
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2004 
 

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 20 (Ν.ΦΙΛΟΘΕΗ) 151 23, ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 685 4156, FAX: 210 685 4187 

http://www.eexot.gr, e-mail: info@eexot.gr 
 
 
 
 

  

 

Μαρούσι, 18 Μαΐου 2020  
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Όλοι μας τους τελευταίους μήνες απείχαμε αναγκαστικά από τη χειρουργική δραστηριότητα και 
ιδιαίτερα από τα τακτικά χειρουργεία, για ψυχρά περιστατικά, κατά τρόπο που δεν έχουμε ξαναζήσει 
στο παρελθόν. 
 
Σήμερα, είμαστε ταυτόχρονα ανήσυχοι, αλλά και έτοιμοι να επιστρέψουμε στο ρυθμό της προ-
πανδημικής δραστηριότητάς μας, όσο βέβαια οι συνθήκες το επιτρέψουν. Καθώς η πρώτη φάση της 
πανδημίας φαίνεται να υποχωρεί, οι ορθοπαιδικές κοινότητες ανά τον κόσμο χαλαρώνουν σταδιακά 
τους περιορισμούς τους, όσον αφορά στα τακτικά ορθοπαιδικά χειρουργεία. 
 
Πολλοί επιστημονικοί οργανισμοί έχουν δημοσιεύσει οδηγίες για την επιστροφή στην κανονική ροή 
εκτέλεσης ορθοπαιδικών χειρουργικών επεμβάσεων και πράξεων, με αποκλίσεις, όμως, μεταξύ τους. 
 
Οι βασικές αρχές αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών τονίζουν ότι η απόφαση για την έναρξη 
διενέργειας τακτικών ορθοπαιδικών χειρουργικών επεμβάσεων πρέπει να βασίζεται αφενός στη 
διαθεσιμότητα των πόρων που υπάρχει σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στο ποσοστό επιβάρυνσης 
αυτής από κρούσματα COVID-19 και αφετέρου στην συνεργασία των επαγγελματιών υγείας με τους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς. 
 
Εξίσου σημαντικό είναι  αυτές οι αποφάσεις αυτές να καθοδηγούνται με γνώμονα αποκλειστικά την 
υγεία και την ασφάλεια των ασθενών μας, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και του γενικού 
πληθυσμού. 
 
Ενόψει της νέας κατάστασης που έχει προκύψει έχουν αναδειχθεί νέοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ της 
επιστημονικής κοινότητας ως προς την ενημέρωση,  διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με 
ορθοπαιδικά προβλήματα, που θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε πληρέστερα στις νέες 
προκλήσεις της εποχής. 
 
Για το λόγο αυτό, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και 
Τραυματολογίας δημιουργήθηκε σύνδεσμος με διαθέσιμο υλικό για την ενημέρωση των συναδέλφων 
που θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται συνεχώς (www.eexot.gr/covid-19) 
 
Όλο το υλικό που αναδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας και αφορά στην πανδημία του COVID-19 δεν 
αποτελεί ιδιοκτησία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., που δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο του. 
 
Έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητα των συναδέλφων μας να λαμβάνουν σταθμισμένες και σωστές 
αποφάσεις. Ας ελπίσουμε ότι το δυνατόν συντομότερα θα επιστρέψουμε όλοι μας υγιείς και ασφαλείς 
σε πλήρη δραστηριότητα. 
 
Δρ Αθανάσιος Θ. Κωστάκος     Όλγα Δ. Σαββίδου 
Πρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.      Γενική Γραμματέας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 
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