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Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών 
του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία
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Κάθε μέρα εργαζόμαστε ώστε να καλύψουμε ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες εστιάζοντας πρωτίστως στις θεραπευτικές κατηγορίες  
της ογκολογίας, της ουρολογίας, των λοιμώξεων και της μεταμόσχευσης εξελίσσοντας παράλληλα νέες θεραπευτικές κατηγορίες  
και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες έρευνας. Παραμένουμε αφιερωμένοι στο να ικανοποιούμε τις ανάγκες των ασθενών  
και η υποστήριξή μας προς αυτούς δεν θα πάψει ποτέ να υφίσταται.

Μέσω της αφοσίωσής μας να προσφέρουμε στους ασθενείς ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον, επιδιώκουμε να ηγηθούμε  
στις θεραπευτικές κατηγορίες που εξειδικευόμαστε, εστιάζοντάς στις κατηγορίες όπου υπάρχουν ιατρικές ανάγκες που παραμένουν 
ανικανοποίητες. Μέσω της καινοτομίας, θα συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε και να αναπτύσσουμε νέους τρόπους  
για να καλυτερεύσουμε την υγεία των ασθενών.

Στην Astellas, εστιάζουμε στο να κάνουμε πραγματικότητα το αλλάζοντας το αύριο.

Η Astellas είναι αφοσιωμένη στο να μετατρέπει την επιστημονική 
καινοτομία σε ιατρικές λύσεις που αποφέρουν αξία και ελπίδα 
στους ασθενείς παγκοσμίως.

astellas.gr
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Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφρά-
ζουν τις απόψεις των συγγρα-
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Από μικροί
ήμασταν περίεργοι ...

Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12133 Περιστέρι • Τηλ: 210 5777140 • Fax: 210 5788791 • e-mail: info@farmasyn.gr • www.farmasyn.gr

Γραφείο Β. Ελλάδος: Βασιλίσσης Όλγας 226, 55134 Καλαμαριά • Τηλ: 2310 703856 • Fax: 2310 703178 • e-mail: thess@farmasyn.gr

...να ανακαλύψουμε ποιο είναι το πιο
σημαντικό πράγμα στον κόσμο.
Όταν το βρήκαμε αποφασίσαμε να
κάνουμε έργο ζωής την προάσπιση
και εξασφάλισή του- της υγείας.

Είμαστε στο πλευρό της ιατρικής
κοινότητας παρέχοντας φαρμακευ-
τικά προϊόντα υψηλής ποιότητας,
προσπαθώντας να έχουν πρόσβαση
σε αυτά, όλοι οι συνάνθρωποί μας.

Παραμένουμε περίεργοι, παραμέ-
νουμε αποφασισμένοι, παραμένουμε
στο πλευρό σας με τον ενθουσιασμό
και την επιμονή μικρού παιδιού.

Final adv Farmasyn.qxp_29Χ36  24/05/2018  13:50  Page 1



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ16



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 17

Αγαπητές και Αγαπητοί 
Συνάδελφοι,
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 
την τετραετία που λήγει, κάτω 
από άκρως αντίξοες συνθήκες 
και απέναντι σε ένα Υπουργείο 
Υγείας ολοκληρωτικής αντίλη-
ψης και νοοτροπίας, απολύτως 
δουλικό στα κελεύσματα των 
δανειστών, έδωσε με την ψήφο 
εμπιστοσύνης σας, μάχες για 
όλες τις κατηγορίες των Λει-
τουργών Υγείας, για επαγγελμα-
τικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, 
εργασιακά κ.α. προβλήματα.

Δώσαμε μάχες ενάντια σε ένα 
Μπαράζ Μνημονιακής λογικής 
νομοθετημάτων και πράξεων 
νομοθετικού περιεχομένου, που 
κυριολεκτικά ισοπεδώνουν ότι 
έχει απομείνει στον ευαίσθητο 
χώρο της υγείας, με θύματα τους 
πολίτες και τους υγειονομικούς. 
Η σύγκρουση είναι κατά μέτωπο 
και ενάντια στα αντιλαϊκά και 
ανθυγιεινά νομοσχέδια, που βά-
ζουν ταφόπλακα στα συντρίμ-
μια του Συστήματος Υγείας. 

Την τετραετία που λήγει δώσα-
με αγώνα δρόμου, σε καθημερι-
νή βάση, ευρισκόμενοι σε συνε-
χή εγρήγορση, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε την καταιγίδα 

«υγειοκτόνων» μέτρων του σι-
δηρόφρακτου Υπουργείου Υγεί-
ας, σε συνεργασία με την Τρόικα. 

Ουκ έστι αριθμός παρεμβάσε-
ων που ξεπερνούν τις 1200 στα 
Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών, 
Εργασίας κ.α., την παρουσία μας 
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υπο-
θέσεων της Βουλής, καθώς και 
αναρίθμητες προσφυγές στη 
Δικαιοσύνη όπου πετύχαμε να 
διασώσουμε σημαντικά κεκτη-
μένα. Ενδεικτικά θυμίζουμε την 
καθιέρωση του «κόφτη» φαρμά-
κων στη συνταγογράφηση, που 
καταρρίψαμε με προσφυγή μας 
στο ΣτΕ. 

Σήμερα επαληθεύεται η θέση 
μας για τον ΕΟΠΥΥ, τον οποίο 
χαρακτηρίσαμε θνησιγενή, ο 
οποίος οδήγησε στην κατακό-
ρυφη υποβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών υγείας που 
συμπληρώνεται με το νέο από-
κτημα τις ΤΟ.Μ.Υ..Την ίδια ώρα, 
η υγεία παραδίδεται στα μεγά-
λα οικονομικά επιχειρηματικά 
συμφέροντα, στα ξένα trast που 
θέλουν να χρησιμοποιήσουν το 
υψηλά εξειδικευμένο επιστημο-
νικό προσωπικό της χώρας μας 
ως φθηνό εργατικό δυναμικό. 
Οι έλληνες γιατροί οδηγούνται 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.
Επικοινωνία: 

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

com/giorgos.patoulis 
twitter: @George_Patoulis

Στις εκλογές της 21ης–22ης Οκτωβρίου, 
αποφασίζουμε Όλοι Μαζί για το μέλλον μας

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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στην εξαθλίωση και τη μετα-
νάστευση και οι ασφαλισμένοι 
πληρώνουν από τις λεηλατημέ-
νες τσέπες τους, την ιατροφαρ-
μακευτική τους περίθαλψη.

Δεν θα τους επιτρέψουμε. Θα 
αγωνιστούμε ενάντια στις απα-
ράδεκτες μεθοδεύσεις τους που 
υποθηκεύουν το παρόν και το 
μέλλον του ιατρικού σώματος.

Συμμετοχή και ενότητα

Τα χρόνια της κρίσης, ο Ι.Σ.Α. και 
οι Γιατροί της Αθήνας, ανταπο-
κρίθηκαν στο ακέραιο, στο με-
ρίδιο κοινωνικής ευθύνης που 
τους αναλογεί. 

Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως στους αγώνες που δώσαμε 
και δίνουμε, ολιγομελείς ομάδες 
συγκεκριμένων συμφερόντων 
λειτούργησαν ως «Δούρειος Ίπ-
πος», σε βάρος των Ασφαλισμέ-
νων και των Συναδέλφων τους.

Ευρισκόμενοι μπροστά στην 
αποδόμηση του κοινωνικού 
ιστού και την κατεδάφιση του 

Κοινωνικού Κράτους και με την 
υγεία στον Καιάδα, εκτιμούμε 
ότι επιβάλλεται η διατήρηση 
ενός αρραγούς και ενιαίου Με-
τώπου του συνόλου των Ιατρι-
κών Φορέων και της μεγάλης 
οικογένειας των Γιατρών της 
Αθήνας και πάντα σε συνεργα-
σία με Επαγγελματικούς, Κοινω-
νικούς Φορείς και τους Χρήστες 
υγείας, προκειμένου να συνεχί-
σουμε ν’ αντιστεκόμαστε απέ-
ναντι στη λαίλαπα των αντιλα-
ϊκών μέτρων που πλήττουν την 
καθημερινότητα των Ελλήνων, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
χώρου της υγείας. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, ας μην 
αυταπατόμεθα από τις εξαγγε-
λίες περί καθαρής εξόδου της 
Κυβέρνησης, οι οποίες είναι 
ανέξοδες, όταν αντ’ αυτού βρι-
σκόμαστε συνεχώς σε αδιέξοδα. 

Για όσους εθελοτυφλούν και απο-
στασιοποιημένοι και μη συμμε-
τέχοντες στους κοινούς αγώνες 
περιμένουν καλύτερες μέρες, πε-
ριοριζόμενοι σε ανέξοδη κριτική, 
θα διαψευσθούν και όταν ανανή-

ψουν, ίσως αρκετά αργά.

Ο Αγώνας μας διαρκείας ενάντια 
στην κατεδάφιση του Κοινωνι-
κού Κράτους και της ισοπέδω-
σης της υγείας του λαού, συ-
μπαρασύροντας στην απαξίωση 
και τον Έλληνα γιατρό σε όλα τα 
επίπεδα, αποτελεί μονόδρομο. 

Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η 
συμμετοχή μας ή όχι στις προ-
σεχείς εκλογές, προσμετράται 
από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, 
ως προς την αντιμετώπιση του 
Ιατρικού Σώματος. 

Γι αυτό σας καλώ όλους, ως Πρό-
εδρος του Ι.Σ.Α., να προσέλθετε 
στις προσεχείς εκλογές του Συλ-
λόγου μας και να ασκήσετε το 
εκλογικό σας δικαίωμα, σε ένα κλί-
μα πολιτισμού, ενότητας, γόνιμης 
και δημιουργικής αντιπαράθεσης, 
με κριτήρια αξιοκρατικά και επαγ-
γελματικά, μακριά από εξαρτήσεις 
και σκοπιμότητες που μειώνουν 
το κύρος του Συλλόγου μας.

Αν θέλουμε να υπάρξουν καλύ-
τερες μέρες, ένας είναι ο δρόμος:

Συμμετοχή – Ενότητα – Αγώνας

Σας καλώ να δώσετε δυναμικό παρών στις εκλογές 
της 21ης – 22ης Οκτωβρίου, για να αποφασίσουμε 

Όλοι Μαζί για το μέλλον μας
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Αντιπροσωπεία κυβερνητικών στε-
λεχών της Κίνας και εκπροσώπων 
υγειονομικών φορέων (Ιατρικών 

Φαρμακευτικών και Νοσηλευτικών 
Ενώσεων) της χώρας ,επισκέφθηκαν 
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Πα-
ρασκευή 27 Ιουλίου 2018, μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλη και είχαν συνομιλία με 
τον Αντιπρόεδρο Ε. Μπιλιράκη και 
το Γενικό Γραμματέα Α. Βασιλείου, 
με στόχο την ανταλλαγή απόψεων 
και τεχνογνωσίας ,σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη 
ενός πλαισίου συνεργασίας, σε διά-
φορους τομείς, μεταξύ των οποίων 
είναι ο ιατρικός τουρισμός. Ειδικό-
τερα τον ΙΣΑ επισκέφθηκαν οι κ.κ. 
Wan Xingwang (πρόεδρος Ιατρικών 
Ενώσεων Σαγκάης), Liu Dan (Ιατρικός 
Σύλλογος Σαγκάης), Τuo Yan (Ένω-

ση Νoσηλευτών Σαγκάης), Ζhang 
Xiaomin (Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Σαγκάης), Zhou Qun (Υπηρεσία Αξι-
ολόγησηςςΙατρικών Ατυχημάτων.) Η 
επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου ,για την προ-
ώθηση του τουρισμού υγείας της 
χώρας μας και είχε αντικείμενο, τη 
στρατηγική συνεργασία μεταξύ Κί-
νας και Ελλάδας ,στον τομέα του 
ιατρικού τουρισμού καθώς και σε 
άλλους τομείς που αφορούν τα υγει-
ονομικά συστήματα των δύο χωρών 
και το ιατρικό δυναμικό τους.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης έκα-
νε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάδειξη 
των κοινών δεσμών που συνδέουν 
τις δύο χώρες, τόσο μέσα από τον 
πολιτισμό όσο και μέσα από τις επι-
στήμες. Συζητήθηκε μεταξύ άλλων, 
η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, 
με το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού 
Υγείας και η εφαρμογή από κοινού 
προγραμμάτων, με στόχο την ενη-
μέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση και 
μεταφορά τεχνογνωσίας ,σε ζητήμα-
τα που αφορούν και προάγουν την 
ποιότητα και την ασφάλεια, στις πα-
ρεχόμενες ιατρικές και τουριστικές 
υπηρεσίες. Παράλληλα συζητήθηκε 
η συνεργασία, με το Παγκόσμιο Ινστι-
τούτο Ελλήνων Ιατρών, η από κοινού 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων, στην Κίνα και στην Ελλάδα, 
με στόχο την εξωστρέφεια, καθώς και 
η υλοποίηση δράσεων, για την παρο-
χή πληροφόρησης και εκπαίδευσης, 
για την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
τουρισμού υγείας, των δύο χωρών. 
Επίσης η ανταλλαγή φοιτητών ιατρι-
κής, για μεταπτυχιακές σπουδές και 
η θέσπιση υποτροφιών.

Ο κ. Πατούλης προσκάλεσε τους Κι-
νέζους επιστήμονες να συμμετέχουν 
στην τελετή αναπαράστασης, του 
όρκου του Ιπποκράτη,στο Ασκλη-
πιείο της Κω και αναφέρθηκε στην 
Ιπποκράτειο ιατρική και την οικουμε-
νικότητα της Ελληνικής επιστήμης. 
«Ανοίγουμε δρόμους και φτιάχνουμε 
γέφυρες συνεργασίας, στα πέρατα της 
γης, προς όφελος της πατρίδας μας, 
η οποία τις δύσκολες αυτές ώρες που 
περνάει έχει ανάγκη από προοπτικές 
ανάπτυξης και ελπίδας. Η αγορά της 
Κίνας έχει τεράστια δυναμική που πρέ-
πει να αξιοποιηθεί από τη χώρα μας. 
Στόχος μας είναι η στρατηγική συνερ-
γασία στον τομέα του τουρισμού υγείας 
καθώς και σε άλλους τομείς που αφο-
ρούν τα υγειονομικά συστήματα των 
δύο χωρών και την διευκόλυνση του 
ιατρικού δυναμικού τους.», τόνισε ο κ. 
Πατούλης. 

Αντιπροσωπεία κυβερνητικών στελεχών της Κίνας και εκπροσώπων 
υγειονομικών φορέων, επισκέφθηκαν τον ΙΣΑ και συζήτησαν με 
μέλη του ΔΣ, για τη στρατηγική συνεργασία στον τουρισμό υγείας 
και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει 
την βαθύτατη θλίψη του για την μεγά-
λη απώλεια του Καθηγητή Γρηγόριου 
Σκαλκέα. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει 
την Τετάρτη, 29 Αυγούστου, ώρα 12, 
μεσημέρι, από τον ιερό ναό του Αγίου 
Διονυσίου Αρεοπαγίτη, επί της οδού 
Σκουφά, Κολωνάκι. Η ταφή θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Ά  Κοιμητήριο Αθηνών 
σε οικογενειακό κύκλο. O Γρηγόριος 
Σκαλκέας ήταν ένας εξαίρετος επιστή-
μονας και ακαδημαϊκός, υψηλού ήθους 
και κύρους, μέλος της Ακαδημίας Αθη-
νών απο το έτος 1989. Πρωτοπόρος 

σε πολλά ιατρικά ζητήματα, υπήρξε ο 
δημιουργός και ιδρυτής του πρώτου 
Τμήματος Θωρακικής και Kαρδιαγγει-
ακής Xειρουργικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, της πρώτης Mονάδας Mεταμο-
σχεύσεων Aθηνών, καθώς και πληθώ-
ρας άλλων ιατρικών και ακαδημαϊκών 
μονάδων. Κατά το έτος 1995, οπότε και 
ο τότε Πρωθυπουργός της Χώρας, Αν-
δρέας Παπανδρέου εισήχθη στο Ωνά-
σειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ο Γρη-
γόριος Σκαλκέας διετέλεσε πρόεδρος 
του Ιατρικού Συμβουλίου που ελάμβα-
νε τις κρίσιμες αποφάσεις για τον χει-

ρισμό της νοσηλείας και θεραπείας του 
πρωθυπουργού.
Καθόλη την διάρκεια της ακαδημαικής 
του πορείας, υπηρέτησε με απόλυτη 
συνέπεια το έργο του και είναι βέβαιο 
ότι η απουσία του θα αφήσει μεγάλο 
κενό στον Πανεπιστημιακό κόσμο και 
τον χώρο της υγείας. Ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ, κ. Γ. Πατούλης, για τον οποίο ο 
εκλιπών υπήρξε και δάσκαλος, και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ-
φράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης και το ΔΣ εκφράζουν την βαθύτατη 
θλίψη τους για την απώλεια του καθηγητή Γρηγορίου Σκαλκέα
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Επ’ αφορμής της εξάπλωσης των 
κρουσμάτων της ιλαράς σε ολό-
κληρη την Ευρώπη, όπως ανακοι-
νώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών ζήτησε από την αρμόδια 
Επιστημονική Κοινότητα την επι-
στημονική της τοποθέτηση επί 
του σοβαρού αυτού ζητήματος. 

Θα πρέπει να καταγραφούν τόσο 
οι αιτίες, όσο και οι λύσεις από 
τους επιστήμονες, ώστε και με την 
συνδρομή του Κράτους να υπάρ-
ξει περιορισμός των κρουσμάτων.  
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
σημείωσε χαρακτηριστικά ότι: 
«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ως θε-
ματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας, 

προκειμένου να θωρακιστεί η χώρα 
από την εξάπλωση μιας ασθένει-
ας, η οποία ας μην ξεχνάμε ότι είχε 
εξαλειφθεί, ζητά την συνδρομή της 
επιστημονικής κοινότητας, ώστε να 
δημιουργηθεί ο απαιτούμενος σχεδι-
ασμός για την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση της ασθένειας, και να προ-
βλεφθούν χειρότερες συνέπειες.»

Επιστολή ΙΣΑ στην Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία για την 
επιστημονική αντιμετώπιση των κρουσμάτων ιλαράς

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκ-
φράζει την έντονη ανησυχία του, 
για την συνεχιζόμενη αύξηση των 
κρουσμάτων του ιού του Δυτικού 
Νείλου που έχει εξελιχθεί σε μεγά-
λη υγειονομική απειλή και μάλιστα 
με σοβαρές οικονομικές επιπτώ-
σεις για τη χώρα καθώς αποτελεί 
πλήγμα για την τουριστική ανά-
πτυξή της. Το θέμα συζητήθηκε στη 
σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ του 
ΙΣΑ, στο πλαίσιο της οποίας έγινε 
λόγος για τις τεράστιες ευθύνες 
των αρμόδιων αρχών που άφησαν 
αθωράκιστη τη χώρα .Αποφασίσθη-
κε να ερωτηθούν εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, για τα έκτακτα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν, ειδικά στις 
αστικές περιοχές καθώς αναμένε-
ται περαιτέρω αύξηση των κρου-
σμάτων. Ο ΙΣΑ καλεί το Υπουργείο 
Υγείας να ενημερώσει για το εάν 

έχουν γίνει μελέτες σχετικά με την 
κατανομή του πληθυσμού των κου-
νουπιών στον αστικό ιστό και να 
δώσουν στη δημοσιότητα τα στοι-
χεία προκειμένου να λάβουν μέτρα 
οι περιοχές που βρίσκονται σε με-
γαλύτερο κίνδυνο. Επίσης να ενη-
μερώσει εάν έχει γίνει πρόσφατη 
καταγραφή των εστιών πολλαπλα-
σιασμού των κουνουπιών, ειδικά 
στις περιοχές που έχουν καταγρα-
φεί κρούσματα του ιού του Δυτικού 
Νείλου καθώς υπάρχουν καταγγε-
λίες ότι οι ψεκασμοί γίνονται πρό-
χειρα και αποσπασματικά. Ο ΙΣΑ 
καλεί την Περιφέρεια Αττικής και το 
Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσουν 
άμεσα έκτακτο ολοκληρωμένο Σχέ-
διο Δράσης, για την καταπολέμηση 
των κουνουπιών, σε συνεργασία 
με την επιστημονική κοινότητα 
και να ενημερώσουν την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, για τις ενέργειες που 
πρέπει να κάνουν. Καλεί τη Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Υγείας να 
υλοποιήσει έστω και τώρα ολοκλη-
ρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του κοινού, 
για τα ατομικά μέτρα προστασίας. 
«Δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι 
αρμόδιες αρχές αποδείχθηκαν κατώ-
τερες των περιστάσεων και καλούνται 
εκ των υστέρων να λάβουν μέτρα, για 
να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της 
αδυναμίας τους να σχεδιάσουν μια 
αξιόπιστη εθνική πολιτική πρόληψης 
και προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Η χώρα μας πληρώνει το τίμημα αυ-
τής της ανικανότητας, με την απώλεια 
ανθρώπινων ζωών» ,σχολίασε ο πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Ο ΙΣΑ ζητά από τις αρμόδιες αρχές να εφαρμοστεί έκτακτο Σχέδιο 
Δράσης, για τον ιό του Δυτικού Νείλου και εφιστά την προσοχή 
στα ατομικά μέτρα προστασίας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφρά-
ζει τις ανησυχίες του, σχετικά αφε-
νός με τις ελλείψεις αντιοφικού ορού 
που παρουσιάζονται στα Δημόσια 
Νοσοκομεία της χώρας, ιδίως στα 
νησιά και την επαρχία και αφετέρου 
ζητά να πληροφορηθεί τον αιτιολογι-
κό λόγο της τροποποίησης της Εγκυ-
κλίου αναφορικά με την κατάταξη 
του αντιοφικού ορού από τον ΚΑΤΑ-
ΛΟΓΟ 2 (υποχρεωτικά αντίδοτα για 

όλα τα Νοσοκομεία), στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
3 (αντίδοτα για τα Νοσοκομεία Ανα-
φοράς). Ειδικά φέτος, όπως ενημερώ-
θηκε ο ΙΣΑ καταγράφεται αύξηση στα 
περιστατικά από δαγκώματα φιδιών, 
κυρίως στα διάφορα νησιά της χώρας 
μας. Για τους λόγους αυτούς ο ΙΣΑ, 
απέστειλε επιστολή στον Υπουργό 
και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγεί-
ας ζητώντας επίσημη ενημέρωση για 
το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
σχολιάζοντας το θέμα επεσήμανε τα 
εξής: «Η πρόληψη είναι πάντα καλύτε-
ρη της θεραπείας και η Δημόσια Υγεία 
προέχει των πάντων. Αυτό σίγουρα θα 
πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους 
κατοίκους σε όλη την Ελλάδα. Ζητού-
με από το Υπουργείο Υγείας επίσημη 
ενημέρωση για την διαθεσιμότητα των 
αντιοφικών ορών στα Νοσοκομεία της 
χώρας.»

Επιστολή ΙΣΑ στον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, για τις ελλείψεις 
αντιοφικών ορών στα νοσοκομεία της χώρας
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Ο ΙΣΑ καταγγέλλει την ολιγωρία, 
της Περιφέρειας Αττικής και του 
Υπουργείου Υγείας, στην καταπο-
λέμηση των κουνουπιών και καλεί 
τους πολίτες, να λάβουν ατομικά 
μέτρα προστασίας. Ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών, εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του, για την αύξηση των 
κρουσμάτων του ιού του Δυτικού 
Νείλου, στη χώρα μας και καταγ-
γέλλει την εγκληματική ολιγωρία 
της Περιφέρειας Αττικής και του 
υπουργείου Υγείας, στην καταπολέ-
μηση των κουνουπιών, με αποτέλε-
σμα να τίθεται σε κίνδυνο, η δημό-
σια υγεία. Την τελευταία εβδομάδα, 
διπλασιάστηκαν τα καταγεγραμμέ-
να κρούσματα της νόσου στη χώρα 
μας ενώ η εμφάνιση περιστατικού 
στην Ηλιούπολη ,αποτελεί ένδειξη 
ότι έχουν μολυνθεί τα κουνούπια 
του αστικού ιστού και είναι δύσκο-
λο να περιοριστεί η μετάδοση της 
ασθένειας στην Αττική. Για τη ιδιαί-
τερα δυσμενή αυτή εξέλιξη, έχουν 
τεράστια ευθύνη, οι αρμόδιοι φο-

ρείς καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχει στη διάθεσή του ο ΙΣΑ, η 
Περιφέρεια Αττικής φαίνεται ότι 
έχει διαθέσει μόλις 8.625 ευρώ το 
χρόνο, για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών, στην περιοχή των Νο-
τίων Προαστίων! Μάλιστα ο σχετι-
κός διαγωνισμός προέβλεπε μόνο 
ένα όχημα και δύο υπαλλήλους με 
ψεκαστήρες ράχης ,για όλη την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα. 
Ανάλογα ανεπαρκέστατα ήταν τα 
ποσά που φαίνεται ότι έχουν δια-
τεθεί για τις υπόλοιπες περιοχές 
της Αττικής (πατήστε εδώ να δείτε 
έγγραφο). Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός για την καταπολέμηση 
των κουνουπιών στην Περιφέρεια 
Αττικής (πλην των Π.Ε. Ανατολι-
κής Αττικής και Νήσων) είναι μό-
λις 361.228,00 €, για τρία χρόνια. 
Σύμφωνα με τους εξειδικευμένους 
επιστήμονες ,με τους οποίους επι-
κοινώνησε ο ΙΣΑ, τα χρήματα που 
έχουν διατεθεί, καθιστούν αδύνατη 
την καταπολέμηση του πληθυσμού 

των κουνουπιών ,με αποτέλεσμα η 
Αττική να έχει μείνει για άλλη μια 
χρονιά αθωράκιστη, απέναντι στον 
ιό του Δυτικού Νείλου και στις άλ-
λες σοβαρές ασθένειες που προκα-
λούν τα κουνούπια. Ο ΙΣΑ καλεί την 
Περιφέρεια Αττικής, να δώσει στη 
δημοσιότητα τα στοιχεία, για να 
διευκρινιστεί εάν τα κονδύλια που 
έχουν διατεθεί για τους ψεκασμούς, 
στις συγκεκριμένες περιοχές είναι 
μόνο αυτά που προκύπτουν από τις 
δημοσιεύσεις, στη Διαύγεια. Επί-
σης καλεί το Υπουργείο Υγείας, να 
διευκρινίσει εάν παρακολούθησε, 
την εκπόνηση των προγραμμάτων 
καταπολέμησης των κουνουπιών 
,στις διάφορες περιοχές της χώρας 
και εάν διασφάλισε ότι έγιναν με 
τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ο ΙΣΑ εκ-
φράζει την έντονη ανησυχία του 
και με δεδομένο ότι αναμένεται αύ-
ξηση των κρουσμάτων της νόσου 
του ιού του Δυτικού Νείλου, καλεί 
τους πολίτες να λάβουν σχολαστι-
κά μέτρα ατομικής προστασίας .

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση 
του κόσμου, ανήμερα του Δεκαπε-
νταύγουστου, της μεγάλης εορτής 
της Ορθοδοξίας, στο κάλεσμα του 
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του 
Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Απο-
στολή», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών, για συγκέντρω-
ση φαρμάκων, για τους 
ανήμπορους συμπολίτες 
μας. Η δράση, -η οποία 
εντάσσεται στο πλαίσιο 
του «Όλοι μαζί μπορούμε 
και στην υγεία», του ρα-
διοτηλεοπτικού σταθμού 
ΣΚΑΙ-,πραγματοποιήθηκε 
στις 14 και 15 Αυγούστου, 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου στο Μαρούσι, 
μετά τη Θεία Λειτουργία, 

της Εορτής της Κοιμήσεως, της Θε-
οτόκου. Οι εθελοντές του Ιατρείου, 
παρουσία του προέδρου του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλη, συγκέντρωσαν περισσό-
τερες από 16 σακούλες με φάρμακα 
και υγειονομικό υλικό που διέθεσαν 
δεκάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 

Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής. Ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ, εξέφρασε τις θερ-
μές ευχαριστίες του στον κόσμο που 
συμμετείχε στη προσπάθεια ,για την 
στήριξη των συμπολιτών μας που 
έχουν την ανάγκη μας. 
«Στη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, η 
σκέψη μας είναι κοντά στους συναν-
θρώπους που είναι λιγότερο τυχεροί 
από εμάς και έχουν την ανάγκη μας. Για 
το λόγο αυτό οργανώσαμε για άλλη μία 
φορά δράση για συλλογή φαρμάκων, 
στην οποία ανταποκρίθηκε πλήθος 
κόσμου. Θα συνεχίσουμε να αγωνι-
ζόμαστε για να στηρίζουμε τόσο τους 
συμπολίτες μας που μας έχουν ανά-
γκη, όσο και τις δομές του συστήματος 
υγείας που καταρρέουν από την υπο-
χρηματοδότηση και τις λανθασμένες 
πολιτικές», τόνισε ο Γ. Πατούλης.

Απροστάτευτοι οι πολίτες της Αττικής, 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, στη δράση του 
ΙΣΑ, για συλλογή φαρμάκων, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Αμαρουσίου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου
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Σύμφωνα με απόφαση του Ανα-
πληρωτή Γραμματέα Δημόσιας 
Υγείας, η οποία εστάλη στους 
Διοικητές όλων των Υγειονομι-
κών Περιφερειών & Υπευθύνους 
έργου ανά ΥΠΕ και αφορά τη λει-
τουργία των ΤΟΜΥ επανήλθε σε 
ισχύ από το Υπουργείο Υγείας το 
αναχρονιστικό Προεδρικό Διά-
ταγμα 351/1989 -ΦΕΚ 159/Α/14-
6-1989, σύμφωνα με το οποίο οι 
εμβολιασμοί θα εκτελούνται από 
τους επισκέπτες υγείας με δική 
τους ευθύνη εκτέλεσης, χωρίς 
την παρουσία ιατρού. Σε μια επο-
χή που πλέον οι συμβάσεις των 
Παθολόγων, Γενικών Γιατρών και 
Παιδιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ έχουν 
λήξει, ενώ είναι ελάχιστοι οι οι-
κογενειακοί ιατροί, το Υπουργείο 
προσπαθεί να καλύψει το κενό 
αυτό μετακυλίοντας το κόστος 
στους ασθενείς, και ταυτόχρονα 
μέσω άσκησης της ιατρικής από 
μη ιατρούς να κλείσει τα ιατρεία 
της γειτονιάς. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι ει-
δικά σε ότι αφορά στην υγεία των 
παιδιών το Υπουργείο Υγείας πρέ-
πει να είναι ιδιαιτέρως ευαισθητο-
ποιημένο, καθότι ο εμβολιασμός 
σε καμία περίπτωση δεν αποτε-
λεί μεμονωμένη ιατρική πράξη, 
αλλά μέρος μιας συνολικότερης 
παρακολούθησης της υγείας των 
παιδιών. Ο εμβολιασμός δεν είναι 
απλά μια ένεση, αλλά ένα μεγάλο 
κεφάλαιο στην ιατρική ύλη και 
απασχολεί όλα τα μεγάλά ιατρικά 
συνέδρια. ΠΟΤΕ δεν πρέπει να δι-
ενεργείται εμβολιασμός αν προ-

ηγουμένως δεν έχει ληφθεί ένα 
καλό ιατρικό ιστορικό και κλινική 
εξέταση του εμβολιαζόμενου. Ο 
ιατρός πριν τον εμβολιασμό θα 
εξασφαλίσει την μεγαλύτερη δυ-
νατή ασφάλεια εξετάζοντας λε-
πτομερώς τον ασθενή . 

Αν ο εμβολιασμός αποτελέσει 
μεμονωμένη ιατρική πράξη 
χωρίς να έχει προηγηθεί κλινι-
κή εξέταση και λήψη ιστορικού 
μπορεί:
1. Να υπάρξουν σοβαρές αντιδρά-
σεις μετά τον εμβολιασμό, που θα 
βάλουν σε κίνδυνο την ζωή του 
εμβολιαζόμενου, αν αυτός πάσχει 
από κάποιο νόσημα που ο εμβολι-
ασμός αντενδείκνυται. 
2. Να χαθεί η ευκαιρία της προλη-
πτικής εξέτασης και παρακολού-
θησης της υγείας και ανάπτυξης 
των ασθενών.
3. Να χαθεί η ευκαιρία της τυχαί-
ας ανακάλυψης σοβαρών προ-
βλημάτων στην υγεία του εμβο-
λιαζόμενου που δεν ήταν γνωστά 
μέχρι την στιγμή εκείνη.
4. Να γίνει υποβάθμιση των προ-
σφερόμενων ιατρικών υπηρεσι-
ών, πρόληψης, φροντίδας και πα-
ρακολούθησης των ασθενών.

Γιατί ο εμβολιασμός πρέπει να 
γίνεται ή να επιτηρείται από 
παιδίατρο (όσον αφορά τα παι-
διά):
1. Ο παιδίατρος είναι ο ειδικός 
γιατρός που έχει σπουδάσει τέσ-
σερα χρόνια και έχει εκπαιδευ-

τεί για τα εμβόλια, τον τρόπο 
λειτουργίας τους, τον τρόπο και 
τα σχήματα χορήγησής τους, τις 
αντιδράσεις τους και τον τρόπο 
αντιμετώπισης, τα συστατικά που 
περιέχουν, την επιδημιολογία και 
όλες τις ιδιαιτερότητες που τα 
αφορούν. 
2. Στην σπάνια αλλά υπαρκτή 
περίπτωση που θα προκύψει σο-
βαρή αντίδραση με τον εμβολια-
σμό (πχ αναφυλακτικό σοκ) είναι 
ο μόνος που έχει την γνώση και 
την εκπαίδευση, ώστε να μπορεί 
να προσφέρει ουσιαστική βοή-
θεια στο παιδί.
3. Όπως οι έρευνες έδειξαν, ο 
παιδίατρος είναι το μόνο πρό-
σωπο που οι γονείς εμπιστεύ-
ονται περισσότερο από κάθε 
άλλο, ώστε να τους πείσει για 
την χρησιμότητα των εμβολίων. 
Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει 
μεγάλος φόβος να ενισχυθούν οι 
αντιεμβολιαστικές τάσεις και οι 
αντιεμβολιαστές. 
4. Τα εμβόλια σήμερα αποτελούν 
ένα δυναμικό κεφάλαιο επιστη-
μονικής γνώσης, ανακάλυψης 
νέων εμβολίων, αλλαγών και ανα-
θεωρήσεων που ο παιδίατρος συ-
νεχώς εκπαιδεύεται και μαθαίνει. 

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος 
Πατούλης δήλωσε: «Ο ΙΣΑ δεν θα 
επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία 
των πολιτών και θα ασκήσει κάθε δυ-
νατή νομική παρέμβαση ως θεματο-
φύλακας της δημόσιας υγείας.»

Ο ΙΣΑ δεν θα επιτρέψει να κινδυνέψει η υγεία των ασθενών. 
Οι ιατροί είναι οι μόνοι ειδικοί για τον εμβολιασμό τους

Μετά τις ενέργειες του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και την από 
16/8/2018 επιστολή του στον υπ. 
Υγείας Α. Ξανθό, δόθηκε παράταση 
για τη διαβούλευση του νομοσχεδί-
ου για τον Εθνικό Οργανισμό Δημό-
σιας Υγείας και το Εθνικό Ινστιτούτο 
Νεοπλασιών μέχρι τις 7 Σεπτεμβρί-
ου 2018.

Μετά από την επιστολή του ΙΣΑ δόθηκε 
παράταση για τη διαβούλευση του 
νομοσχεδίου για τον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας και το Εθνικό Ινστιτούτο 
Νεοπλασιών μέχρι 7/9
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκτιμά 
ότι οι διευκρινήσεις του Υπουργείο 
Υγείας, σχετικά με το νέο σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
που εστάλησαν,- μετά την παρέμ-
βαση του ΙΣΑ-, είναι στη σωστή 
κατεύθυνση, καθώς γίνεται αποδε-
κτό, ότι δεν μπορεί να ισχύσει το 
σύστημα των υποχρεωτικών παρα-
πομπών, στους ειδικούς γιατρούς, 
τουλάχιστον, για το επόμενο χρονι-
κό διάστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με τις διευκρινήσεις που απέστειλε 
το Υπουργείο, «το σύστημα παραπο-
μπών από τον οικογενειακό γιατρό, σε 

άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβε-
βλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, γιατρούς 
ειδικοτήτων, θα εφαρμοστεί σταδιακά 
από 1/1/2019, αναλογικά με το επί-
πεδο κάλυψης του πληθυσμού, από 
οικογενειακούς ιατρούς. Μέχρι τότε 
οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν 
να επισκέπτονται δωρεάν και χωρίς 
παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους 
γιατρούς όλων των ειδικοτήτων». Ο 
ΙΣΑ καλεί το Υπουργείο Υγείας, να 
καταργήσει το σύστημα των υπο-
χρεωτικών παραπομπών, για να δι-
ασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση 
των πολιτών, στο γιατρό που έχουν 

ανάγκη και να αξιοποιήσει το υψη-
λά εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό της χώρας που γίνεται 
ανάρπαστο από τα υγειονομικά συ-
στήματα των άλλων χωρών. Επίσης 
καλεί τον ΕΟΠΥΥ, να διαμορφώ-
σει αξιοπρεπείς μισθολογικές και 
επαγγελματικές συνθήκες, για τους 
οικογενειακούς και τους συμβεβλη-
μένους ειδικούς γιατρούς, προκει-
μένου ο ιατρικός κόσμος να στε-
λεχώσει το Πρωτοβάθμιο Σύστημα 
Υγείας

Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι η αναβολή της εφαρμογής του συστήματος των 
υποχρεωτικών παραπομπών είναι στη σωστή κατεύθυνση και καλεί 
το Υπουργείο Υγείας να διασφαλίσει την ελεύθερη επιλογή γιατρού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με 
αφορμή τις αποκαλύψεις σχετικά 
με τις ιατρικές γνωματεύσεις του Α. 
Φλώρου διευκρινίζει ότι εάν υπάρ-
ξουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής 
μελών του για την συγκεκριμένη 
υπόθεση θα αναλάβει το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του ΙΣΑ την εκδίκαση και 
την τιμωρία των ενδεχόμενων πει-
θαρχικών παραπτωμάτων των μελών 

του Συλλόγου. Για το λόγο αυτό ζητά 
άμεσα ενημέρωση από τη Διοίκηση 
του νοσοκομείου Ευαγγελισμός σχε-
τικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις 
που φαίνεται ότι έχουν πλαστογρα-
φηθεί σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπλοκή μελών του. Επίσης ζητά από 
την υπηρεσία του ΕΦΚΑ που είναι αρ-
μόδια για τα ΚΕΠΑ να του στείλει όλα 
τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να 

επιληφθεί άμεσα για το θέμα. Ο Πρό-
εδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατούλης 
δήλωσε: «Ο ΙΣΑ δεν θα επιτρέψει να τε-
θεί σε κίνδυνο η τιμή και η αξιοπρέπεια 
του ιατρικού λειτουργήματος και του 
ιατρικού σώματος συλλήβδην, θα πρά-
ξει το καθήκον του όπως ορίζει ο Νόμος, 
εφόσον υπάρξουν σχετικές ευθύνες των 
ιατρών».

Ο ΙΣΑ αναμένει τα στοιχεία σχετικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις 
του Α. Φλώρου για να κινήσει άμεσα τις πειθαρχικές διαδικασίες σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί εμπλοκή μελών του

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει λά-
βει γνώση των σχετικών αναφορών 
που γίνονται στον τύπο για την υφ’ 
όρο απόλυση του καταδίκου, Α. Φλώ-
ρου, διότι ο κρατούμενος προσκόμι-
σε στο Δικαστικό Συμβούλιο σχετική 
βεβαίωση του Κέντρου Πιστοποί-
ησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που τον 
έκρινε ανάπηρο σε ποσοστό 70%. Επί 
της αρχής ο ΙΣΑ εκφράζει την πεποί-
θηση ότι οι ιατροί μέλη του ασκούν 
το λειτούργημα τους σύμφωνα με τον 
κώδικα της Ιατρικής Δεοντολογίας. Η 
άσκηση της ιατρικής είναι λειτούρ-

γημα που αποσκοπεί στη διατήρη-
ση, βελτίωση και αποκατάσταση της 
υγείας του ασθενούς. Ο ιατρός πρέ-
πει να τηρεί τον όρκο του Ιπποκρά-
τη, να ασκεί το έργο του σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει, 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός 
του, να αποφεύγει κάθε πράξη ή πα-
ράλειψη η οποία μπορεί να βλάψει 
την τιμή και την αξιοπρέπεια του ια-
τρού και να κλονίσει την πίστη του 
κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα. Σε 
κάθε περίπτωση ο ΙΣΑ τονίζει ότι αν 
υπάρξουν αποχρώσες ενδείξεις ενο-

χής μελών του για την συγκεκριμένη 
υπόθεση θα αναλάβει το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του ΙΣΑ την εκδίκαση και 
την τιμωρία των πειθαρχικών παρα-
πτωμάτων των μελών του Συλλόγου. 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πα-
τούλης δήλωσε: «Ο ΙΣΑ δεν θα επιτρέ-
ψει να τεθεί σε κίνδυνο η τιμή και η 
αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουρ-
γήματος, θα πράξει το καθήκον του 
όπως ορίζει ο Νόμος, εφόσον υπάρ-
ξουν σχετικές ευθύνες των ιατρών».

Ο ΙΣΑ θα εφαρμόσει τον νόμο αν υπάρξουν σχετικές ευθύνες μελών 
του στην περίπτωση της αποφυλάκισης του Α. Φλώρου
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά τη δια-
σφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, του 
επιστημονικού προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
στο νέο Οργανισμό (ΕΟΔΥ) και την παραμο-
νή όσων ιατρών το επιθυμούν, με το ισχύον 
εργασιακό καθεστώς. Το Δ.Σ του ΙΣΑ είχε συ-
νάντηση με εκπροσώπους των ιατρών του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίοι κατέθεσαν υπόμνημα 
με τις θέσεις τους, στο πλαίσιο της λειτουρ-
γίας του νέου Οργανισμού. Τονίστηκε η 
υψηλή κατάρτιση του επιστημονικού προ-
σωπικού και η καθοριστική συμβολή του, 
στο έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ και στην προστα-
σία της Δημόσιας Υγείας. Το επιστημονικό 
προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ και ειδικότερα το 

ιατρικό προσωπικό είναι αυτό που από την 
ίδρυση του οργανισμού έχει στηρίξει την 
εφαρμογή και την εξέλιξη σημαντικών δρά-
σεων και επιστημονικών πεδίων. Οι ιατροί 
του ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν αντιμετωπίσει κρίσεις 
Δημόσιας υγείας, ενώ συμμετείχαν ενεργά, 
στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 
που έπληξαν τη χώρα. Η διασφάλιση του 
δικαιώματος εργασίας στο νέο οργανισμό 
ΕΟΔΥ, όσων ιατρών το επιλέξουν ,με το ίδιο 
εργασιακό καθεστώς, πρέπει να προβλέπε-
ται και να κατοχυρώνεται ρητά στο προς 
ψήφιση νομοσχέδιο και να μην παραμείνει 
ως εκκρεμότητα ,με το χρονικό ορίζοντα 
των δύο ετών και τη διαδικασία έγκρισης 

υπηρεσιακών συμβουλίων, που οδηγεί έναν 
επιστημονικό κλάδο σε ομηρία και καλλιέρ-
γεια σχέσεων εξάρτησης από την εκάστοτε 
πολιτική ηγεσία. Σχολιάζοντας το θέμα, ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα 
εξής: «Ο ΙΣΑ δίνει καθημερινή μάχη για τα 
εργασιακά δικαιώματα των μελών του και την 
επαγγελματική και οικονομική τους επιβίωση. 
Θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα, για να διασφα-
λίσουμε την αξιοπρέπεια του γιατρού και να 
προστατέψουμε τον κλάδο από την αυθαιρεσία 
της πολιτικής ηγεσίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε 
καμία κυβέρνηση να οδηγήσει στην ανεργία 
και στη μετανάστευση το υψηλά καταρτισμένο 
επιστημονικό προσωπικό της χώρας.»

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επανέρχεται 
στο κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης από 
τους αρμόδιους φορείς της φονικής πυρκα-
γιάς καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες από 
τα μέλη μας, για απαράδεκτα λάθη στους 
χειρισμούς που συνετέλεσαν στην έκταση 
που έλαβε η τραγωδία.
Ο ΙΣΑ θέτει τα εξής κρίσιμα ερωτήματα:
1. Γιατί δεν λειτουργούσε το Κέντρο Εκτί-
μησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης Οξέων 
Συμβάντων του ΚΕΕΛΠΝΟ, το βράδυ της 
φονικής πυρκαγιάς; Ποιός αποφάσισε τη 
διακοπή της 24ωρης λειτουργίας του, στις 
12 Ιουλίου 2018 , μετά από 14 χρόνια λει-
τουργίας. Είχε ενημερωθεί για αυτή την 
απόφαση, ο Υπουργός Υγείας και η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας; Πώς 

είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κονδύλια, 
για να πληρωθούν οι εφημερίες των υπαλ-
λήλων, προκειμένου να συνεχίσει τη λει-
τουργία του το Κέντρο, και την ίδια ώρα να 
εξασφαλίζονται χρήματα, για τους μισθούς 
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, που μέχρι το 2017 ήταν θέσεις 
άμισθες;
2. Έγιναν από το ΚΕΕΛΠΝΟ, μετρήσεις του 
αέρα, για την αιθαλομίχλη και τον καπνό και 
ποια είναι τα αποτελέσματά τους; Γιατί δεν 
ενημερώθηκαν άμεσα, οι κάτοικοι των πλη-
γεισών περιοχών, για τα μέτρα προστασίας 
που έπρεπε να λάβουν; Γιατί το Υπουργείο 
Υγείας , έβγαλε οδηγίες, εννέα ημέρες μετά 
την πυρκαγιά, στις 31 Ιουλίου 2018, αφήνο-
ντας τους κατοίκους των περιοχών και τους 

εθελοντές εκτεθειμένους σε κινδύνους κατά 
τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα;
3. Έγιναν δειγματοληψίες νερού, στην πε-
ριοχή μετά την αποκατάσταση των αγωγών 
και των δικτύων ύδρευσης; Να δοθούν στη 
δημοσιότητα, τα στοιχεία από τις μετρήσεις 
καταλληλότητας.
Ο ΙΣΑ εκφράζει για άλλη μια φορά την οδύ-
νη του, για τους τραγικούς και άδικους θα-
νάτους των συμπολιτών μας και ζητά να 
αποδοθούν οι ευθύνες ,σε όσους με λάθη 
και παραλείψεις τους ,συνετέλεσαν στην 
έκταση που έλαβε η τραγωδία καθώς και σε 
όσους δεν προστάτεψαν τη δημόσια υγεία 
το επόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει απαράδεκτα λάθη και παραλείψεις, των αρμόδιων φορέων, 
στην αντιμετώπιση της φονικής πυρκαγιάς και στην προστασία της δημόσιας 
υγείας, το επόμενο χρονικό διάστημα

Η εσπευσμένη εντολή και έγκριση από το 
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γ. Μπα-
σκόζο, για τη διενέργεια ψεκασμών κατά 
κουνουπιών, κατ’ εξαίρεση από αέρος και 
εδάφους, με στόχο την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 
επιβεβαιώνει όσα καταγγέλλουν ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών και άλλοι φορείς που μι-
λούν για πλημμελή αντιμετώπιση ενός τόσο 
σοβαρού ζητήματος για τη δημόσια υγεία.
 
Έπρεπε να χαθούν 17 συνάνθρωποί μας μέ-
χρι σήμερα, να νοσήσουν εκατοντάδες και 
να εκδοθούν ταξιδιωτικές οδηγίες σε βάρος 
της χώρας μας στην καρδιά της τουριστικής 
σαιζόν, για να αντιληφθεί τη σοβαρότη-
τα του προβλήματος και να κινητοποιηθεί 
επιτέλους το Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο οι 
παρεμβάσεις σε αυτό το στάδιο που είναι 

πλέον επιβεβλημένες λόγω της έκτασης 
του προβλήματος, προκαλούν περιβαντο-
λογική επιβάρυνση, η οποία θα μπορούσε 
να είχε αποφευχθεί εάν είχαν εφαρμοστεί 
εγκαίρως αποτελεσματικά προγράμματα 
καταπολέμησης των κουνουπιών.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνον την Κεντρι-
κή Μακεδονία, για την οποία δόθηκε έγκρι-
ση για ψεκασμούς από αέρος κι εδάφους. 
Αφορά και την Αττική, στην οποία έχουν 
εμφανιστεί δεκάδες κρούσματα. Το Υπουρ-
γείο Υγείας και η Γενική Γραμματεία Δημό-
σιας Υγείας οφείλουν να ζητήσουν από τη 
σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής 
να πράξει όσα απαιτούνται, για να αντιμε-
τωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα που 
ταλαιπωρεί τους κατοίκους πολλών Δήμων. 
Από την άλλη, η έστω και με καθυστέρηση 

κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, 
επιβεβαιώνει ότι ήταν πολύ σωστή η άπο-
ψη που διατύπωσαν ο Ι.Σ.Α. και η ΚΕΔΕ που 
ζήτησαν με δημόσια ανακοίνωσή τους να 
εφαρμοστεί έκτακτο σχέδιο δράσης για την 
αντιμετώπιση των κρουσμάτων λοίμωξης 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
 
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας οφεί-
λει αφενός να συνεργαστεί με τους Δήμους 
σε όλη τη χώρα, προκειμένου να υπάρξει 
μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης 
του πληθυσμού για τα ατομικά μέτρα προ-
στασίας από τα κουνούπια. Αφετέρου, είναι 
πλέον υποχρεωμένη να εποπτεύσει η ίδια 
ότι οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν με 
τον πιο ορθό επιστημονικά τρόπο.

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει την αποτυχημένη διαχείριση του ζητήματος των 
ψεκασμών κατά των κουνουπιών με αποσπασματικές δράσεις που προκαλούν 
περιβαντολογική επιβάρυνση

Ο ΙΣΑ ζητά τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, του επιστημονικού προσωπικού 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, στο νέο Οργανισμό (ΕΟΔΥ)
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 
21-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 
21-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
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 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
Για το Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο ΔΗ.Κ.Ι – Ι.Σ.Α., οι εκλογές της 21ης – 22ης Οκτωβρίου 2018 είναι οι κρισιμότερες 
από την εποχή της μεταπολίτευσης, γιατί διεξάγονται σε μία περίοδο, όπου ο χώρος της Δημόσιας Υγείας, αλλά 
και το λειτούργημα των ιατρών συνεχίζουν να βρίσκονται στο κρεβάτι του «Προκρούστη». 

Το «Μακελειό» στο χώρο της υγείας, οδηγείται στην κορύφωσή του.

Οι σύγχρονοι «Εφιάλτες» που συγκροτούν τη σημερινή Πολιτική Ηγεσία του «Υπουργείου Υγειοκτονίας και Κοι-
νωνικής Αναλγησίας», συνεχίζουν ακάθεκτοι ,να παίζουν ύποπτο παιχνίδι στις πλάτες του Ελληνικού Λαού και 
των Λειτουργών της Υγείας, παραδίδοντας την υγεία στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και οδηγώντας τον 
Έλληνα γιατρό ,στην εξαθλίωση και στη μετανάστευση.

Ως παράταξη την τετραετία που λήγει συνεχίσαμε να πολεμούμε την αναξιόπιστη, αφερέγγυα, ξενόδουλη Πο-
λιτική Ηγεσία του «Υπουργείου Υγείας» καθώς και διοικήσεις όπως του ΕΟΠΥΥ κ.α., οι οποίες πλαισιωμένες από 
ομάδες κολλητών, σοφών και κολαούζων της εκάστοτε εξουσίας, κατάφεραν να οδηγήσουν σε κατάρρευση τη 
Δημόσια Υγεία ,βορά στα καρτέλ της υγείας που έχουν αλώσει το χώρο. 

Το ίδιο πράξαμε με τα συναφή Υπουργεία, όπως των Οικονομικών, Εργασίας, εξαντλώντας κάθε αγωνιστικό και 
ένδικο μέσο, με αρκετά θετικά αποτελέσματα. 

Σήμερα, με την Ελλάδα στο σφυρί και την Υγεία στον Καιάδα, αποδομείται ό,τι απέμεινε από το ΕΣΥ και την Π.Φ.Υ., 
ενώ τα Δημόσια Νοσοκομεία, με τις αποδοχές των ιατρών, σε απαράδεκτα επίπεδα, οδηγούνται σε λειτουργική 
κατάρρευση. 

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Ιατροί εργάζονται ουσιαστικά για να πληρώνουν τους φόρους και τις ασφαλιστικές 
εισφορές ενώ οι Νέοι Ιατροί βρίσκονται σε πλήρη αποκλεισμό, εξωθούμενοι κατά χιλιάδες στη μετανάστευση. 

Χρειαζόμαστε ισχυρή συνδικαλιστική εκπροσώπηση, αποφασισμένη να συνεχίσει τους αγώνες και συσπειρωμέ-
νη γύρω από τους Ιατρικούς Συλλόγους, να κάνουμε την υπέρβαση και να υποχρεώσουμε τους εκάστοτε κυβερ-
νώντες, να ενεργήσουν με βάση το συμφέρον της Δημόσιας υγείας, προς όφελος του ασθενή και του ιατρικού 
κλάδου , όπως πολλές φορές ως Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο πετύχαμε. 

Εκπροσωπούμε και με την ψήφο εμπιστοσύνης σας ,θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε το σύνολο των ιατρών, 
που κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, δίνουν τη μάχη της επιστημονικής και επαγγελματικής τους επι-
βίωσης. 

Επιλέξαμε το δρόμο των αγώνων, και των κινητοποιήσεων σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα διαθέσιμα μέτρα και 
θα συνεχίσουμε να πολεμάμε τις τακτικές πλήρους απαξίωσης του ρόλου και της συνεισφοράς των Ελλήνων 
ιατρών και των Ιατρικών Συλλόγων στο χώρο της υγείας, και στο πεδίο της Κοινωνικής Προσφοράς, από όπου 
αυτές και εάν προέρχονται.

Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο-ΔΗ.Κ.Ι. ΙΣΑ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενωμένοι σε τρία μέτωπα: 

-	 Δυναμική	διεκδίκηση	λύσεων	στα	επιδεινωθέντα	
	 προβλήματά	μας
-	 Οργάνωση	αρραγούς	γραμμής	άμυνας,	ενάντια	στη	συνεχιζόμενη	λαίλαπα,	
	 για	να	διατηρήσουμε	τα	κεκτημένα	ετών,	που	με	αγώνες	κατοχύρωσε	το	Ιατρικό	Κίνημα.	
-	 Διασφάλιση	της	επαγγελματικής	αξιοπρέπειας	και	της	οικονομικής	επιβίωσης	των	γιατρών	της	Αθήνας

Κεντρικός στόχος και επιδίωξή μας είναι να βάλουμε φραγμό, στα σχέδια του σιδηρόφρακτου Υπουργείου Υγείας και του 
θνησιγενούς ΕΟΠΥΥ, ώστε να αποτρέψουμε την ολοκλήρωση του σφαγιασμού της Δημόσιας Υγείας και να οδηγηθούμε 
σε ένα φορέα Π.Φ.Υ. με ελεύθερη επιλογή ιατρού, από τον ασθενή κατά πράξη και περίπτωση, καθώς και συμμετοχή όλων 
των ιατρών που θα το επιλέξουν. 

Θα παραμείνουμε αλληλέγγυοι και συμπαραστάτες στο πλευρό των Νοσοκομειακών Ιατρών που κάτω από άκρως αρνητι-
κές συνθήκες, αποδεικνύονται στυλοβάτες σε αυτό που απέμεινε από το ΕΣΥ, αμειβόμενοι με ψιχία, καθώς και στο πλευρό 
των Νέων Ιατρών που από τα εξοντωτικά μέτρα και την ανεργία, ωθούνται κατά χιλιάδες στη μετανάστευση

Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, ενάντια στις αποτρόπαιες πολιτικές, ώστε να μπει φραγμός στον επαγγελματικό αφανισμό 
χιλιάδων Ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών,- θύματα των πειραματισμών του ΕΟΠΥΥ, του ΠΕΔΥ και τώρα των ΤΟ.Μ.Υ-, οι 
οποίοι οδηγούνται στην οικονομική εξαθλίωση, με μια σειρά από φοροεισπρακτικά παράλογα και άδικα μέτρα. 

Θα συγκρουστούμε με την εξουσία σε όλα τα επίπεδα, όπως μέχρι σήμερα το πράττουμε με συνέπεια και αγωνιστικότητα.

Η επιλογή των αγώνων και των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο, για Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο- ΔΗ.Κ.Ι. ΙΣΑ, θα συ-
νεχιστεί και θα επιταθεί σε συνεργασία πάντα με Ιατρικούς Φορείς, Κοινωνικούς και Χρήστες Υγείας, όπως το πράττουμε 
μέχρι σήμερα. 

Ως Παράταξη Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο-ΔΗ.Κ.Ι. ΙΣΑ που επί 34 χρόνια μας εμπιστεύεστε με την ψήφο σας καταγγείλαμε 
τις αναρίθμητες στρεβλώσεις του Συστήματος Υγείας, με αγώνες, κινητοποιήσεις, καταλήψεις και αναρίθμητες δικαστικές 
προσφυγές, πετυχαίνοντας αρκετά,- μόνο την τετραετία που λήγει οι παρεμβάσεις μας υπερβαίνουν τις 1200 και υπάρχει 
η δυνατότητα να αναζητηθούν μέσα από την ιστοσελίδα του Ι.Σ.Α-. 

Υπεύθυνοι για τα διαιωνιζόμενα προβλήματα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης από τις Μνημονιακές Κυβερνήσεις και 
των ιατρικών φορέων που τις στηρίζουν, προκειμένου κάθε πρόβλημα να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του και όχι κατ’ εντολή 
των Δανειστών. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μόνο Όλοι Μαζί με αγώνες και θυσίες θα ξεπεράσουμε τα σημερινά αδιέξοδα και θα δώσουμε ελπίδα και προοπτική για 
ένα καλύτερο αύριο. Ψηφίζουμε για να αποτρέψουμε την περαιτέρω υποβάθμιση της υγείας του Λαού και του Ιατρικού 
Λειτουργήματος, καθώς και την ταφόπλακα που επιχειρούν να βάλουν στη Δημόσια Υγεία, με αποτέλεσμα να εγγίζουμε τα 
πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας να μη λείψει κανείς από τις κάλπες των εκλογών 
και να μην ξεχνάτε: «Η Δημοκρατία είναι προσκλητήριο παρόντων και ΟΧΙ Κοιμητήριο Απόντων». 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΔΗ.ΚΙ. Ι.Σ.Α.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑΤΡΟΥ
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ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Ως Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο ΔΗ.ΚΙ.- Ι.Σ.Α. θα συνεχίσουμε τον αγώνα που δώσαμε 
απέναντι στα οκτάχρονα υγειοκτόνα μέτρα που οδήγησαν την Υγεία στον Καιάδα και τούτο 
ανεξαρτήτως Κυβερνήσεων, σημειώνοντας σημαντικές υπέρ των γιατρών αποφάσεις και 
λύσεις. 

Ο Κυβερνητικός πανηγυρισμός της Κυβέρνησης ότι επετεύχθη καθαρή έξοδος, είναι ανέξοδος και 
δεν έχουμε αυταπάτες στο που βρισκόμαστε και που πάμε και οφείλουμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι. 
Εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί στις θέσεις και προτάσεις μας και δεν πρόκειται να υποστείλουμε 
τη σημαία του αγώνα σε όλα τα μέτωπα ενάντια: 

• Στο μεταμνημονιακό οδοστρωτήρα, που ισοπεδώνει ότι απέμεινε στον πολύπαθο χώρος της υγείας.

• Σε ολοκληρωτικού και αυταρχικού τύπου πολιτικές υγείας. 

• Στον εμπαιγμό λειτουργών Υγεία και Ασφαλισμένων από αλληλοδιάδοχες Κυβερνήσεις. 

• Στους μισθούς πείνας για νοσοκομειακούς και ειδικευόμενους γιατρούς. 

• Σε αντιδημοκρατικές και υγειοκτόνες αποφάσεις και μέτρα, ερήμην των κοινωνικών εταίρων. 

• Σε πρακτικές που οδηγούς Νέους Γιατρούς στην ανεργία, υποαπασχόληση και μετανάστευση. 

• Στην κακομεταχείριση του ελεύθερου επαγγελματία γιατρού, σε όλα τα επίπεδα. 

• Στο θνησιγενή ΕΟΠΥΥ, γιατί απεδείχθη αναποτελεσματικός για να παρέχει υπηρεσίες υγείας σε 9 

εκατομμύρια πολιτών και σε ιατρική του δεκαλέπτου, ευτελίζοντας την αμοιβή του γιατρού, η οποία 

καταβάλλεται του «Αγίου Ποτέ». 

• Στη φάμπρικα των επαίσχυντων συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ, μόνη καθαρή και δίκαιη λύση η σύναψη 

συλλογικής σύμβασης κατά πράξη και περίπτωση για όλους. 

• Στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, που καθιερώθηκε στοχεύοντας στη μείωση των δαπανών, 

αγνοώντας τις παραμέτρους της  ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

• Στα πλαφόν στη συνταγογράφηση και παραπεμπτικογραφία. 

• Στα Rebate και τα Clawback. 

• Στο ΠΕΔΥ και τις ΤΟ.Μ.Υ., που αποτελούν έμπνευση «ευθανασίας» της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας. 

• Στη λεηλασία του ΕΦΚΑ με τις εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές. 

• Στη φοροκαταιγίδα και τη στοχοποίηση των γιατρών στο παιχνίδι του αποπροσανατολισμού της 

κοινής γνώμης. 

Στις προτεραιότητές μας στο χώρο των γιατρών είναι: 

• Μεταρρύθμιση από μηδενική βάση, άμεση απόδοση δεδουλευμένων, τρεχουσών και 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς εκβιασμούς και καθυστερήσεις. 

• Συλλογικές συμβάσεις με τη συμμετοχή όλων των γιατρών χωρίς οικονομική επιβάρυνση και 

παράλληλα αξιοπρεπή αμοιβή για το γιατρό. 

• Λογική φορολόγηση και ασφαλιστικές εισφορές των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών. 

• Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και μισθοί αξιοπρέπειας για τους στυλοβάτες του ΕΣΥ 

Νοσοκομειακούς γιατρούς, Εδικούς και Ειδικευόμενους. 

• Απεριόριστη μέριμνα για τα προβλήματα των Νέων Γιατρών.
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ-ΑΣΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 
του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
*ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΛΑΔΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΕΙΔΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΝΕΤΖΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΟΚΚΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

* Ο Υποψήφιος Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έχει ανάγκη σταυρού για να εκλεγεί.
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ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΟΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΖΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΟΦΟΚΛΗ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 21/22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο-ΔΗ.Κ.Ι. ΙΣΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΡΕΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
Μέλη
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΜΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΨΑΡΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
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Η	ΥΓΕΙΑ	και	Η	ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ	ΑΣΘΕΝΩΝ	και	ΓΙΑΤΡΩΝ	
ΕΙΝΑΙ	ΑΓΑΘΑ	ΠΟΥ	ΔΕΝ	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ

Οι προηγούμενες εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβρη του 2014, όταν είχε 
ήδη προηγηθεί μια 4ετία συστηματικής απαξίωσης και αποδιοργάνωσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. 
Οι δημόσιες δαπάνες υγείας βρέθηκαν σε «ιστορικό χαμηλό» (4,6% του ΑΕΠ το2014 από 6,8% το 2009) και 
η δημόσια περίθαλψη είχε συρρικνωθεί δραματικά με προφανή στόχο την «παθητική ιδιωτικοποίηση» του 
ΕΣΥ, τη μετακύλιση του κόστους υγειονομικής φροντίδας στον πολίτη και την εκχώρηση «ζωτικού χώρου» 
στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η συνειδητή προσπάθεια διάλυσης των δημόσιων δομών ΠΦΥ στα 
αστικά κέντρα, οι χιλιάδες απολύσεις γιατρών που πραγματοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με συνεργό τον 
τότε υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ουσιαστικός αποκλεισμός των ανασφά-
λιστων πολιτών από την πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας, δημιούργησαν κλίμα εργασιακής ανασφάλειας και 
αβεβαιότητας για το μέλλον της δημόσιας περίθαλψης καθώς και μαζικής μετανάστευσης εξειδικευμένου και 
πολύτιμου για τη χώρα ιατρικού δυναμικού. 

To ΜΕΤΩΠΟ αγωνίστηκε την περίοδο αυτή, θέτοντας ως κεντρική προτεραιότητα την καθολική κάλυψη 
υγείας και την εγγυημένη πρόσβαση όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις στο ΕΣΥ, τη στήριξη της δημόσιας 
περίθαλψης, την ενίσχυση των νοσοκομείων με ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, την ενίσχυση των αυτο-
απασχολούμενων κλινικών και εργαστηριακών γιατρών, την αντιστροφή της καταστροφικής πολιτικής των 
απολύσεων. Αγωνίστηκε εναντίον της κατάργησης οργανικών κλινών, θέσεων προσωπικού, κλινικών, τμημά-
των ή και ολόκληρων νοσοκομείων, της συνεχούς περικοπής των δημόσιων δαπανών υγείας, της ανεργίας 
και μαζικής φυγής των νέων γιατρών στο εξωτερικό. Στην Πρωτοβάθμια , οι αγώνες του συνδικαλιστικού κι-
νήματος με πρωτοπόρες τις δυνάμεις του Αγωνιστικού Μετώπου είχαν ως αποτέλεσμα να παραμείνουν ακό-
μα σε λειτουργία , αν και προβληματική , πολλά πολυιατρεία του τ. ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ. Η δικαίωση των δικαστικών 
προσφυγών είχε σαν συνέπεια την επάνοδο εκατοντάδων γιατρών που στηρίζουν το σύστημα. Μετά το 2015 
-και μέχρι πρόσφατα- η χώρα βάδισε τον επώδυνο δρόμο ενός ακόμη μνημονίου, με σκληρή επιτήρηση από 
τους δανειστές. Η λήψη μέτρων για την ανακούφιση και ανόρθωση μιας καθημαγμένης κοινωνίας αποδείχθη-
κε δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και φτωχοποίησης των 
αδύναμων στρωμάτων, λιτότητας, ένδειας πόρων και αυστηρής δημοσιονομικής επιτροπείας. Η ψήφιση του 
ασφαλιστικού νόμου και οι υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις των αυτοαπασχολούμενων 
γιατρών, δημιούργησαν συνθήκες έντασης και σφοδρών αντιδράσεων λόγω αφαίμαξης των εισοδημάτων και 
συνέχισης του άδικου μέτρου του clawback που εξανεμίζει τα έσοδα των μικρών εργαστηρίων. Ομως η οικο-
νομική κρίση και τα Μνημόνια κατέδειξαν με τον πιο κραυγαλέο τρόπο και την αναμέτρηση των δύο κόσμων 
και των δυο οικονομικών μοντέλων: από τη μία πλευρά η αντίληψη της ανθρωποκεντρικής και κοινωνικά 
ισόρροπης ανάπτυξης και από την άλλη πλευρά η αντίληψη του ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Η επιλογή 
της σημερινής κυβέρνησης να καλύψει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων και να εξα-
σφαλίσει τη δωρεάν φροντίδας τους από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας όχι μόνο δεν ήταν τυχαία, αλλά εντάσ-
σεται ακριβώς στην αριστερή αντίληψη της ανθρωποκεντρικής και κοινωνικά ισόρροπης ανάπτυξης της 
ελληνικής κοινωνίας. Στην ίδια αντίληψη εντάσσονται και οι προσλήψεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε 
μόνιμο και επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και έδωσαν δυνατότητα απασχόλησης 
σε νέους γιατρούς. Παρά ταύτα τα κενά στη στελέχωση Νοσοκομείων και ΚΥ συνεχίζουν να είναι μεγάλα και 
παραμένει επιτακτική ανάγκη η προκήρυξη 6000 θέσεων μόνιμων γιατρών για την πλήρη σταθεροποίηση 
και αναβάθμιση του ΕΣΥ. Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η νεοφιλελεύθερη αντίληψη της ΝΔ, η οποία στηρίζει 
απροκάλυπτα τους μεγάλους Ιατρικούς Ομίλους, τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και τις αλυσίδες Διαγνωστικών 
Εργαστηρίων που ζητούν «απασχολήσιμο» ιατρικό προσωπικό, ενώ θεωρεί ως περιττές τις δημόσιες δαπάνες 
υγείας και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ευρύτερο δημόσιο σύστημα υγείας. Η αλλαγή στην ΠΦΥ 
είναι στα πρώτα της βήματα, οι νέες δημόσιες δομές(ΤΟΜΥ) αναπτύσσονται με δυσκολίες, προωθούν όμως 
μια νέα φιλοσοφία με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας. Η εύλογη αβεβαιότητα για την προοπτική 
των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, οι αμοιβές και η ιατρική μετανάστευση αποτελούν βασικούς 
λόγους της μειωμένης προς παρόν ανταπόκρισης στις προκηρύξεις για τις ΤΟΜΥ. Ανάλογη δυσκολία έχει 
προκύψει και στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς γιατρούς, ενώ η συλλογική σύμβαση με τον 
ΠΙΣ για τους γιατρούς ειδικοτήτων βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, χωρίς να έχει να αποδώσει ακόμα 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ψήφιση νέας, σύγχρονης Ιατρικής Νομοθεσίας αποτελεί θετική εξέλιξη, 
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διότι ο νόμος 4512/18 προέκυψε μετά από προτάσεις Γενικών Συνελεύσεων του ΠΙΣ και αντικατέστησε πα-
ρωχημένους νόμους της εποχής του Μεταξά και Παπάγου. Τέλος, η ηλεκτρονική διασύνδεση των Ιατρικών 
Συλλόγων με τον ΠΙΣ έλαβε επίσης νομοθετική κατοχύρωση και αποτελεί σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού 
στη διαχείριση δεδομένων και την παροχή στοιχείων σε Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών, καθώς και σε 
Ανεξάρτητες Αρχές, όπως η ΕΛΣΤΑΤ. Σε όλες τις παραπάνω ενέργειες εκδηλώθηκε σφοδρή αντίδραση από το 
«νεοφιλελεύθερο στρατόπεδο» που επικρατεί σε ορισμένους Ιατρικούς Συλλόγους, με προφανώς μικροπολι-
τική–και συχνά προσωπική- σκοπιμότητα, αποσκοπώντας να ακυρώσει κάθε θετική ενέργεια, πολλές φορές 
με απαράδεκτες μεθοδεύσεις. Δυστυχώς ορισμένοι Ιατρικοί Σύλλογοι, αντί ναυπηρετήσουν θεσμικά την υπε-
ράσπιση των ιατρικών συμφερόντων, λειτούργησαν απροκάλυπτα ως πολιτικός βραχίονας της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Η σθεναρή και τεκμηριωμένη στάση που κράτησαν οι προοδευτικές παρατάξεις στον ΠΙΣ 
έθεσε στο περιθώριο αυτές τις «ασύμμετρες» αντιδράσεις που δεν εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες και τα 
δίκαια αιτήματα της πλειονότητας των γιατρών της χώρας.

Το Ενωτικό Ιατρικό Συνδικαλιστικό Κίνημα είναι αναγκαίο να διεκδικήσει:
1. Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της υγείας, ώστε να προσεγγίσει με ταχείς ρυθμούς τους Ευ-
ρωπαϊκούς μέσους όρους. Μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα και τις διαγνωστικές εξετάσεις, με στόχο οι 
Ιδιωτικές Δαπάνες Υγείας των πολιτών να βαίνουν σταδιακά μειούμενες.

2. Βελτίωση της μεταρρύθμισης της  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας, με πλήρως στελεχωμένες δημόσιες 
δομές που αναπτύσσονται στις γειτονιές και παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες που κατοι-
κούν στη χώρα. Διασφάλιση πως οι συμβάσεις των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού που προσλήφθη-
καν στις ΤΟΜΥ θα συνεχιστούν και θα υπάρξει εξομοίωση με το εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς του 
ΕΣΥ,με ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

3. Να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς η προκήρυξη των θέσεων ειδικών γιατρών για τα ΚΥ και να 
υπάρξει έγκαιρη μέριμνα για τη στελέχωση των ΚΥ με ιατρικό δυναμικό, με τις αναγκαίες ρυθμίσεις που πρέ-
πει να γίνουν ώστε να μην εμφανιστούν προβλήματα λειτουργίας μετά την 31/12/2018.Να μην υπάρξουν 
αποχωρήσεις από τα ΚΥ, μέχρι την ολοκλήρωση και επαρκή λειτουργίας του συστήματος. Να εφαρμοστεί 
υποχρεωτικά η ήδη ψηφισμένη νομοθεσία για τη συμμετοχή όσων γιατρών της ΠΦΥ επιθυμούν να ενταχθούν 
στις λειτουργίες των νοσοκομείων, ειδικά των γιατρών χειρουργικών ειδικοτήτων και ειδικοτήτων με επεμβα-
τικό ή εργαστηριακό μέρος. Εξομοίωση των γιατρών ΠΑΑ της ΠΦΥ με τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

4. Ενδυνάμωση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού χωρίς να τίθενται εμπόδια στην πρόσβαση των 
πολιτών που παραπέμπονται σε γιατρούς ειδικοτήτων ή άλλες δημόσιες δομές υγείας. Αμεση κατάργηση 
του θεσμού του Gatekeeping. Διασφάλιση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 
των γιατρών που υπηρετούν το θεσμό. 

5. Συλλογικές συμβάσεις μέσω του ΠΙΣ με όλους τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς ειδικοτήτων που 
το επιθυμούν, με όρους που σέβονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα και διευκολύνουν την 
επαγγελματική επιβίωση όλων και ειδικά των νέων γιατρών. Ομοίως θεσμοθέτηση συλλογικής σύμβασης και 
για τους οικογενειακούς γιατρούς.

6. Επέκταση των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης στο μέγιστο δυ-
νατό εύρος περιπτώσεων και παράλληλη θέσπιση επιστημονικού και αυστηρού ελέγχου προστασίας των 
δημόσιων πόρων. Καμία ανοχή στη διαφθορά και δίκαιος έλεγχος με θεσμικό τρόπο.

7. Δυνατότητα πιστοποίησης και συνεργασίας αυτοαπασχολούμενων γιατρών με τις δημόσιες δομές ΠΦΥ, 
αξιοποιώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και την κάρτα υγείας.

8. Ο Υγειονομικός Χάρτης, δηλαδή η καταγραφή για τις ανάγκες σε δομές και προσωπικό βάσει γεωγραφι-
κών και επιδημιολογικών δεδομένων, πρέπει να καθορίσει τον αριθμό προσλήψεων γιατρών και υγειονομι-
κού προσωπικού. Μελέτη των αναγκών στις περιφέρειες και στους δήμους με αναβάθμιση των δημόσιων 
εργαστηρίων. Κίνητρα σε νέους γιατρούς για απόκτηση ειδικότητας γιατρού εργασίας, με ανάλογη επαγγελ-
ματική κατοχύρωση.

9. Αποκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ στα επίπεδα που συμφωνή-
θηκαν με την κλαδική σύμβαση, όπως αποφάσισε και το ΣτΕ. Το μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ αποτελεί 
θέμα αρχής για την παράταξη μας.

10. Στοχευμένες προσλήψεις μόνιμων γιατρών για κάλυψη των αναγκών επαρκούς λειτουργίας των νοσο-
κομείων, ΚΥ και δομών ΠΦΥ.

11. Η Πλήρης και Αποκλειστική Απασχόληση οφείλει να αποτελεί εφεξής τη μοναδική εργασιακή σχέ-
ση για το ΕΣΥ και όλο το δημόσιο σύστημα υγείας και είναι ανάγκη να διασφαλιστεί παρέχοντας αξιοπρεπείς 
αμοιβές και συνθήκες εργασίας. Χωρίς βιώσιμο δημόσιο σύστημα δεν υπάρχει λειτουργικός χώρος για την 
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επαγγελματική ύπαρξη αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων.

12. Κάλυψη αστικής ευθύνης για όσους εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και θεσμοθέτηση Προ-
δικαστικού Συμβουλίου σε περιπτώσεις αστικών ή ποινικών προσφυγών σε βάρος γιατρών του Δημόσιου ή 
Ιδιωτικού τομέα.

13. Ασκηση πίεσης από τους υγειονομικούς φορείς για την ταχεία απόδοση συντάξεων από το ΤΣΑΥ.

14. Τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και προστασία επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων μέσα 
από συλλογικές συμβάσεις για τους έμμισθους γιατρούς που εργάζονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας, 
με απόδοση ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών.

15. Διασφάλιση όρων ώστε οι πανεπιστημιακοί και στρατιωτικοί γιατροί να μπορούν να ασκούν το 
εκπαιδευτικό και ιατρικό έργο τους, με αξιοπρεπές ειδικό μισθολόγιο και σχέση ΠΑΑ. 

16. Ο διαχωρισμός των κωδικών και η επαναφορά των πληθυσμιακών κριτηρίων στην ίδρυση και λειτουργία 
διαγνωστικών κέντρων ήταν σίγουρα μια θετική εξέλιξη , που όμως δεν αρκεί. Συλλογικές συμβάσεις για 
τους εργαστηριακούς γιατρούς, με πλαφόν στην εκτέλεση των εξετάσεων και κατάργηση του rebate 
και του clawback. Στηρίζουμε τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εργαστηρίων και δεν θα επιτρέψου-
με την υπαλληλοποίηση από μεγάλους ομίλους των αξιόλογων συναδέλφων που με κόπο και εντιμότητα 
έχτισαν εργαστήρια και προσέφεραν στην υγεία των ασφαλισμένων. Αμεση αύξηση του προϋπολογισμού 
του ΕΟΠΥΥ με ταυτόχρονο ηλεκτρονικό έλεγχο για όλους. Αμεση πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών του 
δημοσίου.

17. Αξιοποίηση κάθε δυνατότητας χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ ή άλλοι πόροι) για νέους επιστήμονες και 
συνεταιριστικές προσπάθειες γιατρών.

18. Οι νέοι γιατροί και οι ειδικευόμενοι βιώνουν τα τελευταία χρόνια την αβεβαιότητα και βλέπουν ένα 
σκοτεινό μέλλον να καλύπτει τα όνειρα τους. Είναι ανάγκη ν́  ανοίξουν θέσεις, ώστε νέοι γιατροί να στε-
λεχώσουν μαζικά τις δημόσιες δομές του συστήματος με μόνιμη εργασιακή σχέση.

19. Η εκπαίδευση-ειδίκευση των γιατρών απαιτεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις από τις Κλινικές και τα ΚΥ 
με πρόγραμμα εκπαίδευσης, έλεγχο και αξιολόγηση επάρκειας των εκπαιδευτικών κέντρων.

20. Η δια βίου εκπαίδευση των γιατρών πρέπει ν́  αποτελέσει υποχρέωση της πολιτείας και ν́ απεξαρτηθεί 
από τον εναγκαλισμό των φαρμακευτικών εταιρειών.

21. Η Ομοιοπαθητική, σαν εναλλακτική μέθοδος θεραπείας , να ασκείται μόνο από γιατρούς μετά από 
εκπαίδευση και πιστοποίηση , υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και του οικείου ιατρικού συλλόγου.

22. Κατάργηση του Ν.3919 , που επέτρεψε την ασύδοτη και ανεξέλεγκτη άσκηση της ιατρικής, με συνέπεια 
τη γιγάντωση του μεγάλου ιδιωτικού τομέα.

Η	ενότητα	όλων	των	κλάδων	των	εργαζομένων	γιατρών,	μισθω-
τών	και	αυτοαπασχολούμενων,	με	σκοπό	τη	διασφάλιση	της	

αξιοπρεπούς	άσκησης	του	Ιατρικού	επαγγέλματος	και	προτεραι-
ότητα	την	ποιοτική	πρόσβαση	όλων	των	κατοίκων	της	χώρας	σε	
δωρεάν	αναβαθμισμένες	υπηρεσίες	υγείας,	αποτελούν	το	μόνο	

δρόμο	επιβίωσης	για	το	ιατρικό	σώμα.
Συνάδελφοι	

στις	εκλογές	του	ΙΣΑ	21&22	Οκτώβρη	να	κάνουμε	την	ανατροπή	
και	να	ανοίξουμε	το	δρόμο	για	την	προάσπιση	της	υγείας	και	της	
αξιοπρέπειας	μας.	Να	δώσουμε	ένα	διαφορετικό	νόημα	στην	

καθημερινή	πάλη,	την	ενότητα	και	την	πραγματική	δημοκρατία	
στα	συλλογικά	μας	όργανα.

