέσει 

την ασφαλιστική ικανότητα και τα εξαρτώμενα μέλη τους.
«Οι ιατροί όλως αιφνιδίως έχουν βρεθεί ανασφάλιστοι χωρίς 
καμία αιτία. Περαιτέρω, στους γιατρούς οι οποίοι έχουν πα-
ράλληλη ασφάλιση, έχουν καταλογιστεί εσφαλμένα εισφο-
ρές με την εκκαθάριση του έτους 2020, παρόλο που έχουν ήδη 
παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία τους και έχουν αποδοθεί 
στον ΕΦΚΑ.  Επειδή οι ανωτέρω δυσχέρειες χρήζουν άμεσης 
επίλυσης, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, προκειμένου 
να αποδοθεί άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα, σε όλους τους 
συναδέλφους που εντελώς αναίτια βρέθηκαν αίφνης σε αυτή 
την θέση», τονίζεται στην επιστολή του ΙΣΑ.

Επιστολή ΙΣΑ, στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, σχετικά
με την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας υγειονομικών 

ΕΦΚΑ – πρώην ΤΣΑΥ

Με αφορμή την έναρξη της Σαρακοστής ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, εκφράζει τις θερμές ευχές 
του για υγεία, αγάπη και ομόνοια σε όλους τους πολίτες και τους 
καλεί να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοή-
θειας για το δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό, η οποία θα πραγμα-
τοποιηθεί σε δήμους της Αττικής αύριο Τρίτη 8 Μαρτίου από 
τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα (παρακάτω παρουσιά-
ζονται αναλυτικά τα σημεία συγκέντρωσης). 
«Η Σαρακοστή αποτελεί μια ευκαιρία για σωματική και πνευμα-
τική κάθαρση. Ωστόσο τις δύσκολες αυτές ώρες για την Ανθρω-
πότητα, την Ουκρανία και την Ευρώπη, η ευχή μας για ειρήνη και 
τερματισμό του πολέμου είναι καθολική. Αυτές τις ημέρες είναι 
σημαντικό να βρισκόμαστε δίπλα και αλληλέγγυοι στους συναν-
θρώπους μας. Για το λόγο αυτό αύριο Τρίτη 8 Μαρτίου  η Περιφέ-
ρεια Αττικής, σε συνεργασία με το ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και Δήμους της Αττικής πραγματοποι-
ούμε δράση συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Σας καλώ 
να συμβάλλετε και εσείς προκειμένου να αποτελέσουμε όλοι 
μια ισχυρή αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τον Ου-
κρανικό λαό που δοκιμάζεται άδικα», δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης. 

Είδη πρώτης ανάγκης 
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν είναι: Κουβέρτες, υπνόσακοι, 
είδη ατομικής υγιεινής, παιδικές τροφές, γάλατα, πάνες και 
φαρμακευτικό υλικό, όπως, αιμοστατικά, αλοιφές εγκαυμάτων, 

αντιϊσταμινικά φάρμακα, αντιπυρετικά, αντισηπτικά, γάζες, 
αντιφλεγμονώδη, επιστρώματα, ισοθερμικές κουβέρτες, λευκο-
πλάστ, παυσίπονα, σύριγγες με βελόνες, φλεβοκαθετήρες. (Πα-
ρακάτω αναφέρεται αναλυτικά ο κατάλογος των φαρμάκων και 
του υγειονομικού υλικού). 

Δήμοι που συμμετέχουν και σημεία συγκέντρωσης 
Στη δράση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, από τις 10:00 
έως τις 18:00, οι πολίτες καλούνται να προσφέρουν είδη πρώ-
της ανάγκης. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στους παρακάτω 
δήμους: 
Αθηναίων -  Δημαρχείο (Πλατεία Κοτζιά),
Αμαρουσίου -  Δημαρχείο (Βασ. Σοφίας 9 & Τ.Κ. Δημητρίου Μό-
σχα),
Γλυφάδας -  Δημαρχείο (Άλσους 15),
Ηρακλείου -  Δημαρχείο (Στ. Καραγιώργη 2 & Μαρίνου Αντύπα),
Κηφισιάς -  Γ' ΚΑΠΗ  Κηφισιάς (Αγραύλης και Κηφισού, Νέα Κη-
φισιά),
Νέας Σμύρνης -  Δημαρχείο (Λεωφ. Συγγρού 193 - 195),
Παλαιού Φαλήρου - Δημαρχείο (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος),
Παπάγου - Χολαργού -  Δημαρχείο (Λεωφ. Περικλέους 55),
Πειραιά -  Γραφείο Εθελοντισμού ΚΟΔΕΠ (Πλατεία Κοραή 1),
Φιλοθέης - Ψυχικού - Ι. Ν. Αγίας Σοφίας (κοινότητα Ψυχικού).
Αγίας Παρασκευής – Δημαρχείο (Λεωφ. Μεσογείων 417),
Μεταμόρφωσης –  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προα-
γωγής Δημόσιας Υγείας (Κορίνθου 21),
Νέας Ιωνίας – Δημαρχείο (Αγίου Γεωργίου 40).

Ευχές του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής
Γ. Πατούλη για καλή Σαρακοστή και έκκληση για συμμετοχή 
στην αυριανή δράση συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας

Γ. Πατούλης: «Με την ευχή να έχουμε καλή Σαρακοστή με υγεία, σας καλώ όλους,
τις δύσκολες αυτές ώρες να αποτελέσουμε μια ισχυρή αλυσίδα ανθρωπιάς

και αλληλεγγύης για τον Ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται άδικα»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώθηκε από τον ΕΦΚΑ 
ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε ανακύψει με 
την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας ιατρών μελών 
του. Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος είχε κάνει χθες σχετική 

παρέμβαση στη διοίκηση του Φορέα.

Ο ΙΣΑ θα παρακολουθεί το θέμα για να παρέμβει εκ νέου 
εάν χρειασθεί. 

Μετά από παρέμβαση του ΙΣΑ, αποκαταστάθηκε
το πρόβλημα με την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας 

ιατρών μελών του
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Το ΔΣ του ΙΣΑ καταδικάζει την εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ου-
κρανία και ζητά τον άμεσο τερματισμό του πολέμου. 
Οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας παραβιάζουν θεμελιώδεις 
αρχές του Διεθνούς Δικαίου και προσβάλλουν βάναυσα τις κοινές ευρω-
παϊκές μας αξίες. 
Πέραν όμως της κατάφωρης παραβίασης της Διεθνούς Νομιμότητας, ταυ-
τόχρονα προσβάλλεται το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, με τις βάναυσες 
επιθέσεις που εκδηλώνονται από τον στρατό εισβολής κατά αμάχων, στο 
σύνολο της ουκρανικής επικράτειας. 
Μας προκαλεί αγανάκτηση και αποτροπιασμό ο θάνατος εκατοντάδων 
αμάχων και ο τραυματισμός πολλών άλλων, ιδιαίτερα όταν ανάμεσα σε 
αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν, περιλαμβάνονται και 
παιδιά. 
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που στο διάβα της Ιστορίας της έχει βρεθεί πολ-
λές φορές αντιμέτωπη με τις αυθαίρετες συμπεριφορές υπέρτερων και 
ισχυρότερων δυνάμεων και έχουμε πληρώσει βαρύ φόρο αίματος για να 
είμαστε σήμερα ελεύθεροι. 
Είναι ιστορική κληρονομιά και συνειδητή επιλογή να υπηρετούμε με συ-
νέπεια τις αρχές της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της ειρηνικής συνύ-
παρξης των λαών και του σεβασμού στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. 
Είμαστε ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, απέναντι σε 
κάθε αυταρχικό ηγέτη ή καθεστώς, που επιχειρεί με τη βία να επαναχαρά-

ξει τα σύνορα του κόσμου.
Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν μπορούν να ανεχτούν καμμίας μορφής ανα-
θεωρητισμό, ιδιαίτερα καθώς ακόμα παραμένει ανοιχτή η πληγή της Κύ-
πρου με την παράνομη κατοχή του 40% του εδάφους της από τους «επιτή-
δεια ουδέτερους» γείτονές μας, που αμφισβητούν τις διεθνείς συνθήκες, 
αυτές που καθορίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Ο ΙΣΑ, ως κομμάτι του Ελληνισμού και τόπος στον οποίο γεννήθηκε η Δη-
μοκρατία, στέκεται αυτή την ιστορική συγκυρία στο πλευρό του ουκρανι-
κού λαού και συντάσσεται με τις δυνάμεις που υπηρετούν την Ειρήνη, τη 
Δημοκρατία και το Διεθνές Δίκαιο. 
Ο ΙΣΑ πρωτοστατεί στις δράσεις για τη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας 
που θα σταλεί στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, ενώ ήδη βρίσκε-
ται στην «πρώτη γραμμή» της προσπάθειας για τη φιλοξενία προσφύγων, 
που επέλεξαν τη χώρα μας ως ασφαλές καταφύγιο.
Ζητάμε να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος, να επιλυθούν με ειρηνικό τρόπο 
οι όποιες διαφορές και να γίνει από όλες τις πλευρές σεβαστό το δικαίωμα 
κάθε χώρας να επιλέγει εκείνη τους συνεργάτες και τους συμμάχους της. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                    Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή όσα ανακοινώθηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας, για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας τονίζει ότι πάγια θέση του ΙΣΑ είναι η ελεύθερη επιλογή ιατρού 
από τον ασθενή και η συμμετοχή όλων των ιατρών, με αμοιβή κατά 
πράξη και περίπτωση και χωρίς υποχρεωτικό σύστημα παραπομπών 
(gatekeeping).

Ο εξειδικευμένος ιατρός είναι βασικός πυλώνας ενός σύγχρονου συ-
στήματος ΠΦΥ. Σε όσα συστήματα έχει εφαρμοστεί το gatekeeping 

έχουν αποτύχει παταγωδώς.
Η χώρα μας διαθέτει υψηλά εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που θα 
συνεχίσει να οδηγείται στη μετανάστευση και να στηρίζει τα συστήμα-
τα υγείας των υπολοίπων χωρών, την ώρα που ο Έλληνας ασθενής θα 
στερείται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.
Σημειώνεται ότι το προεδρείο του ΙΣΑ επικοινώνησε με την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία δεσμεύθηκε ότι θα ξεκινήσει 
διάλογος με τον ιατρικό κόσμο για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου και 
αξιόπιστου συστήματος ΠΦΥ.

Ψήφισμα του ΙΣΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ΙΣΑ ζητά να ξεκινήσει διάλογος για την οικοδόμηση ενός 
σύγχρονου συστήματος ΠΦΥ, με ελεύθερη επιλογή ιατρού

από όλους τους ασθενείς

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης μαζί 
με κλιμάκια  Ιατρών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας, αύριο Παρασκευή 
1 Απριλίου και ώρα 10 το πρωί, θα μεταβεί στο σχολικό κτήριο που 
βρίσκεται επί της οδού Αριστομένους 78 στην Πλατεία Αττικής, όπου 

φοιτούν 40 παιδιά από την Ουκρανία. 
Τα κλιμάκιο Ιατρών, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του κ. Πατούλη, θα 
πραγματοποιήσει προσυμπτωματικούς ιατρικούς ελέγχους στα παιδιά και 
ακολούθως ο Περιφερειάρχης θα τους διανείμει τσάντες με σχολικά είδη.

Ιατρικούς ελέγχους σε παιδιά από την Ουκρανία που φοιτούν σε 
σχολείο της Αττικής, θα πραγματοποιήσουν αύριο Παρασκευή

1 Απριλίου κλιμάκια Ιατρών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 

Ιατρικούς ελέγχους σε παιδιά από την Ουκρανία
θα πραγματοποιήσουν αύριο Τετάρτη κλιμάκια Ιατρών

του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής

Απάντηση σε δημοσίευμα το Μέσου σας, σχετικά με καταγγελία 
που κοινοποιήθηκε στον ΙΣΑ

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης μαζί με κλι-
μάκια  Ιατρών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας, αύριο Τετάρτη 13 Απριλίου 
και ώρα 8 το πρωί, θα μεταβεί στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου 
Ζωγράφου στη Ραφήνα (Οδός Τζον Κένεντυ) όπου διαμένουν παιδιά από 
την Ουκρανία. 

Τα κλιμάκιο Ιατρών, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του κ. Πατούλη, θα 
πραγματοποιήσει προσυμπτωματικούς ιατρικούς ελέγχους στα παιδιά και 
ακολούθως ο Περιφερειάρχης θα τους διανείμει τσάντες με σχολικά είδη.
Στη δράση έχουν κληθεί θα παραστούν επίσης οι Δήμαρχοι Ζωγράφου, 
Β. Θώδας  και Ραφήνας Πικερμίου Ευαγ. Μπουρνούς.

Η συγκεκριμένη καταγγελία, συζητήθηκε εκτενώς στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σε πρόσφατη συνεδρίασή του. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΣΑ που δεν εί-
ναι υπάλληλοι, ούτε πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δικαιούνται 
να ασκούν το ιδιωτικό επάγγελμα και μπορούν να αναλαμβάνουν υποθέσεις 
από οποιονδήποτε άλλον αμειβόμενοι είτε ανά υπόθεση, είτε με άλλον τρό-
πο, πλην υποθέσεων τρίτων κατά των μελών του ή υποθέσεων των μελών του, 

κατά του Ν.Π. Επίσης δεν δικαιούνται να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υπό-
θεση στην οποία άμεσα ή έμμεσα εμπλέκεται ο ΙΣΑ. Η εν λόγω υπόθεση, δεν 
εμπίπτει σε καμία εκ των ανωτέρων περιπτώσεων. Συνεπώς ο κ. Πατούλης, 
διαχειρίστηκε την καταγγελία, με πλήρη διαφάνεια και εισήγαγε το θέμα στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, το οποίο και αποφάνθηκε σχετικώς.

