
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Προς        Αθήνα, 6/4/2020 
τον Πρόεδρο του       Α.Π.: 5361 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
κ. Απόστολο Βαλτά 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Κοινοποίηση: 

- Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια 
- Υφυπουργό Υγείας, κ. Β. Κοντοζαμάνη 
- Ιατρικούς Συλλόγους 

 
 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
Επικοινωνώ μαζί σας με αφορμή τα λεγόμενά σας κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής σας παρουσίας 
στο σταθμό Αντένα στις 5/4/2020, παρ’ ότι δυσκολεύτηκα να τα πιστέψω την πρώτη φορά και 
αφού τα άκουσα προσεκτικά τρεις φορές στη συνέχεια.   
 
Αρχικά, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι τα ιδιωτικά ιατρεία δεν είναι κλειστά με «προτροπή του Π.Ι.Σ 
λόγω αιτημάτων μας», αλλά λειτουργούν μόνο για επείγοντα περιστατικά, ως οφείλουν, με 
σκοπό τον περιορισμό των μετακινήσεων των ασθενών και της πανδημίας, μετά από σχετική 
οδηγία μας. Οδηγία, που βεβαίως συνεπάγεται και κόστος για τους ιατρούς, που την 
εφαρμόζουν, έχοντας επίγνωση αυτού και κατανοώντας την αναγκαιότητά της.  
 
Επιπλέον, οι ιατροί του ιδιωτικού τομέα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στηρίζουν το σύνολο των 
πολιτών, λειτουργώντας ως ανάχωμα προς τη μαζική επίσκεψη στα νοσοκομεία. Και αυτό γίνεται 
για να αποφεύγεται η συγκέντρωση ασθενών εκεί, καθώς αυτό θα προκαλούσε διασπορά της 
νόσου. Άλλωστε και στα νοσοκομεία εξυπηρετούνται μόνο επείγοντα περιστατικά, για τους 
ίδιους λόγους. Και για τον περιορισμό των μετακινήσεων ασθενών, είναι ευτυχές ότι άρχισε  η 
συνταγογράφηση να γίνεται άυλα τώρα καίτοι αποτελεί μέρος της ιατρικής εξέτασης και δεν 
είναι μια τυπική, ανεξάρτητη διαδικασία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι η προτροπή 
σας «να καταργηθεί η συνταγή για να εξυπηρετηθεί ο πελάτης», είναι αντιεπιστημονική και 
απαράδεκτη, καθώς δεν αφορούν οι συνταγές «πελάτες», αλλά ασθενείς, οι οποίοι θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα φάρμακά τους, μόνον εφόσον διαθέτουν ιατρική συνταγή (και ειδικά αντιβιοτικά, 
αντιικά κ.ά.) 
 
Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι οι μετακινήσεις προσωπικού από τα αγροτικά ιατρεία και τα 
κέντρα υγείας προς τα νοσοκομεία, γίνεται στα πλαίσια των εκτάκτων αναγκών που υπάρχουν, με 
γνώμονα τη μη διασπορά της νόσου και είναι εφικτή μόνο διότι καλύπτεται το κενό από τους 
ιδιώτες ιατρούς, που λειτουργούν με τους γνωστούς περιοριστικούς όρους. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά συνέπεια, είναι προσβλητικό να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν ιατροί για να περιθάλψουν 
τους διαβητικούς και τους καρδιοπαθείς, επειδή υπάρχουν οι αναγκαίοι περιορισμοί, για την 
προφύλαξή τους.  
 
Για τους παραπάνω λόγους, και αναγνωρίζοντας το έργο σας στον πολύ κρίσιμο τομέα του 
εφοδιασμού και της χορήγησης των φαρμάκων, σας υπενθυμίζουμε ότι δεν περιθάλπετε 
ασθενείς, αλλά συμμετέχετε στην περίθαλψή τους, στα όρια του γνωστικού σας αντικειμένου. 
Στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπεται να τονίζετε ότι παρέχετε υπηρεσίες υγείας με σκοπό την 
προσέλκυση ασθενών στα φαρμακεία, ειδικά αυτή την εποχή, πράττοντας τα αντίθετα από όσα 
πρέπει να πράξουμε ως επιστήμονες του χώρου, για τον περιορισμό της πανδημίας.  
 
Παρακαλούμε να προσαρμοσθείτε στα παραπάνω και να αποφεύγετε στο μέλλον παρόμοιες 
αναφορές, καθώς και απαξιωτικές αιχμές προς τον ιατρικό κόσμο, ο οποίος δεν χρειάζεται 
συνωστισμό στις επάλξεις για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, ώστε να θρηνήσουμε συνολικά 
λιγότερα θύματα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ήδη και ιατροί.  
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος 
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