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Aγαπητοί συνάδελφοι,
διανύουμε μία ιστορική 
συγκυρία, κατά την οποία, 

ο  ιατρικός κόσμος πρέπει να 
παραμείνει συσπειρωμένος 
και ισχυρός, για να προασπίσει 
την αξιοπρέπειά του και να 
διασφαλίσει την επαγγελματική και 
επιστημονική επιβίωσή του.
τους τελευταίους μήνες, γίνεται 
μία πρωτοφανής προσπάθεια  να 
επιβληθεί, ερήμην των γιατρών, 
ένα πρωτοβάθμιο ςύστημα Υγείας, 
το οποίο προβλέπει φθηνές και 
υποβαθμισμένες υπηρεσίες ,για 
τους ασθενείς και εμποδίζει το 
συνταγματικά κατοχυρωμένο 
δικαίωμα των πολιτών, στην 
ελεύθερη επιλογή γιατρού.
Καταγγέλλουμε την προσπάθεια 
του υπουργείου Υγείας, να ανακόψει 

τη δίοδο των ασθενών, στο υψηλά 
εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό της χώρας που για 
να επιβιώσει οδηγείται πλέον 
αναγκαστικά στη μετανάστευση . 
οι έλληνες  επιστήμονες, οι οποίοι 
αποτελούν το δυνατό χαρτί 
της ελλάδας και την ελπίδα για 
ανάκαμψη , παίρνουν το δρόμο της 
ξενιτειάς και  στηρίζουν με επιτυχία, 
τα υγειονομικά συστήματα των 
άλλων χωρών .
την ίδια ώρα το υπουργείο Υγείας 
προσπαθεί να εξαναγκάσει τον 
ιατρικό κόσμο να συνεργαστεί με  
απαξιωτικές αμοιβές και συνθήκες 
εργασίας. ςτην πραγματικότητα  
εκμεταλλεύεται  την ανεργία και την 
οικονομική κρίση που μαστίζει τον 
κλάδο και επιχειρεί να οικοδομήσει 
ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠρΟεΔρΟΥ

ΓΙωρΓΟΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ

προεδρος ι.ς.Α.
επικοινωνία: 

email: proedros@isathens.gr 
facebook: www.facebook.com/

giorgos.patoulis 
twitter: @George_Patoulis

«Ο  ιατρικός κόσμος πρέπει να 
παραμείνει συσπειρωμένος 

και ισχυρός στην κρίσιμη αυτή 
ιστορική συγκυρία»
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για ασθενείς και γιατρούς, δεύτερης κατηγορίας. 
το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: ο Έλληνας 
γιατρός δεν απειλείται ούτε εκβιάζεται. είναι 
αξιοπρεπής και θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια 
εκμετάλλευσής του.
ο  ιςΑ έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και 
πρόκειται να κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες 
,για να προασπίσει τη δημόσια υγεία και το 
αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των μελών του να 
εργάζονται και να αμείβονται αξιοπρεπώς.
παράλληλα έχει συγκροτήσει μέτωπο, με τους 
ςυλλόγους των ασθενών και τις επιστημονικές και 
επαγγελματικές ενώσεις .Όλοι μαζί θα δώσουμε 
τη μάχη, για ένα πρωτοβάθμιο ςύστημα Υγείας 
που θα διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες, υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Ένα σύστημα που τιμά 

τον σκληρά  εργαζόμενο γιατρό και  υπηρετεί τον 
έλληνα ασθενή .
Ζητούμε ελεύθερη επιλογή γιατρού και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες υγείας, για όλους τους πολίτες 
και ειδικά για τους ασθενέστερα οικονομικά 
ασθενείς ,οι οποίοι πλήττονται περισσότερο με 
το νέο σύστημα καθώς αποκόπτονται από τον 
εξειδικευμένο ιατρό που έχουν ανάγκη.
ο ιςΑ ζητά ένα υψηλού επιπέδου σύστημα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα καλύπτει 
ισότιμα όλους τους ασθενείς, στο τελευταίο άκρο 
της ελλάδας και θα αντιμετωπίζει με σεβασμό 
τον ιατρικό κόσμο, αξιοποιώντας το υψηλού 
επιπέδου εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό της 
χώρας προς όφελος του ασθενή και της δημόσιας 
υγείας.
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Σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο κολπικής 
μαρμαρυγής, τη συνηθέστερη 
διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, 

διατρέχουν όσοι άνθρωποι υποφέρουν 
από κατάθλιψη. ςύμφωνα με νέα δεδομένα 
που παρουσιάστηκαν στις επιστημονικές 
συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής 
Ένωσης (AHA) 2018, που πραγματοποιήθηκαν 
τον μάρτιο στη νέα ορλεάνη, όσοι πάσχουν 
από την ψυχική νόσο, ακόμα και αν ακολουθούν 
αγωγή για την αντιμετώπισή της, έχουν 30% 
περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τη 
συγκεκριμένη μορφή αρρυθμίας.
η κολπική μαρμαρυγή αφορά στη γρήγορη 
και ανώμαλη ηλεκτρική δραστηριότητα 
στους κόλπους της καρδιάς, δηλαδή στους 
δύο άνω θαλάμους της, και στην έλλειψη 
συντονισμού τους με τους δύο κάτω 
θαλάμους της, τις κοιλίες, με συνέπεια να 
εμποδίζεται η αποτελεσματική μεταφορά 
του αίματος από τους κόλπους στις κοιλίες. 
η παραμονή του αίματος στους κόλπους 
ενέχει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και 
δημιουργίας θρόμβων, που ενδεχομένως να 
προκαλέσουν εγκεφαλικό επεισόδιο ή εμβολή 
σε άλλα όργανα. τα συμπτώματα της κολπικής 
μαρμαρυγής συχνά περιλαμβάνουν αίσθημα 
άρρυθμων καρδιακών παλμών, ταχυπαλμία (οι 
παλμοί μπορεί να ξεπεράσουν τους 200 είτε 
αυτό γίνεται αντιληπτό από τον ασθενή είτε 
όχι), αίσθημα φτερουγίσματος στον θώρακα, 
δύσπνοια, ζάλη και αδυναμία. ο ασθενής 
μπορεί να υποστεί μεμονωμένα περιστατικά 

που σταματούν χωρίς παρέμβαση, επεισόδια 
που απαιτούν χορήγηση φαρμάκων ή 
ηλεκτρική ανάταξη ή να έχει χρόνια κολπική 
μαρμαρυγή, δηλαδή κάθε παρέμβαση για 
την ομαλοποίηση του ρυθμού της καρδιάς να 
έχει αποτύχει. παρόλο που η ίδια η κολπική 
μαρμαρυγή δεν είναι συνήθως απειλητική 
για τη ζωή, είναι μια σοβαρή κατάσταση που 
μερικές φορές απαιτεί επείγουσα θεραπεία.
ςύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 1-3% 
του πληθυσμού της ευρώπης, πάσχει από 
κολπική μαρμαρυγή. η παγκόσμια γήρανση 
αναμένεται να οδηγήσει σε διπλασιασμό 
του ποσοστού μέχρι το 2060, με συνέπεια 
τη σημαντική επιβάρυνση των ίδιων των 
ασθενών, των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης, αλλά και των γιατρών. μια 
συνολική προσέγγιση που θα προάγει τη 
διαχείριση των τροποποιήσιμων παραγόντων 
κινδύνου θα μπορούσε να την περιορίσει.
ςτους παράγοντες κινδύνου της κολπικής 
μαρμαρυγής -που είναι η ηλικία, 
καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλες χρόνιες 
παθήσεις (π.χ. διαβήτης, μεταβολικό 
σύνδρομο, προβλήματα στον θυρεοειδή) 
η υπέρταση, η παχυσαρκία, η κατανάλωση 
αλκοόλ- η συγκεκριμένη μελέτη προσθέτει 
άλλον ένα τροποποιήσιμο παράγοντα, την 
κατάθλιψη. η νόσος αυτή επηρεάζει, σύμφωνα 
με τον παγκόσμιο οργανισμό Υγείας, περί 
τα 300 εκ. άτομα παγκοσμίως. οπότε, ένα 
αξιοσημείωτο ποσοστό επεισοδίων κολπικής 
μαρμαρυγής θα μπορούσε να αποφευχθεί 

Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥρΑΚΟΣ  
  Καρδιολόγος – Αρχίατρος ε.α

πρόεδρος Ένωσης ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων ελλάδος
ταμίας ιατρικού ςυλλόγου Αθηνών

Στους παράγοντες κινδύνου της κολπικής 
μαρμαρυγής, νέα μελέτη προσθέτει άλλον ένα 

τροποποιήσιμο παράγοντα.

Κολπική μαρμαρυγή: 
Παράγοντας κινδύνου 

και η κατάθλιψη;



ΕνημΕρωση των Γιατρων10 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

αρθρογραφια

εάν εξαλείφονταν οι αιτίες που μπορούν να τα 
πυροδοτήσουν.
ςτην πρόσφατη μελέτη, ερευνητές από τη 
ςχολή ιατρικής του Keck του πανεπιστημίου της 
νότιας Καλιφόρνια στο λος Άντζελες ανέλυσαν 
στοιχεία από το πρόγραμμα Multi-ethnic Study 
of Atherosclerosis (MeSA). ςε αυτό έλαβαν 
μέρος περισσότεροι από 6.600 Αμερικανοί 
διαφόρων εθνικοτήτων, μέσης ηλικίας 62 ετών, 
χωρίς καρδιακή νόσο κατά την έναρξη της 
μελέτης, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν επί 13 
χρόνια. Αφού υποβλήθηκαν σε ένα κλινικό τεστ 
για την κατάθλιψη, οι ερευνητές, αναλύοντας 
τα αποτελέσματα, κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι εκείνοι που είχαν πετύχει υψηλότερη 
βαθμολογία και εκείνοι που είχαν λάβει 
αντικαταθλιπτικά φάρμακα αντιμετώπιζαν 
πάνω από 30% υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης 
κολπικής μαρμαρυγής, συγκριτικά με τα άτομα 
που είχαν πετύχει κανονικές βαθμολογίες και 
εκείνους που δεν είχαν λάβει φάρμακα για την 
κατάθλιψη.
Όπως δήλωσε ο ερευνητής Parveen Garg, 
MD, MPH, επίκουρος καθηγητής κλινικής 
ιατρικής στο Keck School of Medicine του 
πανεπιστημίου της νότιας Καλιφόρνια, 
εάν τα συμπεράσματα επιβεβαιωθούν από 
μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να 
σχεδιαστούν πιο στοχοποιημένες προσπάθειες 
για την πρόληψη της αρρυθμίας αυτής.
οι ερευνητές δεν ανακάλυψαν ακόμα τον 
τρόπο που η κατάθλιψη διαταράσσει την 
καρδιακή λειτουργία. ενδεχομένως, όμως, να 
οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα φλεγμονής 

ή στα αυξημένα επίπεδα ορισμένων ορμονών 
που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διατήρηση 
του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. τα 
συμπεράσματά τους πάντως ενισχύουν εκείνα 
προηγούμενων μελετών που έχουν δείξει ότι 
η κατάθλιψη αποτελεί παράγοντα κινδύνου, 
γενικά, για καρδιακή νόσο.
η διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής 
γίνεται με κλινική εξέταση και τη διενέργεια 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος. επικουρικά, 
μπορεί να ζητηθεί triplex καρδιάς και holter για 
την 24ωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού. 
τεστ κοπώσεως, αιματολογικές εξετάσεις και 
ακτινογραφίες ενδεχομένως να εντοπίσουν τις 
αιτίες πρόκλησης του επεισοδίου. η θεραπεία 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και 
είναι φαρμακευτική ή επεμβατική. ςε κάθε, 
όμως, περίπτωση στοχεύει στην επαναφορά 
του φυσιολογικού ρυθμού, στην πρόληψη 
ενδεχόμενης θρόμβωσης και στη θεραπεία της 
αιτίας που προκαλεί την κολπική μαρμαρυγή. 
ςτην περίπτωση δε που ο ασθενής δεν 
ακολουθήσει καμία αγωγή, τότε αντιμετωπίζει 
διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές 
αιτίες, και πενταπλάσιο από εγκεφαλικό 
επεισόδιο.
η απόκτηση συνηθειών όπως η διατήρηση 
ενός φυσιολογικού βάρους, μέσω καλής 
διατροφής και άσκησης, ο περιορισμός 
του καπνίσματος και του αλκοόλ, ο έλεγχος 
του στρες και η θεραπεία της κατάθλιψης, 
εάν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης μελέτης, θα μπορούσαν να 
προστατεύουν από την εμφάνιση της νόσου.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Αθήνα, 13/2/2018
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως σας έχουμε ήδη 
ενημερώσει με το από 
15/12/2017 έγγραφο 

μας, μετά από πρόταση των επι-
στημονικών ιατρικών εταιρει-
ών συγκροτήθηκε επιτροπή, η 
οποία ως συμπληρώθηκε με την 
από 28/12/2017 απόφαση του 
δ.ς. του ι.ς.Α., αποτελείτο από 
έγκριτα μέλη της ιατρικής κοι-
νότητας και συγκεκριμένα τους 
ιατρούς :
1. Θεοδόσιο δόσιο, Χειρουργό 
Θώρακος, ομότιμο Καθηγητή,
2. Γεώργιο Χριστοδούλου, νευ-
ρολόγο – Ψυχίατρο, Καθηγητή,
3. ςταμάτη παπαδάκη, ορθοπαι-
δικό, διευθυντή εςΥ,
4. ςτέφανο Φούσα, Καρδιολόγο, 
διευθυντή εςΥ,
5. μαρία Κουτελού, πυρηνική ια-
τρό ελευθεροεπαγγελματίας,
6. ευανθία διαμάντη – Κανδαρά-
κη, ενδοκρινολόγο.

η ως άνω επιτροπή επεξερ-
γάστηκε το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Υγείας, το οποίο είχε 
κοινοποιηθεί στις επιστημονικές 
ιατρικές εταιρείες, καθώς και τις 
προτάσεις των επιστημονικών 
εταιρειών και συνέταξε το από 
22/1/2018 πόρισμα, που σας επι-
συνάπτουμε στην παρούσα, και 
με το οποίο προτείνονται προς 
την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας τα ακόλουθα :
«1. το ανακοινωθέν σχέδιο νο-
μοθετικών διατάξεων να απο-
συρθεί. τούτο γιατί, το σχέδιο 
νομοθετικών διατάξεων, που 
ανακοινώθηκε προς τις επιστη-
μονικές ιατρικές εταιρείες, δεν 
λύει το πρόβλημα, απ’ εναντίας το 
επιτείνει. ςυγκεκριμένα, το προ-
τεινόμενο σύστημα εκπαίδευσης 
είναι άκρως συγκεντρωτικό. οι 
επιστημονικές εταιρείες περιο-
ρίζονται μόνον σε γνωμοδοτικό 
ρόλο. Όλες οι διοικητικές και 
οργανωτικές αρμοδιότητες που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση, 
παραμένουν στο Υπουργείο και 
το ΚεςΥ. ςτις οχτώ σελίδες τού 
νομοσχεδίου δεν υπάρχει ούτε 
μία τέτοια αρμοδιότητα που εκ-
χωρείται από το Υπουργείο στις 
επιστημονικές ιατρικές εταιρείες, 
γεγονός που δεν συμβάλλει στην 
προαγωγή της εκπαίδευσης.
2. οι επιστημονικές ιατρικές εται-
ρείες να διατηρήσουν την πλή-
ρη επιστημονική, διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια τους, να 
έχουν αρμοδιότητα ως προς την 
προστασία των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των ιατρών – μελών 
τους, και να ανατεθεί σε αυτές 
επίσημα ουσιαστικός και αποφα-
σιστικός ρόλος στη μεταπτυχιακή 
ιατρική εκπαίδευση.
3. να συσταθεί ένα «διεταιρικό 
όργανο» από τις επιστημονικές 
ιατρικές εταιρείες ειδικότητας, με 
σκοπό τη σύνταξη νέας πρότασης 
νόμου για τη μεταπτυχιακή ιατρι-
κή εκπαίδευση συμβατή με τα ευ-

ρωπαϊκά πρότυπα και τις κοινές 
προτάσεις των ιατρικών εταιρει-
ών ειδικότητας. το εν λόγω «διε-
ταιρικό όργανο» να λάβει νομική 
μορφή και να ανατεθούν σε αυτό 
αποφασιστικές και εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στα ζητήματα της 
μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαί-
δευσης, σε συνεργασία με την 
πολιτεία. η πρόταση νόμου να 
κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας 
και το Κε.ς.Υ., προκειμένου ακο-
λούθως να υποβληθεί στη Βουλή 
προς ψήφιση και να καταστεί νό-
μος του κράτους.»
το δ.ς. του ι.ς.Α. με την από 
6/2/2018 απόφαση του συντά-
χθηκε με το ως άνω πόρισμα και 
αποφάσισε όπως σας διαβιβάσει 
αυτό, με το αίτημα να γίνει πλή-
ρως αποδεκτό από εσάς, καθώς 
αποτελεί την έκφραση της επι-
στημονικής ιατρικής Κοινότητας, 
που έχει συμβάλει τα μέγιστα μέ-
χρι σήμερα για τη συνεχιζόμενη 
ιατρική εκπαίδευση.

επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας

64 σακούλες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό 
συγκεντρώθηκαν σε τρεις ενορίες της Αττικής

Αθήνα, 4/2/2018

Πλήθος κόσμου ανταπο-
κρίθηκε για άλλη μια 
φορά, στο κάλεσμα του 

ιατρείου Κοινωνικής Αποστο-
λής του ιατρικού ςυλλόγου 
Αθηνών και του Φιλανθρωπι-
κού οργανισμού Αποςτολη 
της ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών ,για συγκέντρωση φαρμά-
κων, για τους ανήμπορους συ-
μπολίτες μας ,στο πλαίσιο της 

δράσης «Όλοι μαζί μπορούμε 
και στην Υγεία», του ραδιοτη-
λεοπτικού ςταθμού ςΚΑι. 
οι εθελοντές του ιατρείου, πα-
ρουσία του προέδρου του ιςΑ 
Γ. πατούλη, επιμελήθηκαν τη 
συγκέντρωση των φαρμάκων  
στον ιερό ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο μαρούσι, στον 
Άγιο Θωμά στο Γουδί και στον 
Άγιο δημήτριο Αμπελοκήπων, το 
ςάββατο 3 Φεβρουαρίου  2018.