Ουδεμία σιγή ιχθύος.
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Στις υγειονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία 
και στην ανάγκη να προστατευθεί η δημόσια υγεία, ανα-
φέρθηκε μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, στο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Δημόσιας, το οποίο γίνεται στην Αθήνα (28/2 - 2/3 
2022), με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων του χώ-
ρου, παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων κ. Ά. Συρίγου. Το Συνέδριο διοργανώνεται από την 

Ελληνική Εταιρία Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) και το Φόρουμ 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, υπό την προε-
δρεία της Ομότιμης Καθηγήτριας ΕΣΔΥ κ. Τζένης Κουρέα 
– Κρεμαστινού.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, επεσήμανε τα εξής:
«Οι δραματικές πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία, έχουν 
και μία σοβαρή υγειονομική πτυχή που προκαλεί ανησυ-
χία. Η διασπορά του κορονοϊού που η Ρωσία κατέγραφε το 
διάστημα πριν από την εισβολή, τα ανησυχητικά επιδημι-
ολογικά δεδομένα της Ουκρανίας καθώς και πολλών πρώ-
ην Ανατολικών χωρών, σε συνδυασμό με το μεγάλο κύμα 
προσφύγων που θα μετακινηθούν από την εμπόλεμη ζώνη 
προς την Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει 
κίνδυνος να ανατρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Την 
ώρα που η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι βαδίζουμε, 
επιτέλους, προς την έξοδο από την υγειονομική κρίση και 
η ανθρωπότητα εύχεται να μην υπάρξει νέα μετάλλαξη 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και επίφοβο το γεγονός πιθανής 
αναζωπύρωσης της πανδημίας στην καρδιά της Ευρώπης 
κάτω από συνθήκες πολέμου που έτσι κι αλλιώς ευνοούν 
τις μεγάλες επιδημίες. Θα πρέπει λοιπόν ως χώρα να δεί-
ξουμε αυτοσυγκράτηση, στην χαλάρωση των μέτρων δη-
μιουργώντας συνθήκες ασφαλείας για τη δημόσια υγεία. 
Αυτή την ώρα είναι ακόμα πιο σημαντική η ενίσχυση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και η ατομική ευ-
θύνη, για την διασφάλιση της δημόσια υγείας». 

Το long covid 
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, αναφέρθηκε στις επιπτώ-
σεις του long covid. «Oι επιδημίες, όπως χαρακτηριστικά 
λέγεται έχουν μακριές ουρές, βιολογικά, ψυχολογικά, οικο-
νομικά και κοινωνικά.H αντιμετώπιση του long covid είναι 
ο δεύτερος βραχίονας δράσης του δικτύου της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας για το Covid-19 που έχει αναπτύξει 
ο ΙΣΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα 
με τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πάνω από 200 
συμπτώματα που παραμένουν για μήνες μετά την λοίμωξη, 
σε δέκα συστήματα οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του 
δέρματος, του εγκεφάλου, της καρδιάς και του εντέρου. Ενώ 
για έναν χρόνο, μετά την λοίμωξη, οι ασθενείς διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιαγγειακά προβλή-
ματα. Την ίδια ώρα είναι χρέος της κοινωνίας μας να ανα-
γνωρίσει την μεγάλη ανάγκη αντιμετώπισης των διαταρα-
χών ψυχικής υγείας, το μεγάλο μαζικό τραύμα, όπως απο-
καλούν την πανδημική εμπειρία του αιώνα μας. Θα πρέπει 
λοιπόν με σταθερά βήματα, να οργανώσουμε ένα σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και να  αξιοποιήσουμε τις 
καινοτομίες που εισήχθησαν ως απάντηση στην πανδημία, 
για να καταστεί το σύστημα Δημόσιας Υγείας της χώρας πιο 
ανθεκτικό και ικανό να ανταποκριθεί στις τωρινές αλλά και 
στις μελλοντικές προκλήσεις». 

Στις υγειονομικές επιπτώσεις του πολέμου
στην Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ,
στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, στο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Δημόσιας Υγείας

Γ. Πατούλης: «Επίφοβη η πιθανή αναζωπύρωση της πανδημίας στην καρδιά της Ευρώπης 
κάτω από συνθήκες πολέμου, που έτσι κι αλλιώς ευνοούν τις μεγάλες επιδημίες»
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Γ. Πατούλης: « Η αλληλεγγύη έχει το «πρόσωπο» των δεκάδων πολιτών της Αττικής. 
Μαζί τους στήσαμε μία αλυσίδα ανθρωπιάς για τον Ουκρανικό λαό στο οποίο

θα είμαστε δίπλα όσο καιρό δοκιμάζονται άδικα»

Μέχρι και τις 6 το απόγευμα η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης
σε επιλεγμένα σημεία στους 10 Δήμους της Αττικής

Ιδιαίτερα θερμή και συγκινητική είναι η ανταπόκριση των 
πολιτών στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία 
με το ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών 
και 10 Δήμους της Αττικής με στόχο τη συγκέντρωση ανθρω-
πιστικής βοήθειας προς τον Ουκρανικό λαό.
Από το πρωί πλήθος πολιτών συρρέουν στα επιλεγμένα ση-
μεία στους 10 Δήμους της Αττικής, προσφέροντας τρόφιμα, 
φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.
Οι Δήμοι που συμμετέχουν στη Δράση είναι οι εξής: Δήμος 
Αθηναίων, Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Γλυφάδας, Δήμος 
Ηρακλείου, Δήμος Κηφισιάς, Δήμος Νέας Σμύρνης, Δήμος 
Παλαιού Φαλήρου, Δήμος Παπάγου - Χολαργού, Δήμος 
Πειραιά, Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης  
επισκέφθηκε σήμερα το Δημαρχείο Ν. Σμύρνης, το οποίο εί-
ναι ένα από τα σημεία συγκέντρωσής του υλικού, προκειμέ-
νου να επιβλέψει τη διαδικασία, ενώ είχε την ευκαιρία να συ-
νομιλήσει με εθελοντές που συμμετέχουν στη Δράση, αλλά 
και πολίτες τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για το υψηλό 
αίσθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που επιδεικνύουν. 
Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δ. Ν. Σμύρνης Π. Γιατζίδης. 
Επισημαίνεται πως η δράση συγκέντρωση ανθρωπιστικής 
βοήθειας θα ολοκληρωθεί στις 6 σήμερα το απόγευμα και τα 
είδη που συγκεντρώνονται είναι:
Κουβέρτες, υπνόσακοι, είδη ατομικής υγιεινής, παιδικές 
τροφές - γάλατα και φαρμακευτικό υλικό, όπως, αιμοστατι-

κά, αλοιφές εγκαυμάτων, αντιισταμινικά φάρμακα, αντιπυ-
ρετικά, αντισηπτικά, γάζες, αντιφλεγμονώδη, επιστρώματα, 
ισοθερμικές κουβέρτες,  λευκοπλαστ, παυσίπονα, σύριγγες 
με βελόνες, φλεβοκαθετήρες. (Ακολουθεί αναλυτικός κατά-
λογος με τα είδη που χρειάζονται και τα σημεία συγκέντρω-
σης σε κάθε Δήμο).
Σε δηλώσεις του ο Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
Η αλληλεγγύη έχει το «πρόσωπο» των δεκάδων πολιτών της 
Αττικής. Η θερμή τους ανταπόκριση στην πρόσκληση ανθρω-
πιάς που τους απευθύναμε είναι συγκινητική και μας δίνει 
κουράγιο για να συνεχίσουμε και με άλλες ανάλογες δράσεις. 
Θέλω να τους ευχαριστήσω όπως και το ΟΛΟΙ ΜΑΖΊ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ για την καλή συνεργασία που έχουμε διαχρονικά, καθώς 
και τους Δήμους της Αττικής και προσωπικά τους Δημάρχους 
που συμμετέχουν στη Δράση. Παράλληλα να συγχαρώ και να 
ευχαριστήσω τους Ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
που κάνουν τη διαλογή των φαρμάκων για να φθάσουν στους 
αποδέκτες τους.
Μαζί τους στήσαμε μία αλυσίδα ανθρωπιάς για τον Ουκρανι-
κό λαό στο οποίο θα είμαστε δίπλα όσο καιρό δοκιμάζονται 
άδικα. Στόχος μας να προσφέρουμε κάθε βοήθεια που χρει-
άζεται ο πληττόμενος Ουκρανικός λαός  και συγχρόνως να 
φθάσουν με ασφάλεια και έγκαιρα μέχρι και το τελευταίο 
κουτί τα φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώ-
νουμε. Επιθυμούμε επίσης να στείλουμε όλοι μαζί ένα ηχη-
ρό μήνυμα τερματισμού του πολέμου, ώστε οι άνθρωποι να 
επανέλθουν στην ομαλή τους ζωή σε συνθήκες ειρήνης. 

Θερμή ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία
της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με το ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και 10 Δήμους

της Αττικής για τη συγκέντρωση βοήθειας προς την Ουκρανία
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Τώρα είναι η ώρα των πράξεων, για αυτό και εμείς ως Περι-
φέρεια Αττικής μαζί με τον ΙΣΑ έχουμε προχωρήσει και σε άλ-
λες δράσεις, όπως είναι η διενέργεια rapid test και η ιατρική 
συνδρομή σε Ουκρανούς πρόσφυγες που φθάνουν στην Ατ-
τική και η δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενοδοχεία σε όσους το 
χρειάζονται. Παράλληλα θα σταλεί στην Ουκρανία έμψυχο 
ιατρικό δυναμικό αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια με φάρμα-
κα και υγειονομικό υλικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προξε-
νείου της Ουκρανίας. 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ν. Σμύρνης Π. Για-
τζίδης επισήμανε τα εξής:
Βρισκόμαστε σήμερα στη Νέα Σμύρνη, έξω από το Δημαρ-
χείο, προκειμένου να συγκεντρώσουμε υγειονομικό υλικό 
αλλά και είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης για το δοκι-
μαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Οι πολίτες της Νέας Σμύρνης 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Ήδη από μέρες ζητούσαν να γίνει 
αυτή η δράση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και 
τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη και με την υποστήριξη του 
τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. 
Προσπαθούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον δοκιμαζόμενο 
λαό της Ουκρανίας προκειμένου όσο το δυνατόν να απαλύ-
νουμε το δράμα το οποίο ζει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε 

τους πολίτες της Νέας Σμύρνης  για τα είδη που προσφέρουν. 
Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να συμβάλουμε όσο το δυνα-
τόν αποτελεσματικότερα και να φτάσουν στους πολίτες της 
Ουκρανίας τα αγαθά αυτά.
Δήμοι που συμμετέχουν και σημεία συγκέντρωσης
Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στους παρακάτω δήμους:
Αθηναίων –  Δημαρχείο (Πλατεία Κοτζιά),
Αμαρουσίου –  Δημαρχείο (Βασ. Σοφίας 9 & Τ.Κ. Δημητρίου 
Μόσχα),
Γλυφάδας –  Δημαρχείο (Άλσους 15),
Ηρακλείου –  Δημαρχείο (Στ. Καραγιώργη 2 & Μαρίνου Αντύ-
πα),
Κηφισιάς –  Γ’ ΚΑΠΗ  Κηφισιάς (Αγραύλης και Κηφισού, Νέα 
Κηφισιά),
Νέας Σμύρνης –  Δημαρχείο (Λεωφ. Συγγρού 193 – 195),
Παλαιού Φαλήρου – Δημαρχείο (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος),
Παπάγου – Χολαργού –  Δημαρχείο (Λεωφ. Περικλέους 55),
Πειραιά –  Γραφείο Εθελοντισμού ΚΟΔΕΠ (Πλατεία Κοραή 1),
Φιλοθέης – Ψυχικού – Ι. Ν. Αγίας Σοφίας (κοινότητα Ψυχικού).
Αγίας Παρασκευής – Δημαρχείο (Λεωφ. Μεσογείων 417),
Μεταμόρφωσης –  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προ-
αγωγής Δημόσιας Υγείας (Κορίνθου 21),
Νέας Ιωνίας – Δημαρχείο (Αγίου Γεωργίου 40).
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Γ. Πατούλης: «Πιστεύουμε σθεναρά, σε μια ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
που αποτελεί βασικό πυλώνα, για κάθε σύγχρονο σύστημα υγείας»

Τις θέσεις του ΙΣΑ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συζή-
τησε το Δ.Σ. του Συλλόγου, με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύ-
ρη, ο οποίος έκανε παρέμβαση, στο πλαίσιο της σημερινής 
συνεδρίασης του Δ.Σ. Τονίστηκε ότι πάγια θέση του ΙΣΑ είναι 
η ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον ασθενή και η συμμετοχή 
όλων των ιατρών, με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και χω-
ρίς υποχρεωτικό σύστημα παραπομπών. Επίσης τέθηκε από τα 
μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ, το σοβαρό ζήτημα της συνταγογράφησης 
φαρμάκων και εξετάσεων στους ανασφάλιστους αποκλειστικά 
από τις δημόσιες δομές που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην 
ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας δεσμεύθηκε ότι θα 
υπάρξει διαβούλευση με τους εκπροσώπους του ιατρικού κό-
σμου καθώς πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αγκαλιάσει ο για-
τρός την μεταρρύθμιση. Ορίστηκε μάλιστα, μια σειρά συναντή-
σεων με το Δ.Σ. του ΙΣΑ προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση των 

απόψεων πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε ότι υγεία χωρίς γιατρούς 
δεν γίνεται και επεσήμανε την ανάγκη για τη συγκρότηση ενός 
αξιόπιστου και σύγχρονου συστήματος ΠΦΥ.
«Πιστεύουμε σθεναρά, σε μια ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, που αποτελεί βασικό πυλώνα για κάθε σύγχρονο σύστη-
μα υγείας, γεγονός που αποδείχθηκε περίτρανα και στη μεγάλη 
υγειονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα μας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, για ένα σύγχρονο σύστημα ΠΦΥ είναι η συμμετο-
χή όλων των γιατρών και η  ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών 
στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας 
μας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον προσυμπτωματικό έλεγ-
χο και την πρόληψη μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα και με 
τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ.»

Παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Θ. Πλεύρη,
στο χθεσινό Δ.Σ. του ΙΣΑ, για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας

Την ανάγκη για ένα ισχυρό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, με τη συμμετοχή όλου του ιατρικού κόσμου, τόνισε ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της παρέμβασής 
του, στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο ΠΙΣ, με τον Υπουργό Υγείας 
Θ. Πλεύρη, παρουσία του Προεδρείου του ΙΣΑ, ΙΣΠ και ΙΣΘ.
Ο Υπουργός Υγείας αποδέχθηκε το αίτημα που διατύπωσε ο Πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβα-
ση των ασθενών στους εξειδικευμένους ιατρούς, χωρίς παρα-
πεμπτικό (gatekeeping), με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το παραπεμπτικό από τον οικο-
γενειακό-προσωπικό θεράποντα ιατρό θα είναι απαραίτητο μόνο 
για την πρόσβαση του ασθενή στις δευτεροβάθμιες δημόσιες 
δομές και όχι για την επίσκεψη στους εξειδικευμένους ιατρούς.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, αναφέρθηκε επίσης στο μεγάλο πρόβλημα 
που έχει δημιουργηθεί με τη συνταγογράφηση στους ανασφάλι-
στους αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας και ζήτησε 
να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Όπως επεσήμανε πολ-
λοί πολίτες έχουν ταλαιπωρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστη-

μα καθώς φαίνονται ως ανασφάλιστοι, λόγω προβλήματος του 
ηλεκτρονικού συστήματος. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
έθεσε στον Υπουργό Υγείας, το σοβαρό ζήτημα του Clawback 
που απειλεί τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών Φορέων της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Από την πλευρά του, ο κ. Πλεύρης άκουσε τα αιτήματα που δι-
ατυπώθηκαν και δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει διάλογος με τους 
εκπροσώπους του ιατρικού κλάδου πριν κατατεθεί το νομοσχέ-
διο για την ΠΦΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η στήριξη του 
ιατρικού κόσμου.
«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι βασικός πυλώνας κάθε 
σύγχρονου συστήματος Υγείας. Θέλουμε ένα αξιόπιστο και βι-
ώσιμο σύστημα που θα διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση 
όλων των ασθενών στο υψηλά εξειδικευμένο ιατρικό προσω-
πικό της χώρας. Πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στην πρόληψη 
και στην αγωγή υγείας κάτι στο οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο», τόνισε ο Πρόε-
δρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης. 

Τις προτάσεις του ΙΣΑ, για ένα βιώσιμο σύστημα ΠΦΥ, παρουσίασε 
ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης, στην παρέμβασή του, στη σημερινή 

σύσκεψη, με τον Υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη που συγκάλεσε ο ΠΙΣ

Γ. Πατούλης: «Θέλουμε ένα αξιόπιστο σύστημα που θα διασφαλίζει την ελεύθερη 
πρόσβαση όλων των ασθενών στο υψηλά εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της χώρας»

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης σας προσκαλεί σε διαδικτυακή 
ενημερωτική συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, 
κα Μ. Γκάγκα, με θέμα τη χορήγηση των νέων αντιϊικών φαρμάκων 
κατά της COVID-19 (PAXLOVID), καθώς και την χρήση της σχετικής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγησή τους. 
Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ, την 
ΤΕΤΑΡΤΗ, 30/3/2022 και ώρα 2:15 μμ. Οι κωδικοί σύνδεσης θα 
σας αποσταλούν με e-mail και SMS. 

Πρόσκληση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη
σε ενημέρωση από την Αν. Υπουργό Υγείας, κ. Μίνα Γκάγκα,

για την χορήγηση των νέων αντιϊικών φαρμάκων
για την COVID-19
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Γ. Πατούλης: «Στηρίζουμε τα θύματα και υποστηρίζουμε το δικαίωμά τους στη ζωή
και στην ελευθερία»

Με επιτυχία πραγματοποιείται τριήμερη δράση του ΙΣΑ,
για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 

Με σύνθημα "Η γυναίκα δίνει ζωή! Η βία τη σκοτώνει" έλαβε 
χώρα η ενδιαφέρουσα δράση του ΙΣΑ, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής, για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής 
βίας, στο Μετρό Συντάγματος και στον Πεζόδρομο της Ερμού. 
Στόχος της σχετικής καμπάνιας, η οποία υλοποιείται με πρωτο-
βουλία του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη και με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε ζητήματα βίας κατά των γυναικών και η ενθάρρυν-
σή τους να «Σπάσουν τη Σιωπή τους». 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, με αφορμή τη 
σχετική πρωτοβουλία δήλωσε: 
«Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ζήτημα που μας αφορά 
όλους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να γίνεται αποδεκτό. Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί 
μια ισχυρή ασπίδα προστασίας και να βοηθήσουμε να σπάσει η 
σιωπή, τόσο εκείνων που την έχουν υποστεί, όσο και εκείνων 
που γνωρίζουν και δεν το καταγγέλλουν. Θα πρέπει όλοι μαζί, 
η Πολιτεία, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες, ενωμένοι να δημι-
ουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες όπου δεν θα υπάρχει χώρος 

να αναπτυχθεί τέτοια μορφή βίας. Συχνά αυτή η μορφή βίας 
κρύβεται πίσω από τον φόβο και δυστυχώς θεριεύει. Η Περι-
φέρεια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι εδώ για να 
βοηθήσουν όλες εκείνες και όλους εκείνους που αποφασίζουν να 
σπάσουν τη σιωπή τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια Αττικής μέσω του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτεί δέκα δομές και συμβουλευτικά 
κέντρα για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας. Μάλιστα 
οι ωφελούμενες ξεπερνούν τις 5.000. Σημαντική είναι και η 
συμβολή του τετραψήφιου αριθμού 1110, ο οποίος τέθηκε σε 
λειτουργία κατά την περίοδο της πανδημίας. Ένα μεγάλο ποσο-
στό από τους πολίτες που έχουν απευθυνθεί στο τηλεφωνικό 
κέντρο έχουν καταγγείλει φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας 
με θύμα κυρίως την γυναίκα». 
Στο πλαίσιο της δράσης διανεμήθηκαν ενημερωτικό υλικό και 
λουλούδια ενώ στο σημείο βρέθηκαν τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ Γ. 
Κεχρής Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Π. Λεονάρδου Εντεταλ-
μένη Περιφερειακή Σύμβουλος καθώς και οι Αντιπεριφερειάρ-
χες Γ. Δημόπουλος και Δ. Νάνου. 
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή, στον Υπουργό 
Υγείας κ. Θ. Πλεύρη, Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης κ. 
Α. Γεωργιάδη και Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκη, με την οποία ζητά την 
έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στην Π.Φ.Υ.
Ειδικότερα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι με απόφαση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λαμ-
βάνει την πρωτοβουλία να ζητήσει από όλους τους αρμοδίους 
υπουργούς, μία συντονισμένη προσπάθεια στήριξης των μαχό-
μενων ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
«Είναι όλοι εκείνοι που αθόρυβα συνέβαλαν στην πανδημία, εκεί-
νοι που στηρίζουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης διαχρονι-
κά, αλλά και εκείνοι που υπό τις παρούσες συνθήκες κινδυνεύ-
ουν να αφανιστούν. Δεν θέλουμε ως ιατρικό σώμα να έχουμε άλ-
λες απώλειες προς τις χώρες του εξωτερικού. Θεωρούμε ότι ήρθε 
η ώρα έμπρακτα η Πολιτεία να αναγνωρίσει την προσφορά τους 
στην κοινωνία». 
Τα φλέγοντα και επίκαιρα σήμερα ζητήματα ή αιτήματα είναι 
κατά την κρίση μας, τα ακόλουθα:
• Η οικονομική τους στήριξη και ανάγκη χρηματοδότησής τους 
(clawback, αυξημένες λειτουργικές δαπάνες).
• Να συμπεριληφθούν οι ιατροί και οι ιατρικές εταιρείες πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας στα νέα αναπτυξιακά προγράμματα 
(ΕΣΠΑ).

• Η καλύτερη λειτουργία των φορέων ΠΦΥ με γνώμονα την ποιό-
τητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Η μη περικοπή της σύνταξης παλαιών συνταξιούχων που εργά-
ζονται.
• Το δικαίωμα συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους.
Ο ΙΣΑ καταλήγει τονίζοντας ότι προσβλέπει σε μία άμεση συνά-
ντηση με τους Υπουργούς καθώς και στη δημιουργία ομάδων ερ-
γασίας για την επίλυση των προβλημάτων, όπου κριθεί αναγκαίο. 
Παράλληλα το Δ.Σ του ΙΣΑ αποφάσισε την ανάθεση σε αναγνωρι-
σμένη εταιρία την αντικειμενική κοστολόγηση των ιατρικών πρά-
ξεων και εξετάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
των Φορέων.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε 
τα εξής:
«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι ο βασικός πυλώνας κάθε 
σύγχρονου συστήματος υγείας γεγονός που απεδείχθη και κατά 
τη μεγάλη υγειονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα μας. Πι-
στεύουμε σθεναρά, σε μια ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
για τον τόπο μας, οργανωμένη σε διεπιστημονικές ομάδες και με 
καινοτόμους ρόλους, για επαγγελματίες υγείας, εξοπλισμένη με 
ψηφιακή τεχνολογία. Στην στρατηγική αυτή, η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση μπορεί και πρέπει να παίξει κυρίαρχο ρόλο».

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στους συναρμόδιους Υπουργούς,
ζητά τη στήριξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γ. Πατούλης : «Η υγειονομική κρίση ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας που τοποθετείται στον πυρήνα των σύγχρονων και αποδοτικών 

συστημάτων υγείας»

Η Ελλάδα τιμά, σήμερα, τη διπλή γιορτή του Γένους μας: Την επέ-
τειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας και την ημέρα του Ευαγγελισμού. 
Από τη διπλή αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, 
μπορούμε να αντλούμε διαχρονικά διδάγματα, αρχές και αξίες, 
ενώ παράλληλα αποτίνοντας τις οφειλόμενες τιμές αναγνωρί-
ζουμε τον υπέρτατο αγώνα όλων εκείνων των ηρώων που πίστε-
ψαν, πάλεψαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία.
Το φωτεινό παράδειγμα των προγόνων μας, αποτελεί οδηγό και 
φάρο για όλους μας υπενθυμίζοντας ότι, με ενότητα, με εθνική 
συνεννόηση και εθνική ομοψυχία μπορούμε να πετύχουμε στό-
χους που μοιάζουν ανέφικτοι.
Το αγαθό της ελευθερίας δεν είναι ούτε δεδομένο ούτε αυτονό-
ητο και αυτό αποδείχθηκε με τραγικό τρόπο για άλλη μία φορά 
στην παρούσα συγκυρία που η σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, 
πέφτει βαριά πάνω σε όλη την Ευρώπη. Το αίτημα για ειρήνη είναι 
πια πιο επίκαιρο από ποτέ και οφείλουμε όλοι να δυναμώσουμε 
τη φωνή μας για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναφορά 
της ειρήνης.  
Σ́ αυτή την τραγική συγκυρία, ο συμβολισμός της φετινή επετεί-
ου είναι πιο ισχυρός και πιο ηχηρός από ποτέ, καθώς οφείλουμε 
όλοι να αναλογιστούμε τη σημασία των ηρωικών αγώνων των 
προγόνων μας για την κατάκτηση της ελευθερίας. 
Σήμερα, οι προκλήσεις είναι μεγάλες και απρόβλεπτες. Απέναντι 
σε αυτές τις προκλήσεις, όπως υποδεικνύει και το πνεύμα της ση-
μερινής μεγάλης γιορτής, καλούμαστε όλοι να αντεπεξέλθουμε 

με γνώμονα το συλλογικό καλό, με έναν έμπρακτο πατριωτισμό, 
θέτοντας πάνω από όλα τον άνθρωπο, το μέλλον και την ασφά-
λεια της Πατρίδας.  
Με υπευθυνότητα και σύνεση αλλά παράλληλα, με τόλμη και 
θάρρος, ας εμπνευστούμε από το παράδειγμα των προγόνων μας 
Αγωνιστών του 1821, δίνοντας τις δικές μας εθνικές μάχες, απέ-
ναντι στις κρίσεις που βιώνουμε ως Έλληνες και ως πολίτες του 
κόσμου. 
Η κληρονομιά της επανάστασης του 1821 και των εθνικών αγώ-
νων δείχνουν τον δρόμο. Το μεγαλείο της θυσίας για την επίτευξη 
εθνικών στόχων και οι αξίες που εμφύσησαν οι ήρωες πρόγονοί 
μας, όπως η ανεξαρτησία, η φιλοπατρία, η εθνική αξιοπρέπεια 
και υπερηφάνεια, είναι το «οπλοστάσιο» του έθνους μας.

