
 

 

                          

                                                
Προς             Αθήνα, 22/06/2020 

Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας       Α.Π.: 5999 
 
Κοινοποίηση: 
- Εκλέκτορες Π.Ι.Σ. 
 
 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Ενόψει της τουριστικής περιόδου σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρο, έχουμε υποχρέωση και καθήκον να 
συμβάλλουμε όλοι ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει και φέτος έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό για 
όλο τον κόσμο, την εποχή που οι άλλες χώρες μαστίζονται ακόμα από τον COVID-19. 

Η Δημόσια Υγεία και η προστασία αυτής, αποτελούν προτεραιότητες ζωής. Και στο πνεύμα αυτό 
αποστείλαμε επιστολή στον Υπουργό Τουρισμού (πατήστε εδώ), έχοντας ως στόχο την υγειονομική 
ασφάλεια της χώρας.  Προς εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων και για την καλύτερη συνέργασία 
με τους φορείς του τουρισμου θα θέλαμε να σας διευκρινήσουμε ότι: 

 Ο  συνεργαζόμενος ιατρός, πρέπει να είναι κάτοχος ειδικότητας εφάμιλλης με τις λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος (Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί, Πνευμονολόγοι - Φυματιολόγοι, 
Ω.Ρ.Λ., Καρδιολόγοι, Παιδίατροι, Αναισθησιολόγοι). 

 Φροντίζει την υγεία μόνο των επισκεπτών του ξενοδοχείου.    

 Εξετάζει τους ασθενείς πάντα με τον απαραίτητο εξοπλισμό (ΜΑΠ) στα δωμάτια τους για 
λόγους ασφαλείας και παραμένει στο χώρο του ασθενούς έως και την λήψη του εργαστηριακού 
ελέγχου. 

 Υποδεικνύει στον υγειονομικό υπεύθυνο του καταλύματος τον προστατευτικό εξοπλισμό 
(ΜΑΠ) που πρέπει να έχει το κατάλυμα (όπως ορίζεται από τον ΕΟΔΥ για τον χειρισμό κάθε 
ύποπτου κρούσματος). 

 Ειδοποιεί και  δηλώνει τυχόν ύποπτο κρούσμα στον ΕΟΔΥ και στον Ιατρικό Σύλλογο. Στις 
περιπτώσεις που ο ασθενής ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ στις ιατρικές οδηγίες και στις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, πέρα από τον ΕΟΔΥ και τον Ιατρικό Σύλλογο, λαμβάνει γνώση και ο 
υγειονομικός υπεύθυνος του καταλύματος (λόγοι νομικής προστασίας και ασφαλιστικών 
διεκδικήσεων).  
 



 

 

 Η αμοιβή των συνεργαζόμενων  ιατρών, καθορίζεται από σύμβαση που προβλέπει:                                                             
- Πάγια αντιμισθία που θα εξαρτάται από τον αριθμό των κλινών του καταλύματος 
- Κατά πράξη και περίπτωση από τον ασθενή και την ασφαλιστική του εταιρεία.  
Οι συμβάσεις των ιατρών θα πρέπει να κοινοποιούνται στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους.  Σε 
κάθε Ιατρικό Σύλλογο πρέπει επίσης, να τηρείται αρχείο των συνεργαζόμενων με τα καταλύματα 
ιατρών.  

 Για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων οι Ιατρικοί Σύλλογοι, δύνανται να  
αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους κατάλογο με τους διαθέσιμους ιατρούς ανάλογων 
ειδικοτήτων, συνεργασίας με τα καταλύματα.  
Για την καλύτερη δυνατή επιτήρηση των επισκεπτών συνίσταται κάθε συνεργαζόμενος ιατρός 
να αναλαμβάνει μέχρι έναν συγκεκριμένο αριθμό ξενοδοχειακών κλινών.  

 Οι ιατροί εργασίας που απασχολούνται στα καταλύματα, περιορίζονται μόνο στον ρόλο τους 
σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους και τις συνθήκες εργασίας αυτών τηρώντας με προσοχή τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. 

 
Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της τηλεϊατρικής, αποκλειστικά 
και μόνο όταν κρίνεται αδύνατη η φυσική παρουσία ιατρού, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για 
την κλινική εκτίμηση των ασθενών. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού προς 
την ίδια κατεύθυνση, ώστε από κοινού όλοι να εξασφαλίσουμε στους συμπολίτες μας και στους 
επισκέπτες μας ένα ασφαλές καλοκαίρι. Παραμένουμε στην διάθεση σας, για κάθε διευκρίνηση. 
 
 

 


