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Θέμα: «Συμμετοχή της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. σε ιατρική διημερίδα». 

 

 Κύριε Πρόεδρε, συναδέλφισσες & συνάδελφοι, 

    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η ομοσπονδία μας κλήθηκε να 

συμμετάσχει στην Διημερίδα που διοργάνωσαν, το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και ο 

Ιατρικός σύλλογος Πειραιά, στον φιλόξενο χώρο του Ο.Λ. Πειραιά το Σάββατο 4 και 

την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017.  

     Το θέμα της διημερίδας ήταν: «Ιατρική ευθύνη στην καθημερινή λειτουργία του 

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών» με σκοπό να αποσαφηνισθούν οι σύννομες 

και λειτουργικώς βέλτιστες διαδικασίες διαχείρισης ειδικών περιστατικών στα Τ.Ε.Π. 

(Τμήμα επειγόντων Περιστατικών) των νοσοκομείων.  

     Κληθήκαμε λοιπόν, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι, να απαντήσουμε σε ερωτήματα και 

να τοποθετηθούμε στον τρόπο διαχείρισης του θέματος «Ασθενής υπό κράτηση».  

      Την  Π.Ο.Υ.Ε.Φ. εκπροσώπησε επάξια ο Αντιπρόεδρός της Στιβακτάκης 

Γεώργιος, ο οποίος πιο συγκεκριμένα τοποθετήθηκε στα εξής ερωτήματα:  

1. Η παρουσία του φρουρού είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης 

καθώς πιθανώς παραβιάζεται το ιατρικό απόρρητο; 

2. Ο ασθενής υπό κράτηση είναι απαραίτητο να εξετάζεται με χειροπέδες; 

3. Ο κρατούμενος, ως ασθενής τι δικαιώματα έχει; 

4. Υπάρχουν περιπτώσεις κρατουμένων ασθενών, πιθανώς ιδιαίτερης 

επικινδυνότητας, οι οποίοι διακομίζονται με αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η 

κατάσταση αυτή δυνητικά δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή εξέταση λοιπών 

ασθενών. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου δεν συντρέχει ιατρικός λόγος άμεσης 
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αντιμετώπισης του κρατουμένου. Ως ιατρός του ΤΕΠ πώς προβλέπεται να 

διασφαλίζω ταυτόχρονα την ασφάλεια αλλά και την απρόσκοπτη εξέταση των 

λοιπών ασθενών; 

      Σε μια κατάμεστη αίθουσα, με την παρουσία Εισαγγελικών λειτουργών, έγκριτων 

Νομικών, καταξιωμένων Ιατρών, Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., νοσηλευτών, υπαλλήλων 

της ασφάλειας του νοσοκομείου και πλήθος κόσμου, κατέστη σαφές το ποια είναι η 

Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, ποια τα καθήκοντά της και φυσικά δόθηκαν 

τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων. 

  Στο σημείο αυτό σημειώνουμε το γεγονός ότι η όλη εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε, 

για αποκλειστική χρήση της οργανωτικής επιτροπής, προκειμένου η 

απομαγνητοφώνηση των εισηγήσεων να αποτελέσει τον οδηγό για τη δημιουργία 

κατευθυντήριων οδηγιών, προς τους Ιατρούς των ΤΕΠ.  

   Ευχαριστούμε από καρδιάς την Οργανωτική Επιτροπή της εν λόγω διημερίδας, 

τους συγχαίρουμε για την άψογη και καθ’ όλα επιτυχημένη αυτή εκδήλωση και τους 

ενημερώνουμε ότι θα βρισκόμαστε πάντα κοντά σε τέτοιες προσπάθειες οι οποίες 

μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να φέρουν στην αποτελεσματικότητα του 

έργου το οποίο διατελούμε.  

   Συνημμένα: Το πρόγραμμα του Συνεδρίου  
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