Μήνυμα του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη για τον εορτασμό

της 25ης Μαρτίου
Γ. Πατούλης: « Το αγαθό της ελευθερίας δεν είναι ούτε δεδομένο ούτε αυτονόητο,
γι’ αυτό και οφείλουμε όλοι να παλεύουμε καθημερινά για να το διατηρήσουμε

αλλά και να τιμούμε όσους θυσιάστηκαν γι' αυτό»
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Η πρόληψη νοσημάτων, η προαγωγή της υγείας και ο προσυμπτωματι-
κός έλεγχος σε τοπικό επίπεδο μέσα από τις Δομές των ΚΕΠ Υγείας, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο διαδικτυακής συνάντησης, του Προέδρου του 
ΙΣΑ, Περιφερειάρχη Αττικής, Προέδρου του ΕΔΔΥΠΠΥ Γ. Πατούλη, με 
τον Υπουργό Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Μιχάλη Χατζηπα-
ντέλα, Δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων της Κύπρου, η οποία 
πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο 26 Μαρτίου.
Στην τηλεδιάσκεψη επίσης συμμετείχαν ο κ. Κυριάκος Καρεκλάς Δή-
μαρχος Αθηένου, η  Δρ Φωτούλα Χατζηπαπά Δήμαρχος Λακατάμιας, 
ο κ. Νίκος Νικολαϊδης Δήμαρχος Λεμεσού,  ο κ. Δώρος Αντωνίου Δή-
μαρχος Μέσα Γειτονίας & Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, 
ενώ χαιρέτησαν η Δρ. Χριστίνα Βασίλειου Γιαννάκη Γενική Διευθύ-
ντρια του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Πέτρος 
Αγαθαγγέλου Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ο  κ. Αντώ-
νιος Πολυδώρου Γραμματέας Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου 
Ιατρών, ο κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος Συντονιστής προγράμμα-
τος Υγιείς Πόλεις, της Περιφέρειας Αττικής και η κα. Μαρία Αϊδίνη Γε-
νική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ. Στην Τηλεδιάσκεψη επίσης μετείχαν ο 
κ. Κυριάκος Τσιμίλλης Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λευκωσίας, η 
κα Ρούλα Γεωργοπούλου Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Λευκωσίας και  ο κ Κώστας Γιάλλουρος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμους 
Λεμεσού, καθώς και στελέχη της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας και 
του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Κατά τη συζήτηση ο κ. Πατούλης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Πανελλαδικά λειτουργούν 150 δομές «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ» με περισσότερες 
από 1.400,000 πράξεις ωφέλειας για τους πολίτες, και 300,000 εξετά-
σεις Προσυμπτωματικού ελέγχου. Συμπεριλαμβανομένων προγραμ-
μάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου με δωρεάν εξετάσεις όπως η μαστογρα-
φία, ο υπέρηχος ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, η ανίχνευση αιμο-
σφαιρίνης κοπράνων και η μέτρηση οστικής πυκνότητας.  Η Προαγωγή 
της Υγείας αποτελεί σταθερά την πρώτη προτεραιότητά μας και δη-

λώνουμε ότι με τα ΚΕΠ Υγείας καταφέραμε να δημιουργήσουμε στην 
Ελλάδα μια Δομή προσυμπτωματικού ελέγχου σε κάθε τοπική κοινω-
νία. Οραματιζόμαστε ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας, με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Υγείας Κύπρου και της Κυπριακής Αυτοδιοίκησης, σύντομα 
να αναπτυχθεί και στην Μεγαλόνησο». 
Επισημαίνεται πως ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας αποτελεί σημαντικό ερ-
γαλείο βοήθειας για όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη, δίνο-
ντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε εξετάσεις πρόληψης 
από θανατηφόρες ασθένειες πριν εκδηλώσουν την νόσο. Με αυτό τον 
τρόπο προλαμβάνονται νοσήματα για τα οποία έχει αποδειχθεί με με-
λέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση κρίνεται 
αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές, καθώς και να μειώσει κατά 
πολύ το κόστος νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών για το σύστημα 
υγείας. Με την δημιουργία μιας τοπικής δομής, αλλά και διαδικτυακής 
πύλης, οι πολίτες αποκτούν την απαραίτητη Υπηρεσία Μιας Στάσης, 
στην οποία απευθύνονται για όλα τα θέματα που αφορούν τη Προ-
ληπτική Ιατρική, ενώ το κράτος δικτυώνεται με τοπικούς Κεντρικούς 
Σταθμούς Συντονισμού από τους οποίος μπορεί εύκολα γρήγορα και 
αποτελεσματικά να εφαρμόσει διεθνή πρωτόκολλα υγείας για  νοσή-
ματα που χρήζουν προσυμπτωματικό έλεγχο, καθώς και να προωθήσει 
προγράμματα προαγωγής υγείας και ενημέρωσης, με την κάθε δράση 
(εκστρατεία, ημερίδα κλπ), να διέπεται από συνέχεια, συνέπεια και 
σωστή τεχνογνωσία και να διεξάγεται με σχεδιασμένο ομοιογενή και 
σταθερό τρόπο. 
Σύμμαχος στην ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι το σύγχρονο λο-
γισμικό των ΚΕΠ Υγείας μέσω του οποίου εφαρμόζονται διεθνή πρω-
τοκόλλα screening του πληθυσμού με τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας να 
επιβλέπουν το follow up της διατήρησης της υγείας των Πολιτών. Αυ-
τοματοποιημένα το λογισμικό ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από τον 
προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις που 
προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ηλικία και το φύλο 
τους, καθώς και με την πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέ-
ταση τους. 
Τα 11 νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το 
λογισμικό είναι ο Καρκίνος του παχέος εντέρου, ο Καρκίνος του τραχή-
λου της μήτρας, ο Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το 
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο Καρκίνος του προστάτη, το  Μελάνω-
μα, η Κατάθλιψη, η οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η Άνοια. 

Διαδικτυακή συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλη, με  τον Υπουργό Υγείας Μ. Χατζηπαντέλα 

και Δημάρχους της Κυπριακής Δημοκρατίας

Γ. Πατούλης: «Οραματιζόμαστε ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας να χαράξει μια καινούργια 
στρατηγική στην Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας των πολιτών, ισάξια με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα και στην Κύπρο»
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O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά για άλλη μια φορά, την από-
συρση του μέτρου της συνταγογράφησης  στους ανασφάλιστους 
αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας, το οποίο σύμφω-
να με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας θα τεθεί σε εφαρμογή, 
μετά τις 30 Απριλίου 2022 αφού θα έχει συγκροτηθεί ο κατάλογος 
των εξαιρέσεων που αφορούν παιδιά, νεφροπαθείς - αιμοκαθα-

ρόμενους κλπ.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι πρόκειται για άδικο μέτρο που οδηγεί σε ταλαι-
πωρία την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των οικονομικά αδύναμων 
συμπολιτών μας ενώ καταστρατηγεί την ισοτιμία της ιατρικής 
υπογραφής καθιστώντας ιατρούς δύο ταχυτήτων.

Ο ΙΣΑ ζητά για άλλη μια φορά, την απόσυρση του άδικου μέτρου
της συνταγογράφησης  στους ανασφάλιστους, αποκλειστικά

από τις δημόσιες δομές υγείας

Γ. Πατούλης: «Η πανδημία ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας που αποτελεί βασικό πυλώνα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας»

Ενημερωτική συνάντηση της αν. Υπουργού Υγείας κα. Μίνα 
Γκάγκα, με θέμα τη χορήγηση των αντιϊικών φαρμάκων

για την Covid-19

Οι προϋποθέσεις χορήγησης των αντιϊικών φαρμάκων για την 
Covid-19 ήταν το θέμα της ενημερωτικής συνάντησης, με την 
αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κα. Μίνα Γκάγκα και γιατρούς 
του ΙΣΑ, του ΙΣΠ και της Περιφέρειας Αττικής που πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλη. 
Η Υπουργός Υγείας, με τους συνεργάτες της κ. Θηραίο και κυ-
ρίες Αντωνιάδου και Βιλδιρίδη ενημέρωσαν τους γιατρούς, 

για τις προϋποθέσεις χορήγησης του νέου αντιικού φαρμάκου 
που θα είναι διαθέσιμο, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, την 
ερχόμενη Παρασκευή. Αναλύθηκαν διεξοδικά, οι διαφορές 
μεταξύ των δύο διαθέσιμων, αντιικών φαρμάκων, οι προϋπο-
θέσεις χορήγησής τους καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους, 
με άλλα φάρμακα. Τονίστηκε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 
η έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων μέσα στις πρώτες πέντε 
ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότη-
τά τους. Στη συνέχεια, οι γιατροί που παρακολουθούσαν την 
ενημέρωση είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα ερωτήμα-
τά τους και να λύσουν τις απορίες τους. Τη συζήτηση συντόνι-
σε ο Α' Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Η πανδημία ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας που αποτελεί βασικό πυλώνα κάθε σύγχρο-
νου συστήματος υγείας. Αναπτύξαμε το Δίκτυο, με στόχο σε 
κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, ο συμπολίτης μας που διαγι-
γνώσκεται θετικός να μπορεί να βρει γιατρό, ενημερωμένο 
για την αντιμετώπιση της λοίμωξης και να πάρει την αγωγή 
που θα αποτρέψει τις επιπλοκές και θα του σώσει τη ζωή. Συ-
νεχίζουμε με νέες πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε τον ιατρι-
κό κόσμο και τον ασθενή».

Προσοχή απάτη μέσω sms για επιστροφή φόρου από τον ΕΟΠΥΥ

Συλλυπητήρια δήλωση, για το Γιάννη Κυριόπουλο

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας εφιστούμε την προσοχή αναφορικά με προσωπικά μηνύματα 
που μπορεί να λάβετε μέσω sms στο κινητό σας. Το κείμενο ανα-
φέρεται σε σας ονομαστικά για επιστροφή φόρου βάση νόμου 
Ν113 Α 2.Α περιλαμβάνοντας και ποσό επιστροφής.

Μην απαντάτε σε τέτοια μηνύματα και μην ανοίγετε τυχόν συν-
δέσμους που περιέχονται και μην δίνετε στοιχεία τραπεζικών 
λογαριασμών.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ.

Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και το Δ.Σ του ΙΣΑ εκφράζουν τη βαθύτα-
τη θλίψη τους, για την απώλεια του λαμπρού επιστήμονα Γιάννη 
Κυριόπουλου, ομότιμου καθηγητή Οικονομικών της Υγείας και 
πρώην κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και απευ-
θύνουν τα θερμά συλλυπητήριά τους, στην οικογένεια του εκλι-
πόντος.

Ο κ. Πατούλης, δήλωσε τα εξής:

«Η Ελλάδα σήμερα έχασε έναν εξαίρετο επιστήμονα, υψηλού 
ακαδημαϊκού ήθους και κύρους που άφησε ως παρακαταθήκη ένα 
τεράστιο έργο. Υπηρέτησε με συνέπεια το χώρο της υγείας, πρω-
τοστατώντας στη χάραξη των πολιτικών και άφησε ανεξίτηλο το 
στίγμα του. Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον 
ακαδημαϊκό χώρο και στον χώρο της υγείας. Αποχαιρετώ με θλί-
ψη και βαθιά συγκίνηση τον προσωπικό μου φίλο και δάσκαλο 
και εκφράζω στην οικογένειά του, τα θερμά μου συλλυπητήρια».