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ	ΜΕΤΩΠΟ	ΓΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΪΕΡ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του ΜΑΞ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΕΜΙΔΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΙΘΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΑΝΩΛΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΧΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΘΩΜΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΙΑΝΙΔΟΥ ΛΗΔΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΤΟΒ ΟΚΣΑΝΑ του ΟΛΕΞΑΝΤΡ
ΦΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΧΡΟΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΪΕΡ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του ΜΑΞ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΑΓΚΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΚΟΡΤΖΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΕΜΙΔΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΙΘΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ	ΜΕΤΩΠΟ	ΓΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Αντιπρόεδρος
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Μέλη
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΚΑΦΙΔΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΑΝΩΛΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΧΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΘΩΜΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΙΑΝΙΔΟΥ ΛΗΔΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΚΑΦΙΔΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΑΤΟΒ ΟΚΣΑΝΑ του ΟΛΕΞΑΝΤΡ
ΤΖΟΥΝΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΦΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΦΩΤΕΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΧΡΟΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Δίνουμε δυναμικό παρόν στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων

Ψηφίζουμε ΔΗΠΑΚ
Συνάδελφε, εργαζόμενε γιατρέ
Απευθυνόμαστε σε σένα που δικαιολογημένα οργίζεσαι με την κατάσταση που βιώνεις. Γιατί δεν σου αξίζει:
•Η ανασφάλεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, άλλοτε επικουρικός, άλλοτε με μπλοκάκι και άλλοτε άνεργος
•Οι ατελείωτες εφημερίες για να βγαίνει ένας μισθός
•Ως ειδικευόμενος να καλύπτεις τις διογκούμενες ελλείψεις των Δημόσιων νοσοκομείων και των ΚΥ σε βάρος της ζωής, 
της υγείας σου και της ουσιαστικής σου εκπαίδευσης 
•Ως ειδικευμένος γιατρός να παλεύεις μέχρι την συνταξιοδότηση με εφημερίες, ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού 
•Ως αυτοαπασχολούμενος να βιώνεις την πίεση του άνισου ανταγωνισμού από τους ομίλους και τα πολυϊατρεία, τους 
νόμους της ζούγκλας της “αγοράς”, τις εξευτελιστικές συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ, τη φοροεπιδρομή και τις αυξημένες ασφα-
λιστικές εισφορές που εξανεμίζουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σου.

Απευθυνόμαστε σε σένα που αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται ρήξη με την ανάπτυξη που υπηρετεί τους επιχειρηματικούς 
ομίλους. Γιατί απαιτεί ακόμα πιο “φθηνούς” γιατρούς και ασθενείς. Γιατί οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας – γιατρών 
και ασθενών – αποτελούν “κόστος” για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή η ανάπτυξη είναι η “μήτρα” 
που αναπαράγει και επιδεινώνει τα προβλήματα.  Εφάρμοσε λοιπόν αυτό που έχεις μάθει στην άσκηση της ιατρικής. Να 
θεραπεύεις την αιτία. Τα “συμπτώματα” όσο και αν “αντιμετωπίζονται”, επανέρχονται με επιδείνωση και “επιπλοκές”.  Η 
ζωή που μας αξίζει θα έρθει μόνο μέσα από το δικό μας αγώνα. Μπορούμε να τους σταματήσουμε μπορούμε να τους 
ανατρέψουμε. Στήριξε τη ΔΗΠΑΚ, ισχυροποίησε τη δική σου φωνή στους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ.

Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΔΗΠΑΚ βρέθηκαν στη πρώτη γραμμή της πάλης για το ασφαλιστι-
κό, τις συντάξεις, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων την ανάσχεση απολύσεων. Έδωσαν και δίνουν την μάχη για την 
απόσπαση κατακτήσεων που θα ανακουφίζουν από τα οξυμένα προβλήματα. Με συνέπεια είχε σταθερό μέτωπο απένα-
ντι στον πραγματικό αντίπαλο, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα “πολύχρωμα” πολιτικά τους στηρίγματα. 
Αποκάλυψε  τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και τα μέτρα των Κυβερνήσεων. Με κριτήριο να είναι “μπροστά οι λαϊκές 
ανάγκες” αντιπαρατέθηκε με τη συναίνεση, το συμβιβασμό και την αναμονή που συστηματικά καλλιεργούν από κοινού 
η Κυβέρνηση, η “αντιπολίτευση” και οι ηγεσίες των ΙΣ. 

Μπορούμε με την οργάνωση και τον αγώνα μας να δημιουργήσουμε προοπτική νίκης. Να αποτελέσουμε μέρος του 
εργατικού – λαϊκού κινήματος  για να φέρουμε πιο κοντά τη δημιουργία των κοινωνικών και οικονομικών προϋποθέσε-
ων για την ανάπτυξη, όπου όλος ο υλικός και πνευματικός πλούτος που δημιουργούν οι εργαζόμενοι θα αξιοποιείται 
για να καλυφτούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες στην Υγεία – Πρόνοια καθολικά και δωρεάν, κατοχυρώνει την υγεία ως 
κοινωνικό αγαθό. Με πανελλαδικό σχεδιασμό και ανάπτυξη αποκλειστικά κρατικών Κέντρων Υγείας, δευτεροβάθμιων, 
τριτοβάθμιων δομών, κέντρων αποκατάστασης και κατανομή ανάλογα με τις γεωγραφικές, δημογραφικές, κοινωνικές και 
επιδημιολογικές συνθήκες. 

Σε αυτό το σύστημα υγείας και ο εργαζόμενος επιστήμονας γιατρός θα διασφαλίσει ουσιαστική ανάδειξη των επιστη-
μονικών του αρμοδιοτήτων, του κομβικού του ρόλου στη διασφάλιση υγείας, την πρόληψη, ενώ παράλληλα θα κατοχυ-
ρώσει πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά, επιστημονικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, μακριά από τη ζούγκλα της 
«ελεύθερης» αγοράς και του ανταγωνισμού. 

Η ενίσχυση της “αγοράς” και της επιχειρηματικότητας στην υγεία – στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα - δεν αποτελεί 
λύση ούτε για μας ούτε για τους ασθενείς μας. Η “υγιής” επιχειρηματικότητα, η επάνοδος της χώρας στην “κανονικό-
τητα” σημαίνουν μονιμοποίηση και πλήρη εφαρμογή όλων των “μνημονιακών” αντιλαϊκών μέτρων, εφαρμογή και νέων 
που τσακίζουν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων γιατρών, επεκτείνεται η ανατροπή των 
εργασιακών σχέσεων, η ανατροπή του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, η υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων 
υγείας, οι άγριες περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης, η “αξιολόγηση” της απόδοσης με κριτήριο της συμβολής των 

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών
(ΔΗ.ΠΑ.Κ)
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γιατρών στην υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού, η επίθεση στην ΠΦΥ 
με τις τεράστιες ελλείψεις, τις νέες τραγικές συμβάσεις για τους αυτοαπασχολούμενους που θα συμβληθούν είτε ως 
οικογενειακοί γιατροί είτε ως γιατροί ειδικοτήτων.

Αυτή η κατάσταση ωθεί νέους αλλά και μεγαλύτερους συναδέλφους στη μετανάστευση, η πολιτική τους δημιουργεί 
το brain drain, και ας ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα… 

Η επίθεση στα δικαιώματά μας συνεχίστηκε με μνημονιακούς και «αντιμνημονιακούς» στην κυβέρνηση… η 
επίθεση συνεχίζεται και στην «μεταμνημονιακή εποχή» … 

Η συνέχιση της επίθεσης, η συνέχιση της εφαρμογής του αντεργατικού αντιλαϊκού οπλοστασίου όλων των προη-
γούμενων χρόνων συνεχίζουν και στην “μεταμνημονιακή” εποχή… Η εφαρμογή τους αποτέλεσε δέσμευση και στη 
ΔΕΘ… έτσι θα πιάνονται τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, έτσι θα γίνει η Ελλάδα επενδυτικός παράδεισος. Στην 
εφαρμογή αυτής της πολιτικής διαγωνίστηκε τόσο η Κυβέρνηση όσο και η ΝΔ για το ποιος είναι πιο ικανός και απο-
τελεσματικός. Η προσήλωσή τους στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, στην προσέλκυση επενδυτών εγγυώνται 
“παράδεισο” για τους επιχειρηματικούς ομίλους και “κόλαση” για τα λαϊκά δικαιώματα. Σημαίνει πακτωλό “κινήτρων” 
στους επιχειρηματικούς ομίλους για την εξασφάλιση υψηλής κερδοφορίας και εάν και εφ’ όσον περισσέψουν ορι-
σμένα ψίχουλα να δοθούν σε όσους βρίσκονται κοντά ή έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των εξαθλιωμένων. Σημαίνει 
ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας, οι εργαζόμενοι υγειονομικοί και οι ασθενείς θα συνεχίσουν να βιώνουν όλα τα απο-
τελέσματα των περικοπών και των “πλαφόν” στην κρατική χρηματοδότηση, στους όρους δουλειάς και αμοιβών, στις 
παροχές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Τα νοσοκομεία και τα ΚΥ θα “αυξάνουν” τη χρηματοδότησή τους, αλλά πουλώντας τις υπηρεσίες τους στα υποχρη-
ματοδοτούμενα από το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους ασφαλιστικά ταμεία. Θα γίνονται “προσλήψεις”, 
αλλά με επικουρικούς και με δελτία παροχής υπηρεσιών, που δεν προσθέτουν προσωπικό, αλλά αντικαθιστούν τους 
“προηγούμενους” που απολύθηκαν και δεν κοστίζουν στο κράτος αφού πληρώνονται από τα έσοδα των δημόσιων 
μονάδων. Θα παρέχονται “καθολικά και δωρεάν υπηρεσίες”, αλλά οι ελάχιστες και ενιαίες για όλους που οδηγούν στην 
αύξηση – άμεσα και έμμεσα – των πληρωμών για την αγορά μεγάλου μέρους τους. 

Συναδέδφισσα, συνάδελφε, 
Αξιοποίησε την πείρα σου, μετάτρεψέ την σε δύναμη διεκδίκησης και αγώνα. Δεν αρκεί η αγανάκτηση και η διαμαρ-
τυρία. Απαιτείται συμμετοχή, οργάνωση, διεκδίκηση αλλά και σωστό προσανατολισμό της πάλης. Απαιτείται να ισχυ-
ροποιηθεί η συσπείρωση των γιατρών που θα είναι χειραφετημένοι από το “σαράκι” της ανταγωνιστικότητας και της 
επιχειρηματικότητας. Από το κριτήριο ότι η υγεία και οι υγειονομικοί “κοστίζουν”, ότι οι ανάγκες του λαού στην υγεία 
και τα δικαιώματα των γιατρών αποτελούν “σπατάλη” που πρέπει να “εξορθολογιστεί” και να “νοικοκυρευτεί”. Από το 
κριτήριο του “κόστους – οφέλους” στην ανάπτυξη του συστήματος υγείας και των παροχών που αποτελεί το “Ευαγγέ-
λιο - Οδηγό” αν, που, και ποιές μονάδες και υπηρεσίες θα αναπτύσσονται και θα παρέχονται και δε θα “κοστίζουν” στο 
κράτος και στο κεφάλαιο. 

Τιμώρησε τις σημερινές ηγεσίες στους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ. Διότι είναι μέρος του προβλήματος. Μπορεί 
να συγκροτούν ξεχωριστά ψηφοδέλτια, όμως από κοινού έχουν υιοθετήσει, στηρίξει και προωθούν όλο το αντιλα-
ϊκό πλαίσιο στην υγεία. Οι θέσεις και παρεμβάσεις των ηγεσιών των ΙΣ και του ΠΙΣ είτε με τη μορφή της συναίνεσης 
είτε με τη μορφή της “αντιπαράθεσης” ήταν από τη σκοπιά πως καλύτερα θα εφαρμοστεί η “ανταγωνιστικότητα”, η 
“επιχειρηματικότητα”, ο εξορθολογισμός των δαπανών. Αποτέλεσαν και αποτελούν πολύτιμο βοηθό στην υλοποίηση 
των αντιλαϊκών – ευρωενωσιακών μέτρων όλων των Κυβερνήσεων. Πρωτοστάτησαν για να παρέχονται δωρεάν ελά-
χιστες υπηρεσίες για τους εξαθλιωμένους και όλοι οι άλλοι να πληρώνουν ανάλογα το εισόδημα, για τα επαγγελμα-
τικά ταμεία που οδηγούν στην ατομική ευθύνη της ασφάλισης και περιορισμό του κράτους στο “μπουρμπουάρ” της 
Εθνικής Σύνταξης, στην αποδοχή της “διευθέτησης” του χρόνου εργασίας, της κατάργησης των περιορισμών για τις 
επενδύσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών γιατρών και των ομίλων, στην επικουρικότητα και άρνηση μονιμοποίησης των 
γιατρών κλπ. Στην προβολή της “ελεύθερης επιλογής γιατρού” για να μην εμποδίζεται η “αγορά” στην υγεία. Στην απο-
δοχή των θεραπευτικών – φαρμακευτικών πρωτοκόλλων που αποτελούν τον επιστημονικό μανδύα των περικοπών 
στα οποία ενισχύεται το οικονομικό έναντι του επιστημονικού κριτηρίου στις ιατρικές εργασίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο “συναντήθηκαν” αρμονικά τόσο οι συμπολιτεύομενοι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι “αντι-
πολιτευόμενοι” συνδικαλιστές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Είναι τόσο “εναρμονισμένοι” που πολλές φορές δυσκολεύεται 
κάποιος να τους ξεχωρίσει.... 

Γι’ αυτό αφαίρεσέ τους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη ψήφο σου για να κάνουν αυτά και άλλα χειρότερα. Ιδιαίτερα 
οι συνάδελφοι που πίστεψαν ότι με την κυβερνητική αλλαγή κάτι θα αλλάξει και βλέπουν το αποτέλεσμα, που συνεχί-
ζουν να πιστεύουν στον αγώνα για ένα σύστημα υγείας στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, είναι ώρα να στηρίξουν 
την Πανεπιστημονική. Ζητάμε τη ψήφο σας όχι για να σας εκπροσωπήσουμε, αλλά μαζί να οργανώσουμε την πάλη για 
να “πάρουν τα όνειρα εκδίκηση”. 

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Μην εμπιστευθείτε τη ψήφο σας με την επιλογή της ΑΡΣΙ. Σε μια συνδικαλιστική δύναμη που άλλα λέει τη Δευτέρα, 
άλλα λέει την Τρίτη και άλλα κάνει την Τετάρτη. Που εξαγγέλλει την υποστήριξη του Δημόσιου συστήματος υγείας και 
ταυτόχρονα “πολυφωνία” για την επιχειρηματική δράση. Διαμαρτύρεται για το καθεστώς των επικουρικών και ταυτό-
χρονα απορρίπτει την πρόταση της Πανεπιστημονικής για τη μονιμοποίησή τους. Προβάλλει την “απεργία διαρκείας” 
και ταυτόχρονα καλεί σε ανοιχτή απεργοσπασία όπως έκαναν στην πρόσφατη απεργία γιατί “το πλαίσιο της ΓΣΕΕ είναι 
κατάπτυστο”. Σε συνέχεια της λογικής «δεν πολεμάμε για βραχονησίδες και πετρέλαια του Αιγαίου», δυνάμεις της ΑΡΣΙ 
διαφώνησαν ακόμα και με το αντιιμπεριαλιστικό περιεχόμενο αφίσας που υπέγραφαν σωματεία νοσοκομείων γιατί 
όπως λένε το σύνθημα «καμία αλλαγή συνόρων» αντιστρατεύεται το δικαίωμα στην “αυτοδιάθεση” των λαών … η οποία 
αξιοποιήθηκε από τις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ για τη διάλυση κρατών και την αλλαγή συνόρων ενώ και η αστική τάξη της Τουρ-
κίας κλιμακώνει την επιθετικότητά της με την κυβέρνηση Ερντογάν να αμφισβητεί με λόγια και με έργα σύνορα και 
κυριαρχικά δικαιώματα. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Η «μεταμνημονιακή Ελλάδα» της «δίκαιης ανάπτυξης» του ΣΥΡΙΖΑ και του “ΜΠΟΡΟΥΜΕ” της ΝΔ όχι μόνο δεν περιλαμ-
βάνει ανάκτηση των απωλειών και ανακούφιση για τον εργαζόμενο λαό, αλλά προϋποθέτει νέα κλιμάκωση της αντιλα-
ϊκής επίθεσης με τα «μεταμνημονιακά» μνημόνια επιτήρησης της ΕΕ. 

Απέναντι στην νέα επίθεση, μονόδρομος είναι ο συντονισμός της πάλης μας, των μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων 
γιατρών, με το ζωντανό αγωνιστικό κομμάτι του εργατικού και λαϊκού κινήματος που θέτει στο στόχαστρο τον πραγμα-
τικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που τους στηρίζει. 

Οργανώνουμε την πάλη μας, συγκεντρώνουμε νέες δυνάμεις, πολλαπλασιάζουμε τις εστίες αντίστασης απέναντι στην 
πολιτική του κεφαλαίου που μας τσακίζει. 

Απομονώνουμε τσακίζουμε τους φασίστες, δεν ανεχόμαστε το ρατσιστικό δηλητήριο στα σωματεία τους συλλόγους 
τις γειτονιές. Ακόμα παραπάνω δεν ανεχόμαστε το ρατσισμό και το φασισμό να δηλητηριάζει την άσκηση της ιατρικής.

Ασυμβίβαστα συνεχίζουμε και διεκδικούμε!
-Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας–πρόνοιας, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. 
-Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την πλήρη στελέχωση των δημό-
σιων νοσοκομείων, ΚΥ κλπ. Αυξήσεις στους μισθούς. Άμεση επιστροφή αναδρομικά των απωλειών στους μισθούς των 
γιατρών στο ΕΣΥ.
-Αποκλειστικά δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Όχι στην ανταποδοτικότητα. Όχι στα Επαγγελμα-
τικά Ταμεία! Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων ΝΔ–ΠΑΣΟΚ–
ΣΥΡΙΖΑ! Αυξήσεις στις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές! Άμεση μείωση των εισφορών. Χρηματοδότηση του κλάδου 
σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους κατά 1/3 από τους ίδιους και κατά 2/3 από το κράτος. Άμεση αναπλήρωση 
των απωλειών των αποθεματικών του πρώην ΤΣΑΥ από το PSI. 
-Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ κα συνολικά των ελαστι-
κών σχέσεων εργασίας. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέ-
ωση του εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των εισφορών απ’ τον εργοδότη. Μονιμοποίηση όλων των συμβασι-
ούχων–επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις
-Όχι στη φοροληστεία. Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40.000€ και 5.000€ για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 
και όλων των χαρατσιών. Φόρος 45% στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου. 

Στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων 
ενισχύστε τη μόνη πραγματική δύναμη αντεπίθεσης

Στηρίξτε αποφασιστικά τη ΔΗΠΑΚ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
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Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών (ΔΗ.ΠΑ.Κ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΑΓΓΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΩΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΛΥΓΔΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΑΚΛΕΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΡΕΝΔΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΖΩΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΛΛΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜΙΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΖΩΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΙΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΩΣΤΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΑΙΤΕΡΙΝΗ-ΑΘΗΝΑ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΚΛΕΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
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ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών (ΔΗ.ΠΑ.Κ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΒΑΛΣΑΜΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΥΖΟΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΡΕΝΔΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΕΡΤΙΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΗ ΛΗΤΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μέλη
ΔΡΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΜΠΑΡΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΑΝΤΗ-ΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ
ΤΕΡΤΙΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΩΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΣΓΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

8 χρόνια μνημονιακής καταιγίδας και γιγάντιας καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης έχουν διαμορφώσει ένα ασφυ-
κτικό πλαίσιο για τη ζωή των εργαζομένων και της νεολαίας. Η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με 
την ουσιαστική συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ  και την απόλυτη στήριξη του ΔΝΤ, της ΕΕ και των 
Αμερικάνων εκτελεί με χειρουργική ακρίβεια το πληρωμένο συμβόλαιο εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών 
και τραπεζικών συμφερόντων, υποθηκεύει τις ζωές και το μέλλον των επόμενων γενιών τουλάχιστον μέχρι το 
2060 για να εξυπηρετήσει τη χρεο(κρεατο)μηχανή. Όλοι ξέρουμε: Η «μεταμνημονιακή» περίοδος προβλέπει 
ματωμένα υπερπλεονάσματα (>3,5%) και αέναη λιτότητα για να ξεπληρωθεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ των 
ληστρικών δανείων. Τόσο η σημερινή,όσο και μια ενδεχόμενη νέα κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ ή συνδυασμό τους 
προορίζουν ψίχουλα και αποφάγια για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους και θηριώδεις φοροαπαλλα-
γές, χάρισμα ασφαλιστικών εισφορών, ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου υπέρ των «επενδυτών».

Παράλληλα, τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν! Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει αναλάβει το ρόλο 
του μεσάζοντα μεταξύ των πολυεθνικών του πετρελαίου  για την εκμετάλλευση των ΑΟΖ ενώ με τη συμφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ προωθεί την ΕυρωΝΑΤΟική διείσδυση στα Βαλκάνια και την ίδια στιγμή συμμετέχει στον πολεμο 
της Συρίας στέλνοντας πλοία για ΝΑΤΟικές περιπολίες.Από την άλλη μεριά, οι πολιτικές της Ευρώπης - 
φρούριο στρώνουν το δρόμο στο νεοφασισμό: κλειστά σύνορα στους πρόσφυγες, ισλαμοφοβία, πνιγμοί 
στα νερά της Μεσογείου, στρατόπεδα συγκέντρωσης, μετατροπή των προσφύγων και μεταναστών σε αποδιοπο-
μπαίους τράγους ,ανοικτή στήριξη νεοφασιστικών κυβερνήσεων(π.χ. Ουκρανία).

ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ! Η πραγματική αντιπολίτευση έρχεται από τις ανυπό-
τακτες δυνάμεις του κινήματος και της αριστεράς. Από αυτούς που δεν συμβιβάζονται με την μόνιμη λιτότητα 
και τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις, με τα ευρωμνημόνια, την νέα αμερικάνικη κυριαρχία. Έξοδος από τα 
μνημόνια σημαίνει κατάργηση των εκατοντάδων νόμων που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις Γ. Παπανδρέου, Α. 
Σαμαρά, Α. Τσίπρα με τα αλλεπάλληλα προγράμματα αξιολόγησης. Σημαίνει ρήξη και αποδέσμευση από ΕΕ και 
ΔΝΤ. Σημαίνει ρήξη με τα κέρδη και την καπιταλιστική ανάπτυξη -ανασυγκρότηση.Για εμάς μεταμνημονιακή περί-
οδος σημαίνει κλιμάκωση των αγώνων και μετατροπή των προσδοκιών του κόσμου σε ένα κίνημα με κεντρικό 
σύνθημα «ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω».

Β. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η κυβέρνηση έχει ψηλά στην ατζέντα της την υγεία. Ισχυρίζεται ότι στηρίζει τη δημόσια υγεία και τα βάζει με 
τα ιδιωτικά συμφέροντα. Ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο! Ο ΣΥΡΙΖΑ :τη μόνη ρήξη που κάνει είναι με τους 
μισθωτούς γιατρούς (και υγειονομικούς) σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τους μικρομεσαίους αυτοαπασχο-
λούμενους που τους εξοντώνει. Από την άλλη ενισχύει τα νέα επιχειρηματικά τζάκια της περίθαλψης (Ίδρυμα 
Νιάρχος και Ωνάση, ΑΕΜΥ, ξένα funds, εργολαβικές εταιρείες στο δημόσιο, στήριξη της βιομηχανίας των κλινι-
κών μελετών σε συμμαχία με τους μεγάλους ασφαλιστικούς και φαρμακευτικούς ομίλους, νέο μεγαλοδιευθυ-
ντικό-μεγαλοπανεπιστημιακό κατεστημένο και νέα διαπλοκή μαζί του μέσω πχ του ΕΛΚΕ, εκχώρηση σημαντικού 
μέρους της ιατρικής μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης στις εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού). Στην ου-
σία ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο υγείας συμβατό με τις ανάγκες του σύγχρονου καπιτα-
λισμού: με τον μεγάλο ιδιωτικό τομέα βασικό πυλώνα του, τα μικρομεσαία ιατρεία κατεστραμμέ-
να και το δημόσιο, υβρίδιο εμπορευματοποιημένων υπηρεσιών για τους έχοντες και υποβάθμισης 
για τους πολλούς και καταφρονεμένους. Συγκεκριμένα:
- Στο ΕΣΥ οι χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις είναι αδύνατο να αναπληρωθούν από τις λίγες προσλήψεις μόνιμων 
γιατρών και τις επικουρικές θέσεις ομηρίας (που μας τελειώνουν και αυτές, παρά τους λεονταρισμούς ότι τάχα 
φταίνε οι … κακοί πάρεδροι και ο «πόλεμος των δικαστών»). Οι κλειστοί μνημονιακοί  προϋπολογισμοί (έτσι βγαί-
νουν τα πλεονάσματα), δημιουργούν τραγικές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής. Κλινικές κλείνουν λόγω έλλει-
ψης προσωπικού, ανθρώπινες ζωές χάνονται λόγω των κενών στις ΜΕΘ, οι δημόσιες ψυχιατρικές δομές περιορί-
ζονται και η όποια στήριξη στο ΕΣΥ αναζητείται στο ... ίδρυμα Νιάρχου.

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΙΣ 21-22/10/2018

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Α.Ρ.Σ.Ι. , Νυστέρι, Ριζοσπαστική Ενότητα Ιατρών-Ρ.Ε.Ι., Aνεξάρτητοι
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- Στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εξελίσσεται η απόλυτη κοροϊδία. Από τις 2500 γιατρούς που 
απολύθηκαν με το νόμο Άδωνη Γεωργιάδη από τα πρώην ΙΚΑ και ΠΕΔΥ, δεν αναπληρώθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ από τη ση-
μερινή κυβέρνηση (και ας ήταν βασική προεκλογική της δέσμευση). Η πολυδιαφημισμένη στήριξη του δημόσιου 
τομέα  με τις ΤΟΜΥ και τους οικογενειακούς γιατρούς κατέληξε σε μεγαλοπρεπέστατο φιάσκο. 
- Το νέο σύστημα ΠΦΥ είναι κακή αντιγραφή των αποτυχημένων μοντέλων της Ευρώπης,  με βασικά χαρακτηρι-
στικά τη μεγάλη υποχρηματοδότηση, τη δυσκολία πρόσβασης στις βασικές, και την ακόμα μεγαλύτερη στις εξει-
δικευμένες ιατρικές υπηρεσίες (gatekeeping). Το σύστημα αυτό δεν αδυνατίζει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, αντίθετα 
τον διογκώνει μαζί με τα κέρδη του.
- Η συμμετοχή στο φάρμακο αυξάνεται διαρκώς μαζί με τη διαρκή προώθηση αμφίβολων γενόσημων.
- Στον ιδιωτικό τομέα υγείας η κατάσταση είναι εξίσου ζοφερή:

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί σηκώνουν το βάρος των μεγάλων ελλείψεων του δημόσιου συστή-
ματος με ελάχιστες αμοιβές που μειώνονται σε τραγικά επίπεδα με τα rebate και clawback  ενώ υπάρχουν ακό-
μα οφειλόμενα από το 2011 και πίσω! Η κατάργηση των παλιών συμβάσεων των παθολόγων, των γενικών για-
τρών και παιδιάτρων έγινε εκβιαστικά για να στηριχθεί πάση θυσία ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού ενώ και 
οι νέες συμβάσεις των ειδικών γιατρών θα είναι ατομικές και θα υπακούουν πιστά στη λογική των «αιματηρών» 
πλεονασμάτων.

Οι χιλιάδες γιατροί που εργάζονται σε μικρές και μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα πραγματικά 
ξεχασμένοι από τους ιατρικούς συλλόγους, τραβάνε το δικό τους Γολγοθά. Ο ασφαλιστικός νόμος-λαιμητόμος Κα-
τρούγκαλου, η φορολογική καταιγίδα παρέα με τις συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα στην πλειοψηφία των επιχει-
ρήσεων, οδηγεί ένα μεγάλο κομμάτι γιατρών εκτός επαγγέλματος. Έχουν σαφή στόχο μείωσης των αυτοαπασχο-
λούμενων προς όφελος των μεγάλων διαγνωστικών αλυσίδων. Η συγκέντρωση κεφαλαίου σε λίγα χέρια  οδηγεί 
σε συμφωνίες με τις ασφαλιστικές εταιρίες για τη δραστική μείωση του μισθολογικού κόστους των γιατρών. 

Στους νέους γιατρούς συμπυκνώνεται με απόλυτο τρόπο το αδιέξοδο. Χιλιάδες συνάδελφοί μας είναι στην ξενιτιά 
(τα κατάφερε κι εδώ ο Πατούλης που επί χρόνια προπαγάνδιζε κατά της πληθώρας των γιατρών λέ-
γοντας διαρκώς ότι «τους μισούς δεν τους χωράει η Ελλάδα»). Στηρίζουν, με όχι καλές συνθήκες,  τα συ-
στήματα υγείας της βόρειας Ευρώπης, διωγμένοι από την ασφυκτική πολιτική των μνημονίων. Τους θέλουμε ξανά 
κοντά μας για να ανατρέψουμε μαζί την άθλια πολιτική που τους έδιωξε. Αυτοί που έμειναν πίσω, επικουρικοί ή 
ειδικευόμενοι, με εξοντωτικές συνθήκες δουλειάς ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα με συνθήκες γαλέρας ή φορο-
εξοντωμένοι στα ιατρεία της γειτονιάς. Τους καλούμε να  μπουν μπροστά για την ανατροπή της μαύρης 
προοπτικής.

Οι Υπουργοί Υγείας έχουν τεράστιες πολιτικές  και προσωπικές ευθύνες, καθώς είναι και οι δύο γιατροί και έχουν 
θητεύσει στο συνδικαλιστικό, ιατρικό κίνημα. Είναι ΝΤΡΟΠΗ και ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ να μιλάνε στο όνομα της Αριστεράς 
ο Πολάκης και ο Ξανθός όταν ΒΑΖΟΥΝ ΠΛΑΤΗ ΓΕΡΗ για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα στην υγεία, κα-
ταδικάζουν το ΕΣΥ και τους γιατρούς του στον μαρασμό, κοστολογούν 50-70 λεπτά του ευρώ την ευθύνη του οι-
κογενειακού γιατρού ανά ασφαλισμένο, εξοντώνουν τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς. ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΤΑ 
ΓΡΑΜΜΑ μια σκληρή αστική πολιτική και την αντίστοιχη ΣΚΛΗΡΗ απάντηση πρέπει να πάρουν στις εκλογές του 
Οκτώβρη.

Γ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣ

Ο ΠΙΣ και οι περισσότεροι Ιατρικοί Σύλλογοι ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην υγεία, περιορίζονται σε 
άσφαιρες, τυποποιημένες καταγγελίες copy paste των γραφείων τύπου της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ, χωρίς να οργανώ-
νουν κανέναν πραγματικό αγώνα, παρά μόνο φιέστες προσωπικής προβολής των προέδρων τους. 

Α) Συνειδητά κρύβουν το γεγονός  ότι πίσω από κάθε τι, βρίσκονται οι εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων και οι 
συμφωνίες με ΔΝΤ και ΕΕ.
Β) Στο δημοψήφισμα του 2015 έτρεξαν να υποστηρίξουν το ΝΑΙ μαζί με το οικονομικό και μιντιακό κατεστημένο. 
Γ) Απέναντι στο νόμο Κατρούγκαλου κατέθεσαν λευκή πετσέτα (απλά φώναζαν για τα μάτια του κόσμου) αφού 
ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΝ όλα τα επιχειρήματα-ιδεολογήματα του νόμου (ελλείμματα, ανταποδοτικότητα, ιδιωτική συμμετο-
χή, υποβάθμιση του κοινωνικού χαρακτήρα  της ασφάλισης, ίδρυση επαγγελματικού, δηλαδή ιδιωτικού, ταμείου 
ασφάλισης στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης). 
Δ) Αποδέχονται τη λογική των πλεονασμάτων, γι’ αυτό είναι πλήρως αναποτελεσματικοί σε οποιαδήποτε διεκδίκη-
ση, ακόμα και για τα ψίχουλα που ζητούν (ακόμη ψελλίζουν την αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση με τα ίδια και 
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λιγότερα λεφτά).
Ε) Πρόσφατα, στην προσπάθεια να στηθεί κοινωνικό μέτωπο στήριξης των μέτρων της 4ης αξιολόγησης (έμμεσα 
και της κυβέρνησης) από ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΣΕΒ, με την ψευτοαπεργία της 30/5, ο ΠΙΣ έτρεξε να το στηρίξει. 

Στις πλειοψηφίες ΙΣΑ, ΙΣΠ και ΠΙΣ έχουν διαμορφωθεί απόψεις που συμφωνούν με την εφαρμοζόμε-
νη πολιτική και απλά διαφωνούν για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο ρόλο του «θεσμικού συμβού-
λου» των εκάστοτε υπουργών: 

Το ένα είναι η ομάδα Πατούλη στο ΔΣ του ΙΣΑ.Ο ΙΣΑ έγινε ακόμη μια φορά όχημα προσωπικής - δίχως όρια - προβο-
λής και εξυπηρέτησης των μελλοντικών στόχων για αναρρίχηση στην κεντρική πολιτική σκηνή του Γ.Πατούλη μαζί 
με τη διαφήμιση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων μέσω του ιατρικού τουρισμού. 

Το άλλο περιλαμβάνει τη συμμαχία Βλασταράκου (ΝΔ) - Βαρνάβα (ΣΥΡΙΖΑ) στο ΔΣ του ΠΙΣ μετατρέποντάς το σε 
θλιβερό κυβερνητικό φερέφωνο. Συγκρότησαν από κοινού το προεδρείο μοιράζοντας τις καρέκλες μεταξύ τους. 
Αυτή η πλήρης και απροκάλυπτη κυβερνητική υποταγή του ΠΙΣ συνοδεύτηκε με συγκεκριμένα «ανταλλάγ-
ματα» που στρέφονται ενάντια στην πλειοψηφία των έντιμων μαχόμενων γιατρών, ιδιαίτερα των νεότερων(εί-
σπραξη παραβόλων –χαρατσιών ,παράταση της θητείας της για 1 χρόνο, ίδρυση «Ακαδημαικού Ερευνητικού 
Ινστιτούτου»).

Η λεγόμενη αντιπολίτευση στον ΠΙΣ (Εξαδάκτυλος-ΙΣΘ, Ελευθερίου ΙΣΑ) κινείται σε ακραία νεοφιλελεύθερη κα-
τεύθυνση(βλ.επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης στον ΙΣΘ) ενώ η κοινή κάθοδος Πατούλη-Ελευθερίου στις φετινές 
εκλογές δείχνει την απόλυτη πολιτική ταύτιση και την κατάληξη της κούφιας, ανέξοδης προσωπικής αντιπαράθε-
σης τόσων χρόνων στον ΙΣΑ πέρα και μακριά από τα κρίσιμα θέματα της δημόσιας υγείας και των γιατρών

Η ευθύνη όλων αυτών για το πέρασμα μιας σειράς καταδικαστικών νόμων για την επαγγελματική 
προοπτική της πλειοψηφίας των γιατρών είναι τεράστια. Δεν εκπροσωπούν τα δικαιώματα μας. Εί-
ναι πλασιέ των συμφερόντων των κλινικαρχών καθώς και του μεγαλο-ιατρικού κατεστημένου 

Δ. ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ! ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΡΑ! ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΕΟ-
ΚΩΠΗΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!

- Όραμα μας, αδήριτη ανάγκη της εποχής η ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ, ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ, ΑΝΕΡΓΟ, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΕΣ Αγώ-
νας πανυγειονομικός για να σταματήσει η κατεδάφιση της λαικής υγείας. Για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού στο ΕΣΥ. Να μην απολυθεί κανένας επικουρικός γιατρός! Κατάργηση όλων των επικουρικών θέσεων ομηρίας. 
Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την υγεία κόντρα στη δημοσιονομική φυλακή.
- Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με καθολική ισότιμη πρόσβαση όλων των κατοίκων. Όχι στο κόντρα στο 
gatekeeping. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα κέντρα υγείας, να αναπληρωθούν τώρα οι χιλιάδες 
απολύσεις από το νόμο Γεωργιάδη. Ελεύθερη πρόσβαση όλων των γιατρών που επιθυμούν στο σύστημα με συλ-
λογική σύμβαση εργασίας που θα αποφασίζεται από αιρετά και ανακλητά σώματα και όχι εν κρυπτώ από την γρα-
φειοκρατία του ΠΙΣ και των ιατρικών συλλόγων, με αξιοπρεπείς αποδοχές έξω από την ασφυκτική πολιτική των 
μνημονίων.
- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και του νόμου Κατρούγκαλου που πετάει έξω από τη δουλειά χι-
λιάδες γιατρούς. Να σταματήσει τώρα το αίσχος με την προκλητική καθυστέρηση της απονομής των συντάξεων 
του ΤΣΑΥ. Μέτρα στήριξης τώρα για τους  ανασφάλιστους γιατρούς, μείωση των φορολογικών συντελεστών στα 
μικρά εισοδήματα, αύξηση της φορολογίας στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο.
- Συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις σε όλες τις αποδοχές (τακτικές και εφημεριακές) στους μισθωτούς για-
τρούς του ιδιωτικού τομέα (ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα). ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Καταγγέλουμε την παραπλανητική προσπάθεια της κυβέρνησης που τάζει επαναφορά των συλ-
λογικών συμβάσεων για τα μάτια του κόσμου και με τριτοκοσμικούς μισθούς. Απαιτούμε συμμετοχή των γιατρών 
στις συμβάσεις ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών εταιριών. Καμιά καθυστέρηση στην καταβολή των ιατρικών 
αμοιβών.
- Αποφασιστικά μέτρα στήριξης των νέων γιατρών. Η μαζική μετανάστευση δεν αντιμετωπίζεται με τα γραφεία 
ευρέσεως εργασίας του ΙΣΑ αλλά με το μαζικό  άνοιγμα μόνιμων θέσεων εργασίας στο ΕΣΥ και στον ΕΟΠΥΥ χωρίς 
αποκλεισμούς. Παλεύουμε για σύγχρονη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους ειδικευόμενους με ευθύνη του ΕΣΥ 
και του υπουργείου υγείας χωρίς την εξάρτηση από τη φαρμακευτική βιομηχανία
- Δημόσιο σύστημα υγείας. Έξω οι επιχειρηματίες. Στήριξη του ιατρείου της γειτονιάς, κόντρα στον διακηρυγμένο 
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στόχο των μνημονιακών κυβερνήσεων για δραστική μείωση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων γιατρών
- Στηρίζουμε το αίτημα της ΟΕΝΓΕ και των Ενώσεων νοσοκομειακών γιατρών για κλαδική συμφωνία που θα καθι-
ερώνει πραγματικό 48ωρο (πρωινό τακτικό ωράριο 6ωρο – 5θήμερο – 30ωρο και μία εφημερία την εβδομάδα με 
ρεπό μετά την εφημερία).
Παλεύουμε για ριζική αλλαγή της υπεργραφειοκρατικής δομής του ΙΣΑ. Ο λόγος στη βάση των χιλιάδων μαχόμε-
νων γιατρών που θα αποφασίζουν με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες για κάθε σημαντικό ζήτημα. Να ληφθούν 
μέτρα για την ενίσχυση της παρουσίας γυναικών γιατρών στα εκλεγμένα όργανα διοίκησης του ΙΣΑ. Μέτρα για 
την ενίσχυση της γυναίκας συναδέλφου που εκτός από τα επιστημονικά και εργασιακά καθήκοντα αναλαμβά-
νουν και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον κοινωνικό τους ρόλο (εγκυμοσύνη, μητρότητα κλπ).

Συντασσόμαστε με τους αγώνες των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων όλων των κλάδων 
για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις ενάντια σε κάθε νέα περικοπή, για μείωση των ωρών εργασίας, 
δουλειά με συλλογικές συμβάσεις, ασφάλιση και δικαιώματα, αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας τώρα σε όλους τους 
ανέργους, στοπ στη φορολεηλασία των λαϊκών στρωμάτων - βαριά φορολόγηση στο κεφάλαιο, κατάργηση όλων 
των μνημονιακών νόμων και διατάξεων, παύση πληρωμών στους τοκογλύφους-δανειστές και διαγραφή του χρέ-
ους, έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, πέρασμα στο δημόσιο χωρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο όλων των 
ΔΕΚΟ, των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και του δημόσιου πλούτου ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις.

