
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

Από την αρχή της πανδημίας ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών και η Περιφέρεια 
Αττικής οργάνωσαν από κοινού μια σειρά 
από δράσεις με σκοπό την προσφορά  
αφ’ ενός ισχυρής υγειονομικής προστασίας 

στους πολίτες αφ’ ετέρου έμπρακτης στήριξης  
στους υγειονομικούς με σκοπό τη συνέχιση της παροχής  
των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας.

Τώρα με το άνοιγμα της οικονομίας, σημαντικό τμήμα  
της οποίας αποτελεί ο τουρισμός, η προσοχή  
και η δραστηριότητα και των δύο φορέων στρέφεται  
προς την κατεύθυνση της προάσπισης της υγείας τόσο  
των τουριστών όσο και των εργαζομένων στον τομέα αυτό.

Για τον σκοπό αυτό διοργανώνεται την Πέμπτη 25 Ιουνίου 
2020, επίκαιρη διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

Υγειονομικά πρωτοκολλά ξενοδοχειων  
κάι μετρά προστάσιάσ  

τοΥριστων κάι εργάζομενων

Στην Ημερίδα διακεκριμένοι ιατροί θα παρουσιάσουν  
ένα εκτενές πρόγραμμα με προτάσεις για την υγειονομική 
προστασία όλων όσων εμπλέκονται είτε στην παροχή  
είτε στην αποδοχή του τουριστικού προϊόντος.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες  
που απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού,  
των μεταφορών και της εστίασης καθώς και στους 
επαγγελματίες υγείας, ιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι  
θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους 
φιλοξενούμενους στις ξενοδοχειακές δομές της χώρας μας.

Η μαζική και ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλλει  
στην επιτυχή έκβαση της Ημερίδας μας.

Ο τελικός στόχος μας είναι η ασφαλής και ευχάριστη διαμονή 
στη χώρα μας όλων όσων, βασιζόμενοι στα καλά υγειονομικά 
αποτελέσματα, επέλεξαν την Ελλάδα ως τον προορισμό τους 
για τις καλοκαιρινές διακοπές. 

γιωργοσ πάτοΥλησ

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Περιφερειάρχης Αττικής 
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Προεδρείο 
Φ. Πατσουράκος, Καρδιολόγος, Α’ Αντιπρόεδρος ΙΣΑ

ΣυντονίΣμοΣ 
Α. Σταθάκου, Δημοσιογράφος

18:00 / είΣΑγωγίκή ομίλίΑ
γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΙΣΑ - Περιφερειάρχης Αττικής

18:15 / ΧΑίρετίΣμοΣ 
λ. καρανάσιου - Ζούλοβιτς 

Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής & Αργοσαρωνικού

18:30 / γ. Σαρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής Παθολόγιας Λοιμώξεων 
ΕΚΠΑ, τέως πρόεδρος ΕΟΔΥ 

 «ή πανδημία Covid-19 και η επίδρασή της  
στα ταξίδια και τον τουρισμό»

18:45 / Χ. κουτής, Ομότιμος Καθηγητής Υγιεινής,  
Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας

«υγειονομικά Πρωτόκολλα Ξενοδοχειακών μονάδων»

19:00 / ε. Πανταζή, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, ΜD, MSc Δημόσιας Υγείας
Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής της Εργασίας & Περιβάλλοντος

«ή εκπαίδευση των εργαζομένων στα τουριστικά καταλύματα  
με τη ματιά του ειδικού ίατρού εργασίας» 

19:15 / Α. Σπανός, Καρδιολόγος, Αντιναύαρχος ε.α.
«Προστασία ευπαθών ομάδων πληθυσμού  

κατά τη διάρκεια της πανδημίας»

19:30 / Α. Χατζής, Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Μέλος Δ.Σ. ΙΣΑ
«Προστασία παιδιών από ατυχήματα»

Πρόγραμμα

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕμΑΤΑ

19:45 - 21:00 • EΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ


