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Ανοικτή επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας και την Ελληνική Πολιτεία.

Οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του COVID 19
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ της Υγείας,

Με την ανοικτή αυτή επιστολή μας επιθυμούμε να δηλώσουμε για μια ακόμα φορά πως οι
Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των αρρώστων με
COVID 19.
Κατά την εφημερία των νοσοκομείων ακτινογραφούμε τα ύποπτα κρούσματα, αλλά και τους
ασυμπτωματικούς αρρώστους. Η ακτινογραφία θώρακος που εμείς παράγουμε οδηγεί πολύ
συχνά στην διαγνωστική ταυτοποίηση της νόσου COVID 19.

Η αξονική τομογραφία των αρρώστων με COVID 19 διενεργείται από τεχνολόγο ακτινολόγο που
έρχεται σε πολύ κοντινή σχέση με τον πάσχοντα.
Η Μαγνητική τομογραφία εφόσον χρειαστεί σε άρρωστο με COVID 19 διενεργείται από
τεχνολόγο ακτινολόγο.

Ο νοσηλευόμενος άρρωστος με COVID 19 πολύ συχνά χρειάζεται ακτινογράφηση στην κλίνη
του και αυτή διενεργείται από τον τεχνολόγο ακτινολόγο.
Οι μονάδες της επεμβατικής ακτινολογίας και της καρδιολογίας και της Πυρηνικής Ιατρικής
στελεχώνονται με τεχνολόγους ακτινολόγους για το απεικονιστικό τους τμήμα.

Άρρωστοι που υφίστανται θεραπεία με γραμμικό επιταχυντή και που πιθανόν πάσχουν από
COVID 19 αντιμετωπίζονται από τεχνολόγους ακτινοθεραπείας για την εφαρμογή του
θεραπευτικού τους σχήματος.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν, και είμαστε βέβαιοι ότι και σεις το γνωρίζετε, ότι οι
τεχνολόγοι ακτινολόγοι είναι από τους επαγγελματίες υγείας που μάχονται στην ΠΡΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ κατά του COVID 19.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι ήδη ο κλάδος μας θρηνεί την 49χρονη συνάδελφο στο
νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που έχασε την μάχη από τον COVID 19.
Δηλωτικό της ισχυρής θέλησης προσφοράς μας είναι το παράδειγμα της συνάδελφου μας από
το νοσοκ. Ιωαννίνων που έχει ήδη μεταβεί στην Θεσσαλονίκη εθελοντικά προκειμένου να
παρέχει υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης.
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Χωρίς τεχνολόγους ακτινολόγους είναι αδύνατη η απεικόνιση των αρρώστων και η διαδικασία
προετοιμασίας των για απεικόνιση απαιτεί την πολύ κοντινή επαφή μαζί τους, και τον χειρισμό
του σώματος των από εμάς,

Σ α ς Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Η πολιτεία και σεις προσωπικά να μας συμπεριλάβετε σε οποιαδήποτε ενέργεια
επιβράβευσης-υποστήριξης υγειονομικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
αναγνωρίζοντας την προσφορά μας ως επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής.
Οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι μαχόμαστε τον COVID 19, προστατεύουμε, προφυλάσσουμε και
θωρακίζουμε διαχρονικά τις υπηρεσίες διαγνωστικής απεικόνισης και θεραπείας με
ιοντιζουσες ακτινοβολίες.

Με εκτίμηση,

To Διοικητικό Συμβούλιο
Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων


