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Αξιότιμε κ Υπουργέ,

Ονομάζομαι Αντζελικα Μισιτζή και είμαι αγροτική ιατρός στο Π.Ι Λιβανατών. Τα μέτρα της 
κυβέρνησης στην κρίσιμη στιγμή του COVID-19 είναι δραστικά, παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα 
μερικά παράθυρα τα οποία εκθέτουν ευάλωτα άτομα σε κίνδυνο.   
Ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε επείγουσα επιστολή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, γνωστοποιώντας 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφούν 
επαναλαμβανόμενες συνταγές μέχρι 30/6/2020 για ευπαθείς ομάδες (άτομα άνω των 70 ετών  ή 
ανεξάρτητως ηλικίας, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα όπως ζαχαρώδη διαβήτη, 
καρδιαγγειακά προβλήματα, νοσήματα αναπνευστικού και ανοσοκατεσταλμένοι). Παρόλα αυτά 
υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο θα πρέπει να μετακινηθεί και και να εκτεθέι στον 
κίνδυνο του νέου ιού ή και να τον μεταδόσει προκειμένου να συνταγογραφηθεί, εάν δεν ισχύει η 
συνταγή του.  
Η τηλε-ιατρική είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, χρόνια 
τώρα και ανεξάρτητα του νεου ιού. Μεμονωμένα Κ.Υ έχουν παρει την πρωτοβουλία να 
συνταγογραφούν ηλεκτρονικά μέσω τηλεφώνου. Η κίνηση αυτή, για την περίοδο των μηνών που 
διανύουμε ίσως περιορίσει σημαντικά τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψιν και το μέσο 
όρο ηλικίας της πλειοψηφίας αλλά και τον συννοσηροτήτων των ασθενών που έρχονται στα Π.Ι 
και Κ.Υ.  
Θεωρώ λοιπόν ότι η υποστήριξη της κίνησης αυτής και η νομική κάλυψη των ιατρών στις 
μονάδες αυτές για ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τηλεφώνου είναι ζωτικής σημασιάς ως 
μέτρο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, τουλάχιστον για κάποιο κρίσιμο διάστημα.   
Επιπλέον, οφείλω να παρατηρήσω λόγω του αυξημένου άγχους του κόσμου για τον νέο ιό, δεν 
έχει περιοριστεί η κίνηση στα Κ.Υ και Π.Ι. Παρόλο που υπάρχει νοσηλεύτρια στην διαλογή, οι 
ασθενείς ασκούν πίεση για εξέταση και το νοσηλευτικό προσωπικό δεν θέλει να λάβει ευθύνες 
και να διώξει περιστατικά. Νομικά: πρέπει να εξεταστούν όσοι έρχονται για εξέταση. Πρακτικά: 
δεν πρέπει και το αποτέλεσμα είναι ο συνωστισμός του κόσμου με οξείες λοιμώξεις του 
αναπνευστικού στον ίδιο χώρο αναμονής στα Κ.Υ και η διασπορά του ιού. Οι πρακτικές λοιπόν 
που εφαρμόζονται διαφέρουν από μέρος σε μέρος οπότε το ζήτημα χρήζει συγκεκριμένων 
οδηγιών.

Ευχαριστώ πολύ για προσοχή σας σε αυτό το μείζων θέμα.

Με εκτίμηση,

Α. Μισιτζή


