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Η Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (ΕΕΥΑ), που είναι ο
επίσημος επιστημονικός φορέας της Οφθαλμολογίας με ειδικό αντικείμενο το
οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού, υποστηρίζει τις συντονισμένες δράσεις της
Πολιτείας για τη βέλτιστη προστασία του πληθυσμού και την παροχή
υγειονομικών υπηρεσιών στο ενδεδειγμένο περιβάλλον.
Η διαρκής επαγρύπνηση και προσπάθεια συνεχίζεται και στην παρούσα περίοδο
της σταδιακής και συντεταγμένης αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών
υγείας.
Η ΕΕΥΑ εντοπίζει το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα της διατήρησης της όρασης ευπαθών
ομάδων (ηλικιωμένοι, διαβητικοί), που χρήζουν σταθερής παρακολούθησης και
εφαρμογής διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων (πχ μηνιαία εξέταση
ή/και εφαρμογή ενδοϋαλοειδικών ενέσεων) σε ασφαλές περιβάλλον, χωρίς
παράλειψη διαγνωστικών ελέγχων ή εφαρμογής ενέσεων. Οι εγχύσεις βάσει του
πρωτοκόλλου θεωρούνται απαραίτητη παροχή υπηρεσιών, και η αναβολή της
αγωγής, η καθυστέρηση της ή η υπο-θεραπεία μπορεί να οδηγήσουν σε μη
αναστρέψιμη απώλεια της όρασης.
Η τμηματική, λόγω της πανδημίας, λειτουργία των Νοσοκομείων, και μάλιστα σε
ορισμένα μόνο σε περιορισμένη πρωινή λειτουργία, δεν επαρκεί για να καλύψει
τους ασθενείς και οδηγεί είτε σε μη υποβολή θεραπείας, είτε σε συμφόρηση
ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Για τη διασφάλιση των ασθενών η ΕΕΥΑ έχει
προτείνει τα εξής μέτρα:
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1) Ενίσχυση της πρωινής λειτουργίας των Νοσοκομείων και άμεση επέκταση της δραστηριότητάς τους με
επαναλειτουργία της ολοήμερης λειτουργίας. Διενέργεια ελέγχου και διαγνωστικών εξετάσεων με
οργάνωση των πρωινών και απογευματινών ιατρείων. Διενέργεια θεραπευτικών παρεμβάσεων
(ενδοϋαλοειδικών ενέσεων) στην πρωινή και στην ολοήμερη λειτουργία για αποσυμφόρηση (πρόκειται για
περιστατικά που δε χρήζουν νοσηλείας).
2) Άμεση νομοθέτηση της δυνατότητας διενέργειας ενδοϋαλοειδικών ενέσεων και στις Μονάδες Ημερήσιας
Νοσηλείας, που άλλωστε διεξάγουν ήδη πολύ σοβαρότερες επεμβάσεις, με ταυτόσημο σκοπό τη μείωση
του φορτίου των Νοσοκομείων και τη «διασπορά» των περιστατικών.
Με την αξιοποίηση όλων των οργανωμένων δομών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε αναπτυγμένο
ωράριο λειτουργίας είναι δυνατή η διασφάλιση της υγείας και η επίτευξη παροχής υψηλού επιπέδου
φροντίδας στο κοινωνικό σύνολο.

Για το ΔΣ της ΕΕΥΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ε. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ
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