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Μαρούσι, 5 Μαϊου 2020 
 

Προς τους Ειδικευόμενους Ορθοπαιδικούς     

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Οι περιστάσεις που ζούμε είναι πρωτόγνωρες για όλους μας. Πολλοί από εμάς έχουμε 
πρόσφατα αναγκαστεί να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Ίσως μερικοί ανάμεσά μας 
να βίωσαν οι ίδιοι ή αγαπημένα τους πρόσωπα τις συνέπειες του COVID19. 

Μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, το έργο σας φαντάζει δυσκολότερο από ποτέ. Ως 
νοσοκομειακοί ιατροί σε περίοδο πανδημίας δεχθήκατε την πρόκληση και συνεχίζετε να 
δίνετε το παρόν στις κλινικές σας με θάρρος και αυτοθυσία. Πολλοί από εσάς τελείτε σε 
καθεστώς «ασφάλειας» με περιορισμένη δυνατότητα συμμετοχής, κάθε μέρα, στην 
αντιμετώπιση των ασθενών. 

Οι ευκαιρίες για εκπαίδευση στα ιατρεία, τους θαλάμους και τα χειρουργεία έχουν σαφώς 
μειωθεί. Οι εξετάσεις ειδικότητας συναδέλφων σας, αναβλήθηκαν για αργότερα. Οι 
προγραμματισμένες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις Επιστημονικών Εταιρειών ακυρώθηκαν ή 
έχουν αναβληθεί. Η εξωνοσοκομειακή ζωή έχει επηρεαστεί πάνω από όλα με αβεβαιότητα 
για την πιθανή διάρκεια αυτής της αλλαγής. 

Στη διάρκεια της κρίσης είναι σημαντικό και πρέπει να το επιδιώξετε να διατηρηθούν τα 
επίπεδα εκπαίδευσής σας όσο μπορείτε καλύτερα. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία 
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και πολλές επιστημονικές οργανώσεις, 
πραγματοποιούν webinar στα οποία σας προτρέπω να συμμετάσχετε. 

Η επαναφορά στην κανονική ροή εργασίας θα είναι σταδιακή και είναι πιθανό να οδηγήσει 
σε αυξημένο όγκο εργασίας και μεγαλύτερες απαιτήσεις από την Ειδικότητά μας, τόσο σε 
ρυθμούς, όσο και σε ποιότητα. Σας καλώ, λοιπόν, να παραμείνετε ασφαλείς, με καλή ψυχική 
και σωματική υγεία και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας και εμένα 
προσωπικά για οποιαδήποτε ανησυχία ή ερωτήματα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση. 

Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε με επιτυχία την πορεία σας στην Ορθοπαιδική και εύχομαι 
καλή τύχη σε όλους σας. 

Δρ Αθανάσιος Θ. Κωστάκος 
Πρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 
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