ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Ρόδος, 28.11.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Οφειλόμενες ευχαριστίες εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου”

Ο πανδημικός ιός Sars--CoV-2
2 ως γνωστόν υπάρχει στην περιοχή μας και
η καθημερινή εμφάνιση νέων κρουσμάτων συνιστά γεγονός που μας
προβληματίζει όλους. Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη περίοδο του αγώνα
με την πανδημία.
Οι αντοχές του Συστήματος Υγείας καθημερ
καθημερινά
ινά δοκιμάζονται και οι
ιατροί είτε εργάζονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτόν, προασπίζοντας την υγεία των πολιτών. Όλο το
προσωπικό που εμπλέκεται στις δομές υγείας της περιοχής μας έχει
αντέξει και θα αντέξει και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες
εβδομάδες καθώς είναι βέβαιο ότι η πίεση στο σύστημα υγείας θα
συνεχιστεί. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι
αρωγοί σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Θα πρέπει να κυκλοφορούν
μόνο όταν είναι απολύτως απα
απαραίτητο,
ραίτητο, να μην συγκεντρώνονται σε
σπίτια, να φοράνε συνέχεια και παντού τη μάσκα τους, να τηρούν τα
μέτρα προστασίας. Ο εφησυχασμός, η χαλάρωση και η απερισκεψία των
συμπολιτών μας είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην παρούσα
φάση.
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Αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε
όλους τους ιατρούς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την διαχείριση
και την περίθαλψη ασθενών με covid19 τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας όσο και στο νοσοκομείο.
Για τους νοσοκομειακούς ιατρούς οι παρούσες συνθήκες είναι ιδιαίτερα
απαιτητικές, καθώς θέτουν τη ζωή τους καθημερινά σε κίνδυνο, για να
φροντίσουν ασθενείς που νοσηλεύονται με σοβαρά συμπτώματα του
COVID-19. Στο πρόσωπό τους βλέπουμε τους αληθινούς, καθημερινούς
ήρωες που αψηφούν τον κίνδυνο, για να σώσουν τις ζωές άλλων.
Ξεχωριστή

μνεία

στους

ιατρούς

εκείνους

που

υπάγονται

σε

περιφερειακά ιατρεία και προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στο
νοσοκομείο και ειδικά στο τμήμα λοιμώξεων, στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών και συμμετέχουν στις εφημερίες της παθολογικής
κλινικής.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ιατρούς στα διαγνωστικά τμήματα
του νοσοκομείου και συγκεκριμένα στο μικροβιολογικό και στο
ακτινολογικό καθώς επίσης και το λοιπό προσωπικό από τους
νοσηλευτές και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στις δομές υγείας για
τον αγώνα που δίνουν καθημερινά. Το ΕΚΑΒ και η προνοσοκομειακή
επείγουσα ιατρική έχει κομβικό ρόλο στο αίσθημα ασφάλειας των
πολιτών και στη διαχείριση των διακομιδών τόσο σε επίπεδο νησιού όσο
και στη διασύνδεση με τους υπόλοιπους προορισμούς.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ιδιώτες γιατρούς όλων των
ειδικοτήτων που δίνουν την μάχη στην ΠΦΥ, αναχαιτίζοντας καθημερινά
τη ροή των ήπιων περιστατικών και ολιγοσυμπτωματικών ασθενών προς
το νοσοκομείο. Είναι οι αφανείς ήρωες της πανδημίας καθότι χωρίς
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αυτούς η πίεση στο νοσοκομείο της περιοχής μας θα ήταν αφόρητη και
ασφυκτική.
Τέλος, υπενθυμίζουμε προς την πολιτεία ότι τα διαχρονικά μας
αιτήματα για ενίσχυση και ριζική αναδιάρθρωση του ΕΣΥ με προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού, αγορά ποιοτικών υλικών και σύγχρονου
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και οργάνωση μιας ενιαίας και
καθολικής ΠΦΥ, είναι επείγοντα και επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε.

Για τον Ι.Σ.Ρ.
Ο Πρόεδρος
Ηλίας Ι. Τσέρκης

Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχαήλ Ν. Βολονάκης
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