
 

 

 

 

 

Κόρινθος, 10/3/2020 

EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΠ:123 

ΠΡΟΣ: -      ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο ΚΙΚΙΛΙΑ 

- ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ 

ΚΟΙΝ:  -      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

             -      ΕΟΔΥ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

                                      2) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 

Βρισκόμαστε στο μέσον μιας πολύ κρίσιμης, για την Δημόσια Υγεία, περιόδου. Ο Κορονοϊός 

επελαύνει στη χώρα μας και τα πρώτα κρούσματα προσωπικού σε υγειονομικές μονάδες, 

είναι πια γεγονός.  

ΠΡΕΠΕΙ να προστατευθούν ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ οι ΙΑΤΡΟΙ και οι επαγγελματίες υγείας γενικότερα. 

Χωρίς ιατρούς η μάχη θα χαθεί! 

Καθίσταται απαραίτητη και άμεση η λήψη μέτρων προστασίας των Ιδιωτικών και Δημοσίων 

χώρων παροχής υγείας. 

1) Μέτρα Προστασίας Ιδιωτικών Ιατρείων. 

 

Τα ιδιωτικά ιατρεία είναι ανοχύρωτα. Οι συνάδελφοι, καθώς και οι εργαζόμενοι σε 

αυτά, είναι άμεσα εκτεθειμένοι στον SARS-CoV-2. Σαφώς και τους έχουμε 

ενημερώσει, αλλά θεωρείται θεμέλια ανάγκη να κοινοποιηθούν ειδικές και σαφείς 

οδηγίες, όμοιες με αυτές του CDC. 

 

2) Ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας.  

 

Πλήττεται η ραχοκοκαλιά του εθνικού συστήματος υγείας. Όλοι οι ιατροί και γενικά 

ολόκληρο το υγειονομικό προσωπικό, δίνουμε τεράστια μάχη. Μια μάχη που είναι 

θέμα χρόνου να γίνει άνιση. Έτσι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: 

 

 



- Υπερεπείγουσα πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, όχι μόνο στα μεγάλα 

αστικά κέντρα αλλά και στην επαρχία, που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ήδη 

αυξημένες ανάγκες των νοσοκομείων μας. 

 

- Στα πλαίσια της επαπειλούμενης Δημόσιας Υγείας, όλοι οι ιατροί του δημόσιου 

τομέα (Νοσοκομεία, ΠεΔΥ, ΤΟΜΥ, ΚΥ, ΠΙ) ενός νομού να μπορούν να 

μετακινηθούν με ταχύτατες διαδικασίες σε μονάδες που απαιτείται ενίσχυση. 

Βοήθεια και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, έναντι αμοιβής, ιδιαίτερα αν αυτοί 

κλείσουν προσωρινά τα ιατρεία τους. 

 

- Καμία λήξη θητείας ιατρού και νοσηλευτή έως 31/12/2020.  

 

- Αναστολή λειτουργίας Περιφερικών Ιατρείων, όπου συνωστίζονται τα άτομα των  

ευπαθών ομάδων. 

 

- Να αυξηθούν κατά 4 (τέσσερα) τα νοσοκομεία αναφοράς (πχ Γενικό Παναρκαδικό 

Νοσοκομείο Τριπόλεως για την Πελοπόννησο). 

 

- Άμεση ανεύρεση υλικών προστασίας (μάσκες, γάντια, στολές) για τις ανάγκες που 

όλο και αυξάνονται και για τους ιδιώτες και για τους ιατρούς του δημοσίου. 

 

- Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος νοσήσει σοβαρά κατά το καθήκον, το 

Υπουργείο να αναλάβει όλα τα διαδικαστικά και τα έξοδα νοσηλείας.  

 

- Να υλοποιηθούν τα 6 σημεία που σας συστήνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

(ΑΠ:5024/9-3-2020). 

 

                                           

                                                                           Με σεβασμό 

 

                        Πρόεδρος                                                                                   Γεν. Γραμματέας 

            Χρυσοβαλάντης Μέλλος                                                                    Παναγιώτης Φίλης 

       Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός                                                                Ακτινοδιαγνώστης 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