Γ. Πατούλης: «Αποχαιρετώ έναν σπουδαίο επιστήμονα, καλό μου φίλο
και παντοτινό δάσκαλο»
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Διαδικτυακή Ημερίδα των 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού  Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων του ΠΟΥ (ΕΔΔΥΠΠΥ), με Θέμα: «Πρόληψη ανευρυσμάτων και 
Καρδιαγγειακών νοσημάτων «Όσα πρέπει να γνωρίζουμε» στις 
31/03/2022, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Παν-
κύπριου Ιατρικού Συλλόγου, και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
Την Δράση υποστήριξαν οι Δήμοι μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ καθώς και 
Δήμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Σκοπός της διαδικτυακής δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του κοινού για τα Ανευρύσματα και τα Καρδιαγγειακά 
Νοσήματα τα οποία είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Είναι αποδεδειγμένο ότι το 80% των παραγόντων 
κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων μπορεί να εξα-
λειφθεί εάν ένα άτομο προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του στους 
συγκεκριμένους τομείς προς τη σωστή κατεύθυνση και προβεί 
εγκαίρως στις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου. 
Η Θεματολογία της ημερίδας ήταν η Πρόληψη και ο Προσυμπτω-
ματικός Έλεγχος Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής, η Πρόληψη 
και η Θεραπεία Ανευρυσμάτων Περιφερικών Αρτηριών και η Πρό-
ληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, και αναπτύχθηκε από τους 
ομιλητές: κα Μαρία Παλιατσέα Ιατρός Ακτινολόγος, κα Βικτώ-
ρια Πολυδώρου Καρδιολόγος /Εμβρυοκαρδιολόγος Επιστημονι-
κός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον 
κ. Κώστα Λαμπρόπουλο Αναπληρωτής Καθηγητής του Ευρωπαϊ-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου & Επεμβατικός Καρδιολόγος. 
Επίσης την Δράση Χαιρέτησε ο Πρόεδρος ΙΣΑ, του ΕΔΔΥΠΠΥ και 
Περιφερειάρχης 
Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρους του Παγκύπριου Ια-
τρικού Συλλόγου κ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, ο Γενικός Γραμματέας 
του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών κ. Αντώνης 
Πολυδώρου, ο Συντονιστής προγράμματος Υγιείς Πόλεις, της 
Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, η Γενική 
Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ κα. Μαρία Αϊδίνη.
O Γ. Πατούλης δήλωσε ότι «Μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση είναι προτεραιότητα μας, προκειμένου οι 
πολίτες να προβούν στον απαραίτητο προσυμπτωματικό έλεγχο, 
καθώς αποδεδειγμένα η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση μπορεί να 
σώσει ζωές και να μειώσει κατά πολύ το κόστος νοσηλείας και 
θεραπείας των ασθενών για το σύστημα υγείας».
Στο πλαίσιο της Δράσης, πραγματοποιήθηκε σε πολλούς Δήμους, 
δωρεάν υπερηχογράφημα από την Ιατρό Ακτινολόγο κα Μαρία 
Παλιατσέα, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του 

Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής. 
Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των πο-
λιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια 
νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προλη-
πτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται 
αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές. Μέσα από το λογισμι-
κό, εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening του πληθυσμού 
και τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν το followup της διατή-
ρησης της υγείας των Πολιτών. Αυτοματοποιημένα το λογισμικό 
ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από τον προσωπικό τους προφίλ, 
σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας για την ηλικία και το φύλο τους, καθώς και 
με την πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέταση τους. Τα 
11 νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας μέσα από 
το λογισμικό είναι ο Καρκίνος του παχέος εντέρου, ο Καρκίνος 
του τραχήλου της μήτρας, ο Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγει-
ακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο Καρκίνος του 
προστάτη, το Μελάνωμα, η Κατάθλιψη, η οστεοπόρωση η ΧΑΠ και 
η Άνοια. 
Πλήθος Δημοτών χρησιμοποιεί σήμερα τις υπηρεσίες του λο-
γισμικού των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ. Για να ενημερώνεστε κι εσείς για τις 
προληπτικές εξετάσεις που ταιριάζουν στην ηλικία και το φύλο 
σας και για την επανεξέταση τους, κάντε εγγραφή στο Λογισμικό 
των ΚΕΠ Υγείας https://exetaseis.kepygeias.org/identity/account/
register μέσα από το site www.kepygeias.org και δημιουργείστε 
το δικό σας προφίλ.  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Διαδικτυακή Ημερίδα: 
«Πρόληψη ανευρυσμάτων και Καρδιαγγειακών 

νοσημάτων «Όσα πρέπει να γνωρίζουμε»

Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να προλαμβάνουμε την ασθένεια
από τη θεραπεία, η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση αποδεδειγμένα σώζει ζωές»
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Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, 
μαζί με κλιμάκια Ιατρών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας μετέ-
βησαν σήμερα, στο Ουκρανικό Μορφωτικό Κέντρο «Μπε-
ρεγίνια», το σχολικό κτίριο στην πλατεία Αττικής, όπου 
φοιτούν 40 παιδιά από την Ουκρανία. Παρών ήταν και ο 
Ουκρανός Πρέσβης στην Ελλάδα Σεργκέι Σουτένκο. Τα 
κλιμάκιο Ιατρών συμπεριλαμβανομένων παιδιάτρων που 
μιλούν την Ουκρανική γλώσσα, κατόπιν σχετικής πρωτο-
βουλίας του κ. Πατούλη στο πλαίσιο των δράσεων που 
έχει αναλάβει σε συνεργασία και με άλλους φορείς για τη 
στήριξη του δοκιμαζόμενου Ουκρανικού Λαού, πραγματο-
ποίησε προσυμπτωματικούς ιατρικούς ελέγχους στα παι-
διά. Παράλληλα διανεμήθηκαν υγειονομικό υλικό προστα-
σίας-μάσκες- καθώς και σχολικά είδη. 
Επισημαίνεται πως ανάλογη δράση θα πραγματοποιηθεί 
τις προσεχείς μέρες για τα παιδιά που φιλοξενούνται στην 
κατασκήνωση του Δήμου Ζωγράφου στη Ραφήνα, ενώ σε 
συνεργασία με την ΠΟΣΕΑ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 
και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θα οργανωθεί μεγάλη 
δράση αιμοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών του δοκι-
μαζόμενου Ουκρανικού λαού.
Στο χώρο του σχολείου, παραβρέθηκαν επίσης ο Αντι-
περιφερειάρχης Υγείας Γ. Κεχρής και ο επικεφαλής  του 
Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), Γιώργος Στεφανάκος, ο 

οποίος συντόνισε τη διαδικασία. Τον κ. Πατούλη και τον 
Ουκρανό Πρέσβη υποδέχθηκαν η Διευθύντρια του Σχο-
λείου Halina Kotsyor και η Πρόεδρος του Μορφωτικού Κέ-
ντρου Oksana Koziy. 
Ο κ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Ου-
κρανό Πρέσβη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και το προ-
σφυγικό κύμα από την Ουκρανία, αλλά και με τους γονείς 
όπως και το εκπαιδευτικό προσωπικό για την κατάσταση 
και τις ανάγκες των παιδιών, διαμηνύοντας τους πως ο ΙΣΑ 
και η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να είναι έμπρακτα 
στο πλευρό τους.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ επισήμανε μεταξύ 
άλλων:
«Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα από τα σχολεία όπου φιλοξε-
νούνται παιδιά από την Ουκρανία, προκειμένου να κάνου-
με τους απαραίτητους ιατρικού ελέγχους από τα κλιμάκια 
του ΙΣΑ και της Περιφέρειας και αλλά και να μοιράσουμε 
μάσκες και σχολικά είδη. Για εμάς τα παιδιά της Ουκρανί-
ας είναι πλέον δικά μας παιδιά. Μαζί μας έχουμε τη χαρά 
και την τιμή να έχουμε τον Ουκρανό Πρέσβη κ. Σουτένκο, 
καθώς και παιδιάτρους οι οποίοι μιλούν την Ουκρανική 
γλώσσα και έχουν αναλάβει να ελέγξουν την υγεία των 
παιδιών και ότι αφορά τον εμβολιασμό τους. Παράλληλα 
θα τους διανείμουμε υγειονομικό υλικό, σχολικά είδη και 

Ιατρικούς ελέγχους και διανομή υγειονομικού υλικού 
προστασίας σε παιδιά από την Ουκρανία που φοιτούν 

σε σχολείο της Αττικής, πραγματοποίησαν σήμερα 
κλιμάκια Ιατρών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, 

με πρωτοβουλία του Προέδρου Γ. Πατούλη

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητα μας η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Στήνουμε 
αλυσίδα ανθρωπιάς και συνδράμουμε για την ανακούφιση τους»
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παιχνίδια σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς των σχο-
λείων, προκειμένου να διευκολύνουμε την προσαρμογή 
τους σ́ ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με γνώμονα αυτό ακρι-
βώς θα κινηθούμε και στη συνέχεια και αυτό το πλαίσιο ως 
ΙΣΑ και Περιφέρεια Αττικής θα επαναλάβουμε τη σημερινή 
δράση σε σχολεία της Αττικής όπου έχουν δημιουργηθεί 
δομές υποδοχής αυτών των παιδιών. Μέριμνα μας να τους 
ξαναδώσουμε πίσω το χαμόγελο τους, όσο είναι δυνατόν, 
ενώ όπου απαιτείται θα παράσχουμε και ψυχολογική στή-
ριξη. Οφείλουμε και είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε 
έμπρακτα αυτά τα παιδιά να νιώσουν ότι ήρθαν σ́ ένα φι-
λόξενο και φιλικό περιβάλλον και να συμβάλλουμε ώστε 
να προσαρμοστούν ομαλά στη μαθητική κοινότητα για όσο 
διάστημα χρειαστεί, μέχρι να επιστρέψουν ασφαλή πια 
στις εστίες τους.
Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή βρέ-
θηκαν στο πλευρό των Ουκρανών προσφύγων, για να συν-
δράμει με όποιον τρόπο μπορεί στην ανακούφισή τους. Θα 
είμαστε πάντα δίπλα στον συνάνθρωπό μας που έχει ανά-
γκη, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, και κυρίως δίπλα 
στα παιδιά, που αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα μας». 
Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρέσβης στην Ελλάδα 
Σεργκέι Σουτένκο, ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρ-
χη Αττικής για την πρωτοβουλία αλλά και όλες τις δράσεις 
στήριξης προς τον Ουκρανικό Λαό. 
«Είμαι ευγνώμων προς τον Πρόεδρο του ΙΣΑ και Περιφε-
ρειάρχη για τη σημερινή του πρωτοβουλία. Συνολικά 
έχουν έρθει στην Ελλάδα 15 με 17 χιλιάδες Ουκρανοί, με-
ταξύ των οποίων  το 30% είναι παιδιά, δηλαδή περίπου 
5.000, τα οποία αποτελούν και το πιο ευαίσθητο μέρος του 
πληθυσμού. Χρειάζονται ασφάλεια και προστασία σε όλα 
τα επίπεδα: σε κοινωνικό επίπεδο, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και εκπαίδευση. Βασιζόμαστε σε πρωτοβουλίες 
από προσωπικότητες όπως ο κύριος Πατούλης, αλλά και 
σε δράσεις που υλοποιεί συνολικά η Αυτοδιοίκηση και η 
Εκκλησία. Αυτά τα παιδιά όταν θα φύγουν από την Ελλά-
δα θα έχουν πάντα ριζωμένη την αγάπη τους για αυτή τη 
χώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σουτένκο. 
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Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, βρίσκονται σε εξέλιξη 
σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετέχει ο ΙΣΑ, με στόχο την 
προστασία της υγείας, την ενίσχυση της πρόληψης και την ενθάρρυνση των 
πολιτών να ακολουθούν κανόνες υγείας και μακροζωίας. Ειδικότερα, με πρωτο-
βουλία του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και σε συνεργασία 
της Περιφέρειας Αττικής, του ΙΣΑ, του ΕΔΔΥΠΠΥ, των ΚΕΠ Υγείας, του Μητροπο-
λιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Φορέων, 
βρίσκονται σε εξέλιξη ενημερωτικές δράσεις και καμπάνιες. 
Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο Παρασκευή 8 Απριλίου με την υλοποίη-
ση της δράσης «Προτεραιότητα στην Υγεία» που θα πραγματοποιηθεί από τις 
10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών 
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 
«Αντώνης Τρίτσης». Επιπλέον πραγματοποιείται ενημερωτική καμπάνια σε 30 
σταθμούς σταθερών μέσων τροχιάς στην Αττική με διανομή 50.000 φυλλαδίων 
με σλόγκαν: «Να θυμηθώ να εξεταστώ!». Η δράση ολοκληρώνεται στις 11 Απρι-
λίου. (Επισυνάπτεται το σχετικό ενημερωτικό υλικό).   
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: 
«Δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία 365 μέρες το χρόνο. Με συμμάχους μας το 
υγειονομικό και στελεχιακό δυναμικό του ΙΣΑ, της Περιφέρειας Αττικής, του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ και των ΚΕΠ Υγείας, ισχυροποιούμε την πρόληψη και συμβάλλουμε στην 
προστασία της Υγείας των πολιτών. Όλοι μαζί ενωμένοι και δυνατοί, διεκδικού-
με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, για τους πολίτες. Από την πρώτη στιγμή 
της πανδημίας αναπτύξαμε ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης και με στοχευμένες 
στρατηγικές παρεμβάσεις και έχουμε συνδράμει σημαντικά στην υγειονομική 
θωράκιση της Αττικής. Η συνέχιση της πανδημίας καταδεικνύει ότι είναι ανα-
γκαίο στις δύσκολες αυτές στιγμές, αυτοδιοίκηση, υγειονομικό προσωπικό, 
κοινωνία και πολιτεία να είναι ενωμένοι απέναντι στον κοινό εχθρό. Πρωτα-
γωνιστής σε αυτή τη μάχη είναι το αξιόμαχο υγειονομικό προσωπικό μας που 
με αυταπάρνηση στάθηκε δίπλα στον πολίτη και στον ασθενή, προσφέροντας 
πολύτιμες υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών, έχει διαθέσει πάνω από 500 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Μεταξύ άλλων διατέθηκαν 100 εκατ. από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 
για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, γιατρούς και νοσηλευτές, σε 

73 φορείς Υγείας της Αττικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δόθηκαν 
μέσω ΠΕΠ 64.000.000 ευρώ για αγορά ιατρικού εξοπλισμού που διατέθηκε στα 
Νοσοκομεία της Αττικής και τις Υγειονομικές Περιφέρειες. Επίσης όλο αυτό το 
διάστημα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας διενεργεί σειρά 
δράσεων, με τη διεξαγωγή rapid test, ενώ η τηλεφωνική γραμμή 1110 παρέχει 
δωρεάν πληροφορίες και υποστήριξη στους πολίτες. Θέλουμε να δημιουργή-
σουμε μια Περιφέρεια πρότυπο σε θέματα πρόληψης. Για το λόγο αυτό υλοποι-
είται στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής με τη στενή συνερ-
γασία του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και τους 66 Δήμους της 
Αττικής το πρόγραμμα Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου Υγείας. Για 
να καταφέρουμε όμως να πετύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα θέλουμε συμμά-
χους τους πολίτες, καθώς είναι βαρύνουσας σημασίας το ζήτημα της ατομικής 
ευθύνης. Εμπιστευόμαστε τα επιστημονικά επιτεύγματα και τα αξιοποιούμε για 
την προστασία του πολίτη».
 
