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Θέμα: Εμβολιασμός υγειονομικού προσωπικού.
Στην εισαγωγική σελίδα του emvolio.gov.gr διαβάζουμε:
«Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού για την covid-19 ξεκίνησε. Το εμβόλιο
είναι στα χέρια μας…..
Ο εμβολιασμός, δωρεάν για όλους, ξεκινά για τους ανθρώπους στην πρώτη
γραμμή της υγείας, τις ευπαθείς ομάδες, για όσους βρίσκονται σε κλειστές
δομές / δομές φροντίδας και όσους υπηρετούν σε σημαντικές υπηρεσίες του
κράτους».
Πριν ακόμη ξεκινήσει ο εμβολιασμός και βέβαια ακόμη περισσότερο τώρα
εκφράστηκε η επιστημονικά σωστή θέση, που σημειώνεται και στην επίσημη
ιστοσελίδα, για την σειρά με την οποία πρέπει να σχεδιαστεί και
πραγματοποιηθεί αυτός.
Με κάθε ευκαιρία οι επιστήμονες που σχεδίασαν και οι πολιτικά υπεύθυνοι για
την εφαρμογή του σχεδίου «Ελευθερία» αναφέρονται στον εμβολιασμό των
υγειονομικών σαν πρώτη προτεραιότητα καθώς αυτοί υπηρετούν στην πρώτη
γραμμή της Υγείας.
Στην ομάδα των υγειονομικών προς εμβολιασμό από την αρχή ήταν ξεκάθαρο
ότι ανήκουν όλοι οι υγειονομικοί, ανεξάρτητα από τον χώρο εργασίας τους
(δηλ. υπηρετούντων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα υγείας) όπως επίσης σε
αυτούς ανήκουν τόσο οι ιατροί όσο και το υγειονομικό προσωπικό
(νοσηλευτές κλπ.).
Με μεγάλη ανακούφιση είδαμε τα πρώτα εμβόλια να παραδίδονται στις
υπεύθυνες για τον εμβολιασμό αρχές και να ξεκινάει το πρόγραμμα των
εμβολιασμών καθώς και να ορίζεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα με τους
υγειονομικούς να εμβολιάζονται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.
Σωστά και ανάμεσα στους υγειονομικούς πρώτη προτεραιότητα πρέπει να
είναι οι υπηρετούντες στις μονάδες COVIDκαι έτσι έγινε.
Με έκπληξη είδαμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) να απευθύνεται
στις υπεύθυνες υγειονομικές αρχές και να ζητάει με ένταση αυτό που εννοείται
ότι ήταν δεδομένο, δηλ. να μπουν στον σχεδιασμό άμεσα και οι υγειονομικοί
του ιδιωτικού τομέα.

Με χαρά επίσης είδαμε να ανακοινώνεται το άνοιγμα της σχετικής εφαρμογής
για τον εμβολιασμό των ιατρών του ιδιωτικού τομέα, που βέβαια πιθ. λόγω
της καθυστερημένης ένταξής τους, ο εμβολιασμός των θα καθυστερήσει και
πάνω από μήνα πέραν της 20 Ιανουαρίου.
Η έκπληξή μας όμως παρέμεινε διαπιστώνοντας ότι το υγειονομικό προσωπικό
των ιδιωτικών ιατρείων παραμένει εκτός του σχεδιασμού των εμβολιασμών.
Εμβολιάζεται ήδη διοικητικό προσωπικό δημόσιων δομών που ενδεχόμενα δεν
θα έρθει ποτέ σε επαφή με ασθενή, αλλά δεν προβλέπεται να εμβολιαστεί
κατά προτεραιότητα το υγειονομικό προσωπικό των ενδοσκοπικών
γαστρεντερολογικών εργαστηρίων μας αλλά και το υπόλοιπο νοσηλευτικό
προσωπικό που υπηρετεί σε ιδιωτικά ιατρεία Πνευμονολόγων, ΩΡΛ,
Παθολόγων, Γενικών Ιατρών, Οδοντιάτρων, Μικροβιολόγων κλπ.
Η λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων πολλών ιατρικών ειδικοτήτων έπαιξε και
παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, κύρια στην ανάσχεση της πίεσης που δέχεται σε περίοδο πανδημίας το
Δημόσιο Νοσοκομειακό Σύστημα, ενώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
παρακολούθηση και υποστήριξη των ασθενών COVIDπου μπορούσαν και
έπρεπε να μείνουν στο σπίτι τους.
Η εξαίρεση λοιπόν του υγειονομικού προσωπικού των ιδιωτικών ιατρείων και
εργαστηρίων είναι μια ανακολουθία που μας βρίσκει αντίθετους, ενώ
πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία σκοπιμότητα που την επέβαλε.
Κατανοούμε ότι σε ένα τόσο μεγάλο και εξαιρετικά πολύπλοκο σχέδιο
μπορούν να υπάρξουν δυσλειτουργίες και για αυτό νιώθουμε την ανάγκη να
επισημαίνουμε στους καθ’ ύλη αρμόδιους πιθ. παραλήψεις που μας αφορούν
ώστε να βοηθήσουμε στην καλύτερη εφαρμογή του.
Το υγειονομικό προσωπικό οφείλουμε να το δούμε στο σύνολό του σαν
τέτοιο και να σχεδιάσουμε τον εμβολιασμό του με την προτεραιότητα που
σωστά οι αρχές υπέδειξαν, περιλαμβάνοντας
σε αυτό όλους τους
εργαζόμενους υγειονομικούς καθώς είναι η φύση της εργασίας που καθορίζει
την επικινδυνότητα και όχι η σχέση εργασίας (ιδιωτική ή δημόσια).
Πιστεύοντας ότι η επιστολή μας αυτή θα τύχει της προσοχή σας, περιμένουμε
τις σχετικές θετικές στο αίτημά μας ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες σας.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ της ΕΠΕΓΕ
ο Πρόεδρος

ο Γραμματέας

