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Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2020
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η δραματική αύξηση

των κρουσμάτων κορωνοϊού που παρατηρείται στην πόλη μας, είναι ιδιαίτερα

ανησυχητική.
Έστω και στην ύστατη στιγμή, η περιοχή μας περνά στο επίπεδο 4 (αυξημένου κινδύνου).
Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε τις οδηγίες του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για τη λειτουργία των ιατρείων οι οποίες πρέπει να τηρούνται στο
ακέραιο. Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4709/23.10.2020 σελ. 51545) προβλέπονται
αυξημένα πρόστιμα, συγκεκριμένα σε νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια, διοικητικό πρόστιμο
300 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και πρόστιμο 1000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό
πρόσωπο για τη μη χρήση μάσκας από οποιονδήποτε.
Σε ότι αφορά τον προγραμματισμό των χειρουργικών επεμβάσεων αυτές μειώνονται στο 40%. Εξαιρούνται
όπως πάντα τα ογκολογικά και τα επείγοντα περιστατικά. Ειδικά για τα επείγοντα, σας επισημαίνουμε την
υποχρέωση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης τους.
Σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση από τα γραφεία του Ι.Σ.Θ. θέλουμε να σας προτρέψουμε να χρησιμοποιείτε
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται, η επίσκεψη θα γίνεται μετά
από ραντεβού για την ασφάλεια όλων μας.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ήδη έχουμε κρούσματα ανάμεσά μας, όπως και συναδέλφους που νοσηλεύονται. Τους ευχόμαστε από
καρδιάς καλή ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντα τους. Έχουμε, επίσης, συναδέλφους που
ήδη ανάρρωσαν και βρίσκονται πάλι στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Ο Ι.Σ.Θ, όπως και στην πρώτη φάση της επιδημίας, έτσι και τώρα, θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε συνάδελφο
είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα.
Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε και αυτή τη φορά υπηρετώντας τον όρκο που όλοι έχουμε δώσει.
Οδηγίες λειτουργίας ιατρείων από Ι.Σ.Θ
Οδηγίες από Π.Ι.Σ
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