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Αγαπητέ συνάδελφε,
Βρισκόμαστε στην κορύφωση της πανδημίας αλλά έχουμε ελπίδα από την ύπαρξη
εμβολίων. Ωστόσο το ποσοστό των επαγγελματιών υγείας της χώρας που έχει λάβει και τις
δύο δόσεις του εμβολίου για covid-19 είναι 54,8% ενώ υπάρχουν χώρες της Ευρώπης
όπου το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 100%. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), το ποσοστό αυτό τοποθετεί την χώρα μας στην 8η
θέση ανάμεσα σε 16 χώρες της Ευρώπης.
Εντύπωση βέβαια προκαλεί ότι από την μία, ως επαγγελματίες υγείας επιδιώκουμε την
θεραπεία των αρρώστων ενώ από την άλλη δεν κινούμαστε ομόρρυθμα προς την
“ανέγερση” τείχους ανοσίας με κάθε διαθέσιμο μέσο. Τούτη την ώρα, η χώρα εντατικοποιεί
την εκστρατεία του εμβολιασμού. Κάθε ανεμβολίαστος υγειονομικός, αφενός μεν δεν
προφυλάσσεται ο ίδιος αφετέρου δε εφόσον νοσήσει, θα στερήσει το ήδη κουρασμένο από
covid 19 σύστημα υγείας από τις υπηρεσίες του. Ακόμη, οι βάρδιες του και η εργασία του
επιβαρύνουν το φόρτο εργασίας των συναδέλφων του.
Oι αιτίες που οδηγούν το 45% των υγειονομικών να καθυστερεί ή και να αρνείται τον
εμβολιασμό θα μπορούσαν να είναι (μεταξύ άλλων) η ανασφάλεια από ελλιπή γνώση αλλά
και η αδυναμία τους να συσχετίσουν το όφελος από τον εμβολιασμό με τον κίνδυνο από την
νόσηση covid 19. Αναδεικνύεται έτσι η ολιγωρία και παραμέληση της υποχρέωσης της
πολιτείας και ειδικότερα του Υπουργείου Υγείας της ανάπτυξης προϋποθέσεων για την
διαρκή επαγγελματική βελτίωση του προσωπικού του ΕΣΥ. Είναι ώρα το Υπουργείο Υγείας
τάχιστα να διορθώσει την παραμέληση δεκαετιών.
Ωστόσο εμείς, οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι, μπορούμε να αντιληφθούμε την σχέση οφέλους –
κινδύνου: Καθημερινά αξιολογούμε τα οφέλη της έκθεσης των αρρώστων μας σε σχέση με
τον ενδεχόμενο κίνδυνο από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε κάθε ιατρική απεικόνιση και
θεραπεία. Ως τεχνολόγοι ακτινολόγοι χρησιμοποιούμε επιστημονικά δεδομένα και τις
δυνατότητες της νέας τεχνολογίας προκειμένου να προσφέρουμε άρτιες υπηρεσίες στους
αρρώστους μας.
Η επαγγελματική μας συνεισφορά εδράζεται στις αρχές της ακτινοτεχνολογίας και στην
βιοστατιστική ενώ οι πρακτικές μας προσαρμόζονται διαρκώς με βάση τις παραδεκτές
εξελίξεις. Με την ίδια μεθοδολογία, οφείλουμε να προσεγγίζουμε τα οφέλη του εμβολιασμού
σε σχέση με τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης.
Μετά από εκατομμύρια εμβολιασμών παγκοσμίως, επιβεβαιώνεται η υψηλή ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Οι πλήρως εμβολιασμένοι υγειονομικοί έχουν πολύ

λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα της Covid-19, έναντι αυτών
που δεν εμβολιάστηκαν. Ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρού Covid-19 στους ανεμβολίαστους
παραμένει πολύ υψηλός προκαλώντας σοβαρές συνέπειες στον πάσχοντα, το οικογενειακό
περιβάλλον και στο σύστημα υγείας της χώρας μας.
Ενθαρρύνω και προτρέπω όσους τεχνολόγους ακτινολόγους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη
να το πράξουν άμεσα. Η ενέργειά τους αυτή θα τους ενώσει με τους συναδέλφους που
έχουν ήδη εμβολιαστεί μεγιστοποιώντας έτσι το καλό για τους ίδιους, για την οικογένειά
τους πράττωντας υπεύθυνα προς τον άρρωστο και την κοινωνία.
Ευχαριστώ και συγχαίρω τους συναδέλφους που έχουν ήδη εμβολιασθεί.
Όλοι μαζί, αυξάνουμε το ποσοστό εμβολιασθέντων υγειονομικών, θωρακίζουμε το
προσωπικό του συστήματος υγείας και υπηρετούμε στην πράξη το Δημόσιο Συμφέρον.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ευθύμης Αγαδάκος
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Υ.Τ.Α.