ςυγκεντρώθηκαν περισσότερες 
από 64 σακούλες με φάρμακα 
και  υγειονομικό υλικό καθώς 
και δύο αναπηρικά αμαξίδια, τα 
οποία θα διατεθούν για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες των ευπαθών 
ομάδων και των οικονομικά αδύ-
ναμων συμπολιτών μας.
ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. πατούλης 
τόνισε τα εξής:
«ευχαριστούμε από την καρδιά 
μας όλους τους συμπολίτες μας 

που ανταποκρίθηκαν σε αυτό 
το κάλεσμα και με μοναδικό αν-
θρωπισμό προσέφεραν τα φάρ-
μακα που διέθεταν ή αγόρασαν. 
ευχαριστούμε τους εθελοντές 
μας που πάλι έδωσαν παράδειγ-
μα ανθρωπιάς για να απαλύνουν 
τον ανθρώπινο πόνο. ςυνεχίζου-
με ενωμένοι την προσπάθεια 
μας όσο η πολιτεία αδυνατεί να 
καλύψει αυτούς τους ανθρώ-
πους»

Την ανάγκη χάραξης μιας φαρμακευτικής πολιτικής, με κριτήριο 
το όφελος του ασθενή και την εξυγίανση του συστήματος, τόνισε 
ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΠεΦ

Αθήνα, 17/2/2018

Tην ανάγκη χάραξης μιας 
φαρμακευτικής πολιτι-
κής, με κριτήριο το όφε-

λος του ασθενή και την εξυγί-
ανση του συστήματος, ώστε 
να καταστεί βιώσιμο, τόνισε ο 
πρόεδρος του ιςΑ Γ. πατούλης, 
στο πλαίσιο εκδήλωσης, για την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας που πραγματοποίησε η 
πανελλήνια Ένωση Φαρμακο-

βιομηχανίας, την τρίτη 6 Φε-
βρουαρίου 2018, στο ξενοδο-
χείο Caravel.
ο πρόεδρος του ιςΑ επισήμανε 
μεταξύ άλλων ότι η συνταγογρά-
φηση της φαρμακευτικής αγωγής 
αποτελεί τον πυλώνα της θερα-
πείας και είναι ευθύνη επιστημο-
νικά και δεοντολογικά του για-
τρού, ο οποίος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να συνταγογραφεί 
το ενδεδειγμένο σκεύασμα, για 

τον ασθενή του.
ειδικότερα ο κ. πατούλης τόνισε 
τα εξής:
«το ελληνικό φάρμακο μπορεί 
να δώσει την απάντηση στο 
αίτημα για ποιοτικές θεραπείες 
σε προσιτή τιμή που αποτελεί 
το ζητούμενο σε αυτή τη συ-
γκυρία. H  ελληνική φαρμακο-
βιομηχανία μπορεί να αποτελέ-
σει μια σημαντική αναπτυξιακή 
δύναμη, την οποία πρέπει να 

αξιοποιήσει η χώρα μας. δυ-
στυχώς όμως βλέπουμε ότι 
υπάρχει η αδυναμία χάραξης 
μιας πολιτικής που να υπηρετεί 
το όφελος του ασθενή και του 
συστήματος υγείας. Χρειάζο-
νται γενναίες μεταρρυθμίσεις 
που θα ανταποκρίνονται στις 
ιδιαιτερότητες της ελλάδας και 
όχι κακές αντιγραφές από άλλα 
συστήματα υγείας, όπως έχει 
γίνει μέχρι σήμερα».
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  Αθήνα, 27/2/2018

Μία σημαντική νίκη πέ-
τυχε το ιατρικό σώμα 
στις διεκδικήσεις του. 

η  ολομέλεια του ςυμβουλίου 
επικρατείας έκρινε αντισυνταγ-
ματικές τις περικοπές των αποδο-
χών για τους γιατρούς του εςΥ, οι 
οποίες εφαρμόστηκαν αναδρομι-
κά από 1η Αυγούστου 2012.
ειδικότερα με την 431/2018 από-

φαση της ολομελείας του ςυμ-
βουλίου της επικρατείας έγιναν 
δεκτές οι ασκηθείσες προσφυγές 
και οι ασκηθείσες παρεμβάσεις, 
και κρίθηκε ότι οι προσβαλλό-
μενες μισθοδοτικές καταστάσεις 
των προσφευγόντων ιατρών 
εςΥ, με τις οποίες οι αποδοχές 
καταβλήθηκαν μειωμένες σύμ-
φωνα με τα όσα όρισαν οι διατά-
ξεις της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγράφου Γ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και 
της 2/83408/0022/14.11.2012 
αποφάσεως του Αναπληρω-
τή Υπουργού οικονομικών (Β΄ 
3017) θα πρέπει να ακυρωθούν. 
Κρίθηκε περαιτέρω ότι η υπόθεση 
θα πρέπει να παραπεμφθεί στη 
διοίκηση προς διενέργεια των νο-
μίμων ενόψει των όσων κρίθηκαν.
τέλος, ορίστηκε ως χρονικό 

σημείο επελεύσεως των αποτε-
λεσμάτων της διαγνωσθείσας 
αντισυνταγματικότητας των 
επίμαχων διατάξεων, ο χρόνος 
δημοσιεύσεως της αποφάσεως 
αυτής, δηλαδή η 26ης Φεβρου-
αρίου 2018.
Άμεσα ο ιςΑ θα ενημερώσει 
εκτενώς τα μέλη του ιατρούς του 
εςΥ. 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου επικρατείας, έκρινε 
αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών, για τους 
γιατρούς των νοσοκομείων του εΣΥ

Το  σημαντικό έργο του  Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, εξήρε 
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, 
στην εορταστική εκδήλωση που διοργανώθηκε, με αφορμή  τη 
συμπλήρωση 10 ετών διακονίας του από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο

Αθήνα, 8/2/2018

Το  σημαντικό έργο του ια-
τρείου Κοινωνικής Αποστο-
λής, εξήρε  ο Αρχιεπίσκο-

πος Αθηνών και πάσης ελλάδος 
κ.κ. ιερώνυμος, στην εορταστική 
εκδήλωση που διοργανώθηκε 
στο μέγαρο μουσικής Αθηνών, 
με αφορμή  τη συμπλήρωση 10 
ετών διακονίας του στον αρχιεπι-
σκοπικό θρόνο.
 ςτο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο 
Αρχιεπίσκοπος βράβευσε για την 
προσφορά της,  την  κυρία ελ. 
μελιάδου, υπεύθυνη του ιατρεί-
ου Κοινωνικής Αποστολής, που 

αποτελεί σύμπραξη του ιατρικού 
ςυλλόγου Αθηνών, με το Φιλαν-
θρωπικό οργανισμό «Αποστολή» 
της ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
τον Αρχιεπίσκοπο, τίμησαν με την 
παρουσία τους, ο πρόεδρος της 
δημοκρατίας προκόπης παυλό-
πουλος, ο πρωθυπουργός Αλέξης 
τσίπρας, ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης και πρόεδρος 
της νδ Κυριάκος μητσοτάκης, 
αρχηγοί των κομμάτων του Κοινο-
βουλίου, ο πρόεδρος της Βουλής, 
ν. Βούτσης, και πλήθος βουλευτών, 
σύσσωμη η ιεραρχία της εκκλησίας 
της ελλάδος, εκπρόσωποι των ςω-

μάτων Ασφαλείας και των ενόπλων 
δυνάμεων, πρυτάνεις, ακαδημα-
ϊκοί, διευθυντές υπηρεσιών της 
ςυνόδου και της Αρχιεπισκοπής, 
κληρικοί και πλήθος κόσμου.
ςε δηλώσεις του, ο πρόεδρος 
του ιςΑ Γ. πατούλης, τόνισε τα 
εξής: 
« είναι συγκινητική, η βράβευ-
ση της υπεύθυνης του ιατρείου 
Κοινωνικής Αποστολής κ. μελι-
άδου, στο πρόσωπο της οποίας, 
ο  Αρχιεπίσκοπος τίμησε όλους 
τους εθελοντές του ιατρείου που 
έχουν προσφέρει  προσωπικό 
χρόνο και κόπο, για να κάνουν 

εφικτό το όραμά μας και  να 
δημιουργήσουν μια πρότυπη 
δομή, για τους ανήμπορους συ-
μπολίτες μας. πετύχαμε να κατα-
στήσουμε το ιατρείο μας κατα-
φύγιο, για εκατοντάδες χιλιάδες 
συνανθρώπους  μας ,που είχαν 
την ατυχία όχι μόνον να χτυπη-
θούν από την κρίση,  αλλά και 
να χάσουν τη δυνατότητά τους 
να αντιμετωπίσουν με πληρότη-
τα και συνέπεια τα προβλήματα 
υγείας .Θα συνεχίσουμε να αγω-
νιζόμαστε για να έχει ο κάθε συ-
νάνθρωπός μας ,τη φροντίδα και 
την αγάπη που χρειάζεται.». 

Ο ΙΣΑ εμμένει στην πάγια θέση του για συλλογικές συμβάσεις 
κατά πράξη και περίπτωση και καλεί τα μέλη του να μην 

συμβληθούν με τον εΟΠΥΥ
Αθήνα, 7/2/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών, σε συνέ-
χεια των προηγούμενων ανακοινώ-
σεων του, σας ενημερώνει αναφορι-

κά με τις συμβάσεις του εοπΥΥ για τους οι-
κογενειακούς ιατρούς, ότι δεν έχει καλυφθεί 
ούτε το 25% των αιτουμένων θέσεων βάσει 
των στοιχείων του ιςΑ και του εοπΥΥ.
ο ιςΑ, σε κάθε περίπτωση καλεί τα μέλη του 

να μην δεχθούν τις απαξιωτικές συμβάσεις για 
τους οικογενειακούς ιατρούς, εμμένοντας στην 
αρχική του θέση, να συναφθούν συλλογικές 
συμβάσεις με τους κατά τόπους ιατρικούς ςυλ-
λόγους, κατά πράξη και περίπτωση για όλες τις 
ιατρικές ειδικότητες με ελεύθερη επιλογή ια-
τρού και για όσους ιατρούς το επιθυμούν.
 οφείλουμε δε να σημειώσουμε ότι η παρά-
ταση που δόθηκε είναι άνευ ουσίας, καθώς 
ουδεμία τροποποίηση από αυτές που επι-

τακτικά ζητήσαμε λήφθηκε υπόψη! οι ανω-
τέρω συμβάσεις απαξιώνουν το ιατρικό λει-
τούργημα, μετατρέποντας τους ιατρούς σε 
υπαλλήλους του εοπΥΥ.
Για τους λόγους αυτούς καλούμε τα μέλη μας 
που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση, να προ-
βούν σε ανάκληση αυτής και να αντισταθούν 
στους εκφοβισμούς, ώστε όλοι ενωμένοι να 
διεκδικήσουμε συμβάσεις αντάξιες του λει-
τουργήματός μας!
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Συνάντηση του ΙΣΑ με την ειδική γραμματέα για τα εΣΠΑ των 
ιατρών με στόχο την ενίσχυση των ιατρείων και πολυιατρείων

Αθήνα, 4/2/2018

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο οικονομίας και Ανάπτυξης 
με την ειδική Γραμματέα διαχείρισης 

τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 
ετπΑ & τΑ  κ. ευγενία Φωτονιάτα για τα προ-
γράμματα εςπΑ και την ενίσχυση των ιατρεί-
ων και πολυιατρείων. ςτη συνάντηση τον 
πρόεδρο του ιατρικού ςυλλόγου Αθηνών  
κ. Γεώργιο πατούλη εκπροσώπησε ο ταμίας 
του ιςΑ κ. Φώτιος πατσουράκος και παρευ-
ρέθηκε επίσης η νομική σύμβουλος του ι.ς.Α. 
κ. Αικατερίνη Φραγκάκη.  
ςτη συνάντηση συζητήθηκε εκ νέου η  ανά-
γκη σχεδιασμού  για την προκήρυξη στοχευ-
μένων  προσκλήσεων στο πλαίσιο υλοποίη-
σης εςπΑ, που θα απευθύνονται αποκλειστι-
κά στον τομέα Υγείας και ειδικότερα στους 
φορείς και ιατρούς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της πΦΥ.  
η ειδική Γραμματέας κ. ευγενία Φωτονιάτα 
ενημέρωσε ότι  τρέχει ο τρίτος κύκλος ενί-
σχυσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης που αφορά σε ανέργους και σε 

υφιστάμενες επιχειρήσεις χαμηλού τζίρου. 
επίσης αυξήθηκε το ποσοστό των ιατρών 
που θα ενταχθούν στον νομό Αττικής στο 
πρόγραμμα επΑνεΚ που αφορά «Αναβάθμι-
ση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για 
την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές», καθώς η βάση θα είναι κατώτερη 
του 60 και επίκειται η ενημέρωση των νέων 
δικαιούχων και η υλοποίηση του προγράμ-
ματος εντός του μηνός μαρτίου, όπως είχε 
προταθεί από τον ι.ς.Α. στην προηγούμενη 
συνάντηση, ώστε να ενταχθούν και άλλοι 
ιατροί των Αθηνών. επίσης θα προωθηθεί 
πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων για την 
υγεία, ενώ παράλληλα τρέχει πρόγραμμα 
ψηφιακού μετασχηματισμού μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο θα δο-
θεί 50% επιδότηση για λογισμικά συστήματα 
υπολογιστών. επιπλέον εντός του πρώτου 
εξαμήνου του 2018 θα πραγματοποιηθεί 
πρόγραμμα για τις μεσαίες επιχειρήσεις, η 
οποία αφορά σε παραγωγικό εξοπλισμό  και 
πρόσληψη προσωπικού, ενώ στο επόμενο 
εξάμηνο θα ακολουθήσει πρόγραμμα για την 

ενίσχυση των μικρών  και ατομικών επιχειρή-
σεων-ελευθεροεπαγγελματιών.
ο πρόεδρος του ιςΑ δήλωσε: «οι σημαντικό-
τερες ανάγκες εντοπίζονται στον τομέα του 
εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών υποδο-
μών των φορέων πΦΥ. με την ενσωμάτωση 
των νέων τεχνολογιών στον τομέα της πΦΥ 
μεγάλο μέρος της  φροντίδας  που παρέχεται 
στα νοσοκομεία και στο δημόσιο ςύστημα 
Υγείας, θα μεταφερθεί στο μέλλον στο επί-
πεδο της πρωτοβάθμιας  φροντίδας, σε  εξει-
δικευμένους ιατρούς, πολυιατρεία. Κρίνεται 
λοιπόν αναγκαίο να υποστηριχθούν οι φορείς 
πΦΥ με σύγχρονο εξοπλισμό για την παρο-
χή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.» ςήμερα σε 
πολλές περιπτώσεις η τεχνολογική ανεπάρ-
κεια και ο φόρτος των μονάδων πΦΥ ωθεί 
τον πληθυσμό στην δευτεροβάθμια φροντίδα 
(νοσοκομεία, κλινικές) με αντίστοιχες επιπτώ-
σεις αναφορικά με το κόστος της παροχής της 
υγείας και την υπερφόρτωση  των υποδομών.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια 
προκειμένου  να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί 
που έχουν οικονομική αδυναμία.

                                    Αθήνα, 26/2/2018

Ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών τονίζει για 
άλλη μια φορά ότι κανένα φάρμακο 
δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς ια-

τρική συνταγή και εκφράζει την ικανοποίησή 
του, για την πρόθεση του υπουργείου Υγείας, 
να καθιερώσει ειδική ιατρική συνταγή, για τη 
χορήγηση αντιβιοτικών.
o ιςΑ έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, επα-
νειλημμένες εκκλήσεις προς την πολιτεία να 
λάβει τα αναγκαία μέτρα, για τον περιορισμό 
της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών που 
συσχετίζονται με την εμφάνιση ανθεκτικών 
μικροβίων και μάλιστα τον περασμένο οκτώ-
βριο έκανε για το θέμα, αναφορά στον εισαγ-
γελέα πλημμελειοδικών Αθηνών. 
οι ανθεκτικές λοιμώξεις αποτελούν ένα μεί-
ζον πρόβλημα, για την δημόσια Υγεία, το 
οποίο πολλές φορές έχει επισημανθεί από 
την επιστημονική κοινότητα, χωρίς όμως η 
πολιτεία και να έχει λάβει μέχρι σήμερα μέ-
τρα, για την αντιμετώπισή του. η ελλάδα εξα-
κολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση, μεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών, σε κατανάλωση 

αντιβιοτικών στην κοινότητα.
η κατάχρηση των αντιβιοτικών εντείνεται 
τους χειμερινούς μήνες που έχουν έξαρση 
οι ιώσεις. οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι κυ-
ριότερες αιτίες, για τις οποίες οι Έλληνες κα-
ταναλώνουν αντιβιοτικά είναι το συνάχι, ο 
βήχας και ο πονόλαιμος που προκαλούνται 
από ιώσεις, στις οποίες δεν είναι δραστικά τα 
αντιβιοτικά.
το αποτέλεσμα είναι ότι το ποσοστό της μι-
κροβιακής αντοχής στη χώρα μας είναι ένα 
από τα υψηλότερα παγκοσμίως 
το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον μεμονωμέ-
νο ασθενή, αφορά κυρίως τη δημόσια Υγεία. 
μικρόβια που καθίστανται ανθεκτικά σε 
οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή έχουν 
αποικίσει τα ελληνικά νοσοκομεία και απει-
λούν τους ασθενείς που νοσηλεύονται.
ςχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. 
πατούλης τόνισε τα εξής:
«η κατάχρηση αντιβιοτικών και η χορήγηση 
φαρμάκων, χωρίς ιατρική συνταγή είναι ένα 
κρίσιμο ζήτημα, για το οποίο μάλιστα ο ιςΑ 
προσέφυγε πρόσφατα στον εισαγγελέα, ζη-

τώντας την παρέμβασή του για την προστα-
σία της δημόσιας υγείας. η χώρα μας κατέχει 
πολύ υψηλά ποσοστά, στην εμφάνιση ανθε-
κτικών μικροβίων, τα οποία συχνά αποβαί-
νουν μοιραία για τους ασθενείς. Θεωρούμε 
πολύ σημαντικό να υπάρξει συντονισμένη 
εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, για 
τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατάχρηση 
αντιβιοτικών. επίσης ζητούμε ένα αυστηρό 
νομοθετικό πλαίσιο, όπως γίνεται στις υπό-
λοιπες χώρες της ευρώπης που θα αποτρέπει 
αυτά τα φαινόμενα επιβάλλοντας αυστηρές 
ποινές ,σε όσους χορηγούν φάρμακα χωρίς 
ιατρική συνταγή.»
Αποτελεί πάγια πεποίθηση του ιςΑ, ότι κανέ-
να φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς 
ιατρική συνταγή.
η θέσπιση της ειδικής ιατρικής συνταγής για τη 
χορήγηση αντιβιοτικών είναι ένα πρώτο βήμα, 
για την προάσπιση της δημόσιας Υγείας. 
ο ιςΑ ζητά να επιβληθούν αυστηρές ποινές 
σε όσους χορηγούν φάρμακα χωρίς ιατρική 
συνταγή καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
τον ασθενή και τη δημόσια Υγεία.