Συντασσόμαστε με το λαϊκό αντιπολεμικό κίνημα, ΔΕΝ ΤΣΙΜΠΑΜΕ στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την απόλυτη πρόσδεση της Ελλάδας στις ορέξεις του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Διεκδι-
κούμε ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες, να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας-ΕΕ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την απόλυτη καταδίκη των φασιστών-δολοφόνων της Χρυσής Αυγής από τη δίκη που προ-
κλητικά καθυστερεί, είμαστε μπροστά, αποφασιστικά σε κάθε προσπάθεια να σηκώσουν κεφάλι οι φασίστες!
Κοινή δράση με όλες τις ταξικές δυνάμεις, κόντρα στο συνδικαλισμό  της υποταγής. Για τ
ην αντικαπιταλιστική ανατροπή που θα ανοίξει το δρόμο για να πάρουν οι εργαζόμενοι δημοκρατικά στα χέρια 
τους, τη ζωή τους, τον πλούτο που παράγουν, την εξουσία. 
Έχουν ευθύνη όσες αγωνιστικές δυνάμεις  δεν συντάσσονται με αυτές τις θέσεις και την αναγκαία κοινή δράση, 
είτε ακολουθώντας μονότονα το σχεδιασμό του υποταγμένου συνδικαλισμού, παρότι τον καταγγέλλουν (ΔΗ-
ΠΑΚ-ΠΑΜΕ) είτε αναπαράγοντας τους βασικούς άξονες της μνημονιακής πολιτικής (έξοδος από τα μνημόνια 
εντός του ευρώ και της ΕΕ!, ανατροπή της λιτότητας με τα επιχειρηματικά συμφέροντα άθικτα, παραγωγική ανα-
συγκρότηση σε συνεργασία με τους πολυεθνικούς ομίλους). 

Το ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ συνέβαλλε σε όλες τις σοβαρές μάχες του ιατρικού κινήματος τα προη-
γούμενα χρόνια, όταν πολλοί έλεγαν ότι «δεν γίνεται τίποτα» ή ότι «πρέπει να δώσουμε χρόνο στη νέα κυβέρνη-
ση». Με απεργίες ενάντια στις απολύσεις επικουρικών γιατρών, με το μαζικό κίνημα των επισχέσεων εργασίας το 
2015 με τις κινητοποιήσεις που εναντιώνονται στις μνημονιακές απαιτήσεις για συρρίκνωση της δημόσιας υγεί-
ας συγκροτώντας επιτροπές αγώνα, πρωτοβουλίες από τα κάτω, συντονισμούς σωματείων κ.α. Μέσα από την 
κλιμάκωση και το άπλωμα τέτοιων βημάτων μπορούμε να πετύχουμε τις διεκδικήσεις μας! 

 

ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΗΝ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΙΩΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΕΣ,
ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, 
ΔΝΤ, ΕΕ, ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

21-22 ΟΚΤΩΒΡΗ 2018 ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΣΑ-ΙΣΠ-ΠΙΣ 
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ-ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ46

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 21/22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
Α.Ρ.Σ.Ι.-ΝΥΣΤΕΡΙ-ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Ι.Σ.Α. 
(για Δ.Σ.,Π.Ι.Σ.,Πειθ.Συμβ. &Ε.Ε.)

Αγγελίδης Ξενοφών αλλεργιολόγος Αττικό
Αλ Οντάτ Μούσα επικ.γαστρεντερολόγος 
ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι
Αλμυρούδη Μαριότα παθολόγος 
εξ.εντατικολόγος Αττικό
Αναγνώστου Όλγα παθολόγος ΟΚΑΝΑ
Άντζελ Αλβέρτος αναισθησιολόγος Ερυθρός
Αργύρης Χρήστος ακτινοδιαγνώστης Γεννηματάς
Ασημακόπουλος Γιάννης αιματολόγος Αττικό
Ασλανίδη Θένια ειδ. γεν.ιατρός Ερυθρός
Βαρσάμης Αντώνης ειδ.ψυχίατρος ΨΝΑ
Βελονάκης Γιώργος ακτινολόγος ΕΚΠΑ
Βλάχος Κώστας νευροχειρουργός ΚΑΤ
Βλάχος Στέφανος σε αναμονή
Βορεάκος Θανάσης αυτοαπ/νος ψυχίατρος
Γεωργίου Δημήτρης καρδιολόγος ΠΕΔΥ
Γκιόκα Αλεξάνδρα αυτοαπ/νη ψυχίατρος
Γομάτος Χρήστος αναισθησιολόγος εντατ. Ιατρικό
Γρενζέλια Μαρία ειδ.ακτινοθεραπεύτρια Αρεταίειο
Γρέτου Σοφία ειδ.ακτινολόγος Γεννηματάς
Δανδάκης Δημήτρης γαστρεντερολόγος ΙΑΣΩ
Δέτσης Μάριος αυταπ/νος παιδίατρος
Δημουλά Κατερίνα επικ.παθολόγος εντατ. Βούλα
Δρίτσας Σπύρος χειρουργός ΥΓΕΙΑ
Ερωτοκρίτου Αργυρή ειδ.παθολόγος Γεννηματάς
Ζέρβα Κανελλίνα καρδιολόγος Λαικό
Ζούγλος Άγγελος άνεργος πνευμονολόγος
Ζουρμπάκη Μάχη αυτοαπ/νη παθολόγος
Ηλιάδου Δανάη ψυχίατρος ΟΚΑΝΑ
Καγιά Αργυρώ αυτοαπ/νη γυναικολόγος
Καγιάς Δημήτρης παιδοχειρουργός
Καίκης Άρης παθολόγος εξ.λοιμωξ/γος Γεννηματάς
Καλαντζή Δήμητρα ειδ. γυναικολόγος Αλεξάνδρα
Καλιαμπάκος Σωτήρης καρδιολόγος ΥΓΕΙΑ
Καραβάς Αντώνης παθολόγος Βούλα
Καραθάνος Βαγγέλης πυρηνικός ιατρός Σωτηρία
Καραμάνος Γιάννης επικ.ψυχίατρος 
ΚΥ Νέας μάκρης
Καραμπέλη Μαρία ειδ. παθολόγος Ερυθρός
Κασμιρίδης Γιώργος αυτοαπ/νος ΩΡΛ
Καταραχιάς Κώστας επικ.ακτινολόγος 
Άγιος Σάββας
Κλωνιζάκης Μάρκος αυτοαπ/νος ψυχίατρος
Κοκκινόπουλος Στέλιος ειδ.ακτινολόγος 
Γεννηματάς

Κουγιουμτζόγλου Γιάννης παθολόγος 
ΚΥ Νέας Μάκρης
Κουτσοπούλου Έμμυ ψυχίατρος ΟΚΑΝΑ
Κυριακοπούλου Τίνα αναισθησιολόγος 
εντατ. Άγιος Σάββας
Κώστας Χάρης χειρουργός ΥΓΕΙΑ
Κώτσια Άλκηστη παιδίατρος 
Παίδων Αγλαία Κυριακού
Λευθεριώτης Βασίλης ειδ. παθολαγοανατόμος 
Ερυθρός
Λιοδάκη Λυδία σε αναμονή
Λουκά Αλίκη ειδ. οφθαλμίατρος Γ.Ν.Νίκαιας
Λυσικάτου Ζαννέτα ειδ. χειρουργός Άγιος Σάββας
Μακρή Αλεξάνδρα ιδ.γυναικολόγος
Μαραγκουδάκης Μανώλης ειδ.ακτινοθεραπευτής 
Αττικό
Μέλλιος Ζώης ειδ. Αιματολόγος Ευαγγελισμός
Μπαρλιάς Χάρης αυτοαπ/νος ακτινολόγος
Μπέλτσιος Μιχάλης ορθοπεδικός Θριάσιο
Μποτσάκης Κώστας ειδ.χειρουργός Ευαγγελισμός
Ντάσιου Μαρία πνευμονιολόγος ΠΕΔΥ
Ντουζέπη Κατερίνα αναισθησιολόγος Παίδων 
Αγία Σοφία
Ξυδάκη Κατερίνα παθολόγος 
Οικονομόπουλος Γιώργος μισθ.ιδ.βιοπ/γος
Οικονόμου Δημήτρης ειδ.καρδιολόγος Ευαγγελισμός
Πανταζόπουλος Τάσος ειδ. Ογκολόγος Αττικό
Παπαγρηγοράκη Ελένη παθολόγος ΠΕΔΥ
Παπαδημητρίου Μαριάννα αυτοαπ/νη 
βιοπαθολόγος
Παπίγκη Λία επικ.αναισθησιολόγος Ερυθρός
Παππάς Νίκος ακτινοθεραπευτής Άγιος Σάββας
Παρασύρης Σταύρος ειδ.χειρουργός Αττικό
Πασπάτη Ιωάννα ορθοπεδικός Παίδων Πεντέλης
Πλεύρης Νίκος γυναικολόγος ΙΑΣΩ
Ρίζος Μιχάλης παθ/γος εντατ.Αττικό
Σαράντης Θανάσης ειδ.ψυχίατρος ΨΝΑ
Στεργίου Δημήτρης ειδ.χειρουργός Ευαγγελισμός
Τζοβάρα Ειρήνη σε αναμονή
Τοσονίδου Δέσποινα ακτινολόγος Βούλα
Τράντος Γιάννης ειδ.χειρουργός Γεννηματάς
Τσίπηρας Αλέξης αυτοαπ/νος βιοπαθολόγος
Τσόλης Γιώργος ειδ.γεν.ιατρός Ερυθρός
Τσούπρου Μαρία ειδ.παιδίατρος Παίδων Αγία Σοφία 
Φάκος Τάσος αυτοαπ/νος  νευρολόγος
Φαράντος Μπάμπης χειρουργός Γεννηματάς
Φεσσά Χρυσούλα μισθ.ιδ.ακτινολόγος
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Φίλοι συνάδελφοι, στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ΠΙΣ, στις 21-22 Οκτωβρίου, το Κι.Ν.Ι. θα 
δώσει πάλι δυναμικό  παρόν! 

Το Κίνημα Νέων Ιατρών, που τιμήσατε με την ψήφο σας το 2014 και που εσείς θελήσατε να σας εκπροσωπεί 
στο ΔΣ του μεγαλύτερου επιστημονικού Συλλόγου της χώρας, θα είναι ξανά εκεί, χωρίς να διαψεύσει ούτε για 
μια στιγμή την εμπιστοσύνη σας, όπως έπραξε στην πρόσφατη και πρώτη του θητεία στα Συλλογικά όργανα. 

Λόγια πολλά δεν χρειάζονται. Μας γνωρίζετε και σας γνωρίζουμε. Έχουμε σταθεί και δουλέψει δίπλα δίπλα, 
στις εφημερίες, στα ΤΕΠ, στις κλινικές. Προχωρήσαμε όλοι, παράλληλα, μεγαλώσαμε – και από νέοι (ηλικιακά) 
ιατροί, ειδικευόμενοι, γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες, γίναμε λειτουργοί της Δημόσιας Υγείας, αναπνέοντας 
τον ίδιο πυκνό και δύσοσμο αέρα της καθημερινής προσπάθειας για καταξίωση ως επιστήμονες, ως εργαζό-
μενοι, ως καθημερινοί άνθρωποι. Έχοντας μαζί μας, συνέχειά μας, την επόμενη γενιά των γιατρών, που είναι 
στην ίδια αρχή με εμάς. Που είναι σαν εμάς. 

Όμως το «νέος» δεν είναι ηλικιακός προσδιορισμός. Νέος, είναι αυτός που κοιτάζει μπροστά του με πίστη, 
θέληση και βλέπει τα πράγματα σαν καινούρια. Νέα. Εϊναι νοοτροπία.  
«Νέος», είναι αυτός που δεν βουλιάζει σε παλιές νοοτροπίες, δεν απελπίζεται, γιατί «τίποτα δεν θα αλλάξει». 
Είναι αυτός που δεν αποδέχεται τη μοίρα, που άλλοι θέλουν να τον πείσουν πως είναι έτσι και δεν αλλάζει. 
Στην θητεία του ΔΣ του ΙΣΑ που τελειώνει, τηρήσαμε τις υποσχέσεις που δώσαμε. Σταθήκαμε με ακεραιότητα, 
απέναντι σε «Σειρήνες», σε πιέσεις, πανταχόθεν. Και αυτό είναι, που γεμίζει εμάς και εσάς με υπερηφάνεια. 
Γιατί το πιο δύσκολο, είναι να διατηρήσεις την αξιοπρέπεια σου. Αυτή είναι που στο τέλος της ημέρας, σε χα-
ρακτηρίζει.
Προσπαθήσαμε στα 4 αυτά χρόνια, να φέρουμε προς συζήτηση, όλα τα θέματα που αφορούν την καθημερινό-
τητα μας, ως ιατροί. Είχαμε την χαρά, να μας απευθύνετε αιτήματα για να επιλυθούν. Χωρίς να καταφέρουμε 
να τα επιλύσουμε όλα, ανοίξαμε την πόρτα του Ιατρικού Συλλόγου ώστε να ακουστεί η φωνή σας. Ώστε να 
άνοιξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με τον Σύλλογο, ο οποίος για τους περισσότερους, είναι απλά ένας οικονο-
μικός «βραχνάς», που έχει να κάνει μόνο με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. Ή με την έκδοση μιας άδειας 
ιατρείου. Κακά τα ψέματα. 
Αυτός είναι ο σκοπός μας. Το όραμά μας. Να έχουμε έναν Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος να είναι δίπλα στον για-
τρό. Καθημερινά. Διαπροσωπικά. Όχι με σχέσεις εξάρτησης. Όχι αποξενωμένος από τα μέλη του. 
Ένας Ιατρικός Σύλλογος, ανεξάρτητος από πολιτικές κατευθύνσεις και χρωματισμούς. 
Ένας Ιατρικός Σύλλογος, που θα μπορέσει να δώσει στα μέλη του να αντιληφθούν πως τα συμφέροντα του 
Κλάδου, είναι κοινά και δεν διαχωρίζονται από το όποιο εργασιακό καθεστώς. Γιατροί του ΕΣΥ, γιατροί ιδιωτι-
κών Κλινικών, ελεύθεροι επαγγελματίες, μόνο να χάσουμε έχουμε, όταν δεν αντιλαμβανόμαστε πως «κοιτάζο-
ντας ο καθένας τη δουλίτσα του», αφήνουμε κάποιους άλλους, να κάνουν τη δική τους «δουλίτσα» με τις δικές 
μας πλάτες. Τα γεγονότα το απέδειξαν αυτό, ήδη.
Ένας Ιατρικός Σύλλογος, που θα επιλύει καθημερινά προβλήματα:
-Την επαγγελματική εκμετάλλευση των νέων γιατρών που βγαίνουν στην αγορά εργασίας, είτε ιδιωτικά, είτε 
αναζητώντας μια θέση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
-Τις αμοιβές των ιατρών, νέων και παλιών. Είτε αφορούν τον ελεύθερο επαγγελματία, είτε τον γιατρο του ΕΣΥ. 
-Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, από ασφαλιστικές εταιρίες και κλινικές. Να σταματήσει το παρά-
τυπο αυτό καθεστώς, άμεσα!
-Την αποκατάσταση της σχέσης ιατρών και ασθενών. Με συχνές και τακτικές διαβουλεύσεις με Συλλόγους 
χρονίως πασχόντων κ.α. Είναι μια σχέση, αμφίδρομη, που συχνά ξεχνιέται. Συχνά ξεχνιέται ότι ο ασθενής 
περιμένει μια λύση από εμάς, στο πρόβλημα υγείας του. Συχνά ξεχνιέται ότι ο ιατρός, είναι λειτουργός και όχι 
μόνο επαγγελματίας.

Φίλοι συνάδελφοι, σας περιμένουμε ξανά, να σταθείτε δίπλα μας. Να σταθείτε μαζί μας. Να σταθούμε όλοι 
μαζί. Για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Για να έχουμε έναν Ιατρικό Σύλλογο στην  Αθήνα, που θα έχει το κύρος 
που μας αξίζει, θα έχει επιστημονικό λόγο και θα είναι πραγματικά ένα εργαλείο στα χέρια των γιατρών και όχι 
απλά ακόμα ένα συνδικαλιστικό όργανο.

Κίνημα Νέων Ιατρών (Κι.Ν.Ι.)

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Κίνημα Νέων Ιατρών (Κι.Ν.Ι.)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΚΟΥΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΚΟΥΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΖΙΜΑ ΚΟΡΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΗΛΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΚΟΥΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΚΟΥΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΖΙΜΑ ΚΟΡΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΗΛΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΤΡΑΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Εκλογές Ιατρικών Συλλόγων Οκτώβρης 2018

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑΣ
Μετά από μία 15ετη παρουσία της Ανεξάρτητης Ιατρικής Κίνησης σε όλους τους Αγώνες του Ιατρικού Κινή-
ματος είτε στον χώρο των Ελευθεροεπαγγελματιών είτε στο χώρο νοσοκομειακών γιατρών, αγώνες που επι-
βραβεύθηκαν με την συνεχή ανανέωση της εντολής εκπροσωπούμε ανεξάρτητα τους συναδέλφους μας και 
στο ΔΣ του ΠΙΣ και της ΕΙΝΑΠ και στο του ΙΣΑ, μέχρι και στο ΔΣ του μακρινού Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, 
παρατηρούμε κατάπληκτοι τα εξής: Την ανασύσταση της Δεξιάς Μεγάλης Παράταξης (ενόψει κατάληψης 
της εξουσίας ίσως) με την απορρόφηση της παράταξης «Θα πούμε την αλήθεια» και μέρους της ΝΙΚΙ-Νέοι 
Γιατροί (Ε. Ελευθερίου) λες και η απόσχιση τους από την ΔΗΚΙ να οφείλονταν μόνο σε προσωπικές διαφο-
ρές και όχι σε ουσιαστικές διαφορές αντίληψης στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων των ιατρών. 
Την εξαΰλωση της παράταξης του Κινήματος Αλλαγής ή όπως άλλως τέλος πάντων ονομάζεται το παλαιό 
ΠΑΣΟΚ. Την αγωνιώδη προσπάθεια των Συριζαίων να κρατήσουν κάποιες από τις έδρες που απλόχερα τους 
χάρισαν οι συνάδελφοι - ποντάροντας κυρίως στην αύξηση της αποχής. Από την άλλη πλευρά είναι εμφανής 
η αγωνία των Αριστερών παρατάξεων για την άνοδο της Ακροδεξιάς και της πιθανής εισόδου εκπροσώπων 
της Χρυσής Αυγής στο ΔΣ του ΙΣΑ. Το μείζων θέμα της συμμετοχής τους στις εκλογές λύθηκε καλώς ή κακώς 
την προηγούμενη τετραετία: παράταξη που έγινε δεκτή να συμμετάσχει στις προηγούμενες εκλογές του ΙΣΑ 
δεν μπορείς να της απαγορεύσεις να ξανασυμμετάσχει επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας. Θα τους αντι-
μετωπίσουμε λοιπόν στην κάλπη για να μην τους αντιμετωπίσουμε στον δρόμο..

Βιώνουμε την εξαφάνιση της μετριοπάθειας, της κουλτούρας συμβιβασμού στην μέση λύση που επιτυγχάνε-
ται μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής θέσεων και επιχειρημάτων. Τα απανωτά μνημόνια που επιβεβαί-
ωσαν όχι το δόγμα TINA (There is no Alternative) αλλά το δόγμα TINBA (There is no better Alternative), έχουν 
διαλύσει τις αυταπάτες του συνόλου της Ελληνικής Κοινωνίας. Ο ιατρικός Κόσμος έχει πληγεί βάναυσα: Σύ-
στημα ΠΦΥ ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον, οι εργασιακές σχέσεις των ελευθεροεπαγγελματιών με το κράτος 
αλλάζουν περίπου ανά 10μηνο, oι Δημόσιες δομές υγείας κλείνουν η μία μετά ην άλλη και οι ελλείψεις σε 
ιατρικό προσωπικό όταν αναπληρώνονται είναι με επικουρικούς γιατρούς. Οι νέοι λίγο πριν λάβουν πτυχίο 
εκδίδουν διαβατήρια για αλλού και οι παλιοί με απόγνωση βλέπουν τα τρία (κατοστάρικα) που θα πάρουν 
ως συνταξιούχοι του Νόμου Κατρούγκαλου «αλλά με ακσιοπρέπεια»...

