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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι Νέοι Ιατροί στην πρώτη γραµµή της µάχης µε τον COVID-19 

  
 Ζούµε πρωτόγνωρες στιγµές για την Δηµόσια Υγεία, αλλά και για την 
καθηµερινότητα όλων µας. Πρόσφατα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 
(ΠΟΥ) χαρακτήρισε την επιδηµία του ιού SARS-COVID-19 ως πανδηµία. Ήδη, 
ο ιός έχει διασπαρεί σε όλο τον κόσµο, δηµιουργώντας εξαιρετικά µεγάλα 
προβλήµατα και ασκώντας τεράστια πίεση στην παγκόσµια οικονοµία και 
στα Συστήµατα Υγείας των χωρών που πλήττονται. Επίκεντρο της 
πανδηµίας, η Ευρώπη, όπου τα νοσοκοµεία όλων των Ευρωπαϊκών χωρών 
κατακλύζονται από ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας και κλινών εντατικής 
θεραπείας. 

 Οι Νέοι Ιατροί βρισκόµαστε, φυσικά, στην πρώτη γραµµή της µάχης 
κατά της πανδηµίας. Ως Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας ανησυχούµε έντονα 
για την ασφάλεια, τις συνθήκες εργασίας και την ψυχική υγεία των Νέων 
Ιατρών και των λοιπών εργαζόµενων στην Υγεία στη χώρα µας, καθώς τόσο 
τα δηµόσια όσο και τα ιδιωτικά νοσοκοµεία λειτουργούν υπό καθεστώς 
αυξανόµενης πίεσης για να παράσχουν την απαραίτητη περίθαλψη στους 
ασθενείς. Ακολουθώντας τα παραδείγµατα των συναδέλφων µας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, και τις κατευθύνσεις του συλλογικού µας οργάνου, 
του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέων Ιατρών - European Junior Doctors Associa-
tion (EJD), καλούµε τόσο την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και τον ΕΟΔΥ, να 
προχωρήσουν άµεσα: 

• Στη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων επιδηµιολογικών δεδοµένων 
για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων 

• Στην εξασφάλιση πρόσβασης σε επαρκή και κατάλληλο εξοπλισµό 
προσωπικής προστασίας για τους επαγγελµατίες υγείας, ώστε να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής εργασία τους 

• Στην προστασία των Νέων Ιατρών από επισφαλείς ιατρικές 
πρακτικές, ιδίως όταν καλούνται να εργαστούν πέραν των 
δυνατοτήτων τους 



• Στην τήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας τόσο για το ιατρικό όσο 
και για το λοιπό υγειονοµικό προσωπικό 

• Στον περιορισµό της έκθεσης στον ιό των επαγγελµατιών υγείας 
που βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο, ιδίως όσων έχουν 
συννοσηρότητες και των εγκύων, εφαρµόζοντας τα απαραίτητα 
µέτρα επάνδρωσης και κατανοµής του εργατικού δυναµικού στις 
µονάδες υγείας 

• Στην παροχή σε ιατρούς και επαγγελµατίες υγείας της απαραίτητης 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και του αναγκαίου φαρµακευτικού/
υγειονοµικού υλικού για την επίτευξη της βέλτιστης θεραπείας των 
ασθενών 

• Στην επαρκή χρηµατοδότηση νοσοκοµειακών µονάδων και λοιπών 
µονάδων υγείας, ώστε να επιτραπεί η βέλτιστη λειτουργία τους ως 
πάροχοι υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς αυτής 
κρίσης και να αποφευχθεί η κατάρρευση του Συστήµατος Υγείας. 

 Για το Διοικητικό Συµβούλιο του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας, 
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