Ο ΙΣΑ ζητά να επιβληθούν αυστηρές ποινές ,σε όσους χορηγούν 
φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή καθώς θέτουν σε σοβαρό 
κίνδυνο τον ασθενή και τη Δημόσια Υγεία
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Αθήνα, 15/2/2018
Αξιότιμοι ςυνάδελφοι,

επειδή παρατηρήθηκε ότι πολλοί γιατροί 
ελευθεροεπαγγελματίες περιέλαβαν στο 
TAXiSNeT στις τριμηνιαίες συγκεντρω-

τικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών 

– μ.Υ.Φ., τα γραμμάτια εισπράξεως τα οποία 
έχουν εκδοθεί από τον ιςΑ για καταβολή της 
συνδρομής τους ή για έκδοση άδειας λειτουρ-
γίας ιατρείων, σας ενημερώνουμε ότι τα γραμ-
μάτια εισπράξεως του ιςΑ αποτελούν μη φορο-
λογικά παραστατικά και δεν περιλαμβάνονται 

στην συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών 
όπως αντίστοιχα δεν θα υποβληθούν από τον 
ιςΑ στην συγκεντρωτική κατάσταση πελατών.
τα Γραμμάτια εισπράξεως του ιςΑ καταχω-
ρούνται κανονικά στα έξοδα και εκπίπτουν 
του εισοδήματος. 

Σχετικά με συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών 
και παραστατικά Ι.Σ.Α.

Στα κρίσιμα ζητήματα ιατρικής ευθύ-
νης που  απασχολούν όλο και πιο συ-
χνά την κοινή γνώμη και τον Έλληνα 

γιατρό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. 
πατούλης ,στο πλαίσιο της ομιλίας του, στην 
εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου 
«ιατρική ευθύνη (Αστική – ποινική – πειθαρ-
χική)- ποινικά Αδικήματα ιατρών»,( εκδόσεις 
ςάκκουλα Αε), του κ. Κωνσταντίνου Γ. Φρά-
γκου, επίτ. Αρεοπαγίτη, νοµικού ,ςυγγραφέα 
που πραγματοποιήθηκε, τη δευτέρα 26 Φε-
βρουαρίου 2018 ,στην Αίθουσα τελετών, του 
δικηγορικού ςυλλόγου Αθηνών.
ο  κ. πατούλης συνεχάρη το συγγραφέα και  
χαρακτήρισε το βιβλίο μια ολοκληρωμένη, 
αναλυτική προσέγγιση του ισχύοντος δικαί-
ου και της πρόσφατης νομολογίας των ελλη-
νικών δικαστηρίων ,για την ιατρική αστική, 
ποινική και πειθαρχική ευθύνη των ιατρών.
ειδικότερα ο πρόεδρος του ιςΑ, μεταξύ άλ-
λων τόνισε τα εξής:
«Θα ήθελα να σταθώ στην επισήμανση του 
συγγραφέα ήδη από τον πρόλογο, σαν αρχι-

κή  τοποθέτηση και παρατήρηση, ότι όλοι οι 
ιατροί εκτελούν τα καθήκοντά τους με θυσί-
ες και ευσυνειδησία. Άνθρωποι είναι και ίσως 
κάποιες φορές θα κάνουν και λάθη, όπως 
επισημαίνει ο συγγραφέας. ο ανθρώπινος 
οργανισμός κάθε ασθενούς είναι μια πολύ-
πλοκη μηχανή με ποικίλες και απρόβλεπτες 
κάθε φορά αντιδράσεις και επιπλοκές. δεν 
θα πρέπει να συγχέεται η έννοια της επιπλο-
κής με αυτή του ιατρικού λάθους και δεν θα 
πρέπει, το ζήτημα των ευθυνών που έχουν οι 
θεράποντες ιατροί να γίνεται άγχος και απει-
λή στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήμα-
τος. 
μια τέτοια στάση της κοινωνίας και της δι-
καιοσύνης θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην 
αμυντική ιατρική που συνιστά ιατρικό λάθος. 
οφείλουμε ως κοινωνία να αναδείξουμε και 
να αναγνωρίσουμε την ιερή αποστολή των 
ιατρών που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 
της κρίσης προσπαθεί να ανταποκριθεί στο 
καθήκον του μέσα από αντίξοες συνθήκες 
ιδιαίτερα στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και 

στον ιδιωτικό τομέα.
 Αποτελεί ένα πραγματικό ερώτημα το ζή-
τημα της ανάγκης ή όχι μίας νέα νομικής 
ρύθμισης με δεδομένο ότι αποφάσεις, τόσο 
των πολιτικών, όσο και των διοικητικών δικα-
στηρίων,  επιδικάζουν τελευταία μεγάλες αν 
όχι τεράστιες αποζημιώσεις σε περιπτώσεις 
ιατρικής αμέλειας.  είναι ένα ζήτημα που θα 
πρέπει να μας απασχολήσει όλους, ιδιαίτερα 
τους νομικούς και την πολιτεία».
ςημειώνεται ότι στην εκδήλωση για την 
παρουσίαση του βιβλίου, χαιρετισμό έκανε 
ο  κ. δηµήτριος Βερβεσός, πρόεδρος δςΑ 
ενώ στο προεδρείο ήταν ο  κ. δηµήτριος 
Κράνης, Αντιπρόεδρος του Αρείου πάγου, 
Γενικός διευθυντής εςδι .ομιλητές ήταν ο  
πρόεδρος του ιςΑ κ. Γ πατούλης ,ο κ. Άγ-
γελος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής νοµικής 
ςχολής δπΘ, ο κ. Αθανάσιος Κατσιρώδης, 
Αντεισαγγελέας Αρείου πάγου, ο κ. Χαρά-
λαµπος δεληβελιώτης, Καθηγητής ιατρικής 
ςχολής πανεπιστημίου Αθηνών  και ο κ. 
Κωνσταντίνος Φράγκος, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Στα  κρίσιμα ζητήματα ιατρικής 
ευθύνης αναφέρθηκε ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της 
ομιλίας του,  στην παρουσίαση του 
βιβλίου  «Ιατρική ευθύνη (Αστική-
Ποινική-Πειθαρχική)- Ποινικά 
Αδικήματα Ιατρών»
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Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποκρι-
άτικη γιορτή που διοργάνωσε ο ιατρικός ςύλλο-
γος Αθηνών, για τις οικογένειες των μελών του.

Mε παιδικά γέλια και χαρούμενες φωνές πλημμύρισε η 
HeLeXPo στο μαρούσι, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου  
2018, καθώς ο πρόεδρος Γιώργος πατούλης και μέλη 
του διοικητικού ςυμβουλίου του ιςΑ, υποδέχτηκαν  τα 
εκατοντάδες παιδιά που φόρεσαν τις αποκριάτικες στο-
λές τους και συνοδευόμενα από τους γονείς τους, συμ-
μετείχαν σε ενδιαφέροντα παιχνίδια και δραστηριότη-
τες. 
Ξυλοπόδαροι και μασκότ οδήγησαν τα παιδιά, σε ένα με-
γάλο παιδότοπο ενώ «ανιματέρ», απογείωσαν το κέφι, με 
ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις για μικρούς και μεγά-
λους. 
ςτο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ιατρικού ςυλλόγου 
Αθηνών Γιώργος πατούλης υπογράμμισε την ανάγκη 
ύπαρξης ποιοτικού χρόνου των γονέων με τις οικογένειές 
τους και τόνισε «οι Έλληνες γιατροί, παρότι κάποιοι βάλ-
λουν αρνητικά εναντίον τους, έχουν την πλήρη στήριξη και 
συγκατάθεση του ασθενή. Θα μπορούσα να πω, αβίαστα, 
ότι οι Έλληνες γιατροί είναι οι καλύτεροι όχι μόνο στην 
ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς διακρί-
νονται για το ιδιαίτερα υψηλό επιστημονικό επίπεδο», ση-
μείωσε. 
παράλληλα ο κ. πατούλης δεσμεύθηκε ότι ο ιςΑ θα δώ-
σει μάχη για την αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού και την 
επαγγελματική του επιβίωση. « το ιατρικό σώμα είναι ενω-
μένο και αποφασισμένο να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά 
του αλλά και να συμβάλλει στο να καταστεί η ελλάδα, 
Χώρα Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο ,μέσα από την ανάπτυ-
ξη του ιατρικού τουρισμού». 
ςτην εκδήλωση εκτός του προέδρου παρευρέθησαν εκ 
του δ.ς. του ι.ς.Α. οι  Α. Βασιλείου,  Α. Θωμόπουλος, ς. Κα-
λιαμπάκος, Γ. μαρίνος, ε. μπιλιράκης, Φ. πατσουράκος, ς. 
προβατάς, Α. ρέντης και ς. τσούκαλος.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποκριάτικη γιορτή του ΙΣΑ
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To σημαντικό ρόλο των ελλήνων 
της διασποράς, στην προώθηση 
του τουρισμού Υγείας της χώρας 

μας, τόνισε ο πρόεδρος του ιςΑ και της 
Κεδε Γ. πατούλης στην ομιλία του, στο 
3ο Forum Υγείας, που πραγματοποιή-
θηκε στις 17 και 18 μαρτίου 2018, στο 
Ζάππειο μέγαρο. 
ςτο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγμα-
τοποιήθηκε ημερίδα, για τον τουρισμό 
Υγείας ,με τη συμμετοχή σημαντικών 
προσωπικοτήτων, από το χώρο της υγεί-
ας και του τουρισμού.
ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. πατούλης, έκανε 
την ομιλία του, μέσω Skype καθώς πα-
ρευρίσκεται στην νέα Υόρκη των ηπΑ, 
όπου συμμετέχει στο συλλαλητήριο, για 
τη μακεδονία που διοργανώθηκε ,την 
Κυριακή 18 μαρτίου, από οργανώσεις 

ελλήνων ομογενών, μπροστά από την 
έδρα των ηνωμένων εθνών. 
ςτο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 
Αμερική, ο πρόεδρος του ιςΑ, πρόκειται 
να έχει σημαντικές επαφές, με εκπρο-
σώπους από το χώρο του τουρισμού 
και της υγείας καθώς και με παράγοντες 
της ομογένειας ,όπως ο πρόεδρος της 
ομοσπονδίας του ελληνικού ςωματείου 
μείζονος ν. Υόρκης π. Γαλάτουλας και ο 
πρόεδρος της ομοσπονδίας ελληνικών 
ςωματείων ςικάγου Κ. Χανιωτάκης, με 
τους οποίους θα συζητήσει τις ιδιαιτε-
ρότητες της Αμερικανικής αγοράς και τις 
προοπτικές, για την προσέλκυση τουρι-
στών ασθενών στη χώρα μας. 
ειδικότερα ο κ. πατούλης, μεταξύ άλλων 
τόνισε τα εξής:
«η χώρα μας έχει ισχυρά ανταγωνιστι-

κά πλεονεκτήματα που μπορούν να 
την καταστήσουν έναν ισχυρό παίκτη 
στην παγκόσμια αγορά του τουρισμού 
υγείας. μπορούμε να προσελκύσου-
με ασθενείς υψηλού επιπέδου και να 
κρατήσουμε στην ελλάδα, τα καλύτερα 
μυαλά της χώρας ,τους Έλληνες επιστή-
μονες .η ελληνική ομογένεια έχει συν-
δράμει σημαντικά στην προσπάθειά 
μας, για την προώθηση του τουρισμού 
υγείας. η απεριόριστη αγάπη που τρέ-
φουν για την ελλάδα και το ισχυρό δέ-
σιμό τους, με τις πατρογονικές ρίζες, 
αποτελούν τον ισχυρό μας σύμμαχο, 
στην εθνική προσπάθεια για να κερ-
δίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης. 
Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση πως 
έχοντας τους Έλληνες ομογενείς συμ-
μάχους, θα τα καταφέρουμε».

To σημαντικό ρόλο των ελλήνων της διασποράς, στην προώθηση 
του Τουρισμού Υγείας της χώρας μας, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ  
Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ
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Σ τον αφανισμό οδηγεί το υπουρ-
γείο Υγείας, πολυϊατρεία και ια-
τρούς με ειδικότητες εργαστη-

ριακές και κλινικοεργαστηριακές που 
καλούνται να πληρώσουν παράλογα 
και καταστροφικά ποσά clawback.
ο ιςΑ με επιστολή που απέστειλε 
στον υπουργό Υγείας Α. Ξανθό και 
στον πρόεδρο του εοπΥΥ ς. μπερ-
σίμη, εκφράζει την αγανάκτηση των 
μελών του που ενημερώθηκαν για 
το clawback Α΄ εξαμήνου 2017 ,με 
το οποίο καλούνται οι ιατροί, εργα-
στήρια, πολυϊατρεία, να επιστρέψουν 
από τα δεδουλευμένα τους τεράστια 
ποσά .τα ποσά που αναφέρονται είναι 
πραγματικά καταστροφικά για τους 
γιατρούς, καθώς αγγίζουν ανάλογα με 

την κατηγορία της εκάστοτε εξέτασης 
έως και το 50%! 
είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό 
clawback και rebate των καρδιολόγων, 
για τις ιατρικές πράξεις για το Α΄ εξάμηνο 
του 2017, φτάνει το 70% .Για παράδειγμα  
για το triplex καρδιάς που κοστολογείται  
58 €, η τελική αποζημίωση από τον εο-
πΥΥ είναι 15,27 €. ,για το test κοπώσεως 
η αμοιβή από τον εοπΥΥ είναι 9,3 € ,για 
το Holter ρυθμού 4,1 € και το Holter πι-
έσεως 7,6 €.
ο ιςΑ είχε προειδοποιήσει εδώ και μήνες 
ότι η κοστολόγηση των νέων εξετάσεων 
χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού του εοπΥΥ και χωρίς 
αύξηση των ορίων των διαγνωστικών 
εξετάσεων, θα έχει καταστροφικές συνέ-

πειες, για τον ιατρικό κόσμο και θα οδη-
γήσει σε κατάρρευση την πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας.
Για το λόγο αυτό ζητά από την πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Υγείας να 
υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης 
του εοπΥΥ για το έτος 2018 και να 
πραγματοποιηθεί για το 2017 αύξηση 
της χρηματοδότησης των κωδικών 
από αδιάθετα κονδύλια και μεταφορά 
χρημάτων από άλλους κωδικούς. 
ο ιςΑ τονίζει ότι τα ποσά του clawback, 
είναι καταστροφικά και θα έχουν ως 
μοναδική συνέπεια τον «αφανισμό» 
των γιατρών που έχουν πληγεί ήδη σε 
τεράστιο βαθμό και εξαναγκάζονται 
να εγκαταλείψουν τη χώρα για να επι-
βιώσουν.

