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 Κως, 15-01-2021 
Αρ.Πρωτ: 14 

       

                                                                           ΠΡΟΣ:  

                               1.Τον Υπουργό Υγείας κ. Β.Κικίλια 

2.Τον Υφυπουργό Κ. Β. Κοντοζαμανης 

                       3.Τον Γενικό Γραμματέα Π.Φ.Υ. κ.Μ.Θεμιστοκλέους 

4.Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ.Π.Πρεζεράκο 

                                            Κοιν: ΠΙΣ 

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κω, όπως του ζητήθηκε τον περασμένο μήνα, απέστειλε 

λίστα ιδιωτών ιατρών που επιθυμούν να εμβολιαστούν με όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία εγκαίρως, ώστε το υπουργείο να είναι σε θέση να προγραμματίσει τα 

ραντεβού τους κατά προτεραιότητα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, την 

ίδια χρονική περίοδο με τον εμβολιασμό των νοσοκομειακών ιατρών.  

Σίγουρα αντιλαμβάνεστε τη σημασία της πράξης αυτής αφού, όπως και οι 

νοσοκομειακοί γιατροί, οι ιδιώτες συνάδελφοι έρχονται σε επαφή με πληθώρα 

ασθενών κατά την διάρκεια της πανδημίας αποτρέποντας τον συνωστισμό στα 

νοσοκομεία και θέτοντας τον εαυτό τους στην πρώτη γραμμή κίνδυνου 

μετάδοσης.  

Ο προγραμματισμός εμβολιασμού των ιδιωτών, όπως διαφαίνεται να τον έχει 

προτείνει το Υπουργείο μαζί με τον γενικό πληθυσμό,  προκαλεί αναστάτωση 

στον ιατρικό κόσμο και ανούσια καθυστέρηση, έως και προσβλητικό 

διαχωρισμό. Να σημειωθεί ότι συχνά το ηλεκτρονικό σύστημα δεν τους 

αναγνωρίζει το ΑΜΚΑ άρα και το δικαίωμα εμβολιασμού!  

           Ζητούμε: 

1) την άμεση αποκατάσταση του λειτουργικού λάθους αλλά και διαχωρισμού, με 

αποστολή ραντεβού από την ΗΔΙΚΑ σε κάθε γιατρό του οποίου το ΑΜΚΑ 

βρίσκεται στην διάθεση των υπηρεσιών σας από 28 Δεκεμβρίου 2020,  
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2) την δυνατότητα συνεννόησης των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων με τα 

Νοσοκομεία στην περιοχή ευθύνης τους για τα ραντεβού των ιδιωτών ιατρών που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες  

3) την άμεση δυνατότητα στους θεράποντες Ιατρούς να προγραμματίσουν τον 

εμβολιασμό των ασθενών τους, καθώς είναι παράδοξο να παραπέμπουν οι Ιατροί 

τους ασθενείς τους  στα ΚΕΠ , στα Φαρμακεία και ενδεχομένως σε internet καφέ! 

4) την πλήρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμών ώστε ως Ιατρικοί 

Σύλλογοι να είμαστε σε θέση να απαντάμε σε ερωτήματα συναδέλφων πχ  ως προς 

τον χρόνο εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων και τον τρόπο αναγνώρισης των 

ασθενών που ανήκουν σε αυτές από το σύστημα, ή τον τρόπο προσέλευσης πχ 

παραπληγικών στο εμβολιαστικό κέντρο αφού δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί το 

μοναδικό  ασθενοφόρο σε λειτουργία στο νησί, κ.α.  

Η απουσία έγκαιρης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης εκθέτει τους Ιατρικούς  

Συλλόγους όλης της χώρας όπως και καθιστά αδύνατη την συνεργασία για την 

επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν με άμεσο τρόπο. 

 

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.  
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