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του κορωνοϊοφ Covid-19»
Αξιότιμοι κφριοι,
Ο φνδεςμοσ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ (.Κ.Λ.Ε) ωσ Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου
εκπροςωπεί επιςτθμονικά και επαγγελματικά τουσ Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ τθσ χϊρασ και
δθλϊνει τθν κακολικι ςτιριξι του ςτα μζτρα που λαμβάνει το Τπουργείο Τγείασ για τθν
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ Covid-19 ςτθν πατρίδα μασ.
Πάγια κζςθ του ΚΛΕ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ αποτελεςματικοφ πλζγματοσ υπθρεςιϊν ςτθ δθμόςια
υγεία με επικζντρωςθ ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν πρόλθψθ και ςτθν εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ,
κακολικισ και ενιαίασ ιατροκοινωνικισ φροντίδασ για τουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ μασ, ιδιαίτερα όταν
χριηουν αυξθμζνων μζτρων προςταςίασ για τθν πρόλθψθ τθσ υγείασ τουσ και τθσ εν γζνει
ψυχοκοινωνικισ τουσ αποκατάςταςθσ.
ε αυτι τθν ιδιαίτερθ ςυνκικθ απειλισ για τθ δθμόςια υγεία, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ διαχείριςθ
των κρουςμάτων, οι κοινωνικοί λειτουργοί που υπθρετοφν ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ,
καλοφνται, αν και υποςτελεχωμζνοι, να διαχειριςτοφν τισ αυξθμζνεσ ανθςυχίεσ των πολιτϊν, να
ςυμμετζχουν ςτθν ενθμζρωςθ κακϊσ και ςε προγράμματα πρόλθψθσ και προαγωγισ υγείασ, αλλά
και ςτθν αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνων κοινωνικϊν αναγκϊν που ενδεχομζνωσ να προκφψουν.
Ζπειτα από αναφορά μελϊν μασ, που υπθρετοφν ςε Νοςοκομεία 2θσ ΤΠΕ (ΓΝ Ελευςίνασ
«Θριάςιο») κακϊσ και τθσ 6θσ ΤΠΕ (ΓΝΠ «Άγιοσ Ανδρζασ»), ενθμερωκικαμε ότι ζπειτα από το υπ’
αρ. οικ. 3356/26-02-2020 ζγγραφό ςασ, οι Διοικιςεισ των ςυγκεκριμζνων Νοςοκομείων, τουσ
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ςυμπεριλαμβάνουν είτε εγγράφωσ είτε με προφορικζσ εντολζσ, ςτο προςωπικό κάλυψθσ του
χϊρου διαλογισ (εξωτερικόσ οικίςκοσ) για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ διαςποράσ του Covid19.
Θα κζλαμε να ςασ γνωρίςουμε ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί ςτισ δομζσ υγείασ ςυνεργάηονται μεν
με άλλεσ ειδικότθτεσ –ιατροφσ, ψυχολόγουσ, επιςκζπτεσ υγείασ, επόπτεσ υγείασ, νοςθλευτζσ,
κλπ.– μετζχοντασ ςε διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ, αλλά δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ να
αποτελζςουν προςωπικό διαλογισ, όπου να αξιολογοφν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ, τουσ
προςερχόμενουσ αςκενείσ με ςυμπτωματολογία από το ανϊτερο αναπνευςτικό, προκειμζνου να
χαρακτθριςτοφν κροφςματα ι όχι. Η διαλογι (triage) αςκενϊν με ςυμπτϊματα είναι προφανζσ ότι
πρζπει να βαρφνει επαγγελματίεσ, οι οποίοι διακζτουν τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και
τεχνογνωςία.
Εάν θ ειδικότθτα του κοινωνικοφ λειτουργοφ εμπλακεί ςτθ προδιαγνωςτικι διαδικαςία ενζχει,
κατά τθ γνϊμθ μασ, κινδφνουσ για τθν αποτελεςματικότθτα του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου του Τπ.
Τγείασ, κακιςτά δυςχερι τθν εφρυκμθ λειτουργία των Δομϊν Τγείασ και ενδεχομζνωσ να
δθμιουργιςει περιςςότερα προβλιματα από αυτά που χριηουν επίλυςθσ.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλοφμε για δικζσ ςασ ενζργειεσ, όπωσ αποςαφθνιςτεί ςτισ αρμόδιεσ
ΤΠΕ και ςτα αντίςτοιχα Νοςοκομεία/ Μονάδεσ Τγείασ, για τισ ειδικότθτεσ που δφνανται να
πραγματοποιοφν βάρδιεσ ςτον εξωτερικό οικίςκο, με ςκοπό τθ διαδικαςία διαλογισ περιςτατικϊν,
φποπτων για λοίμωξθ από τον κορωνοϊό Covid-19.
ασ επιςυνάπτουμε τισ ςχετικζσ παρεμβάςεισ μασ προσ τουσ Διοικθτζσ των προαναφερκζντων
Νοςοκομείων με τθ γνωμοδότθςθ για το ςχετικό κζμα του νομικοφ ςυμβοφλου του .Κ.Λ.Ε, κ.
Αλζξιου Παραρά και παρακαλοφμε για τισ άμεςεσ ενζργειεσ ςασ.
Είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ για κάκε περαιτζρω διαςαφινιςθ και ςυνεργαςία.

Με εκτίμηςη,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: -Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν (Τπόψη Πρόεδρου κ. Γιαννακοφ & Διοικητικοφ υμβουλίου)
e-mail:poedhn@otenet.gr
- Διοικητή ΓΝ Ελευςίνασ Θριαςίου gradi@thriassio-hosp.gr
- Διοικητή ΓΝ Πατρϊν Άγιοσ Ανδρζασ i.theodoropoulos@agandreashosp.gr
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