Δράση στο Μητροπολιτική Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας συνεχίζονται και αύριο Παρα-
σκευή 8 Απριλίου με την υλοποίηση της Δράσης «Προτεραιότητα στην Υγεία». 
Η δράση ξεκινάει στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 
και οργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα ΚΕΠ Υγείας. 
Είναι υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Υπουργείου Υγείας. 
Η δράση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους με σκοπό την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση για την Υγεία μέσα από ψυχαγωγικές και βιωματικές δράσεις. 
Μεταξύ άλλων οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε δωρεάν 
προληπτικό έλεγχο, να ξεναγηθούν στο Πάρκο, να ενημερωθούν γύρω από 
θέματα όπως η οστεοπόρωση και οι σκελετικές παθήσεις. Επίσης θα πραγμα-
τοποιούνται δράσεις ενημέρωσης για Πρώτες Βοήθειες, παιχνίδια μνήμης και 
εκπαίδευσης, ενώ θα δοθεί η ευκαιρία παρουσίασης της πιλοτικής εφαρμογής 
εικονικής πραγματικότητας (VR) η οποία χρησιμοποιείται για ανίχνευση νευ-
ρογνωστικών διαταραχών (μείζονες – άνοιες και ελάσσονες – ήπια γνωστική 
εξασθένιση) όπως η νόσος του Alzheimer από Ειδικούς Υγείας.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής και προαγωγής υγείας 
από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας «ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ»
• Προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου, για την έγκαιρη διάγνωση του καρκί-
νου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του καρκίνου του 
προστάτη.
• Ενημέρωση για ιατρικές εξετάσεις Μαστογραφίας, Τέστ Παπανικολάου κ.α 
• Rapid Test και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση από Ψυχολόγους του Κέντρου 
Επιχειρήσεων «ΚΕΠΙΧ» 
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 
• Ενημέρωση και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών από το 
Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
• Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για παιδιά ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
• Διενέργεια γρήγορης εξέτασης για HIV, HCV, HBV από την Κινητή Μονάδα της 
PRAKSIS 
• Δράσεις Οδικής Ασφάλειας από Ι.Ο.Α.Σ 
• Αθλητικές, δραστηριότητες, Ποδόσφαιρο, 
• Μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου

Να σημειωθεί τέλος ότι στις φωτεινές πινακίδες στο οδικό δίκτυο ευθύνης της 
Περιφέρειας Αττικής, προβάλλεται συνεχώς ενημερωτικό υλικό για τις σχετικές 
δράσεις, όπως επίσης και για τις εθελοντικές αιμοδοσίες οι οποίες οργανώνο-
νται στις 8 και 9 Απριλίου.

Σε σειρά εκδηλώσεων και δράσεων για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού, συμμετείχε ο ΙΣΑ,

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Γ. Πατούλης: «Δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία 365 μέρες το χρόνο. Στέλνουμε το 
μήνυμα της πρόληψης και συμβάλλουμε με αξιόλογες δράσεις και πρωτοβουλίες 
στην προστασία της Υγείας των πολιτών. Στηρίζουμε το αξιόμαχο επιστημονικό 

προσωπικό γιατί υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται!»



ΕνημΕρωση των ιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 37

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Οι θέσεις του ΙΣΑ, επί του Νομοσχεδίου για την μεταρ-
ρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που ετέθη 
σε δημόσια διαβούλευση, συζητήθηκαν με τον Υπουργό 
Υγείας κ. Θ. Πλεύρη, που παρέστη χθες διαδικτυακά, στη 
σύσκεψη των μελών του Δ.Σ του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε ότι αδιαπραγμάτευτη θέση 
του ΙΣΑ είναι ένα ισχυρό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας, με τη συμμετοχή όλου του ιατρικού κόσμου και 
τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για όλους του 
πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. 
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας έκανε αποδεκτά τα 
αιτήματα του ΙΣΑ που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη 
πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, ανοίγει το σύστη-
μα του προσωπικού γιατρού προκειμένου να συμπεριλά-
βει και τους ιδιώτες γιατρούς. Το gatekeeping παραμένει 
μόνο στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας και διασφαλί-
ζεται η ελεύθερη πρόσβαση του ασθενή, στους ελευθε-
ροεπαγγελματίες ιατρούς, συμβεβλημένους ή μη, χωρίς 
παραπεμπτικό.
Επίσης ο Υπουργός Υγείας δεσμεύθηκε ότι θα τροποποιη-
θεί το σχετικό άρθρο του Νομοσχεδίου, προκειμένου να 
δοθεί και στους ιδιώτες γιατρούς το δικαίωμα παραπο-
μπής του ασθενή στα νοσοκομεία, για παθήσεις της ειδικό-

τητάς τους, μετά από ενημέρωση του προσωπικού ιατρού. 
Η αμοιβή των ιδιωτών ιατρών θα είναι κατά πράξη και πε-
ρίπτωση, ενώ των προσωπικών ιατρών κατά κεφαλή, ανά-
λογα με τον πληθυσμό ευθύνης. Σχετικά με τις ιδιωτικές 
εταιρίες που κάνουν ελέγχους διευκρίνισε ότι θα πληρώ-
νονται από τον ΕΟΠΥΥ. Τέλος ο κ. Πλεύρης δεσμεύθηκε ότι 
ο διάλογος με τους Φορείς θα συνεχιστεί και σύντομα θα 
υπάρξει εκ νέου συνάντηση με το Δ.Σ του ΙΣΑ.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Θέλουμε ένα αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας που θα παρέχει υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες υγείας σε κάθε πολίτη, στο τελευταίο άκρο 
της χώρας. Ένα σύστημα που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και αμοιβές στον ιατρικό κόσμο και θα 
δίνει κίνητρα στους νέους γιατρούς να παραμείνουν στην 
πατρίδα μας. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας καθώς ο 
Υπουργός Υγείας αποδέχθηκε βασικά αιτήματά μας, όπως 
είναι η ελεύθερη πρόσβαση όλων των ασθενών στο υψηλά 
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της χώρας. Πρέπει επί-
σης να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας 
του πληθυσμού, κάτι στο οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Ο διάλογος 
θα συνεχιστεί προκειμένου να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο 
σύγχρονο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Οι θέσεις του ΙΣΑ επί του Νομοσχεδίου που ετέθη
σε δημόσια διαβούλευση, συζητήθηκαν με τον 

Υπουργό Υγείας κ. Θ. Πλεύρη, που παρέστη στη 
σύσκεψη των μελών του Δ.Σ.

Γ. Πατούλης: «Θέλουμε ένα σύστημα που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και αμοιβές στον ιατρικό κόσμο και θα δίνει κίνητρα στους νέους γιατρούς 

να παραμείνουν στην πατρίδα μας»
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Τις δυναμικές προοπτικές που έχει η ανάπτυξη του Τουρισμού 
Υγείας στην Ελλάδα στη βάση και τη σπουδαία κληρονομιά που 
άφησε στη χώρα μας η Ιπποκρατική ιατρική σκέψη, προσδιόρισε ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ, του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου και 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά την ομιλία του στο Ελ-
ληνοσερβικό Ιατρικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου στο Βελιγράδι με τίτλο «Ιππο-
κρατικές Αξίες και Ιατρική».
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστι-
τούτο, την Περιφέρεια Αττικής και την Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου του Βελιγραδίου και πραγματοποιήθηκε υπό  την αιγίδα 
του εξοχότατου Πρίγκιπα της Σερβίας Αλέξανδρου και την Πρι-
γκίπισσα Αικατερίνης της Σερβίας. 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου τοποθετήθηκε στο Πανεπιστήμιου του 
Βελιγραδίου, η προτομή του Ιπποκράτη,  η οποία είναι δωρεά του 
Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, κατόπιν σχετικής 
πρωτοβουλίας του κ. Πατούλη.
Παράλληλα, φυτεύτηκε στο προαύλιο της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου, ένας πλάτανος, σε μια συμβολική κίνηση, καθώς 
σύμφωνα με το μύθο κάτω από έναν πλάτανο ο Ιπποκράτης δίδα-
σκε τους μαθητές του στην Κω.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ιν-
στιτούτου και του Προέδρου του Γ. Πατούλη, η οποία ξεκίνησε με 
την πρώτη τοποθέτηση της προτομής του Ιπποκράτη στην Ιατρική 
Σχολή της Λάρισας, όπου δίδαξε και πέθανε ο Ιπποκράτης και θα 
πραγματοποιηθεί σε 35 Ιατρικές Σχολές σε όλο τον κόσμο.
Στο Συνέδριο όπου παραβρέθηκε και η εκπρόσωπος της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Βελιγράδι Κ. Ράπτη και παρακολούθησε πλήθος  
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου στο Βελιγράδι, 
χαιρέτισαν ο Πρύτανη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Βελιγραδίου καθηγητής Lazar Davidovic, το μέλος του Ιατρικού 
Συμβουλίου του Παλατιού Dr. Aleksandar Ljubic, οι Αντιπρόεδροι 
του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ν. Παπαντωνίου Κ. 
Κουσκούκης και Κ. Πάντος, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας Αθ. Γιαννούκας, ο Αν. Πρόεδρος 
του τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας Ι. Τσούγκος, ο Γ. Γραμματέας του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου 
Ινστιτούτου Α. Πολυδώρου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της 

Γενεύης Α. Καλάνγκος και πολλοί καθηγητές της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.

Γ. Πατούλης: Ο Ιπποκράτης έδωσε το «όπλο της γνώσης» για τη δι-
άσωση της ζωής
Στον χαιρετισμό με τον οποίο καλωσόρισε τους συμμετέχοντες 
στο Συνέδριο ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε θερμά την αυτού εξοχό-
τητα, τον Πρίγκιπα της Σερβίας Αλέξανδρο και την Πριγκίπισσα Αι-
κατερίνης της Σερβίας, που παρέχουν την προστασία τους στην 
Ελληνοσερβική Συνεργασία για την ανάδειξη των αξιών της Ιατρι-
κής Επιστήμης, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου 
καθώς και όλους τους διοργανωτές. 
«Βρισκόμαστε στη χώρα σας με μεγάλη χαρά και ενθουσια-
σμό, κομίζοντας τη βαριά κληρονομιά του μεγάλου πατέρα της 
Δυτικής Ιατρικής, του αρχαίου Έλληνα γιατρού Ιπποκράτη» 
ανέφερε και με την ευκαιρία προσκάλεσε όλα τα μέλη της Ια-
τρικής Κοινότητας του Βελιγραδίου στην Αττική αλλά και στην 
Κω, εκεί που, όπως ανέφερε, η Ιατρική γεννήθηκε, ασκήθηκε 
για πρώτη φορά και διδάχτηκε, με την αρχαία σοφία και γνώ-
ση, για να αποτελέσει στο σήμερα, το καθοριστικό όπλο όλων 
των επιστημών για την επιβίωση της ανθρωπότητας».
Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του  ο κ. Πατούλης μετέφερε την 
οδύνη και τη θλίψη των Ελλήνων Ιατρών για τον πόλεμο στην Ου-
κρανία και την απώλεια ζωών. 
«Οι καιροί μας φέρνουν λοιπόν σήμερα, στην φιλόξενη Σερβία, για 
να μεταγγίσουμε σε εσάς, τους διακεκριμένους Σέρβους συναδέλ-
φους, την πίστη μας στην αξία της συγκριτικής   Ιατρικής γνώσης 
της αρχαιότητας και της σύγχρονης επιστήμης. 
Ώστε να δυναμώσουμε από κοινού τις προσπάθειές  μας για την 
προώθηση του Τουρισμού, του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας, του 
συνεδριακού τουρισμού, στις χώρες μας, την Σερβία και την Ελλά-
δα», επισήμανε.
«Προσκαλούμε τους πολίτες του κόσμου να έρθουν στη χώρα και 
να βιώσουν την εμπειρία της Υγείας και της Ευεξίας».

