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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η πανδημία της covid-19 που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς την άνοιξη, συνιστά για όλους μια
μείζονα πρόκληση, καθώς οι συνθήκες στο δεύτερο κύμα θα είναι αναμφίβολα δυσμενέστερες.
Στην προσπάθεια επανάληψης της εαρινής επιτυχίας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και οι
Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας χρειάζονται τη διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση για τα επιδημιολογικά
στοιχεία που συλλέγονται από τον ΕΟΔΥ.
Για το σκοπό αυτό, θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο να παρέχεται ενημέρωση σε τακτή βάση, τόσο
προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όσο και προς τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους, πέραν
των γενικών ανακοινώσεων.
Χρήσιμο ακόμη θα ήταν, οι διοικήσεις, ιδιαιτέρως των Περιφερειακών Νοσοκομείων να
εμπεδώσουν κλίμα καλής συνεργασίας με τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους, για προφανείς
λόγους.
Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι χρειάζεται να επιδειχθεί ιδιαίτερη φροντίδα
και επιμέλεια για τους ειδικευόμενους ιατρούς, των οποίων η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να
επηρεαστεί αρνητικά από την αντιμετώπιση της πανδημίας. Καθώς, οι συνάδελφοι αυτοί
εργάζονται στα Νοσοκομεία με σκοπό την εκπαίδευσή τους πρωτίστως και όχι την κάλυψη των
αναγκών του νοσοκομείου, οποιαδήποτε καθήκοντα τους ανατίθενται θα πρέπει να βρίσκονται
εντός του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Κατά συνέπεια, οι διοικήσεις των Νοσοκομείων, πριν λάβουν αποφάσεις για τους ειδικευόμενους
ιατρούς, θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των διευθυντών τους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι
για την εκπαίδευση των ειδικευομένων.
Φυσικά, εφόσον παραστεί ανάγκη, το σύνολο του ιατρικού κόσμου θα πράξει το καθήκον του,
αναλόγως της εκπαίδευσης και των δυνατοτήτων του, αλλά ακόμη και τότε, για τους
ειδικευόμενους συναδέλφους θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα.
Με την ευκαιρία αυτή, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι δυσκολίες και καθυστερήσεις
καταβολής δεδουλευμένων, λειτουργούν αρνητικά στο ηθικό των ιατρών, οι οποίοι αναμένουν
και την ταχεία πλήρωση των κενών του συστήματος.
Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας,
Είμαστε στη διάθεσή σας,