Στον αφανισμό οδηγεί το υπουργείο Υγείας, πολυϊατρεία, 
εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς που καλούνται 
να πληρώσουν παράλογα και καταστροφικά ποσά clawback

Ο ΙΣΑ καλεί τις διοικήσεις των νοσοκομείων να προβούν στην 
άμεση αποκατάσταση των αποδοχών των ιατρών του εΣΥ, 
σύμφωνα με την απόφαση  του Στε

Mε τη ςτε 431/2018 απόφαση 
της ολομέλειας του ςυμβου-
λίου επικρατείας κρίθηκε 

ότι οι μειώσεις στο μισθό των για-
τρών του εςΥ που επιβλήθηκαν με 
το ν.4092/2012 από την 1 Αυγούστου 
2012 και εφεξής παραβιάζουν το άρ-
θρο 21 του ςυντάγματος και την απορ-
ρέουσα από αυτό αρχή της ιδιαίτερης 

μισθολογικής μεταχειρίσεως  των ια-
τρών του εςΥ καθώς και τις αρχές της 
αναλογικότητας και της ισότητας  στα 
δημόσια βάρη.
ο ιςΑ καλεί τις διοικήσεις των νοσοκο-
μείων να προβούν στην άμεση αποκατά-
σταση των μισθοδοτικών καταστάσεων 
των ιατρών του εςΥ. 
ο ιςΑ ανήρτησε για το λόγο αυτό στην 

ιστοσελίδα του σχέδιο αίτησης για τα 
μέλη του που υπηρετούν στο εςΥ, την 
οποία μπορούν να συμπληρώσουν και 
να υποβάλλουν στο νοσοκομείο που ερ-
γάζονται ζητώντας την αναπροσαρμογή 
των μηνιαίων αποδοχών τους (τακτικών 
και εφημεριών) αναδρομικά από τον 
μάρτιο 2018 στα επίπεδα που ίσχυαν 
πριν την 1-8-2012. 
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Ένα ακόμα Βατερλό, για το υπουργείο Υγείας, αποτελεί η 
πρόσκληση ενδιαφέροντος του εΟΠΥΥ για οικογενειακούς γιατρούς

Στην οικουμενικότητα της ελληνικής 
ιατρικής και το υψηλό επιστημονι-
κό επίπεδο των γιατρών στη χώρα 

μας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. 
πατούλης ,στο πλαίσιο του χαιρετισμού 
του, στο 14ο ςυμπόσιο της εταιρείας διά-
δοσης ιπποκράτειου πνεύματος με θέμα 
«ο ςΥΓΧρονος ΓιΑτρος ΚΑι η ςΧεςη 
τοΥ με την ιπποΚρΑτιΚη διδΑςΚΑλιΑ 
ΚΑι την ιςτοριΑ της επιςτημης ΚΑι 

της τεΧνης τοΥ», που πραγματοποιή-
θηκε στις 3 μαρτίου 2018, στο ςυνεδρι-
ακό Κέντρο της ελληνικής εταιρείας Ανα-
παραγωγικής ιατρικής.
ειδικότερα ο κ. πατούλης τόνισε τα εξής:
«Θα πρέπει όλοι και ειδικά οι νεότεροι 
συνάδελφοι να γνωρίζουν την ιστορία 
της ιατρικής που ξεκινά από τη γέννησή 
της στην Αρχαία ελλάδα και να τιμούν τον 
πατέρα της ιατρικής ιπποκράτη και όλους 

τους σπουδαίους γιατρούς της αρχαιότη-
τας που έχουν χαράξει με τη διδασκαλία 
τους, το φωτεινό μονοπάτι της ιατρικής 
επιστήμης. ο ιατρικός κόσμος αυτή την 
πλέον δύσκολη συγκυρία για τη χώρα 
μας απέδειξε με το ήθος του και την υψη-
λή επιστημονική του κατάρτιση ότι είναι 
άξιος απόγονος των λαμπρών μυαλών 
που άλλαξαν την ιστορία της ιατρικής και 
της ανθρωπότητας»

Στην οικουμενικότητα 
της ελληνικής ιατρικής, 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο 
χαιρετισμό του, στο 14ο 
Συμπόσιο της εταιρείας 
Διάδοσης Ιπποκράτειου 
Πνεύματος 

Σ’ ένα ακόμα Βατερλό, για το υπουρ-
γείο Υγείας, εξελίχθηκε η προσπά-
θεια στελέχωσης του συστήματος 

πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με οι-
κογενειακούς γιατρούς. ο ιατρικός κόσμος 
γύρισε την πλάτη, στην απαράδεκτη πρό-
σκληση ενδιαφέροντος του εοπΥΥ που 
προβλέπει απαξιωτικές αμοιβές για τους 
γιατρούς ,σ ένα θολό εργασιακό τοπίο.
ειδικότερα ο ιατρικός ςύλλογος Αθη-
νών, χορήγησε 372 βεβαιώσεις ενώ ο 
ιατρικός ςύλλογος πειραιά 91, για την 
κάλυψη 1.250 θέσεων στην Αττική. το 
ποσοστό κάλυψης δεν ξεπερνά το 37% 
,γεγονός που καθιστά αδύνατη τη λει-
τουργία του νέου συστήματος, τον ερχό-
μενο μήνα όπως έχει προαναγγείλει  το 
υπουργείο Υγείας καθώς έχει δεσμευθεί 
απέναντι στην τρόικα.

πρόκειται για τη δεύτερη παταγώδη 
αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Υγείας, μετά την αδυναμία 
στελέχωσης των τομΥ, για τις οποίες 
ήταν ανάλογα χαμηλό το ενδιαφέρον 
που εκδηλώθηκε.
είναι προφανές ότι ο ιατρικός κόσμος, 
γύρισε την πλάτη στο ανεδαφικό, κρατι-
κοδίαιτο και ιδεοληπτικό σύστημα πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που επιχει-
ρεί να επιβάλλει η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας ,αγνοώντας παντε-
λώς τους φορείς. είναι δε πρωτοφανής, 
η προχειρότητα και η αναποτελεσματι-
κότητα ,με την οποία αντιμετωπίζονται 
τόσο κρίσιμα ζητήματα.
ςχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος που 
ιςΑ Γ. πατούλης τόνισε τα εξής:
«ο Έλληνας γιατρός μπορεί να μαστίζε-

ται από την ανεργία και την υποαπασχό-
ληση ωστόσο  έχει αξιοπρέπεια και δεν  
επιτρέπει να τον εκμεταλλευτούν αυτοί 
που  οδήγησαν στη φτωχοποίησή του .οι 
ιατρικοί ςύλλογοι της χώρας είχαμε προ-
ειδοποιήσει ότι επιχειρείται να δομηθεί 
ένα θνησιγενές και ανεδαφικό σύστημα 
πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας που προ-
βλέπει χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες ενώ 
αντιμετωπίζει  τόσο τους ασθενείς όσο και 
τους γιατρούς  ως πολίτες δεύτερης κατη-
γορίας .πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δη-
μόσια υγεία, χωρίς γιατρούς δεν γίνεται» 
ο ιςΑ ζητά για άλλη μια φορά να συνα-
φθούν συλλογικές συμβάσεις με τους κατά 
τόπους ιατρικούς ςυλλόγους, κατά πράξη 
και περίπτωση για όλες τις ιατρικές ειδικό-
τητες με ελεύθερη επιλογή ιατρού και για 
όσους ιατρούς το επιθυμούν.
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Στην ετήσια χοροεσπερίδα και κοπή της 
βασιλόπιτας του ςυνδέσμου Αποφοίτων 
ςτρατιωτικής ςχολής Αξιωματικών ςωμά-

των, παρέστη ο πρόεδρος του ιςΑ Γιώργος πα-
τούλης ,το ςάββατο 3 μαρτίου 2018, στη λΑεδ.
ςτο χαιρετισμό του  ο Γ. πατούλης, πρόεδρος  
ιςΑ ,Κεδε  και επίτιμο μέλος του ςυνδέσμου 
Αποφοίτων ςτρατιωτικής ςχολής Αξιωματι-
κών ςωμάτων , αναφέρθηκε  στις  Ένοπλες 
δυνάμεις, για τις οποίες η χώρα μας είναι 

υπερήφανη.
«ςτις δύσκολες συγκυρίες που περνάει η ελλάδα 
,οι Ένοπλες δυνάμεις αποτελούν πυλώνα που 
εγγυάται την σταθερότητα και την ασφάλεια 
της χώρας. οι απόφοιτοι της ςςΑς  αποτελούν 
άριστο επιστημονικό δυναμικό και επιτελούν 
το καθήκον τους υποστηρίζοντας τις ένοπλες 
δυνάμεις της χώρας μας» ,τόνισε ο κ. πατούλης.
ςτη συνέχεια ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. πατούλης 
και ο πρόεδρος του ςυνδέσμου Αποφοίτων 

ςτρατιωτικής ςχολής Αξιωματικών ςωμάτων 
Φ. πατσουράκος, βράβευσαν τον αρχηγό της 
ςτρατιωτικής ςχολής Αξιωματικών ςωμάτων 
,στο πρόσωπο του οποίου τίμησαν όλους 
τους μαθητές της ςχολής. 
ςτην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων 
πρώην και νυν αρχηγοί υγειονομικού , οικο-
νομικού, δικαστικού και στρατολογικού των 
ενόπλων δυνάμεων και εν ενεργεία διευθυ-
ντές  στρατιωτικών νοσοκομείων .

Στην κοπή της βασιλόπιτας του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής 
Αξιωματικών Σωμάτων ,παρέστη ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης

o ιατρικός ςύλλογος Αθηνών έχει κάνει 
σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, με 
στόχο την επίλυση ενός κρίσιμου ζη-

τήματος που αφορά την καθυστέρηση στην 
καταβολή των αμοιβών των ιατρών, για πρά-
ξεις ή χειρουργικές επεμβάσεις που πραγμα-
τοποίησαν σε ιδιωτικούς φορείς δευτερο-
βάθμιας περίθαλψης.
ειδικότερα ο  ιςΑ, με επιστολή  του, στις  15-
1-2018, προς τις ιδιωτικές Ασφαλιστικές εται-
ρείες επισημαίνει ότι:
«ςε συνέχεια της συνάντησης που πραγματο-
ποιήθηκε με εκπροσώπους του κλάδου σας 
την 8.10.2015, με θέμα τις καθυστερήσεις 
καταβολής ιατρικών αμοιβών, επανερχόμε-
θα γιατί ιδίως το τελευταίο διάστημα πλη-
θαίνουν οι αναφορές ιατρών μελών μας ό,τι 
η καταβολή των αμοιβών τους για πράξεις ή 
και χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματο-
ποίησαν σε ιδιωτικούς φορείς δευτεροβάθ-
μιας περίθαλψης καθυστερεί τουλάχιστον 

για έξι μήνες, διάστημα που μπορεί να φθά-
σει το ένα έτος ή και να το υπερβεί» (πατήστε 
εδώ για να δείτε το έγγραφο).
ςτις 6 Φεβρουαρίου 2018, η Ένωση Ασφαλι-
στικών εταιριών, σε απάντησή της, επισημαί-
νει μεταξύ άλλων  ότι «δεν φαίνεται να υφίστα-
νται προβλήματα στις εξοφλήσεις των ασφα-
λιστικών εταιριών  προς τις κλινικές». ωστόσο 
διευκρινίζει ότι σε «ό,τι αφορά τους χρόνους 
εξόφλησης των εξόδων νοσηλείας όταν πρό-
κειται για συνεργασίες μεταξύ ασφαλιστικών 
εταιριών και κλινικών αμιγώς, αυτό συνιστά 
θέμα των ειδικών συμφωνιών μεταξύ των με-
ρών». (πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο).
ςτη συνέχεια ο ιςΑ, στις 26-2-2018, απέστει-
λε επιστολή προς τα διοικητικά ςυμβούλια 
όλων των ιδιωτικών Κλινικών, στην οποία, 
μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «από πολλούς 
γιατρούς μέλη μας έχει καταγγελθεί ότι ενό-
ψει των συμβάσεών σας, με τις ασφαλιστικές 
εταιρίες, με βάση τις οποίες τους καταβάλλε-

ται η ιατρική αμοιβή για ιατρικές επεμβατικές 
χειρουργικές ή άλλες πράξεις που διενερ-
γούν στις κλινική σας, υφίσταται μια μεγάλη 
χρονική  καθυστέρηση απόδοσης της που 
κάποιες φορές φτάνει τα δύο έτη». ο ιςΑ  κα-
ταλήγει ζητώντας να ενημερωθεί  για το χρό-
νο καταβολής της ιατρικής αμοιβής και του 
μεριδολογίου στους ιατρούς μέλη του (πατή-
στε εδώ για να δείτε το έγγραφο).
το θέμα αυτό, συζητήθηκε διεξοδικά στο 
πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης του δς 
του ιςΑ. Κοινή θέση όλων των μελών του δς 
είναι ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα, 
από το οποίο εξαρτάται  η επαγγελματική και 
οικονομική επιβίωση των γιατρών μελών του.
ο  ιςΑ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και 
θα εξαντλήσει όλα τα μέσα, για να ικανοποιη-
θεί το δίκαιο αίτημα των μελών του , να στα-
ματήσει η  αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 
καταβολή των αμοιβών τους από τους  ιδιω-
τικούς φορείς δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

o ιατρικός ςύλλογος Αθηνών, απέστει-
λε επιστολή στο Γενικό Γραμματέα 
του υπουργείου Υγείας Γ. Γιαννόπου-

λο, με την οποία ζητά διευκρινίσεις, αναφο-
ρικά με νέα εγκύκλιο που προβλέπει την επέ-
κταση της αναφοράς του ΑμΚΑ των ιατρών, 
από την 1η Απριλίου.
ειδικότερα η σχετική εγκύκλιος που δημοσιεύ-
τηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2018, προβλέπει ότι 
το «σύστημα ηλεκτρονικής ςυνταγογράφησης 
,θα προσαρμοστεί έτσι ώστε ο θεράπων ια-
τρός, κατά τη διαδικασία καθορισμού βήματος 
θεραπευτικού πρωτοκόλλου, να καταχωρεί, 
εκτός του αποτελέσματος και της ημερομηνίας 
παρακλινικού ελέγχου, τον ΑμΚΑ του διενερ-
γήσαντος τον έλεγχο ιατρού» .
ο ιςΑ διευκρινίζει ότι είναι υπέρμαχος του ελέγ-

χου και της διαφάνειας, ωστόσο οι διαδικασίες 
θα πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες ασφαλι-
στικές δικλείδες και να μη προσκρούουν σε βα-
σικές αρχές, όπως είναι η προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων ,με δεδομένο μάλιστα ότι 
επίκειται η εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής 
οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι ο 
γιατρός δεν θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο οικο-
νομικό κόστος και με επιπλέον φόρτο εργασίας 
στο οποίο δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
ειδικότερα στην επιστολή του ιςΑ, προς το Γε-
νικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας Γ. Γιαν-
νόπουλο, αναφέρονται τα εξής:
«με την παραπάνω εγκύκλιό σας, με την 
οποία απευθύνεστε στην ηδιΚΑ αλλά και σε 
φορείς πΦΥ, χωρίς αναφορά σε συγκεκρι-
μένο νομικό έρεισμα επιχειρείτε να προσω-

ποποιήσετε τον έλεγχο των παρακλινικών 
εξετάσεων αναφέροντας μάλιστα ότι το σύ-
στημα ηλεκτρονικής ςυνταγογράφησης θα 
προσαρμοστεί έτσι ώστε ο θεράπων ιατρός, 
κατά τη διαδικασία καθορισμού βήματος 
θεραπευτικού πρωτοκόλλου, να καταχωρεί, 
εκτός του αποτελέσματος και της ημερομη-
νίας παρακλινικού ελέγχου, τον ΑμΚΑ του 
διενεργήσαντος τον έλεγχο ιατρού. 
ενόψει των παραπάνω παρακαλούμε να μας 
γνωρίσετε το νομικό έρεισμα των ως άνω 
ενεργειών και αποφάσεων σας καθώς και τα 
μέτρα που συναφώς, αλλά και εν γένει έχετε 
λάβει ενόψει του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονι-
σμού προστασίας δεδομένων, για την ενημέ-
ρωση των μελών μας, τα οποία αναγκαστικά 
κάνουν χρήση του συστήματος της ηδιΚΑ». 

Δυναμική παρέμβαση του ΙΣΑ, για  να σταματήσει η καθυστέρηση 
στην καταβολή των αμοιβών των ιατρών, από τους  ιδιωτικούς φορείς 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης

Ο ΙΣΑ με επιστολή του ζητά διευκρινίσεις από το υπουργείο Υγείας ,για την 
εγκύκλιο που προβλέπει την επέκταση της αναφοράς του ΑΜΚΑ των ιατρών



ΕνημΕρωση των Γιατρων20 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν 
από το νέο Γενικό Κανονισμό προστα-
σίας δεδομένων, για ιδιώτες ιατρούς 

και εταιρείες παροχής πΦΥ, παρουσιάστηκαν 
διεξοδικά, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα επιτυ-
χημένης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, 
στα γραφεία του ιατρικού ςυλλόγου Αθηνών, 
το ςάββατο 3 μαρτίου 2018, με θέμα «ο νέος 
κανονισμός για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων στις ιδιωτικές δομές υγείας».
ςτην κατάμεστη αίθουσα παρουσιάστηκαν 
από ειδικούς επιστήμονες και ομιλητές ,όλα 
τα νέα δεδομένα για το σημαντικό αυτό 
θέμα ,έγινε αναφορά στις βασικές αρχές του 
κανονισμού, τις αρχές της λογοδοσίας, του 
σκοπού, της νομιμότητας, και της διαφάνει-
ας. διευκρινίστηκαν ακόμη οι βασικές υπο-
χρεώσεις του ιατρού που διατηρεί ατομικό 
ιατρείο, αλλά και των ιατρικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
ςτην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό, ο 
πρόεδρος του ιατρικού ςυλλόγου Αθηνών Γ. 
πατούλης, τονίζοντας ότι η εκδήλωση αυτή 
αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια ψηλάφησης 
του θέματος και ότι ο ιςΑ έχει την πρόθεση, 
όπως έχει πράξει και στο παρελθόν με κάθε 
νέα πρόκληση, να βοηθήσει και να κατευ-
θύνει τα μέλη του, στην υποχρέωσή τους να 
προσαρμοστούν στα όσα ορίζει ο Κανονι-
σμός. 
ειδικότερα ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. πατούλης, 
τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«το ιατρικό σώμα πρέπει να έχει το ισχυρό 

όπλο της γνώσης και της ενημέρωσης, για να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλή-
σεις και τα νέα δεδομένα. είναι σίγουρο ότι 
ο ιατρικός κόσμος επιθυμεί να προστατεύο-
νται τα προσωπικά δεδομένα, ωστόσο πρέ-
πει να δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία που 
θα εφαρμόσει ο γιατρός έγκαιρα, με διαφά-
νεια και χωρίς κόστος. Θα εφαρμόσουμε τις 
διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού αλλά 
δεν θα αφήσουμε κανέναν να εκμεταλλευτεί 
τα μέλη μας».
ςτην εκδήλωση προεδρείο ήταν τα μέλη του 
δς του ιςΑ κ.κ. Φ. πατσουράκος και ι. δατσέ-
ρης ενώ έγιναν οι εξής ενδιαφέρουσες ειση-
γήσεις από διακεκριμένους ομιλητές:
ΓρηΓορης τςολιΑς: δικηγόρος- μδ ποι-
νικών επιστημών, μέλος (αν.) της Αρχής 
προστασίας δεδομένων προσωπικού Χαρα-
κτήρα: «η επίδραση του νέου Γενικού Κανο-
νισμού προστασίας δεδομένων (ΓΚπδ) στην 
επεξεργασία ιατρικών δεδομένων»
ΚωνςτΑντινΑ ΚοΥΒελοΥ, δικηγόρος: «η 
θέση της Αρχής για την προστασία προσω-
πικών δεδομένων Υγείας»
ΓεωρΓιος ΚΑΚοΥλιδης: πρόεδρος ε.ς.π.Υ.: 
«τεχνικά και οργανωτικά μέτρα δομών Υγεί-
ας σύμφωνα με το νέο Κανονισμό»

ΧριςτινΑ ςΥμεωνιδοΥ, Ασφαλιστικός ςύμ-
βουλος ι.ς.Α.:
 «προοπτικές Ασφάλισης της ευθύνης από 
τον Κανονισμό» 
ΑΓΓελιΚη ΚΑτςΑπη: διεθνής επιθεωρήτρια: 
 «ο ρόλος των ανεξάρτητων φορέων πιστο-
ποίησης για την εφαρμογή του νέου Κανονι-
σμού»
ιωΑννης ΓοΥμενοποΥλος, νομικός, ςύμ-
βουλος επιχειρήσεων: «ο ρόλος του υπεύθυ-
νου προστασίας προσωπικών δεδομένων 
στους φορείς π.Φ.Υ.»
πλήθος κόσμου παρακολούθησε την εκδή-
λωση, μεταξύ των οποίων και οι κ.κ. νίκος 
Κατσαρός πρόεδρος ιατρικού ςυλλόγου 
πύργου ολυμπίας ,Βασίλειος Ψυχογιός πρό-
εδρος ιατρικού ςυλλόγου Αρκαδίας, Χάρης 
Βαβουναρακης, πρόεδρος ιατρικού ςυλλό-
γου ηρακλείου, κυρία Χριστίνα παπανικο-
λάου, πρόεδρος τομέα ηλεκτρονικής Υγείας 
& διασυνοριακής περίθαλψης ινστιτούτο 
επιστημονικών ερευνών του πις, νίκος Φρα-
γκίσκος, εθνική Αρχή ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής κα.
ςτην εκδήλωση παρέστησαν τα μέλη του 
δ.ς. του ι.ς.Α. κ. Α. Βασιλείου, κ. ς. Καλιαμπά-
κος, κ. ε. μπιλιράκης και κ. π. Ψυχάρης.