Στην κεντρική του ομιλία ο κ. Πατούλης και εστιάζοντας στη σημα-
σία ενίσχυσης του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα καθώς και στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας, έκανε λόγο 

Η προώθηση του Ιπποκράτειου πνεύματος 
στο επίκεντρο ομιλίας του Προέδρου του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, στο 

Ελληνοσερβικό Ιατρικό Συμπόσιο, στο Βελιγράδι
Γ. Πατούλης: «Ελλάδα και Σερβία συμμαχούμε για την προώθηση του Τουρισμού 

Υγείας με πυξίδα και οδηγό την Ιπποκρατική Σκέψη»
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για έναν ανερχόμενο κλάδο της οικονομίας. 
«Ήταν πάντα Τόπος Υγείας, η Ελλάδα άλλωστε, κι έτσι Γέννησε την 
Επιστήμη της Ιατρικής όπως και την αρχαιότερη μορφή Τουρισμού 
Υγείας του κόσμου. 
Και εδώ οι χώρες μας, μοιράζονται κάτι κοινό, καθώς και η Σερβία 
έχει μακρά παράδοση να υποδέχεται τουρίστες υγειονομικής πε-
ρίθαλψης , από τη ρωμαϊκή εποχή. 
Σήμερα  λοιπόν, στην Ελλάδα, το πλαίσιο που διαμορφώνουμε 
μέσω του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας, του οποίου 
έχω την τιμή να προεδρεύω,  
και οι πρωτοβουλίες μας για την ανάπτυξη του Τομέα αποσκοπούν 
ακριβώς :
Στο να παράσχουμε την δυνατότητα στους Ταξιδιώτες Υγείας -που 
λαχταρούν όσο ποτέ τις στιγμές ευεξίας, κουρασμένοι μετά από 
2,5 χρόνια πανδημίας να βιώσουν στον τόπο μας την  εμπειρία 
Υγείας.
• την εμπειρία σύλληψης ενός παιδιού, 
• την εμπειρία αναζωογόνησης ,
• τη εμπειρία της πολύ εξελιγμένης οδοντιατρικής ιατρικής
• και άλλες πολλές ιατρικές υπηρεσίες  
• σε συνδυασμό  με την υγιεινή ελληνική μεσογειακή διατροφή 
• το πράσινο και μπλε περιβάλλον της Ελλάδας, και την αυθεντι-
κή ελληνική φιλοξενία». 

Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως μέσω του Διε-
θνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας έχει ξεκινήσει μια σειρά 
συνεργειών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, και επιστημονι-
κού δυναμικού, με χώρες της Βαλκανικής, όπως η Ρουμάνια, 
αλλά και η Αλβανία, αλλά και με χώρες όπως η Κίνα και προσ-
διόρισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας στον το-
μέα αυτό εστιάζοντας στα εξής:

• επίπεδο φύσης, πολιτισμού και κλίματος- με το τελευταίο να 
ευνοεί ιδιαίτερα την αποκατάσταση και αποθεραπεία,
• στελεχώνεται από ένα άρτια καταρτισμένο επιστημονικό 
δυναμικό
• και είναι εξοπλισμένη με μονάδες παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας υψηλών προδιαγραφών. Οι Υγειονομικές μονάδες της χώρας 
διαθέτουν ήδη αρκετές διεθνείς πιστοποιήσεις, 
• εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ποιότητα 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
• και ανταγωνιστικές τιμές στις ιατρικές πράξεις.
Αναφερόμενος στον πατέρα της Ιατρικής τον Ιπποκράτη επισήμα-
νε πως «με έμβλημα την Ιπποκρατική Ιατρική έχουμε σημαντικά 
βήματα προς την κατεύθυνση της Ιπποκράτειας διάστασης που 
προσδίδουμε στον  πολλά υποσχόμενο Ελληνικό Τουρισμό Υγεί-
ας» και πρόσθεσε  πως στόχος είναι   η διάδοση της Γνώσης για τις 
Αρχαίες Ελληνικές ρίζες της Ιατρικής Επιστήμης, και η μεταλαμπά-
δευση των αξιών της Ιπποκρατικής Ιατρικής, για:
• τους σημερινούς και αυριανούς γιατρούς της διεθνούς κοινότητας,
• τους σημερινούς φοιτητές των διεθνών πανεπιστημίων,
• για ιατρικούς συλλόγους ανά τον κόσμο 
• αλλά ακόμη και για Ταξιδιώτες Υγείας
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του σχολίασε πως στους στόχους 
του Παγκόσμιου Ιπποκρατικού Ινστιτούτου Ιατρών, είναι:
• η δημιουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιπποκρατικής Ια-
τρικής Φιλοσοφίας 
• Η διασύνδεση των ιατρικών σχολών ανά τον κόσμο με την Ιππο-
κράτεια ιατρική φιλοσοφία και ηθική.
• Όπως και η δημιουργία Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ιππο-
κρατικής Ιατρικής φιλοσοφίας,
• και η ανάπτυξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων, που άπτονται 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ιπποκρατική Ιατρική.
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Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του δοκιμαζόμε-
νου Ουκρανικού Λαού που υλοποιούνται από τον ΙΣΑ και 
την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με άλλους φορείς 
κατόπιν σχετικών πρωτοβουλιών του Γ. Πατούλη, κλιμά-
κια της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ διενήργησαν σή-
μερα ιατρικούς προληπτικούς ελέγχους και rapidtest σε 
παιδιά από την Ουκρανία τα οποία φιλοξενούνται στις κα-
τασκηνώσεις του Δήμου Ζωγράφου στη Ραφήνα.
Συνολικά στις παιδικές κατασκηνώσεις διαμένουν εδώ και 
περίπου ένα μήνα 30 ομογενείς από την Μαριούπολη εκ 
των οποίων τα 17 είναι παιδιά δημοτικού, Γυμνασίου αλλά 
και Λυκείου, τα οποία φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ρα-
φήνας.
Τη διαδικασία διενέργειας των ιατρικών ελέγχων επό-
πτευσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττι-

κής Γ. Πατούλης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλή-
σει με τα παιδιά και τους συγγενείς τους και να τους δια-
νείμει δώρα και υγειονομικό υλικό προστασίας. 
Τον κ. Πατούλη συνόδευαν οι Δήμαρχοι Ραφήνας Ε. 
Μπουρνούς και Ζωγράφου Β. Θώδας, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Αν. Αττικής Αθ. Αυγερινός και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Υγείας και μέλος του Δ.Σ του ΙΣΑ Ι. Κεχρής.
 Τη διαδικασία των ιατρικών ελέγχων συντόνισε ο Επικε-
φαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), Γιώργος Στε-
φανάκος, μαζί με τις παιδιάτρους του ΚΕΠΙΧ Κ. Ρέρρα και 
Κ. Τσιγκάνου. Τα ιατρικά κλιμάκια υποδέχθηκε ο Υπεύθυ-
νος της κατασκήνωσης Γ. Μπερσίνης.
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης  επισήμανε τα εξής:
«Βρισκόμαστε στις κατασκηνώσεις του δήμου Ζωγράφου 
στο δήμο Ραφήνας, όπου φιλοξενούνται 30 ομογενείς από 

Ιατρικούς ελέγχους, rapidtest και διανομή 
υγειονομικού υλικού σε παιδιά από την Ουκρανία τα 
οποία φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις του Δήμου 
Ζωγράφου στη Ραφήνα, πραγματοποίησαν σήμερα 

κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής 
Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητα και καθήκον μας η ανακούφιση και η προστασία αυτών 

των παιδιών. Παραμένουμε στο πλευρό του Ουκρανικού λαού με στοχευμένες 
δράσεις, για την ανακούφιση τους»
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τη Μαριούπολη της Ουκρανίας, εκ των οποίων 17 παιδιά, 
τα οποία συνοδεύονται από τις μητέρες και άλλους συγ-
γενείς. Με τις συντονισμένες ενέργειες των Δημάρχων Ζω-
γράφου και Ραφήνας, του κ. Βασίλη Θώδα και του κ. Ευάγ-
γελου Μπουρνούς, ο χώρος αυτός έχει μετατραπεί, προ-
σωρινά, σε μια φιλόξενη εστία ασφάλειας και θαλπωρής 
για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βιώσει τη 
φρίκη του πολέμου. Η Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών με τη συνδρομή των παιδιάτρων μας βρι-
σκόμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε ιατρικούς ελέγχους 
στα παιδιά αλλά και rapidtests, ενώ παράλληλα τους δια-
νείμαμε σχολικά είδη και τάμπλετ, με στόχο να μπορέσουν 
να ενταχθούν όσο πιο ομαλά γίνεται στη σχολική καθημε-
ρινότητα και γρήγορα να ισορροπήσουν στη νέα πραγμα-
τικότητα. Μέριμνά μας να τους ξαναδώσουμε πίσω το χα-
μόγελό τους, όσο είναι δυνατόν, ενώ όπου απαιτείται θα 
παράσχουμε και ψυχολογική στήριξη. Παραμένουμε στο 
πλευρό του Ουκρανικού λαού με στοχευμένες δράσεις, για 
την ανακούφιση τους».

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου Β. Θώδας τόνισε τα εξής:
Αυτοί οι άνθρωποι που φιλοξενούνται στις παιδικές κα-
τασκηνώσεις μας έχουν περάσει τη φρίκη του πολέμου 
και έχουν ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές. Πρόκειται για 30 
ομογενείς από τον Σαρδανά της Μαριούπολης, 17 εκ των 
οποίων είναι παιδιά. Ήρθαν εδώ την Καθαρά Δευτέρα και 
από την Τρίτη και μετά την επομένη μαζί με το Δήμαρχο 
της Ραφήνας έχουμε επιδοθεί σε μία προσπάθεια ώστε να 
κάνουμε τη ζωή τους πιο ανθρώπινη και με όρους αξιοπρέ-
πειας. Για αυτό το λόγο ανακατασκευάσαμε με τη βοήθεια 
του ιδιωτικού τομέα κάποια από τα σπιτάκια που υπάρ-
χουν στην κατασκήνωσή μας, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν 
με ανθρώπινους όρους. Τα παιδιά εντάχθηκαν σε σχολεία, 
η σίτισή τους γίνεται από τις 2 ενορίες μέσω των κοινω-

νικών παντοπωλείων, ενώ είναι συγκινητική η προσφορά 
των ανθρώπων και των δύο δήμων που έρχονται και προ-
σφέρουν ρουχισμό και διάφορα αναγκαία είδη. Μάλιστα 
πριν από λίγες μέρες διοργανώσαμε εδώ στην κατασκή-
νωση μαζί με τους πολιτιστικούς συλλόγους του δήμου 
Ζωγράφου και μία ψυχαγωγική εκδήλωση. Αυτό που μου 
έχει μείνει και δεν θα το ξεχάσω ποτέ ήταν όταν την πρώτη 
μέρα ήρθαμε εδώ με τον κ. Μπουρνούς και είδαμε έναν άν-
θρωπο να κλαίει γιατί έμαθε ότι το  σπίτι του κατέρρευσε 
και τα παιδάκια του κρύβονταν κάτω από τα τραπέζια όταν 
άκουγαν τα πολιτικά αεροπλάνα να περνάνε.

O Δήμαρχος Ραφήνας Ε. Μπουρνούς επισήμανε:
Εκτός από τις αρχικές ενέργειες που κάναμε όλοι οι φορείς 
μαζί, το επόμενο μέλημά μας ήταν τα παιδιά που φιλοξε-
νούνται εδώ να ενταχθούν στη σχολική κοινότητα. Τρίτο 
βήμα είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας καθώς πολλοί 
από τους ανθρώπους που ήρθαν δεν θα γυρίσουν πίσω. Οι 
ίδιοι σκέπτονται ότι δεν έχουν τίποτα πίσω. Έχουμε ένα 
κατάλογο με ανθρώπους που προτίθενται να προσφέρουν 
δουλειά και φιλοξενία. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε σοκ. 
Σκεφτείτε ότι σε μια στιγμή είδαν να καταστρέφονται όλα, 
έχασαν ανθρώπους, επομένως χρειάζεται υπομονή. Οι πε-
ρισσότεροι από αυτούς έχουν αποφασίσει να μείνουν εδώ. 
Αυτή είναι μια ανάγκη που πρέπει η πολιτεία, το Κράτος 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να τη σκεφτούμε και να δούμε 
πως αυτοί οι άνθρωποι θα ενταχθούν στην κοινωνία. Πρό-
κειται για ομογενείς Έλληνες που διέμεναν σε ένα μέρος 
του Εύξεινου Πόντου που κάποτε ήταν γεμάτο από το ελ-
ληνικό στοιχείο. Οφείλουμε να τους αγκαλιάσουμε.

To σχετικό βίντεο από την επίσκεψη του κ. Πατούλη μπορείτε 
να το παρακολουθήσετε στο παρακάτω link:
https://youtu.be/l9uThFgNfXA
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Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας απονεμήθηκε στην 
Ελληνική πρωτοβουλία «SMOKE FREE GREECE»

για τη δράση της κατά του καρκίνου

Η πρωτοβουλία «SMOKE FREE GREECE» βραβεύτηκε χθες 
4 Μαΐου 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ειδική τε-
λετή στο κτήριο της Ευρωβουλής στις Βρυξέλλες, με την 
πρώτη θέση στον διαγωνισμό «2021 EU Health Award on 
Cancer Prevention –Βραβείο Υγείας 2021 για την Πρό-

ληψη του Καρκίνου» ως η πιο επιτυχημένη καμπά-
νια ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου στην 
Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραβεύει «εξαιρετικές 
πρωτοβουλίες από ΜΚΟ ή άλλες κοινωνικές οργανώσεις 
και εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιδιώκουν την επιμόρ-
φωση σε θέματα πρόληψης του καρκίνου στα παιδιά και 
τους νέους 6-24 ετών».

