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ΔΚΣΑΚΣΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΛΟΓΩ ΣΗ ΔΠΙΓΗΜΙΑ 

ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ 

 

πλάδειθνη, ηηο δύζθνιεο απηέο ώξεο πνπ ε επηδεκία ηνπ θνξσλντνύ βξίζθεηαη ζε έμαξζε κε 

απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο, δεηάκε λα ιεθζνύλ έθηαθηα κέηξα ζηήξημεο όισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ 

θαη ηδηαίηεξα ησλ ιηγόηεξν επλνεκέλσλ ζπλαλζξώπσλ καο. πγθεθξηκέλα, ην Γ ηνπ Σακείνπ 

Τγείαο ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα εμήο κέηξα: 

 Να θξνληίζεη ην Σακείν Τγείαο γηα ηελ δηαζεζηκόηεηα πιηθνύ αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ 

(αληηζεπηηθά, νηλόπλεπκα, γάληηα, κάζθεο θ.ν.θ.), όρη κόλν γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αιιά θαη 

γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ηα ρξεηάδνληαη, θαζώο ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε ζηελ αγνξά. 

 Να ελεκεξώλεη ΟΛΟΤ ηνπο ζπλαδέιθνπο κε θαζνιηθό ηξόπν γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ απηήλ ηελ πεξίνδν (ι.ρ. ηαρπδξνκηθή αλαθνίλσζε). Να δηαζέζεη 

ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ζπληαγνγξάθεζε 

θαη γεληθόηεξε επηθνηλσλία. 

 Να εληζρπζεί άκεζα ε θνηλσληθή ππεξεζία κε έθηαθην πξνζσπηθό (ελδερνκέλσο κε 

απόζπαζε από ην πξνζσπηθό ησλ ελ ελεξγεία) γηα λα θαιύςνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ζε: 

Γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ζηνπο αλαμηνπαζνύληεο 

ζπλαδέιθνπο (παξαπεκπηηθά, ζπλνδεία γηα εμεηάζεηο, παξαιαβή απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ 

θιπ.), παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ ηξνθνδνζία κε ηξόθηκα θαη είδε ζπηηηνύ, θαζώο θαη θάζε 

άιιε αξσγή πνπ απαηηνύλ νη εηδηθέο πεξηζηάζεηο ηνπ θάζε αλαμηνπαζνύληνο. Δλίζρπζε κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ παξνρή ςπρνινγηθήο θαη αλζξώπηλεο ζηήξημεο, 

ηδηαηηέξσο απηήλ ηελ θξίζηκε πεξίνδν. Πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε εμνπιηζκό γηα 

ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ θηλεηηθόηεηαο ζπλαδέιθσλ πνπ είλαη ρξόληα 

θαζεισκέλνη ιόγσ αλαπεξίαο (θαξνηζάθηα, ξάκπεο, αλαβαηόξηα θιπ.), θαζώο απηνί 

πθίζηαληαη θαη ηε κεγαιύηεξε ςπρνζσκαηηθή πίεζε ζηηο παξνύζεο έθηαθηεο ζπλζήθεο. 
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Σέινο, ππνγξακκίδνπκε πσο ηώξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ, αλαδεηθλύεηαη ε αλάγθε ύπαξμεο 

ελόο επαξθνύο, απνηειεζκαηηθνύ, αλζξσπνθεληξηθνύ δεκόζηνπ δσξεάλ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, όπσο επαλεηιεκκέλα έρεη αλαδείμεη θαη παιεύεη ζηαζεξά ην Π.Α.ΜΔ. Αλαδεηθλύνληαη 

επίζεο θαη νη ηεξάζηηεο επζύλεο ησλ θπβεξλήζεσλ, πνπ αθνινύζεζαλ --ζηα πιαίζηα ησλ 

γεληθόηεξσλ θαηεπζύλζεσλ ηεο ΔΔ γηα ηδησηηθνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο-- πνιηηηθέο 

ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (θιείζηκν λνζνθνκεηαθώλ θαη γεληθόηεξα πγεηνλνκηθώλ 

κνλάδσλ, Μ.Δ.Θ. θιπ.), θαζώο θαη ε κείσζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία (κείσζε ηνπ 

ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαηάξγεζε 

θξαηηθώλ κνλάδσλ παξάγσγεο ηαηξνθαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ, επηβάξπλζε ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θιπ.). Να ζηακαηήζεη επηηέινπο ε αληηκεηώπηζε ηεο Τγείαο ζαλ θόζηνο 

θαη ζαλ εκπόξεπκα. 
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