Γ. Πατούλης: «Θα εφαρμόσουμε τις διατάξεις του 
Ευρωπαϊκού κανονισμού αλλά δεν θα αφήσουμε κανέναν 
να εκμεταλλευτεί τον γιατρό »

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του ΙΣΑ, 
με θέμα το νέο κανονισμό για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων στις ιδιωτικές δομές υγείας

Μετά από τις συνεχόμενες προσπά-
θειες του ιατρικού ςυλλόγου Αθη-
νών  για την ενίσχυση των ιατρών 

μέσω προγραμμάτων ανακοινώθηκε η αύξη-
ση του ποσοστού των ιατρών που θα εντα-
χθούν στον νομό Αττικής στο πρόγραμμα 
επΑνεΚ που αφορά «Αναβάθμιση πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανά-
πτυξη  των ικανοτήτων τους στις νέες αγο-
ρές», καθώς η βάση θα είναι 53%  και επίκει-
ται η  ενημέρωση των νέων δικαιούχων και 
η υλοποίηση του προγράμματος εντός του 
τρέχοντος μηνός, όπως  είχε προταθεί από 
τον ι.ς.Α. στην προηγούμενη συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο οικονο-
μίας και Ανάπτυξης με την ειδική Γραμματέα  
διαχείρισης τομεακών επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων ετπΑ&  τΑ κ. ευγενία Φωτονιάτα.

ςτις συναντήσεις  του πρόεδρου του  ιατρι-
κού ςυλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιου πατού-
λη με την κ. ευγενία Φωτονιάτα στις οποίες 
παραστάθηκε ο ταμίας του ιςΑ κ. Φώτιος  
πατσουράκος και η νομική σύμβουλος  του 
ι.ς.Α.  κ. Αικατερίνη Φραγκάκη είχε επιση-
μανθεί η αναγκαιότητα ένταξης όσο το δυ-
νατό περισσοτέρων ιατρών για την παροχή 
ακόμα ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας,  
με αποτέλεσμα να υλοποιηθεί η σχετική 
δέσμευση. 
ταυτόχρονα αναμένεται να  προωθηθεί 
πρόγραμμα  στοχευμένων δράσεων για 

την υγεία, ενώ παράλληλα τρέχει πρόγραμ-
μα ψηφιακού μετασχηματισμού μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο 
θα  δοθεί 50% επιδότηση για λογισμικά 
συστήματα υπολογιστών. επιπλέον εντός 
του πρώτου εξαμήνου του 2018 θα πραγ-
ματοποιηθεί πρόγραμμα για τις μεσαίες 
επιχειρήσεις, η οποία αφορά σε παραγωγι-
κό εξοπλισμό και πρόσληψη προσωπικού, 
ενώ στο επόμενο εξάμηνο θα ακολουθήσει 
πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρών 
και ατομικών επιχειρήσεων-ελευθεροε-
παγγελματιών. 

Γ. Πατούλης: Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια 
προκειμένου  να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν 
οικονομική αδυναμία

εΠΙΔΟΤΗΣΗ- ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Ιατρών και Φορέων ΠΦΥ
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Ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών γίνεται δέ-
κτης καταγγελιών και διαμαρτυριών 
των μελών του σχετικά με την λειτουρ-

γία των υπηρεσιών του πρώην τςΑΥ νυν εΦΚΑ, 
αλλά και φαινόμενα που δυσχεραίνουν την κα-
θημερινότητα των ιατρών. 
ο ιςΑ έχει καταγγείλει με δριμύτητα την λει-

τουργική κατάρρευση των δομών του τα-
μείου, πλην όμως δεν βλέπουμε καμία προ-
σπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων, 
αντιθέτως ενημερωνόμαστε για ζητήματα 
που αφορούν στην αδυναμία λήψης ασφαλι-
στικής ενημερότητας.
δεν θα ανεχτούμε άλλη ταλαιπωρία των  με-

λών  μας, και αναμένουμε από τα μέλη μας 
περαιτέρω ενημέρωση για τέτοια φαινόμενα 
προκειμένου να προβούμε σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια. 
δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής, η 
υπομονή μας εξαντλήθηκε, αναλάβετε τις 
ευθύνες σας και δώστε μας εξηγήσεις. 

Ο ιςΑ επισημαίνει ότι είναι υποχρέωση 
και  ευθύνη της  πολιτείας, να δημι-
ουργήσει τις αναγκαίες ασφαλιστικές 

δικλείδες ,προκειμένου να αποτρέπονται πα-
ράνομες  και επιζήμιες πρακτικές ,όπως αυ-
τές  που οδήγησαν στο σκάνδαλο της φαρ-
μακευτικής εταιρίας Novartis.
ωστόσο οι υπερβολικές απόψεις που έχουν 
εκφραστεί με αφορμή αυτή την υπόθεση , 
εναντίον όλων των μελών του ιατρικού σώ-
ματος, αποτελούν πλήγμα, για τη δημόσια 
υγεία καθώς διαρρηγνύουν τη σχέση εμπι-

στοσύνης του γιατρού με τον ασθενή που 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμόρφωση 
στη θεραπεία. επιπρόσθετα γίνεται άκριτη 
δυσφήμιση  της διαδικασίας  της συνεχιζόμε-
νης εκπαίδευσης που αποτελεί καθήκον του 
γιατρού και προϋπόθεση ορθής άσκησης 
του επιστημονικού του έργου.
η πολιτεία οφείλει να παρέχει τη συνεχιζό-
μενη εκπαίδευση μέσα από τον έλεγχο των 
διαδικασιών που ορίζει ο νόμος και να δια-
σφαλίζει ορθές πρακτικές και διαφάνεια.
ο ιςΑ έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, για 

την αντιμετώπιση της κατευθυνόμενης συ-
νταγογράφησης ,όπως είναι η θέσπιση των  
θεραπευτικών διαγνωστικών πρωτοκόλλων, 
η διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών  κλπ., τα 
οποία η πολιτεία έχει επιδείξει πρωτοφανή 
αδυναμία και αδιαφορία να υλοποιήσει  τα 
τελευταία χρόνια.
Θα πρέπει να  σταματήσει η δυσφήμηση 
όλου του ιατρικού σώματος , να εντοπιστούν 
όσοι εμπλέκονται σε παράνομες πρακτικές 
και να τιμωρηθούν με όλες τις διαδικασίες 
που προβλέπει ο νόμος. 

Την έμπρακτη στήριξή του, στους συ-
μπολίτες μας που έχουν ανάγκη, έδει-
ξε για άλλη μια φορά ο ιςΑ, ο οποίος 

με απόφαση του δς, μετά από εισήγηση του 
προέδρου Γ. πατούλη, παρέδωσε σήμερα δύο 
απινιδωτές, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για να 
καλύψουν τις ανάγκες των ορεινών και απο-
μακρυσμένων χωριών του δήμου ςουλίου.
τους απινιδωτές παράλαβε σήμερα από τα 
γραφεία του ιςΑ, η δήμαρχος ςουλίου κυρία 
ςταυρούλα μπραΐμη, η οποία εξέφρασε θερ-
μές ευχαριστίες, για την άμεση ανταπόκριση 
του ιςΑ, στο αίτημα  του δήμου, για την ενίσχυ-

ση της υγειονομικής κάλυψης των κατοίκων.
«ευχαριστούμε θερμά τον ιςΑ, για την ευγενική 
του προσφορά, με την οποία ενισχύεται σημα-
ντικά, τόσο η πρόληψη όσο και η αντιμετώπιση 
δύσκολων και δυσάρεστων περιστατικών υγεί-
ας των πολιτών που ζουν στα απομακρυσμένα  
χωριά του ορεινού και ιστορικού δήμου ςουλί-
ου. οι απινιδωτές θα τοποθετηθούν σε εμφα-
νή σημεία δημοτικών κτιρίων στην Κοινότητα 
τσαγγαρίου και στην Κοινότητα Καρβουναρί-
ου»», επισήμανε η κ. μπραΐμη.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. 
πατούλης, τόνισε τα εξής:

«οι  γιατροί της Αθήνας, τα δύσκολα αυτά 
χρόνια για την πατρίδα μας, έχουν αναπτύξει 
έντονη κοινωνική δράση, μέσω του ιατρείου 
Κοινωνικής Αποστολής και  έχουν αποδείξει 
ότι στηρίζουν τους συμπολίτες μας που έχουν 
ανάγκη, με όλες τις δυνάμεις τους. δυστυχώς 
οι  κάτοικοι των ακριτικών και ορεινών περιο-
χών της χώρας μας  έχουν εγκαταλειφτεί από 
την επίσημη πολιτεία που αδυνατεί να καλύ-
ψει τις υγειονομικές τους ανάγκες. πρέπει 
άμεσα  να υποστηριχθούν οι μονάδες υγείας 
αυτών των περιοχών για να σταματήσουν να 
κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.»

Ο ΙΣΑ ζητά ενημέρωση από τα μέλη του για φαινόμενα 
δυσλειτουργίας στο πρώην ΤΣΑΥ

Ο ΙΣΑ ζητά να χυθεί άπλετο φώς στο σκάνδαλο 
της Novartis και η  πολιτεία να δημιουργήσει τις αναγκαίες 
ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου να αποτρέπονται 
παράνομες  και επιζήμιες πρακτικές

Ο ΙΣΑ παρέδωσε δύο απινιδωτές, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για  
να καλύψουν τις ανάγκες, των ορεινών και απομακρυσμένων 
χωριών του Δήμου Σουλίου
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Την άμεση απόσυρση του  καταστρο-
φικού clawback που οδηγεί στην 
οικονομική εξαθλίωση τον ιατρικό 

κόσμο ,ζήτησαν οι εκπρόσωποι των επαγ-
γελματικών ενώσεων ελεύθερων επαγγελ-
ματιών που συμμετείχαν στην σύσκεψη που 
συγκάλεσε  εκτάκτως ο ιςΑ, την παρασκευή 
23.3.2018,στα γραφεία του ςυλλόγου, προ-
κειμένου να συζητηθεί η κατάσταση που δι-
αμορφώνεται μετά την πρόσφατη αποστολή 
ειδοποιητηρίων για το clawback του 2017, 
στους συμβεβλημένους με τον εοπΥΥ ια-
τρούς, εργαστήρια και πολυϊατρεία.
Όπως είναι γνωστό το clawback σε κάποιες 
περιπτώσεις φτάνει σε ποσοστό 48% της αξί-
ας της εξέτασης, ώστε να καθίσταται πραγ-
ματικά ανέφικτη η ορθολογική λειτουργία 
ενός φορέα και να υφίσταται πλέον άμεσος 
κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών.
ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. πατούλης αναφέρθη-
κε στην παράλογη και καταστροφική πολιτι-
κή που ακολουθεί η πολιτεία και διευκρίνισε 
ότι ο ιςΑ θα δώσει μάχη για τα μέλη του και 
τη δημόσια υγεία.
«το υπουργείο Υγείας οδηγεί σε οικονομική 
ασφυξία τον ιατρικό κόσμο και δίνει το τε-
λειωτικό χτύπημα στην πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας .οδηγεί τα καλύτερα μυαλά της 
χώρας στη μετανάστευση και στερεί  από τον 
Έλληνα ασθενή ποιοτικές υπηρεσίες υγείας 
επιχειρώντας να δομήσει ένα φθηνό και χα-
μηλής ποιότητας σύστημα υγείας. Θα πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι υγεία χωρίς  γιατρούς 
δεν γίνεται», τόνισε ο κ. πατούλης.
ςτη συνάντηση ομόφωνα έγινε δεκτό ότι η 

κατάσταση αυτή που βαίνει επιδεινούμε-
νη κάθε χρόνο, δεν μπορεί να συνεχιστεί. ο 
εοπΥΥ φαίνεται να αδυνατεί να αντιληφθεί, 
παρά το πρόσφατο φιάσκο των τομΥ και 
του θεσμού του οικογενειακού ιατρού, ότι 
εκείνος είναι που χρειάζεται τους ιατρούς για 
να παρέχει υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες 
και όχι το αντίστροφο. 
οι γιατροί στο σύνολό τους στήριξαν το σύ-
στημα κοινωνικής ασφάλισης στα δύσκολα 
χρόνια της κρίσης, πλην όμως, δεν μπορεί το 
κράτος να ασκεί κοινωνική πολιτική σε βά-
ρος των επιστημόνων.
ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις για 
δράσεις, με κυριότερες: 
(1) να ζητηθεί η άμεση απόσυρση του 
clawback.
(2) να δοθεί συνέντευξη τύπου για την ενη-
μέρωση της κοινωνίας για τον τρόπο που η 
πολιτεία αντιμετωπίζει την υγεία των πολιτών.
(3) να δημιουργηθεί πλατφόρμα για τη συλ-
λογή υπογραφών των ιατρών και φορέων 
που πλέον απαιτούν συλλογική σύμβαση σε 
επίπεδο κάθε ιατρικού συλλόγου.
(4) να εξεταστεί ως άμεσο μέτρο η αποχή, αλλά 
και η διακοπή της σύμβασης με τον εοπΥΥ.
(5) την δημιουργία επιτροπής για τον καθο-
ρισμό της ελάχιστης τιμής αποζημίωσης της 
ιατρικής επίσκεψης και κάθε ιατρικής πράξης 
και εργαστηριακής εξέτασης ανά ειδικότητα, 
με βάση το πραγματικό κόστος στα πλαίσια 
της βέλτιστης ιατρικής πρακτικής
ςτη σύσκεψη παρέστησαν οι παρακάτω 
ενώσεις:
ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣωΜΑΤεΙ-
ωΝ ΚΛΙΝΙΚΟερΓΑΣΤΗρΙΑΚωΝ εΙΔΙΚΟΤΗ-

ΤωΝ (ΠΟΣΚε)
προεδρος: πΑτςοΥρΑΚος Φωτης
ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣωΜΑΤεΙ-
ωΝ ΙΔ. ΠρωΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓεΙΑΣ (ΠΟΣΙΠΥ)
προεδρος: ΧΑτΖηπΑνΑΓιωτοΥ Θεοδωρος
εΝωΣΗ εΛεΥΘερΟεΠΑΓΓεΛΜΑΤΙωΝ ΚΑρ-
ΔΙΟΛΟΓωΝ εΛΛΑΔΟΣ
τΑμιΑς: πΑππΑ λιλιΚΑ
ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΝωΣΗ εΛεΥΘερΟεΠΑΓ-
ΓεΛΜΑΤΙωΝ ΙΑΤρωΝ εΝΟΠΛωΝ ΔΥΝΑΜε-
ωΝ ΚΑΙ ΣωΜΑΤωΝ ΑΣΦΑΛεΙΑΣ
μελος δς: Κορωνιωτης ΓεωρΓιος
εΝ.Ι. – εΟΠΥΥ
Γεν. ΓρΑμμΑτεΑς: πΑπΑςιδερης Χρηςτος
μελος δς: τρΑΚΑ μΑΧη
ΣΥΝΔεΣΜΟΣ εΛΛΗΝωΝ ΙΔΙωΤωΝ ΠΥρΗ-
ΝΙΚωΝ ΙΑΤρωΝ
προεδρος: ΧΑτΖηπΑνΑΓιωτοΥ Θεοδωρος
εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ ΙΑΤρΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ-
ΛΟΓΙΑΣ-ερΓΑΣΤΗρΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝωΣΤΙΚΗΣ
Γεν. ΓρΑμμΑτεΑς: πΑπΑΚωνςτΑντινοΥ 
μΑριΑ
ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΠΑΓΓεΛΜ.εΝωΣΗ ερΓΑΣΤΗρ. 
ΓΙΑΤρωΝ ΒΙΟΠ.-ΚΥΤΤ.ΠΑΘ/ΤΟΜωΝ (ΠεεΒΙ)
μελος δς: πΑπΑδημητριοΥ μΑριΑννΑ
μελος δς: ΚΑροΥςοΥ μΑριΑ
τ. προεδρος: ΚρΑμποΒιτης ςπΥριδων 
ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΝωΣΗ εΛεΥΘερΟεΠΑΓ-
ΓεΛΜΑΤΙωΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓωΝ
Αντιπροεδρος: τριΑντΑΦΥλλοΥ δημη-
τριος
εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙΚΗ εΝωΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓωΝ-
ΑΠεΙΚΟΝΙΣΤωΝ εΛΛΑΔΟΣ
προεδρος: λεονΑρδοΥ πολΥτιμη
Αντιπροεδρος: τριΑντΑΦΥλλοΥ δημητριος
Αντιπροεδρος: πΑπΑνδρεοΥ δημητριος

