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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: "Την
Την παρακολούθηση υγείας των πολιτών την εκχωρούν σε μη ιατρούς
ιατρούς"

Με τη μετατροπή των φαρμακείων σε μονάδες εμβολιασμού, αλλά και την ενεργοποίηση κινητών
ομάδων υγείας χωρίς ιατρούς για τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, επιχειρεί το Υπουργείο
Υγείας να διευρύνει το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου εκφράζει την αντίθεσή του στη συνεχή προσπάθεια υποβάθμισης
του

1

ιατρικού

επαγγέλματος

και

την

ανεύθυνη

εκχώρηση

ιατρικών

πράξεων

σε φαρμακοποιούς και σε μη ιατρούς.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο προγραμματισμός και η πραγματοποίηση του εμβολιασμού
τελείται υπό ορισμένες ιατρικές προϋποθέσεις, όπου υπάρχουν ενδείξεις και αντενδείξεις
αντιστοίχως τις οποίες τις γνωρίζει αποκλειστικά ο θεράπων ιατρός και μόνον.
Οι

πιθανές

αντενδείξεις

και

επιπλοκές

από

τον

εμβολιασμό

εντάσσονται

κατά

αποκλειστικότητα
ιστικότητα στο ιατρικό έργο και σχετίζονται με την ιατρική ευθύνη. Όπως το φάρμακο
δεν παρέχεται από ιατρούς, αντιστοίχως και καμιά ιατρική πράξη δεν πρέπει να
πραγματοποιείται από μη ιατρούς, πόσο μάλλον από Φαρμακοποιούς.
Επιπροσθέτως οι Κ.ΟΜ.Υ. (Κινητές
(Κινητέ Ομάδες Υγείας) ως νέος θεσμός, θα διενε
διενεργούν
προληπτικές εξετάσεις και κλινικές πράξεις σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές με «ισχνή»
παρουσία υγειονομικών υπηρεσιών, θα αποτελούνται από ομάδες επαγγελματιών υγείας και
όχι από ιατρούς που θα τις επισκέπτονται
επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε χθες, οι ΚΟΜΥ θα απαρτίζονται από
οδοντίατρο, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, μαία, τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων,
φυσικοθεραπευτή, ενώ θα υποστηρίζονται από οδηγούς και διοικητικούς
διοικητικούς υπαλλήλους.
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Το προσωπικό των κινητών ομάδων υγείας θα έχει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και
θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Οι ΚΟΜΥ θα έχουν οργανική σχέση με κάποιο δημόσιο Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο, το οποίο
θα αποτελεί τη μονάδα αναφοράς.
Η χώρα με τους περισσότερους ιατρούς, αντί να αναβαθμίζεται ιατρικά, υποβαθμίζεται
συνειδητά, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
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Για τον Ι.Σ.Ρ.
Ο Πρόεδρος

Ηλίας Ι. Τσέρκης

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ Ν. Βολονάκης
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