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Αξιότιμε κ. Υπουργέ Υγείας,
Με μεγάλη έκπληξη λάβαμε γνώση της απόφασής σας για το αφορολόγητο
οικονομικό κίνητρο στους συναδέλφους αναισθησιολόγους, ανεξαρτήτου βαθμίδας
στο ΕΣΥ, και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας, ύψους 400 ευρώ για
τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ και 250 ευρώ για τους ειδικευόμενους μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2022 και όχι προς όλους τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι
εργάστηκαν και εξακολουθούν να προσφέρουν τα μέγιστα στους χρήζοντες
υπηρεσιών υγείας υπό συνθήκες πανδημίας.
Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας σε καμία περίπτωση δεν υποτιμά το έργο των
συναδέλφων αναισθησιολόγων ανεξαρτήτου βαθμίδας, τόσο διαχρονικά όσο και κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Αντιθέτως, αναγνωρίζει και επιβραβεύει πολλαπλώς τον
ιατρικό αγώνα και την ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική προσφορά των
αναισθησιολόγων στους πάσχοντες μέσα από κάθε δομή του ΕΣΥ, αλλά και όλων
των γιατρών καθολικά.
Ως Δ.Σ., θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί πρωτίστως ηθικά, αλλά και
με αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα και η ιδιαίτερα σημαντική προσφορά και της δικής
μας ειδικότητας, μιας ειδικότητας η οποία αποτελεί βασικότατο πυλώνα της ιατρικής
επιστήμης και υπηρετεί με θυσίες συναδέλφων ήδη για περισσότερους από 17 μήνες
σε κάθε δομή υγείας, είτε δημόσια, είτε ιδιωτική. Οι Πνευμονολόγοι-Φυματιολόγοι,
οι οποίοι εργάζονται σε ΜΕΘ, Πνευμονολογικές Κλινικές, ΤΕΠ, Κέντρα Υγείας,
Ιδιωτικά Ιατρεία και ιατρικές δομές υγείας, εξακολουθούν να βρίσκονται, από την
πρώτη στιγμή, στην πρώτη γραμμή κατά του κορονοϊού, με μοναδικό σκοπό την
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας μέσω και των εμβολιασμών από την ΠΦΥ με
υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο γνώσεων και ιατρικού καθήκοντος.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, είμαστε πεπεισμένοι ότι το αίτημα μας για οικονομική
αναγνώριση της προσφοράς και της δικής μας ειδικότητας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
από την κεντρική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, υπενθυμίζοντας ευγενικά ότι αυτή
τη στιγμή οι συνάδελφοι Πνευμονολόγοι-Φυματιολόγοι φορολογούνται για τις
δεδουλευμένες επιπρόσθετες εφημερίες άνω του πλαφόν που κλήθηκαν να
πραγματοποιήσουν στις δημόσιες δομές υγείας κατά τη διάρκεια των πανδημικών
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κυμάτων, υπό πολύ ιδιαίτερες και επίπονες συνθήκες, με δυσανάλογο συντελεστή
φορολόγησης σε συσχέτιση με την πραγματική προσφορά προς την ελληνική
κοινωνία.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση.

Με τιμή για το Δ.Σ. της Ε.Πν.Ελ.,

H Πρόεδρος

Σταματούλα Τσικρικά

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Γράσσος
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