Υποβλήθηκαν συνολικά 110 αιτήσεις υποψηφιότητας από 
15 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Μετά  από προσεκτι-
κή εξέταση των υποψηφίων και των δράσεών τους η Επι-
τροπή επέλεξε δέκα φιναλίστ. Το πρώτο βραβείο απονεμή-
θηκε  στη δική μας πρωτοβουλία «SMOKE FREE GREECE», 
ενώ το δεύτερο και τρίτο βραβείο έλαβαν δράσεις από την 
Κροατία και την Τσεχία.
Η πρωτοβουλία «SMOKE FREE GREECE» υλοποιείται από 
το Ερευνητικό Εργαστήριο George D. Behrakis της Ελληνι-
κής Αντικαρκινικής Εταιρείας και το Ινστιτούτο Δημόσιας 
Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με βασικό 
χορηγό το Behrakis Foundation της Βοστώνης.
Τα τελευταία δεκατρία χρόνια υλοποιούνται στοχευμένες 
δράσεις προκειμένου να απομακρυνθούν οι Έλληνες – και 
ιδίως η νέα γενιά – από τον κίνδυνο του καπνίσματος. Τα 
αποτελέσματα της πολυεπίπεδης προσπάθειας αποτυπώ-
νονται στη μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 
κατά 33% στην ηλικία 16-24 ετών και κατά 27% στον 
συνολικό πληθυσμό της χώρας. Τέλος, οι δράσεις της 
πρωτοβουλίας SMOKE FREE GREECE άνοιξαν το πεδίο 
της εφαρμογής ευρύτερων νομοθετικών ρυθμίσεων, με 

Γ. Πατούλης: «Η προστασία της υγείας των πολιτών αποτελεί βασική προτεραιότητά μας»
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επιστέγασμα την ψήφιση και την καθολική εφαρμογή του 
αντικαπνιστικού νόμου το 2019.
Ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας «SMOKE FREE GREECE», κα-
θηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, παραλαμβάνοντας το 
βραβείο στις Βρυξέλλες δήλωσε: «Αφιερώνω τη σημερι-
νή πολύ τιμητική διάκριση για τη χώρα μας στον George 
Behrakis για την πολυετή υποστήριξη και χρηματοδότηση 
της προσπάθειας SMOKE FREE GREECE, καθώς και στον 
ανώνυμο εκπαιδευτικό, χωρίς την αφοσίωση του οποίου 
δεν θα είχαν βοηθηθεί δεκάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη 
την Ελλάδα να αρχίσουν τη ζωή τους ελεύθεροι καπνού».
Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία SMOKE FREE GREECE
Από το 2009, στον πυρήνα της δράσης της SMOKE FREE 
GREECE  βρίσκεται η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας ολόκλη-
ρης σειράς επιστημονικά σχεδιασμένων και φιλικών προς τα 
παιδιά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν 
τον κύριο μηχανισμό μεταστροφής της αντίληψης και στάσης 
απέναντι στο κάπνισμα.
Οι παρεμβάσεις στα σχολεία, καθώς και η ανάλογη παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, γίνεται πάντοτε σε αγαστή συνεργασία 
με τα υπουργεία Παιδείας-Θρησκευμάτων και Υγείας. Η αντα-
πόκριση από την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από τους 
ίδιους τους μαθητές σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν –και παρα-
μένει– εντυπωσιακά θερμή. Ιδιαίτερη επιτυχία, μάλιστα, έχει 
σημειώσει το τετράδιο «Μαθαίνω να μην καπνίζω», που έχει 
ήδη μεταφραστεί και εκτυπωθεί στην Αγγλική, Γερμανική και 
Αραβική γλώσσα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SMOKE FREE GREECE περιλαμ-
βάνει:
• Προληπτικές  παρεμβάσεις για το κάπνισμα στη μαθητική κοι-
νότητα
• Βιωματικά Σεμινάρια για γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελμα-
τίες υγείας
• Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, 
επαγγελματίες υγείας
• Ετήσια πανελλήνια μαθητικά συνέδρια
• Μαθητικούς διαγωνισμούς με θέματα εστιασμένα στη ζωή χω-
ρίς καπνό
• Συνεργασίες με ΜΚΟ
• Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις για παιδιά από 10 
έως 17 ετών εστιάζουν στους θετικούς λόγους για τους οποί-
ους πρέπει να αποφεύγεται η χρήση καπνού, τονίζοντας τα 
οφέλη του υγιεινού τρόπου ζωής που σχετίζεται με το μη 
κάπνισμα – συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από σχε-
τικούς καρκίνους και άλλες προκαλούμενες από τον καπνό 
ασθένειες. Από το 2014 ως το 2022, περισσότεροι από 61.000 
μαθητές έχουν συμμετάσχει σε 1.841 παρεμβάσεις με εντυ-
πωσιακά αποτελέσματα.

Επίσης, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια  της SMOKE FREE 
GREECE είναι εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για τους εκπαιδευ-
τικούς, επαγγελματίες υγείας και γονείς ώστε να προσεγγίζουν 
σωστά τους μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου και να 
τους καθοδηγούν σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος. 
Από το 2010, περισσότεροι από 2.500 εκπαιδευτικοί και 700 
επαγγελματίες υγείας έχουν ολοκληρώσει εργαστήρια «Τrain-
the-trainer».

Από το 2010, έχουν διοργανωθεί 11 Πανελλήνια Μαθητικά Συ-
νέδρια με τίτλο «Παιδεία Για Έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» και 
8 Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί, με 
διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο, ενθαρρύνουν τους μαθητές να εκ-

φράζονται με καλλιτεχνικά μέσα όπως σχέδιο, ζωγραφική, μου-
σική σύνθεση, βίντεο κλιπ και κινούμενα σχέδια εμπνευσμένα 
κάθε φορά από το επιλεγμένο θέμα που άπτεται της ζωής χωρίς 
κάπνισμα. Περισσότεροι από 7.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει 
σε εκπαιδευτικές δράσεις, θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις 
και πάνω από 3.500 μαθητές σχολικής ηλικίας συμμετείχαν ως 
τώρα στους διαγωνισμούς.
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Μετατίθεται για την 1η Ιουνίου η συνταγογράφηση στους 
ανασφάλιστους πολίτες από δημόσιες δομές

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Υγείας μετατίθεται για την 1η Ιουνίου η συ-
νταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και 
διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, 
αποκλειστικά από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δο-
μών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας ανα-
φέρονται τα εξής : 
«Ολοκληρώθηκε   ο πίνακας εξαιρέσεων για τη συνταγο-
γράφηση των ανασφάλιστων πολιτών, ο οποίος περιλαμ-
βάνει παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών, αιμοκαθαρό-

μενους και άτομα με βαριές αναπηρίες.
Μέχρι να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τις εν λόγω 
εξαιρέσεις, οι ανασφάλιστοι θα μπορούν να απευθύνο-
νται σε ιδιώτες ιατρούς για τη συνταγογράφηση τους.
Η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων 
και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολί-
τες, μόνο από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα ισχύσει από την 1η 
Ιουνίου».
Ο ΙΣΑ εκφράζει την αντίθεση του για την συγκεκριμένη 
ρύθμιση και συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την ακύρω-
ση της.

Οι θέσεις του ΙΣΑ για την ΠΦΥ, συζητήθηκαν με τον 
Υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη που παρέστη στη χθεσινή 

συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου

Οι θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επί του Νομοσχεδί-
ου για την μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση, συζητήθηκαν με τον 
Υπουργό Υγείας κ. Θ. Πλεύρη, που παρέστη χθες διαδικτυακά, 
στη σύσκεψη των μελών του Δ.Σ του Συλλόγου, μετά από πρό-
σκληση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη. 
Τα μέλη του Δ.Σ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, για το γε-
γονός ότι ο Υπουργός Υγείας αποδέχθηκε αρκετά από τα αιτή-
ματα που είχαν διατυπωθεί στην τελευταία συνάντησή τους, 
μεταξύ των οποίων είναι η ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον 
ασθενή, χωρίς σύστημα παραπομπών.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε ότι πάγια θέση 
του ΙΣΑ είναι ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε κάθε 
πολίτη, στο τελευταίο άκρο της χώρας και θα διασφαλίζει αξι-
οπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές στον ιατρικό κόσμο, 
δίνοντας κίνητρα στους νέους γιατρούς να παραμείνουν στην 
πατρίδα μας.
«Σε αυτό το σύστημα η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέ-
πει να παίξει σημαντικό ρόλο», επεσήμανε ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ και τόνισε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί προκειμένου να 
διαμορφωθεί ένα βιώσιμο σύγχρονο σύστημα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης, επεσή-
μανε ότι πρόθεση του Υπουργείου Υγείας είναι να αξιοποιηθεί 
όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας και δεσμεύθηκε ότι θα 
υπάρξει γενναία αύξηση των αμοιβών των συμβεβλημένων 
με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών. Επίσης τόνισε ότι θα θεσμοθετηθεί ο 
σημαντικός ρόλος που θα παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο 
νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ειδικότερα, ο κ. Πλεύρης δεσμεύθηκε ότι θα υπάρχει  ελεύθε-
ρη πρόσβαση των ασθενών στους εξειδικευμένους ιατρούς, 
οι οποίοι θα έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να παραπέμψουν 
τον ασθενή, στη δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, για νοσή-
ματα της ειδικότητάς τους. Η αμοιβή των προσωπικών ιατρών 
θα είναι κατά κεφαλή και πολύ μεγαλύτερη από αυτή που 

ισχύει σήμερα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα και στους 
ιδιώτες μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, να είναι προσωπι-
κοί γιατροί.
Οι προσωπικοί γιατροί θα είναι υποχρεωμένοι να παραπέ-
μπουν τον ασθενή τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο στον εξει-
δικευμένο ιατρό, για να διασφαλιστεί η σωστή παρακολού-
θηση των χρονίως πασχόντων. Η αμοιβή των ιδιωτών ιατρών 
που δεν είναι προσωπικοί ιατροί, θα είναι κατά πράξη και 
περίπτωση. Παράλληλα, ικανοποιείται ένα ακόμα αίτημα του 
ΙΣΑ, για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με τον ΠΙΣ και 
τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, με στόχο να μπουν 
στο σύστημα, όσο το δυνατόν περισσότεροι γιατροί.
Αναφορικά με την επιστράτευση των ιδιωτών ιατρών σε περι-
όδους υγειονομικής κρίσης, τα μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ εξέφρα-
σαν την αντίθεσή τους και επεσήμαναν ότι οι γιατροί προ-
σφέρουν με αυταπάρνηση τις υπηρεσίες τους. Ο Υπουργός 
Υγείας διευκρίνισε  ότι η επιστράτευση θα αφορά μόνο τους 
συμβεβλημένους γιατρούς και Φορείς ΠΦΥ και όχι τους πιστο-
ποιημένους με τον ΕΟΠΥΥ και προϋπόθεση για να γίνει είναι 
να  έχει εξαντληθεί κάθε άλλη προσπάθεια ανεύρεσης ιατρών, 
από τους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους.
Σχετικά με την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προκειμένου 
να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, τα μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ, επεσή-
μαναν ότι δεν πρέπει να αποτελούν κριτήριο για την αμοιβή 
των Φορέων. Παράλληλα, έγινε εκτενής συζήτηση για το Claw 
back που απειλεί τη βιωσιμότητα των Φορέων και ο Υπουργός 
Υγείας δεσμεύθηκε ότι θα προσπαθήσει να διασφαλίσει αύξη-
ση της χρηματοδότησης της ΠΦΥ. 
Ο Υπουργός Υγείας δεσμεύθηκε ότι η διαβούλευση θα συνεχι-
στεί και θα υπάρξει και επόμενη συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ 
του ΙΣΑ. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης έχει 
συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη των Προέδρων των Ιατρικών 
Συλλόγων της χώρας, με το Συντονιστικό Όργανο των Φορέ-
ων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την ερχόμενη Τρίτη 
3 Μαΐου.

Γ. Πατούλης: «Θέλουμε ένα σύστημα που θα διασφαλίζει υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες για τους ασθενείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας

και αμοιβές στον ιατρικό κόσμο»
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική
αιμοδοσία που διοργάνωσε ο ΙΣΑ

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε η εθελοντική 
αιμοδοσία που διοργάνωσε ο ΙΣΑ, την Πέμπτη 28 Μαΐου 
2022. Γιατροί της Αθήνας, εργαζόμενοι του Συλλόγου και 
πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου για 
να συνδράμουν τους συνανθρώπους μας.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, εξέφρασε τις ευχαριστίες 
του, σε όσους συμμετείχαν στην αιμοδοσία και τόνισε τα εξής:

«Η αιμοδοσία αποτελεί πράξης ύψιστης αλληλεγγύης 
προς τον συνάνθρωπο. Ο ΙΣΑ δημιουργεί Τράπεζα αίματος 
γιατί… η προσφορά είναι στο αίμα μας! Ο μεγαλύτερος επι-
στημονικός σύλλογος της χώρας στέλνει ένα μήνυμα αλλη-
λεγγύης στην κοινωνία. Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής, 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, για τη διάδοση της ύψιστης 
αυτής πράξης ανιδιοτελούς προσφοράς»

Γ. Πατούλης: «Η αιμοδοσία αποτελεί πράξης ύψιστης αλληλεγγύης προς
τον συνάνθρωπο»
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