Την άμεση απόσυρση του  καταστροφικού clawback που 
οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση τον ιατρικό κόσμο, 
ζήτησαν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών ενώσεων που 
συμμετείχαν στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε  ο ΙΣΑ
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Η προώθηση του τουρισμού υγείας και η διεύρυνση των 
αναπτυξιακών προοπτικών της χώρα μας ήταν το αντικείμενο 
των συναντήσεων, του προέδρου του ΙΣΑ και της ΚεΔε 
Γ. Πατούλη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βραζιλία

Η προώθηση του τουρισμού υγείας και 
η διεύρυνση των αναπτυξιακών προ-
οπτικών της χώρα μας ήταν το αντι-

κείμενο των συναντήσεων, του προέδρου 
του ιςΑ και της Κεδε  Γ. πατούλη, με παρά-
γοντες από το χώρο του τουρισμού και της 
υγείας στη Βραζιλία, την οποία επισκέφτηκε 
ο πρόεδρος του ιςΑ, με αφορμή τη συμμε-
τοχή του, στη διεθνή διάσκεψη των τοπικών 
και περιφερειακών Αρχών, που διοργανώνε-
ται από το παγκόσμιο οργανισμό τοπικών 
Αρχών (UCLG), το χρονικό διάστημα, 20-21 
μαρτίου 2018 .
 ο κ. πατούλης  είχε σειρά συναντήσεων, με 
εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στη 
Βραζιλία, επιστημονικών αλλά και επιχειρη-
ματικών φορέων στην πόλη ςάο- πάολο, τις 
οποίες συντόνισαν ο  Έλληνας Γενικός πρόξε-
νος ς. Χουρμουζιάδης και ο  εμπορικός Ακό-
λουθος του προξενείου μ. μαθιουδάκης, οι 
οποίοι υποδέχθηκαν τον πρόεδρο του ιςΑ,  
στα γραφεία του ελληνικού προξενείου.
ο Γ. πατούλης συναντήθηκε μεταξύ άλλων, με 
τον πρόεδρο του ιατρικού ςυνδέσμου του ςάο 
πάολο Gomes Jose Luiz Gomes do Amaral, με 
τον οποίον αντάλλαξαν απόψεις για τα κοινά 
προβλήματα του ιατρικού κλάδου και συμ-
φώνησαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, για τον 
ιατρικό τουρισμό της χώρα μας .
Αποφασίσθηκε η αδερφοποίηση των δύο 
συλλόγων, η    διεξαγωγή κοινών συνεδρίων 
και η ανταλλαγή επιστημόνων .ςυζήτησαν 
για τη συμμετοχή μελών ιατρικού ςυνδέ-

σμου του ςάο πάολο, στο διεθνές ςυνέδριο 
ιατρικού τουρισμού που θα διεξαχθεί τον ερ-
χόμενο ιούνιο στην Κω με τίτλο «ο ιατρικός 
τουρισμός συναντά το νησί του ιπποκράτη», 
υπό την αιγίδα του ιςΑ. 
«ςτόχος μας είναι να προσκαλέσουμε για-
τρούς από όλο τον κόσμο προκειμένου να 
δώσουν τον όρκο του ιπποκράτη στη γενέ-
τειρα του, σε μία πρωτοβουλία υψηλής συμ-
βολικής αξίας η οποία παράλληλα θα έχει και 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα καθώς οι γιατροί 
που θα επιλέξουν να επισκεφθούν το νησί 
θα ενημερωθούν και για την εξέλιξη της ια-
τρικής από τον ιπποκράτη μέχρι και σήμερα, 
στο Ίδρυμα του «πατέρα» της ιατρικής», τόνι-
σε ο κ. πατούλης. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ιατρι-
κού ςυνδέσμου του ςάο πάολο, αποδέχθηκε 
με θέρμη την πρόταση του κ. πατούλη και 
δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει τη συ-
γκεκριμένη πρωτοβουλία, ενεργοποιώντας 
το δυναμικό των ιατρικών σχολών του ςάο-
πάολο, πόλη που αποτελεί το σημαντικότερο 
ιατρικό κέντρο της λατινικής Αμερικής. 
ςτη συνέχεια ο πρόεδρος του ιςΑ ,συναντή-
θηκε με τον πρόεδρο της ελληνικής ομογέ-
νειας στο ςάο πάολο Θ. Γάτο, με τον οποίο 
συζήτησαν τρόπους συνεργασίας ,με στόχο 
την εδραίωση των σχέσεων τις ομογένειας 
,με τις τοπικές κοινωνίες. Έμφαση δόθηκε 
στην προοπτική ανταλλαγής επισκέψεων ελ-
λήνων ομογενών προς τη χώρα μας αλλά και 
νέων της χώρας μας στη Βραζιλία, με στόχο 

την διεύρυνση των γνώσεων τους σε τομείς, 
όπως ο πολιτισμός, η ιστορία και η πνευματι-
κή κληρονομιά των δύο χωρών.  
ςε δηλώσεις του ο κ. πατούλης σημείωσε 
χαρακτηριστικά « η δίψα των απανταχού 
ελλήνων ομογενών να βοηθήσουν τη μητέ-
ρα πατρίδα να ανασυνταχθεί και να μπει στο 
δρόμο της ανάπτυξης είναι συγκινητική. με 
συνοδοιπόρους προσωπικότητες από τον 
κόσμο της επιστήμης, του επιχειρείν και της 
ομογένειας απλώνουμε γέφυρες για να ενώ-
σουμε τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο σε ένα 
κοινό στόχο. να κρατήσουμε όρθια τη χώρα. 
το οφείλουμε στα παιδιά μας». 
επίσης ο κ. πατούλης είχε την ευκαιρία να 
ανταλλάξει εποικοδομητικές απόψεις, με 
τουριστικούς πράκτορες της Βραζιλίας, ελ-
ληνικής καταγωγής, τους κ.κ. δ. Βιολάκη και 
Α. παπαζανάκη. 
Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε από κοι-
νού, η ανάγκη ενίσχυσης της προβολής των 
τουριστικών προϊόντων, της χώρας μας και 
συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας που 
μπορεί να δρομολογηθεί για την προσέλκυ-
ση τουριστών από τη χώρα της Βραζιλίας.
 « η αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς 
την ελλάδα θα είναι μία ισχυρή τονωτική 
ένεση, για τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε ο κ. 
πατούλης και υπογράμμισε την ανάγκη να 
αντιληφθεί η πολιτεία πως πρέπει να θεσμο-
θετήσει ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον που θα 
μεταμορφώσει τη χώρα μας σε ελκυστικότε-
ρο προορισμό δώδεκα μήνες τον χρόνο. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληρο-
φορίες, η ολομέλεια του ςτε έκρινε 
«παράνομη την ένταξη ελεύθερων 

επαγγελματιών και την εισφορά του 20%». 
ειδικότερα, σύμφωνα με τις παραπάνω πλη-
ροφορίες, η διάσκεψη της ολομέλειας του 
ςτε φαίνεται να δικαίωσε, κατά πλειοψηφία, 
τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών 
και των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων 
που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο 
κρίνοντας αντισυνταγματική την ένταξη των 

ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχο-
λούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, 
δικηγόροι) αλλά και των αγροτών στον εΦΚΑ. 
Αντίθετα, κρίθηκε σύννομη η ένταξη στον 
φορέα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και 
των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. επιπλέον 
και κυρίως κρίθηκε αντισυνταγματικός ο υπο-
λογισμός της εισφοράς του εΦΚΑ με βάση το 
εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες (26,95% επί του εισοδήματος). 
δικαιώνεται έτσι ο ιατρικός ςύλλογος Αθη-

νών που μαζί με άλλους μεγάλους επιστημο-
νικούς συλλόγους προσέφυγε στο ςτε. πρό-
κειται για ένα αισιόδοξο μήνυμα, μία ανάσα 
για τον μαχόμενο ιατρό που τη δύσκολη 
αυτή περίοδο δίνει καθημερινό αγώνα επιβί-
ωσης.  παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα 
σας ενημερώσουμε σχετικά. 
τέλος, τονίζεται ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη 
εκδοθεί από το Ανώτατο δικαστήριο και όλα 
τα παραπάνω προκύπτουν από σχετικά δημο-
σιεύματα στον τύπο (πηγή πρώτο Θέμα). 

Δικαίωση των γιατρών και των επιστημόνων 
από το Στε για το Ασφαλιστικό



ΕνημΕρωση των Γιατρων24 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

o ιατρικός ςύλλογος Αθηνών 
απέστειλε επιστολή στην κε-
ντρική υπηρεσία του εΦΚΑ, με 

την οποία ζητά διευκρινίσεις για το κα-
θεστώς που διέπει τους μονοσυνταξι-
ούχους υγειονομικούς του πρώην τςΑΥ 
– ετΑΑ και εκφράζει τη διαμαρτυρία του 
για την αναδρομική επιβάρυνσή τους.
Όπως εξηγεί οι παλινωδίες των σχετι-
κών αποφάσεων του ταμείου οδήγησαν 
καλόπιστα και αιτιολογημένα πολλούς 
ασφαλισμένους υγειονομικούς, ακόμη 
και αν είχαν υποβάλει αίτηση υπαγωγής 
τους στο καθεστώς μονοσυνταξιούχων, 
είτε ουδέποτε να καταβάλουν τις αυξη-
μένες εισφορές, είτε να διακόψουν την 
καταβολή κατά το υπερβάλλον, είτε να 
υποβάλουν αίτημα διαγραφής τους από 
τον κλάδο. 
ειδικότερα στην επιστολή αναφέρονται 
τα εξής:
«με την ίδια ως άνω γνωμοδότηση, έγι-
νε μεν δεκτό ότι η διαγραφή από τον 
κλάδο των μονοσυνταξιούχων του πρώ-
ην τ.ς.Α.Υ. και η επιστροφή σε αυτούς 
των οικείων ασφαλιστικών εισφορών, 
ως καταβληθεισών αχρεωστήτως, δεν 
είναι επιτρεπτή, αλλά και ότι ο αναδρο-
μικός καταλογισμός των οφειλόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών είναι κατ’ αρ-
χήν επιτρεπτός, πλην όμως αυτός καθί-
σταται ανεπίτρεπτος, υπό την έννοια ότι 

θα ακυρωθεί δικαστικώς, εφόσον το οι-
κείο Ασφαλιστικό ταμείο είχε επί μακρόν 
δημιουργήσει, με θετικές του ενέργειες, 
εύλογη και σταθερή πεποίθηση στον 
υπόχρεο ότι δεν υποχρεούται να 
καταβάλλει τις συγκεκριμένες ασφαλι-
στικές εισφορές και συγχρόνως διαπι-
στώνεται αρμοδίως ότι συντρέχει κίν-
δυνος σοβαρού κλονισμού της οικονο-
μικής καταστάσεως του υποχρέου. περί 
της συνδρομής της τελευταίας αυτής 
προϋποθέσεως δεν καταλείπεται αμφι-
βολία υπό την παρούσα οικονομική συ-
γκυρία.
παρά το γεγονός όμως, ότι, σύμφωνα 
με τα παραπάνω και υπό τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, έχει κριθεί ότι ως προς 
τις προσαυξημένες εισφορές των μο-
νοσυνταξιούχων (του άρθρου 7§8β’ ν. 
982/79), η είσπραξη τυγχάνει σήμερα 
ανεπίτρεπτη, πολλά είναι τα μέλη μας 
που, αίφνης, κλήθηκαν και μάλιστα προ-
φορικά, χωρίς την κοινοποίηση οποιασ-
δήποτε πράξης από το ταμείο, να κα-
ταβάλουν αναδρομικά προσαυξημένες 
εισφορές προκειμένου να λάβουν ασφα-
λιστική ενημερότητα. 
Έτσι ενώ το ταμείο επί σειρά ετών εισέ-
πραττε από ιατρούς που είχαν υποβάλει 
αίτηση ένταξής τους στο καθεστώς του 
μονοσυνταξιούχου, χωρίς καμία αντίρ-
ρηση ή άλλη όχληση τις εισφορές του 

ασφαλισμένου που δεν έχει ενταχθεί 
στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, με βάση 
τα εκδοθέντα από το ίδιο το ταμείο ειδο-
ποιητήρια, και χορηγούσε ασφαλιστική 
ενημερότητα, έρχεται σήμερα υπό την 
απειλή της μη χορήγησης ασφαλιστικής 
ενημερότητας, με την αιτιολογία ότι προ 
15ετία και πλέον είχαν αιτηθεί την έντα-
ξή τους στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, 
χωρίς όμως η ένταξή τους αυτή να έχει 
πράγματι υλοποιηθεί, είτε από την εκ 
μέρους τους καταβολή αυξημένων ει-
σφορών, είτε από σχετική προς τούτο 
όχληση του ταμείου, να τις απαιτεί ανα-
δρομικά. 
Όπως όμως σημειώνεται και στην ως 
άνω γνωμοδότηση «η ως άνω αναδρο-
μική επιβάρυνση του ασφαλισμένου 
αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοί-
κησης» σε τέτοιες περιπτώσεις. 
επισυνάπτουμε ενδεικτικά την περίπτω-
ση ιατρού μέλους μας, όπως αυτή πε-
ριγράφεται σε σχετικό αίτημά της προς 
τον ιςΑ και παρακαλούμε για την άμεση 
εκ μέρους σας αναγνώριση ότι, μετά πά-
ροδο 20ετίας περίπου, δεν δικαιούστε, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, σήμερα, να 
απαιτείται την αναδρομική είσπραξη 
των μη καταβληθέντων αυξημένων ει-
σφορών του μονοσυνταξιούχου εκ μέ-
ρους της και να της χορηγήσετε άμεσα 
ασφαλιστική ενημερότητα».  

o ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον εΦΚΑ, με την οποία 
διαμαρτύρεται για την αναδρομική επιβάρυνση των 
μονοσυνταξιούχων υγειονομικών του πρώην ΤΣΑΥ – εΤΑΑ 

ευχαριστήρια επιστολή, απέστει-
λε στον ιατρικό ςύλλογο Αθη-
νών, το Κοινωνικό Φαρμακείο 

του δήμο λεβαδέων, για την αποστο-
λή  φαρμακευτικού και υγειονομικού 
υλικού που πρόκειται να καλύψει τις 
ανάγκες σε φαρμακευτική περίθαλ-
ψη ατόμων από ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού που έχουν πληγεί σημα-

ντικά από την οικονομική κρίση.
επίσης τις θερμές ευχαριστίες του, 
εξέφρασε στον  πρόεδρο και το δς 
του ιςΑ, ο πανελλήνιος ςύλλογος με-
ταμοσχευμένων Καρδιάς πνευμόνων 
«η σκυτάλη», για την οικονομική ενί-
σχυση σχετικά με την ιδιωτική ασφά-
λιση σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά 
την επιλογή ιατρικού κέντρου με σκο-

πό την επέμβαση καρδιακής ανεπάρ-
κειας.
«η προσφορά σας είναι ευεργετική 
γιατί τα μέλη μας αδυνατούν να πλη-
ρώσουν αυτό το κόστος και χαρίσα-
τε ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής 
λόγω του μικρού αριθμού μοσχευ-
μάτων στη χώρα μας», επισημαίνεται 
στην επιστολή.

ευχαριστίες επιστολές απέστειλαν στον ΙΣΑ, το  Κοινωνικό 
Φαρμακείο του Δήμου Λεβαδέων και ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Μεταμοσχευμένων Καρδιάς Πνευμόνων «Η σκυτάλη»
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Ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών εκφράζει 
την έντονη δυσαρέσκειά του για την  
υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 

πρωτ.: Γ1α/Γ.π.οικ.29106 (13/04/2018), με 
την οποία καταργείται το συνταγματικά κατο-
χυρωμένο δικαίωμα του ασθενή να επιλέξει 
τον γιατρό του καθώς τίθεται αιφνιδιαστικά 
σε εφαρμογή το σύστημα  των παραπομπών 
από οικογενειακό γιατρό, για τις επισκέψεις 
σε ειδικούς γιατρούς των Κέντρων Υγείας, 
των δημόσιων νοσοκομείων και  των  συμβε-
βλημένων  ιατρών με τον εοπΥΥ. 
ο ιςΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό 
Υγείας Ανδρέα Ξανθό, με την οποία ζητά 
διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της 
πρόσφατης υπουργικής απόφασης ενώ το-
νίζει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι ανεκτό να 
αιφνιδιάζεται ο ιατρικός κόσμος με ασαφείς 
αποφάσεις και εγκυκλίους ειδικά όταν  οι 
συμβεβλημένοι και οι πιστοποιημένοι ιατροί, 
έχουν επί σειρά ετών στηρίξει το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης.
ο ιατρικός κόσμος είναι κάθετα αντίθετος, 
με  το καθεστώς των υποχρεωτικών παραπο-
μπών στους εξειδικευμένους γιατρούς (gate 
keeping) καθώς θα οδηγήσει σε δραματική 
υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας των ασφαλισμένων ενώ καθιστά πρα-
κτικά αδύνατη τη σωστή παρακολούθηση 
των χρονίως πασχόντων.
με πρωτοφανή προχειρότητα το υπουργείο 
Υγείας ενώ  δεν έχει κατορθώσει να στελε-
χώσει το σύστημα με επαρκή αριθμό οικογε-
νειακών γιατρών επιχειρεί να εφαρμόσει το 
gate keeping, βάζοντας ανυπέρβλητα εμπό-
δια στην εξυπηρέτηση του ασθενή. 
μάλιστα  υπάρχει κίνδυνος  να μη μπορεί να 
αποζημιωθεί ο συμβεβλημένος με τον εο-
πΥΥ ιατρός, για επίσκεψη ασθενή του εάν 
δεν υπάρχει παραπομπή από οικογενειακό 
γιατρό.
ςχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. 
πατούλης τόνισε τα εξής:
«ο ιατρικός κόσμος έχει επανειλημμένως 
εκφράσει τις αντιρρήσεις του για το gate 
keeping, ενόψει αφενός της αποτυχίας του 
συστήματος, όπου αυτό εφαρμόστηκε, και 
αφετέρου της ιδιαιτερότητας της χώρας μας 
που διαθέτει μεγάλο αριθμό υψηλά εξει-
δικευμένου επιστημονικού δυναμικού, το 
οποίο  γίνεται ανάρπαστο  από τα συστήμα-
τα υγείας των άλλων χωρών. ενώ θα έπρεπε 
να αξιοποιηθεί το σημαντικό αυτό κεφάλαιο 
προς όφελος  της χώρα μας, το υπουργείο 

Υγείας με πρωτοφανή προχειρότητα οδηγεί 
στην πλήρη κατάρρευση την πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας. ςτερεί από τον Έλληνα 
ασθενή το γιατρό που έχει ανάγκη και οδηγεί 
τα καλύτερα μυαλά της χώρας μας στη μετα-
νάστευση . είναι υποχρέωση της πολιτείας να 
εξασφαλίσει ελεύθερη επιλογή γιατρού για 
όλους τους ασθενείς, στο τελευταίο άκρο της 
ελλάδας»
ο ιςΑ στην επιστολή του προς τον υπουργό 
Υγείας Α. Ξανθό, ζητά να διευκρινιστεί ο χρό-
νος εφαρμογής αυτή της απόφασης και να 
απαντηθούν επείγοντα ερωτήματα προκει-
μένου να ενημερωθούν οι γιατροί για να είναι 
αφενός σε θέση να ανταποκριθούν στα ιατρι-
κά τους καθήκοντα και αφετέρου να μην κιν-
δυνεύσουν να εξαπατηθούν παρέχοντας υπη-
ρεσίες για τις οποίες δεν θα αποζημιωθούν.
ο ιςΑ καταγγέλλει την προχειρότητα, με την 
οποία αντιμετωπίζεται η δημόσια υγεία και 
τονίζει ότι το σύστημα των υποχρεωτικών 
παραπομπών στους εξειδικευμένους για-
τρούς είναι ανεφάρμοστο και  θα οδηγήσει 
σε  δραματική υποβάθμιση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών υγείας, πλήττοντας το συ-
νταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του 
ασθενή στην ελεύθερη επιλογή γιατρού.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του, για την πρόσφατη 
υπουργική απόφαση με την οποία καταργείται το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα του ασθενή να επιλέξει τον γιατρό 
του και  με επιστολή του στον υπουργό Υγείας Α. Ξανθό ζητά να 
απαντηθούν επείγοντα ερωτήματα

Ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών, εκτιμώ-
ντας ότι η καταστροφική πολιτική 
του Υπουργείου Υγείας, οδηγεί στην 

οικονομική και επαγγελματική εξαθλίωση 
τον ιατρικό κόσμο και πλήττει τη δημόσια 
Υγεία, καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτή-
σουν για την υπογραφή ςυλλογικής ςύμβα-
σης με τον εοπΥΥ.
ειδικότερα στην έκτακτη σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε με τους εκπροσώπους των 
επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσε-
ων, στις 23 μαρτίου 2018 στα γραφεία του 
ιςΑ, αποφασίσθηκε η διεκδίκηση ςυλλογικών 
ςυμβάσεων, σε επίπεδο ιατρικών ςυλλόγων 
καθώς και η συστράτευση του ιατρικού κό-
σμου, για την απόσυρση του καταστροφικού 
clawback που  οδηγεί σε οικονομική ασφυξία 
τον ιατρικό κόσμο και δίνει το τελειωτικό χτύ-
πημα στην πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για το λόγο αυτό ο ιςΑ, με ομόφωνη σημε-
ρινή απόφαση του διοικητικού ςυμβουλίου, 

με βάση όσα αποφασίσθηκαν στην ςύσκεψη 
έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα,
(http://www.isathens.gr/exsousiodotisi-
dilwsi-pros-isa) στην οποία  τα μέλη του, 
καλούνται να συμπληρώσουν και να απο-
στείλουν την εξουσιοδότηση-δήλωση στο 
ςύλλογο, προκειμένου ο ιςΑ να προβεί σε 
κάθε αναγκαία ενέργεια για την υπογραφή 
ςυλλογικής ςύμβασης με τον εοπΥΥ.
ςτο πλαίσιο αυτό επίκειται επίσης η υπογραφή 
ςυμφώνου ςυνεργασίας με τις  επιστημονικές 
και τις επαγγελματικές ενώσεις  που προβλέ-
πει την εκ μέρους τους υιοθέτηση της ανά-
γκης ο ιςΑ να υπογράψει ςυλλογική ςύμβαση 
με τον εοπΥΥ, να διεκδικήσει την απόσυρση 
του παράλογου και καταστροφικού clawback 
καθώς και να προβεί στη δημιουργία επιτρο-
πής, για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής 
αποζημίωσης, της ιατρικής επίσκεψης και 
κάθε ιατρικής πράξης και εργαστηριακής εξέ-
τασης, με βάση το πραγματικό κόστος, στο 

πλαίσιο της βέλτιστης ιατρικής πρακτικής. 
ςχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. 
πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε συστράτευ-
ση, για να αντιμετωπίσουμε την καταστρο-
φική πολιτική του υπουργείου Υγείας που 
οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση και τη 
ξενιτιά τον Έλληνα γιατρό. η πολιτική που 
ακολουθείται είναι επικίνδυνη, τόσο για τον 
ιατρικό κόσμο, όσο και για τον ασθενή. η 
επαγγελματική και επιστημονική μας απαξί-
ωση είναι μέρος ενός σχεδίου που προωθεί 
τη συνολική υποβάθμιση της δημόσιας υγεί-
ας, με σκοπό την υποταγή στους στόχους του 
μνημονίου. ο ιατρικός κόσμος, ενωμένος σε 
ένα κοινό και ισχυρό μέτωπο, θα αγωνιστεί  
για να αποτρέψει την κατάρρευση της δη-
μόσιας υγείας και θα διεκδικήσει  δίκαιη και 
αξιοπρεπή αντιμετώπιση από την πολιτεία. η 
κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι δημόσια 
υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται»

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν, για την υπογραφή 
Συλλογικής Σύμβασης με τον εΟΠΥΥ, συμπληρώνοντας τη σχετική 
εξουσιοδότηση-Δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
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Με το άρθρο 37 του Γενικού Κα-
νονισμού προσωπικών δεδομέ-
νων (εε) 2016/679, εισάγεται ο 

θεσμός του Υπευθύνου προστασίας δε-
δομένων (Data Protection officer – DPo), 
ενός προσώπου με γνώσεις περί του δι-
καίου και των πρακτικών προστασίας των 
δεδομένων, το οποίο αναλαμβάνει εν γέ-
νει την παρακολούθηση και την διασφά-
λιση της συμμόρφωσης με τον ανωτέρω 
Κανονισμό και συνεργάζεται με τις επο-
πτικές Αρχές, ενεργώντας ως σύνδεσμος 
επικοινωνίας. ο ορισμός του Υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων καθίσταται υπο-
χρεωτικός σε κάθε περίπτωση όπου: 
α. η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια 
αρχή ή δημόσιο φορέα. εξαιρούνται τα δι-
καστήρια όταν ασκούν δικαιοδοτικό έργο.
β. Απαιτείται τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση των υποκειμένων των 
δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.
γ. διενεργείται μεγάλης κλίμακας επεξερ-
γασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.
ειδική κατηγορία δεδομένων συνιστούν 
τα δεδομένα υγείας και επομένως, οι ια-
τροί και οι λοιποί επαγγελματίες του κλά-
δου υγείας ενδέχεται να εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ’ κατά την οποία λαμβάνει 
χώρα επεξεργασία δεδομένων υγείας σε 
μεγάλη κλίμακα. επομένως, κρίσιμο είναι 
να αποσαφηνιστεί η έννοια της επεξεργα-
σίας δεδομένων σε «μεγάλη κλίμακα».
τι δεν συνιστά επεξεργασία ειδικών κατη-
γοριών δεδομένων σε «μεγάλη κλίμακα»:
ςύμφωνα με το προοίμιο του Κανονι-
σμού, αλλά και με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που έχουν εκδοθεί σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο σχετικά με το ρόλο του DPo,  
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ότι είναι μεγάλης κλίμακας, εάν η επε-
ξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ασθενών ή πελατών ιδιώτη 
ιατρού ή άλλου επαγγελματία του τομέα 
της υγείας.  
επομένως όταν ένας ιδιώτης ιατρός λει-
τουργεί το ιατρείο του, με τη συνήθη μορ-
φή και οργάνωση που έχει ένα ιδιωτικό 
ιατρείο, δεν υποχρεούται να ορίσει Υπεύ-
θυνο προστασίας δεδομένων (DPo).
τι συνιστά επεξεργασία ειδικών κατηγο-

ριών δεδομένων σε «μεγάλη κλίμακα»:
η επεξεργασία δεδομένων υγείας από με-
γάλες κλινικές ή νοσοκομεία αναφέρεται 
ρητώς στις κατευθυντήριες γραμμές εφαρ-
μογής του Κανονισμού ως χαρακτηριστικό 
παράδειγμα επεξεργασίας ειδικών κατηγο-
ριών δεδομένων σε «μεγάλη κλίμακα» και 
επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο 
ορισμός DPo καθίσταται υποχρεωτικός.
ωστόσο, εκτός από τα ανωτέρω δύο 
σαφή παραδείγματα υπάρχουν και αρκε-
τές ενδιάμεσες μορφές οργάνωσης για 
την παροχή υπηρεσιών υγείας, δηλαδή 
περιπτώσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν σε 
καμία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες, 
όπου η επεξεργασία δεν διενεργείται ούτε 
από έναν ιδιώτη ιατρό αλλά ούτε και από 
μία μεγάλη επιχείρηση όπως μία κλινική ή 
ένα νοσοκομείο και ως εκ τούτου υπάρχει 
αμφισβήτηση σχετικά με την υποχρέωση 
διορισμού Υπευθύνου προστασίας δεδο-
μένων. τέτοια περίπτωση είναι ενδεικτι-
κά η επεξεργασία που διενεργείται από 
πολυϊατρείο το οποίο συνεργάζεται με 
περισσότερους του ενός ιατρούς. Για τις 
εν λόγω ενδιάμεσες κατηγορίες, το εάν ο 
ορισμός Υπεύθυνου προστασίας δεδομέ-
νων είναι υποχρεωτικός ή όχι, θα πρέπει 
να κρίνεται κατά περίπτωση με τη συν-
δρομή εξειδικευμένων νομικών.
επιγραμματικά και χωρίς τα κατωτέρω να 
συνιστούν νομική συμβουλή, αναφέρου-
με ότι για τον προσδιορισμό της μεγάλης 
κλίμακας επεξεργασίας πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη: 
α) ο αριθμός των εμπλεκομένων υποκει-
μένων, 
β) ο όγκος και το εύρος των δεδομένων, 
γ) η διάρκεια ή ο μόνιμος χαρακτήρας της 
επεξεργασίας και 
δ) η γεωγραφική έκταση της επεξεργασίας.
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ερωτήματα που 
λαμβάνουμε από τα μέλη μας,  θεωρού-
με επίσης σκόπιμο να αναφέρουμε ότι 
ορισμένες απόψεις, όπως το ότι δεν είναι 
υποχρεωτικός ο διορισμός Υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων όταν ένας φορέ-
ας παροχής υπηρεσιών υγείας απασχολεί 
λιγότερα από 250 άτομα ή ότι αντιθέτως 
καθίσταται υποχρεωτικός ο διορισμός για 
οποιονδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
ιδιωτών ιατρών που διατηρούν ατομικά 

ιατρεία, είναι εσφαλμένες και δεν αντικα-
τοπτρίζουν το πλαίσιο του Γενικού Κανο-
νισμού προστασίας δεδομένων.
τα ανωτέρω άπτονται της υποχρέωσης 
ορισμού DPo. το ότι κάποιο πρόσωπο ή 
επιχείρηση, δεν υποχρεούται να ορίσει 
Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, δεν 
σημαίνει ότι δε δεσμεύεται από τις διατά-
ξεις του Κανονισμού. Υπάρχουν υποχρε-
ώσεις που αφορούν τη συμμόρφωση με 
τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων, την υιοθέτηση 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που 
πρέπει καθένας να λαμβάνει ώστε να δι-
ασφαλίζει τη σύννομη επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζε-
ται, καθώς και υποχρέωση του προσώ-
που που επεξεργάζεται τα δεδομένα να 
ανταποκρίνεται όταν οι ασθενείς ασκούν 
τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Κανο-
νισμός. οι εν λόγω υποχρεώσεις δεσμεύ-
ουν κάθε πρόσωπο που επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως του 
εάν ο οφείλει ή όχι να ορίσει Υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων καθίσταται υπο-
χρεωτικός ή μη.
ςτο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
αναμένεται η έκδοση από τον ιατρικό 
ςύλλογο Αθηνών, γενικών κατευθυντήρι-
ων γραμμών σχετικά με τις υποχρεώσεις 
των ιδιωτών ιατρών, όπως αυτές απορρέ-
ουν από τον Κανονισμό.
ςΥμπερΑςμΑτιΚΑ:
1. Ένα μέσο ιδιωτικό ιατρείο δεν χρειάζε-
ται D.P.o.
2. μια μεγάλη κλινική ή νοσοκομείο χρει-
άζεται D.P.o
3. Για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν 
στις άνω 2 κατηγορίες (π.χ. πολυϊατρεία 
ή διαγνωστικά εργαστήρια με περισσό-
τερους ιατρούς) συνιστάται να λάβουν 
νομική συμβουλή καθώς κάθε περίπτωση 
αξιολογείται ξεχωριστά με βάση τα χαρα-
κτηριστικά της.
4. ο κανονισμός ισχύει για όλους. το ότι 
δεν χρειάζεται κάποιος D.P.o. δεν σημαί-
νει ότι δεν οφείλει να εφαρμόζει τον κα-
νονισμό.
5. Κατευθύνσεις σχετικές με τις περιπτώ-
σεις 3 και 4 θα εκδοθούν σύντομα και για 
τις οποίες ο ιςΑ θα συνδράμει τα μέλη του 
και με την διοργάνωση σεμιναρίων εκπαί-
δευσης όπου χρειάζεται.

ενημέρωση προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά 
με τον υποχρεωτικό ή μη διορισμό Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων (Data Protection officer)
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Όπως έγινε γνωστό στις 13.4.2018, 
ο Υπουργός Υγείας εντελώς αιφνι-
διαστικά, εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 

πρωτ. Γ1α/Γ.π.οικ.29106/13.4.2018 απόφασή 
του, δυνάμει της οποίας καθορίζεται το σύ-
στημα παραπομπών από οικογενειακό για-
τρό για επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς των 
Κέντρων Υγείας, των δημόσιων νοσοκομείων 

και τους  συμβεβλημένους ειδικούς ιατρούς 
με τον εοπΥΥ.
ςε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
27442/16.4.2018 επιστολής μας προς τον 
Υπουργό Υγείας, στην οποία θέτουμε άμεσα 
και καίρια ερωτήματα ως προς την εφαρμο-
γή της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, και 
έως την απάντησή του, θα θέλαμε να ενη-

μερώσουμε τα μέλη μας αναφορικά με την 
εφαρμογή των οριζόμενων στην Υπουργική 
Απόφαση ότι θα πρέπει σύμφωνα με τον Κώ-
δικα ιατρικής δεοντολογίας, όσα επιτάσσει 
το ιατρικό καθήκον, αλλά και ορίζει η ίδια η 
απόφαση, οφείλετε να εξετάσετε κάθε περι-
στατικό, το οποίο κατά την επιστημονική σας 
κρίση και άποψη, είναι επείγουσας φύσης.

Οδηγίες για τους συμβεβλημένους με τον εΟΠΥΥ ιατρούς – 
μέλη μας, έως ότου ο Υπουργός Υγείας απαντήσει στα κρίσιμα 
ερωτήματα που του έθεσε ο ΙΣΑ  Ο ΙΣΑ σε κάθε περίπτωση ζητά 
την άμεση απόσυρση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την 
παραπομπή των ασθενών

Μεγάλη ταλαιπωρία προκάλεσε σε γιατρούς και ασφαλισμένους, 
το τεχνικό πρόβλημα του συστήματος ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, κατά τη διάρκεια των εορτών

Ο  ιατρικός ςύλλογος Αθηνών επιση-
μαίνει ότι για άλλη μια φορά βγήκε 
εκτός λειτουργίας το σύστημα ηλε-

κτρονικής συνταγογράφησης της ηδιΚΑ, με 
αποτέλεσμα να υποστούν μεγάλη ταλαιπω-
ρία οι ασφαλισμένοι και οι γιατροί.
ειδικότερα από τη μεγάλη πέμπτη και μέχρι 
χθες το πρωί, η πλατφόρμα της ηδιΚΑ πα-
ρουσίαζε πρόβλημα στη βάση του ΑμΚΑ και 
δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν  τα 
φάρμακα και οι εξετάσεις στους ασθενείς.
ο ιςΑ τονίζει  ότι το πρόβλημα στο σύ-
στημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 
από τις αρχές του χρόνου, παρουσιάζεται 

σχεδόν μια φορά το μήνα, γεγονός απαρά-
δεκτο καθώς οι ασθενείς μένουν χωρίς τα 
φάρμακα που έχουν ανάγκη ενώ προκα-
λείται αναστάτωση και δυσλειτουργία στα 
ιατρεία.
είναι προφανές ότι στους όρους των νέων  
συμβάσεων τόσο των οικογενειακών  όσο 
και των εξειδικευμένων γιατρών, θα πρέπει 
να ληφθεί σοβαρά υπόψη η αδυναμία του 
συστήματος της ηδιΚΑ.
ςε περίπτωση που οι αμοιβές των γιατρών 
γίνονται με πάγια αντιμισθία με συγκεκρι-
μένο  ωράριο, το οποίο θα κλείνεται μέσω 
τηλεφωνικού κέντρου, οι τεχνικές βλάβες  θα 

τινάζουν το σύστημα στον αέρα καθώς δεν 
θα υπάρχει η ευελιξία μεταφοράς των ραντε-
βού σε άλλη ώρα. 
είναι προφανές ότι μόνο η ελεύθερη επιλογή 
γιατρού, με αμοιβή κατά πράξη και περίπτω-
ση, θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του 
συστήματος.
ο ιςΑ ζητά αφενός άμεση αποκατάσταση 
των απαράδεκτων και επαναλαμβανόμενων 
τεχνικών προβλημάτων του συστήματος της 
ηδιΚΑ και αφετέρου να δημιουργηθούν οι 
απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για την 
εύρυθμη λειτουργία του νέου συστήματος 
πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Όλα αυτά τα χρόνια, χάρη στο περίσ-
σευμα ψυχής χιλιάδων συναδέλφων 
μας, παρείχαμε υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. 
Όμως αυτό το περίσσευμα ψυχής πλέον δεν 
αρκεί, αφού τον τελευταίο χρόνο η Κυβέρ-
νηση και η σημερινή πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας , αφού πρώτα κατασυ-
κοφάντησαν τον ιατρικό κόσμο για να στρέ-
ψουν την Κοινή Γνώμη εναντίον μας, τώρα 
προχωρούν στο επόμενο βήμα δηλαδή στην 
φτωχοποίηση του ιατρικού σώματος. 
το καταστροφικό clawback οδηγεί στην οι-

κονομική εξαθλίωση τον ιατρικό κόσμο.
Αυτό είναι η ολοκληρωτική επαγγελματική 
και επιστημονική μας απαξίωση, ως μέρος 
ενός σχεδίου που προωθεί τη συνολική υπο-
βάθμιση της δημόσιας υγείας, με σκοπό την 
υποταγή στους στόχους του μνημονίου.
δεν μπορεί να υπάρξει ε.ο.π.Υ.Υ. χωρίς για-
τρούς, αλλά δεν μπορεί να συμμετάσχουν σε 
αυτόν γιατροί με τα σημερινά δεδομένα. 
λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω συνθήκες 
λάβαμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις για 
δράσεις, με κυριότερες: 
(1) να ζητηθεί η άμεση απόσυρση του clawback.

(2) να δημιουργηθεί πλατφόρμα για τη συλ-
λογή υπογραφών των ιατρών και φορέων 
που πλέον απαιτούν συλλογική σύμβαση σε 
επίπεδο κάθε ιατρικού συλλόγου.
(3)  Υπό την προϋπόθεση της υπογραφής 
ςυλλογικών ςυμβάσεων να διακοπούν οι 
συμβάσεις με τον εοπΥΥ.
(4) τη δημιουργία επιτροπής για τον καθο-
ρισμό της ελάχιστης τιμής αποζημίωσης της 
ιατρικής επίσκεψης και κάθε ιατρικής πράξης 
και εργαστηριακής εξέτασης ανά ειδικότητα, 
με βάση το πραγματικό κόστος στα πλαίσια 
της βέλτιστης ιατρικής πρακτικής.

ΣΥΜΦωΝΟ ΙΣΑ ΚΑΙ εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙΚωΝ εΝωΣεωΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓρΑΦΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚωΝ ΣΥΜΒΑΣεωΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥρΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK
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Αποκαλυπτικά στοιχεία, για την κατάρρευση του συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την οικονομική εξαθλίωση 
του ιατρικού κόσμου, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο Συνέντευξης 
Τύπου του  ΙΣΑ 

Αποκαλυπτικά στοιχεία, για την κατάρ-
ρευση του συστήματος πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας και την οικο-

νομική ασφυξία, στην οποία έχει οδηγηθεί ο 
ιατρικός κόσμος, παρουσιάστηκαν στο πλαί-
σιο ςυνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο 
πρόεδρος Γ. πατούλης και μέλη του δς του 
ιςΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιστη-
μονικών και επαγγελματικών ενώσεων, την 
παρασκευή 30 μαρτίου 2018,στα γραφεία 
του ιςΑ.
η πολιτική του Υπουργείου Υγείας έχει οδη-
γήσει στην ανεργία και στη μετανάστευση, 
το επιστημονικό δυναμικό της χώρας ,ενώ 
η κατάρρευση της πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας έχει δραματική επίπτωση στη 
δημόσια υγεία. την ίδια ώρα, η επιβολή  του 
καταστροφικού clawback, οδηγεί στην οι-
κονομική εξαθλίωση, ένα μεγάλο μέρος του 
ιατρικού κόσμου. 
τα παραπάνω τονίστηκαν από τους ομιλητές 
κ.κ. Γ. πατούλη πρόεδρο ιςΑ, ε. μπιλιράκη 
αντιπρόεδρο ιςΑ, Φ. πατσουράκο πρόεδρο 
ποςΚε και ταμία ιςΑ, π. Ψυχάρη, ς. προ-
βατά μέλη  δς ιςΑ , Θ. Χατζηπαναγιώτου, 
πρόεδρο πανελλήνιας ομοσπονδίας ςωμα-
τείων ιδ. πρωτοβάθμιας Υγείας (ποςιπΥ) 
και πρόεδρο ςυνδέσμου ελλήνων ιδιωτών 
πυρηνικών ιατρών, Γιώργο Βουγιούκα, πρό-
εδρο πανελληνίου ςυνδέσμου ιατρικών 
διαγνωστικών Κέντρων (πΑςιδιΚ). επίσης 
παρέστησαν οι κ.κ. τηλέμαχος Ανθόπουλος, 
πρόεδρος επαγγελματικής Ένωσης ελλήνων 
δερματολόγων-Αφροδισιολόγων, νικόλα-
ος Φραγκάκης, μέλος δ.ς. επαγγελματικής 
Ένωσης ρευματολόγων, νικόλαος ςταμού-
λης, Αντιπρόεδρος ελληνικής εταιρείας Φυ-
σικής ιατρικής και Αποκατάστασης. 
ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. πατούλης, αναφέρθη-
κε στην παράλογη και καταστροφική πολιτι-
κή που ακολουθεί η πολιτεία και διευκρίνισε 
ότι ο ιςΑ, θα δώσει μάχη για τα μέλη του και 
τη δημόσια υγεία.
«το υπουργείο Υγείας, οδηγεί σε οικονομική 
ασφυξία τον ιατρικό κόσμο, ενώ έχει  δώσει 
το τελειωτικό χτύπημα στην πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας .οδηγεί τα καλύτερα μυαλά 
της χώρας στη μετανάστευση και στερεί  από 
τον Έλληνα ασθενή ποιοτικές υπηρεσίες υγεί-
ας επιχειρώντας να δομήσει ένα φθηνό και 
χαμηλής ποιότητας πρωτοβάθμιο ςύστημα 
Υγείας. ο εοπΥΥ  παρά το πρόσφατο φιάσκο 
των τομΥ και του θεσμού του οικογενειακού 
ιατρού δεν αντιλαμβάνεται ότι εκείνος χρειά-
ζεται τους ιατρούς για να παρέχει υπηρεσίες 
στους Έλληνες πολίτες και όχι το αντίστροφο. 
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υγεία χωρίς  

γιατρούς δεν γίνεται . είναι πρωτοφανής, η 
προχειρότητα και η αναποτελεσματικότητα 
,με την οποία αντιμετωπίζονται τα κρίσιμα 
ζητήματα.».
ο κ. πατούλης αναφέρθηκε επίσης στις επι-
πτώσεις που έχει στην δημόσια υγεία, η κα-
τάρρευση του συστήματος πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, επισημαίνοντας ότι στο 
Κοινωνικό ιατρείο του ιςΑ, τα τελευταία δύο 
χρόνια έρχονται καθημερινά ασφαλισμένοι 
που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις 
δημόσιες δομές, για υπηρεσίες πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας.

Ανεργία
ςήμερα η ανεργία των γιατρών στην ελλάδα 
έχει ανέλθει σε επίπεδα – ρεκόρ, καθώς το 
28% των μελών του ιατρικού ςυλλόγου Αθη-
νών είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι. ει-
δικότερα 2.100 μέλη του ιςΑ είναι  άνεργοι, 
ενώ την τελευταία πενταετία  1.500 γιατροί 
το χρόνο κατά μέσον όρο, ζητούν πιστοποι-
ητικά για το εξωτερικό. ςήμερα τα εγγεγραμ-
μένα μέλη του ιςΑ είναι 24.815, όταν το 2017 
ήταν 25.090 και το 2009 ήταν 25.825. μάλι-
στα από την αρχή του χρόνου, μέχρι σήμερα, 
281 γιατροί έχουν ζητήσει πιστοποιητικό, για 
να δουλέψουν σε κάποια χώρα του εξωτερι-
κού (εκδόθηκαν 118 πιστοποιητικά για Αγ-
γλία,26 για Γαλλία,23 για Γερμανία κ.τ.λ.).
Καταστροφικό clawback
ςτον αφανισμό οδηγεί το υπουργείο Υγείας, 
πολυϊατρεία και ιατρούς με ειδικότητες εργα-
στηριακές και κλινικοεργαστηριακές που κα-
λούνται να πληρώσουν παράλογα και κατα-
στροφικά ποσά clawback. τα μέλη του δς του 
ιςΑ, και οι εκπρόσωποι των επιστημονικών 
ενώσεων και των επαγγελματικών  Φορέων, 
κατήγγειλαν  την καταστροφική πολιτική του 
υπουργείου και ζήτησαν την άμεση απόσυρ-
ση του  άδικου και παράλογου clawback που 
οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση τον ιατρι-
κό κόσμο . Όπως εξήγησαν τα πολυϊατρεία 
και τα εργαστήρια της γειτονιάς, οδηγούνται 
με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο, καθώς 
σε κάποιες περιπτώσεις το clawback, φτάνει 
σε ποσοστό  το 48% της αξίας της εξέτασης, 
ώστε να καθίσταται πραγματικά ανέφικτη, η 
ορθολογική λειτουργία ενός φορέα και να 
υφίσταται πλέον άμεσος κίνδυνος υποβάθ-
μισης της ποιότητας των παρεχομένων υπη-
ρεσιών.
Αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί πλατφόρ-
μα, για τη συλλογή υπογραφών  ιατρών και 
φορέων που πλέον απαιτούν συλλογική σύμ-
βαση, σε επίπεδο κάθε ιατρικού συλλόγου.
επίσης πρόκειται να εξεταστεί ως άμεσο μέ-

τρο η αποχή, αλλά και η διακοπή της σύμ-
βασης με τον εοπΥΥ ενώ θα δημιουργηθεί 
επιτροπή, για τον καθορισμό της ελάχιστης 
τιμής αποζημίωσης της ιατρικής επίσκεψης 
και κάθε ιατρικής πράξης και εργαστηριακής 
εξέτασης ανά ειδικότητα, με βάση το πραγ-
ματικό κόστος, στο πλαίσιο της βέλτιστης 
ιατρικής πρακτική.
οικογενειακοί γιατροί -τομΥ
Βατερλό για το υπουργείο Υγείας, αποδεί-
χθηκε η προσπάθεια στελέχωσης του συστή-
ματος πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. ο 
ιατρικός κόσμος γύρισε την πλάτη, στην απα-
ράδεκτη πρόσκληση ενδιαφέροντος, τόσο  
για οικογενειακούς γιατρούς όσο και για τη 
στελέχωση των τομΥ, καθώς προέβλεπαν 
απαξιωτικές αμοιβές για τους γιατρούς ,σ ένα 
θολό εργασιακό τοπίο. 
ειδικότερα ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών, χο-
ρήγησε 372 βεβαιώσεις για  την πρόσκληση 
ενδιαφέροντος, για οικογενειακούς γιατρούς 
ενώ ο ιατρικός ςύλλογος πειραιά 91, για την 
κάλυψη 1.250 θέσεων στην Αττική. το ποσο-
στό κάλυψης δεν ξεπερνά το 37% ,γεγονός 
που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του νέου 
συστήματος
 πρόκειται για τη δεύτερη παταγώδη απο-
τυχία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
Υγείας, μετά την αδυναμία στελέχωσης των 
τομΥ, για τις οποίες ήταν ανάλογα χαμηλό 
το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.  είναι χαρα-
κτηριστικό ότι για τις  τομΥ στην περιφέρεια  
Αθηνών έγιναν μόλις 53 αιτήσεις,  για την κά-
λυψη 195 θέσεων! Ανάλογη είναι η εικόνα και 
στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπου οι 
αιτήσεις των υποψηφίων μετά βίας κάλυψαν  
το 1/3 των θέσεων.
«ο Έλληνας γιατρός μπορεί να μαστίζεται 
από την ανεργία και την υποαπασχόληση, 
ωστόσο  έχει αξιοπρέπεια και δεν  επιτρέπει 
να τον εκμεταλλευτούν αυτοί που  οδήγη-
σαν στη φτωχοποίησή του .οι ιατρικοί ςύλ-
λογοι της χώρας, είχαμε προειδοποιήσει ότι 
επιχειρείται να δομηθεί ένα θνησιγενές και 
ανεδαφικό σύστημα πρωτοβάθμια Φροντί-
δας Υγείας που προβλέπει χαμηλής ποιότη-
τας υπηρεσίες ενώ αντιμετωπίζει  τόσο τους 
ασθενείς όσο και τους γιατρούς,  ως πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας »,σχολίασε ο πρόεδρος 
του ιςΑ Γ. πατούλης.
ο ιςΑ ζητά για άλλη μια φορά να συναφθούν 
συλλογικές συμβάσεις ,με τους κατά τόπους 
ιατρικούς ςυλλόγους, κατά πράξη και περί-
πτωση, για όλες τις ιατρικές ειδικότητες με 
ελεύθερη επιλογή ιατρού, για όσους ιατρούς 
το επιθυμούν.
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Τις ευοίωνες προοπτικές, για τη 
χώρα μας από την ανάπτυξη του 
τουρισμού υγείας, ανέπτυξε ο πρό-

εδρος του ιςΑ και της Κεδε Γ. πατούλης, 
στο πλαίσιο της ομιλίας του, στο 5ο πα-
νελλήνιο ςυνέδριο της ενώσεως ελευθε-
ροεπαγγελματιών Καρδιολόγων ελλάδος 
που πραγματοποιήθηκε στις 31 μαρτίου 
και 1η Απριλίου, στο Βόλο της μαγνησί-
ας, με τη συμμετοχή επίλεκτων μελών της 
επιστημονικής κοινότητας, του πολιτικού 
κόσμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ο πρόεδρος του ιςΑ, τόνισε την ανάγκη 
να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εθνική 
στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου και 
παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες 
αυτή της στρατηγικής. 
ειδικότερα ο κ. πατούλης επισήμανε τα 

εξής:
 «Αποτελεί άμεση  ανάγκη, ο  καθορισμός 
εθνικής στρατηγικής για την ανταγω-
νιστική τοποθέτηση της ελλάδας, στην 
παγκόσμια αγορά ιατρικού τουρισμού. 
ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αναλαμ-
βάνουμε δράση. Αναπτύσσουμε πρωτο-
βουλίες και αξιοποιούμε το δυναμισμό 
των ελλήνων σε όλα τα μήκη και πλάτη 
της γης. ο στόχος είναι αναδείξουμε την 
ελλάδα, σε κορυφαίο τουριστικό προο-
ρισμό 12 μήνες το χρόνο και  να κατα-
στήσουμε τον τουρισμό Υγείας, μοχλό 
ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. με 
συστηματική προσπάθεια, θέλουμε να 
βάλουμε την ελλάδα ψηλά, στον χάρτη 
του παγκόσμιου ιατρικού τουρισμού».
Από την πλευρά του ο Καρδιολόγος - Αρ-

χίατρος ε.α.  Φώτης πατσουράκος, πρόε-
δρος της ενώσεως ελευθεροεπαγγελμα-
τιών Καρδιολόγων ελλάδος και ταμίας 
του ι.ς.Α. τόνισε τα εξής:
«η δύσκολη εποχή που διανύουμε κα-
θιστά το 5ο πανελλήνιο  ςυνέδριο της 
ενώσεως ελευθεροεπαγγελματιών Καρ-
διολόγων ελλάδος, κομβικό για θέματα 
που πρέπει να συζητηθούν και που αφο-
ρούν τον σύγχρονο καρδιολόγο και την 
επαγγελματική του επιβίωση μέσα στα 
ταχύτατα μεταβαλλόμενα θεσμικά πλαί-
σια, τις εξελίξεις στην υγεία την οικονο-
μία και την πληροφορική, στην ηλεκτρο-
νική συνταγογράφηση. το πανελλήνιο 
αυτό συνέδριο έχει καταφέρει να καθιε-
ρωθεί και να αποτελεί θεσμό στον χώρο 
των καρδιολόγων».

Τις ευοίωνες προοπτικές, για τη χώρα μας από την ανάπτυξη του 
τουρισμού υγείας ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
στην ομιλία του στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ενώσεως 
ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων ελλάδος
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