Η Ανεξάρτητη Ιατρική Κίνηση από την ίδρυση της το 2005 πρεσβεύει την μετριοπάθεια και αντιμάχεται την 
εξουσία -μια που ο κλαδικός συνδικαλιστικός εκπρόσωπος είναι φύση αντιπολιτευόμενος. Γι’ αυτό το λόγο 
από την πρώτη ημέρα εφαρμόζει το σύστημα της εκ περιτροπής εκπροσώπησης στις έδρες που καταλαμβά-
νει στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ του ΙΣΑ και του ΠΙΣ από τα μέλη του συνδυασμού που λαμβάνουν άνω του 10% έως και 
15% των σταυρών προτίμησης με έναν αναλογικό αλγόριθμο ως προς τις ημέρες εκπροσώπησης. Δεκάδες 
είναι οι συνάδελφοι που πέρασαν από τις τάξεις μας τα τελευταία 15 χρόνια και επωφελήθηκαν από αυτό το 
σύστημα Δημοκρατικής εκπροσώπησης. Κάποιοι έμειναν σταθεροί άλλοι άνοιξαν φτερά για άλλους τόπους. 
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε κάθε προσπάθεια.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε σταθερά για:

1) Ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας με τον γιατρό να παίζει ρόλο όχι μόνο λειτουργού αλλά και επιστή-
μονα και ανθρώπου.

2) Για τήρηση της συνταγματικής επιταγής για παροχή δημόσιας υγείας με ελεύθερη επιλογή γιατρού για 
όλους τους Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτου φυλής χρώματος θρησκείας με ελεύθερη επιλογή γιατρού.

3) Για ιδιωτική υγεία με θεσμοθετημένα κριτήρια λειτουργίας και ανταγωνισμού προς όφελος του μικροε-
παγγελματία γιατρού (ιατρεία της γειτονιάς-Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας) ενάντια στην βουλιμική διάθε-
ση των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων και των κλινικαρχών ανά την Ελλάδα που αν μπορούσαν δεν θα 
μας άφηναν ούτε ένα ράμμα να βάλουμε στα ιατρεία μας.

4)Για την καθιέρωση της Εναλλακτικής Ιατρικής (Βελονισμός-Ομοιοπαθητική) σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της ΠΟΥ και ΕΕ ως που μπορεί να εξασκείται μόνο από γιατρούς καθώς και προγραμμάτων πιστοποίησης, 
επάρκειας υπό την αιγίδα του ΠΙΣ.

5)Για σύγχρονη ενιαία εκπαίδευση για τους ειδικευόμενους με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ανά ειδι-
κότητα και καθιέρωση logbook για τις χειρουργικές ειδικότητες. Επιτέλους αν ο Υπουργός ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 
που τα ευαγγελίζονταν αυτά από φοιτητής και ειδικευόμενος στην ΝΙΚΑΙΑ δεν τα θεσμοθετήσει τώρα που 
ασκεί ανεξέλεγκτη εξουσία (ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ) ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟ ΚΑΝΕΙ?

6)Για προσαρμογή των τιμολογήσεων των ιατρικών πράξεων των εργαστηριακών ειδικοτήτων και τιμολόγη-
ση των ιατρικών πράξεων των Δημοσίων Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας των οποίων η λειτουργία πρέπει 
να επεκταθεί και στα απογευματινά ιατρεία.

7) Για επανασύσταση των δικτύων ΠΦΥ στα πλαίσια των δομών του καταργηθέντος ΙΚΑ.

8)Για νέες προσλήψεις και κατάργηση του αισχρού θεσμού του Επικουρικού επιμελητή Γ με ετήσια ή 2 έτη 
συμβόλαια πού έχει καταστρέψει μία γενιά γιατρών δημιουργώντας χιλιάδες οικογένειες «ομήρων» προς 
ανταλλαγή με ψήφους τάζοντας μονιμότητες..

Πάντα παλεύαμε χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, με διαφάνεια πάθος και δυναμισμό πλάι στο γιατρό του 
ΕΣΥ, τον ελευθεροεπαγγελματία τον συμβασιούχο του ΕΟΠΥ, τη γυναίκα γιατρό τον Εναλλακτικό γιατρό, 
τον Ειδικευόμενο, τον Επικουρικό, για καλύτερες συνθήκες εργασίας δια βίου επιμόρφωσης, εξέλιξης και 
συνταξιοδοτικής κατοχύρωσης!!!

Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΧΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΩΟΥ-ΜΕΣΑΙΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ!!!
Ζητάμε την στήριξη σου με την ψήφο σου και σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων!!

Τσαγκαράκης Μύρων
Εκπρόσωπος της Α.Ι.Κ στο ΔΣ του ΙΣΑ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 21/22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ	ΙΑΤΡΙΚΗ	ΚΙΝΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΟΥΒΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΣΤΑ ΦΙΟΡΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΑΜΟΪΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ
ΤΑΓΚΑ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΟΥΒΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΣΤΑ ΦΙΟΡΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΜΟΪΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ
ΤΑΓΚΑ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Τα δεδομένα και οι θέσεις μας
Μαρία Αρναούτη, Βασιλική Γουλοπούλου, Ευάγγελος Ζαφειρίου, Ανδρέας Θωμόπουλος Κώστας Τσιτινίδης 

Όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις κατά καιρούς κατηγορούσαν τις εκάστοτε κυβερνήσεις για τη ανεπαρκή 
και αναποτελεσματική πολιτική στο χώρο της υγείας. Προς τούτο πρότειναν μέτρα που άλλα πραγματοποιή-
θηκαν και άλλα ήταν ανεφάρμοστα..

Βλέπουμε ότι η προσπάθεια της τελευταίας κυβέρνησης να αλλάξει το τοπίο στο χώρο της υγείας είναι, καταρ-
χάς, προς τη σωστή κατεύθυνση! Δείγματα γραφής είναι:

1. Η ασθενοκεντρική κατεύθυνση που διέπει την πολιτική υγείας που θέλει να εφαρμόσει. 
2. Η δημιουργία νέων δομών Π.Φ.Υ. των ΤΟΜΥ με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει στην συγκεκριμένη συγκυρία, 
και με την βοήθεια των ΕΣΠΑ. 
3. Η προσπάθεια βελτίωσης λειτουργίας των δομών δημόσιας υγείας (ΕΣΥ κλπ). Αυτή είναι ακόμα στα χαρτιά βέβαια..
4. Η δωρεάν περίθαλψη όλων ανεξαιρέτως των διαμενόντων στην Ελλάδα

Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε τις αγκυλώσεις, τα στεγανά, τις ιδεοληψίες και τις παρωπίδες που έχει 
σε πολλά θέματα με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα της πολιτικής υγείας να πάσχει.

Η απαξίωση και ο ξεπεσμός του ιατρικού κλάδου που είχε ξεκινήσει από καιρό βρίσκεται τώρα στην κορύφω-
ση της. Ο διωγμός του Έλληνα γιατρού με άμεσους και έμμεσους τρόπους είναι μια πραγματικότητα: 
Η υπέρογκη φορολόγηση (που ξεπερνά το 70% των εισοδημάτων του), 
η μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς ανταποδοτικότητα, 
η ανεργία που οδηγεί σε αθρόα μετανάστευση νέων γιατρών (και δυστυχώς όχι μόνο νέων) και κυρίως εξειδι-
κευμένων,
οι καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο, Το clown back , Το rebate, κλπ 

Όλα αυτά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ευτελισμό, απαξίωση και εκφοβισμό του ιατρικού σώματος! 
Ποτέ στα χρονικά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο… αλλά που είναι ο ΠΙΣ και ο ΙΣΑ ??? μήπως κωφεύουν και περί 
άλλων τυρβάζουν?? …

Η αβεβαιότητα επίσης ταλανίζει τον ιατρικό κόσμο, όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα.. που με 
την ταυτόχρονη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα ανασφάλειας, θυμού 
και απόγνωσης. Ο νέος ΕΦΚΑ σε αντικατάσταση του ΤΣΑΥ (που έχει φαλιρίσει από καιρό λόγω PSI..) είναι ένας 
ακόμα φοροεισπρακτικός μηχανισμός που ναι μεν έχει κλιμακούμενη επιβάρυνση ( και συμφωνούμε σαυτό), 
αλλά προστίθεται στην ήδη μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των ιατρών .. και το κυριότερο, αυτός είναι χωρίς 
ανταποδοτικό αντίκρισμα..

Οι ειδικευόμενοι νέοι γιατροί στενάζουν κάτω από το εξουθενωτικό ωράριο εργασίας, την μη απόδοση 
του νομικά κατοχυρωμένου repo, και τις απαξιωτικές συνθήκες εργασίας. Η εκπαίδευσή των δε, επαφίεται στη 
καλή θέληση των επιμελητών και διευθυντών των.. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε την αναγκαιότητα οριοθέ-
τησης τρόπων ελέγχου πραγματοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από το υπουργείο, καθώς και της επι-
στημονικής αρτιότητας των εκπαιδευτών. Όλα αυτά είναι χρόνιες διεκδικήσεις – ανάγκες των ειδικευόμενων, 
χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν βρει κάποια λύση.

Η εφημερία δεν είναι bonus.. Εφαρμογή του ρεπό μετά την εφημερία. Αναγνώρισή της ως συντάξιμου χρόνου.

Όχι στον αποκλεισμό των νέων γιατρών. Συλλογικές συμβάσεις με ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικές μονάδες υγείας και ασφα-
λιστικούς οργανισμούς υπό την αιγίδα του ΠΙΣ. 

Κ.Ι.ΑΝ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 53

Προστασία από την ανασφάλιστη εργασία.

Κανένας φραγμός στη διαδικασία της εκπαίδευσης! Δημόσια, δωρεάν, ομοιογενής, αντικειμενική, αδέ-
σμευτη και πολύπλευρη εκπαίδευση. Κατάργηση της εκ νέου προσπάθεια καθιέρωσης εξετάσεων πριν 
την έναρξη της ειδικότητας.

Οι επικουρικοί και παρατασιούχοι είναι το νέο εφεύρημα των μνημονικών απαιτήσεων καθώς προσλαμβά-
νονται χωρίς συνταξιοδοτικά δικαιώματα, χωρίς προοπτική .. απλά από ανάγκη για να κλείσουν κάποιες τρύπες 
στο σύστημα.. όμηροι και αυτοί της ανάγκης για επιβίωση ..πριν να πάρουν το δρόμο της μετανάστευσης.. 

Οι γιατροί του ΕΣΥ με μείωση 50% του μισθού, υπερβάλουν εαυτόν για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες 
απαιτήσεις του συστήματος καθώς το προσωπικό είναι μειωμένο και αναγκάζονται σε παραπάνω εφημερίες 
και υπερωρίες. Η έλλειψη βασικού ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και νοσηλευτικού προσωπικού ελλοχεύ-
ει κινδύνους τόσο για την υγεία των γιατρών, όσο και των ασθενών.

Όσον αφορά την ΠΦΥ που εκπροσωπείται κατά βάση από τους γιατρούς του ΠΕΔΥ και ΤΟΜΥ, εκεί δεν 
υπάρχουν λόγοι να περιγράψουμε το μπάχαλο που γίνεται .. Στελεχώνεται από γιατρούς τριών τουλάχιστον 
ταχυτήτων (όσον αφορά την εξέλιξη, την προοπτική και την οικονομική των οντότητα) ..Π.Α.Α, Συμβασιούχων 
με ασφαλιστικά μέτρα, με πλήρες ωράριο, η με το ωράριο που είχαν προ των απολύσεων .. διακοπές συμβά-
σεων κλπ.. Μέλλον αβέβαιο.

Γιατροί των ΚΕΠΑ: είναι γιατροί που ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία που για αυτήν πολλάκις βρί-
σκονται κατηγορούμενοι στα δικαστήρια χωρίς καμία νομική κάλυψη από το υπουργείο. Ταξιδεύουν σε όλη 
την Ελλάδα χωρίς ασφάλιση και χωρίς πλήρη αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης, με καθυστερημένες 
αμοιβές που παρανόμως υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Οι συμβασιούχοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ: είναι αυτοί που δεν μπορούν να προγραμματίσουν τίποτα καθότι 
δεν ξέρουν πότε θα πληρωθούν.. οι περισσότεροι δε εξ αυτών υπόκεινται στο rebate και clown back .. είναι 
αυτοί που το μέλλον τους είναι αβέβαιο καθότι φημολογείται ότι θα απολυθούν μέχρι το τέλος του έτους….

Ζητάμε: Ισότιμη και αξιοκρατική συμμετοχή σε ΤΟΜΥ, ΕΣΥ και σε όλους τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς, 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που το επιθυμούν, με αξιοπρεπείς αμοιβές, συλλογικές συμβάσεις και κίνητρο απόδοσης.

Και ερχόμαστε στους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς που είναι και η πλειοψηφία του ιατρικού σώμα-
τος.
Έκαναν το λάθος να ιδιωτεύσουν .. θα πληρώσουν ακριβά από εδώ και πέρα αυτή την επιλογή τους.. γιατί 
κατά την εμμονική άποψη της κυβέρνησης προκαλούν όλα τα δεινά στο χώρο της υγείας:

1. Έχουμε υπερδιόγκωση του Ιδιωτικού τομέα σε σύγκριση με τον δημόσιο λέει ο υπουργός υγείας… 

Δεν βλέπει και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό γίνεται γιατί υποχρηματοδοτείται υποστελεχώνεται και άρα υπο-
λειτουργεί ο δημόσιος τομέας (ΕΣΥ, ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ κλπ). Αποτέλεσμα είναι να βάζει όλο και πιο βαθειά το χέρι 
στη τσέπη ο Έλληνας φορολογούμενος για να βρει την υγειά του.. Αυξάνεται έτσι η ζήτηση και γιαυτό διο-
γκώνεται ο ιδιωτικός τομέας, πολλές φορές άναρχα και χωρίς κανόνες. Εδώ πρέπει να επέμβει και να βοηθή-
σει η πολιτεία. Ένα αξιόπιστο και αξιοπρεπές δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεί το σημαντικότερο κίνητρο 
αναβάθμισης και του ιδιωτικού τομέα. Θα μπορούσε πχ να αγοράσει υπηρεσίες υγείας από τις έτοιμες δομές 
του ιδιωτικού τομέα. 

Ζητάμε λοιπόν: Σωστή ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων. Καθιέρωση λεπτομερούς 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας που να διασφαλίζει την ισονομία 
και τον έλεγχο στον ιδιωτικό τομέα.

2. Λέει ο υπουργός ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό εξειδικευμένων γιατρών και ότι αυτό είναι στρέβλωση!!

Τιμή μας και καμάρι μας που υπάρχουν!! Πράγματι η χώρα μας είναι από τις λίγες χώρες με υψηλό ποσοστό 
εξειδικευμένων γιατρών, και γιατί η ιδία η εξέλιξη μας οδηγεί εκεί, αλλά και γιατί η ανάπτυξη νέων τεχνο-
λογιών απαιτεί εξειδικευμένα χέρια. Συστήματα που υπήρχαν παλιά βασισμένα στον οικογενειακό – γενικό 
γιατρό τείνουν να εγκαταλειφτούν γιατί μειώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών (και άρα το προσδόκιμο 
επιβίωσης) και αυξάνουν το κόστος περίθαλψης... Η εμμονή της κυβέρνησης να επιβάλει το σύστημα αυτό, 
θα μειώσει ακόμα περισσότερο το ήδη συνεχώς μειούμενο προσδόκιμο επιβίωσης του έλληνα και θα φέρει 
αμφισβητούμενα οικονομικά οφέλη, συνολικά, με βάση διεθνείς μελέτες. Αντί λοιπόν να ξενιτεύονται οι Έλ-
ληνες εξειδικευμένοι γιατροί, καλά θα κάνει η κυβέρνηση να βρει τρόπους να εκμεταλλευτεί αυτό το πλεονέ-
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κτημα που έχουμε σαν χώρα, δημιουργώντας ένα σύστημα υγείας, που συνεκτιμώντας την ιδιαίτερη γεωγρα-
φική κατανομή μας, να στηριχθεί στη αγαστή συνύπαρξη οικογενειακών γιατρών με τους εξειδικευμένους.

Σημειωτέον ότι ο ρόλος του οικογενειακού γιατρού είναι πολύ σπουδαίος και κομβικός στο σύστημα 
σύμφωνα με την καθεστωτική ιατρική επιστήμη. Ο ρόλος του όμως πρέπει να είναι σαφής ως συμβούλου 
υγείας του κάθε πολίτη, τηρώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί και 
δίνοντας συμβουλές στους πολίτες για τους οποίους θα είναι υπεύθυνος στα πλαίσια πρόληψης νοσημάτων 
και περιοδικών ελέγχων, και άλλα που μπορούν να βρεθούν με γόνιμο διάλογο μεταξύ των φορέων. Ο ρόλος 
του Gatekeeper που πάει να δοθεί στον οικογενειακό ιατρό σε μία χώρα με πληθώρα εξειδικευμένων ιατρών, 
που έχουμε πληρώσει, οι φορολογούμενοι, για να εκπαιδευτούν και γίνονται ανάρπαστοι από άλλες χώρες, 
δεν στέκει σε κριτική και λογική. Ίσως σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις να χρειάζεται αλλά για	κανέναν	
λόγο	δεν	θα	πρέπει	να	είναι	καθολικός	και	υποχρεωτικός.

3. Το οικονομικό θέμα τώρα. 

Ο επί χρόνια αγώνας των συνδικαλιστικών παρατάξεων για αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση πάει τώρα να 
μπει στις καλένδες..και δεν φτάνει αυτό . Αυτοί που τόλμησαν να έχουν μπλοκάκι θα πρέπει να πληρώνουν 
πάνω από 70% σε φόρους και εισφορές... Και θέλουν με αυτό τον τρόπο να λύσουν το.. δημογραφικό πρόβλη-
μα τρομάρα τους!

Λογικό αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι ο προοδευτικός οικονομικός στραγγαλισμός και μείωση της 
μεσαίας τάξης, καθώς και η δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως μεταναστευτικά ρεύματα ειδι-
κευμένου έως πολύ εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει 
αυτό. Βέβαια έχει και ένα καλό: μειώθηκαν οι αναμονές για έναρξη ειδικότητας..!!

Μέσα σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα δεν φαίνεται πουθενά φως στο τούνελ, κάποια διέξοδος, κάτι να 
κινείται προς μια σωστή κατεύθυνση, έστω κάτι. Και ιδίως στον πληθυσμό, όπου βλέπουμε συνεχώς να μει-
ώνεται το προσδόκιμο επιβίωσης του. Με τις κοινωνικές παροχές να είναι υποτυπώδεις, με το 25% ανεργία, 
με τα 2.000.000 ανασφάλιστων, τις αυτοκτονίες να αυξάνονται, την υπογεννητικότητα, την ανθρωπιστική και 
κοινωνική κρίση να γιγαντώνεται κλπ.

Εδώ προτείνουμε την Αναβάθμιση του ρόλου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στην χάραξη πολιτικών 
που αφορούν την Αγωγή και Προαγωγή Υγείας σε όλο το φάσμα τους ( σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση). 
Και όλα αυτά με στόχο να υπάρξει ανάδειξη των πολιτικών αυτών, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, που 
να επεμβαίνουν στο περιβάλλον και στις συμπεριφορές υγείας του πληθυσμού, με στόχο την πρόληψη των 
κυριότερων νοσηρών καταστάσεων (καρκίνος, καρδιαγγειακά, παχυσαρκία, ατυχήματα, άγχος-κατάθλιψη). 

Η Ανεξάρτητη Συμμαχία µια νέα ιατρική παράταξη στα ιατρικά δρώμενα, χωρίς κοµματικές παρωπίδες και 
δεσμεύσεις, που µαζί µε όλους τους γιατρούς, µέσα από ένα πλατύ πανυγειονοµικό μέτωπο, µε νέο αέρα, 
παλεύει για:

• Δημόσια δωρεάν περίθαλψη, χωρίς ασφαλιστικά κριτήρια και χωρίς αποκλεισμούς. 
• Συγχωνεύσεις (όχι καταργήσεις) μονάδων ΕΟΠΥΥ όπου χρειάζεται, με βάση νέο υγειονομικό χάρτη της χώ-
ρας, µε αξιοκρατικά κριτήρια, λαµβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας µας. 
• Σωστή ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων. 
• Βελτίωση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.
• Αυτοδιαχείριση του ΕΟΠΥΥ και χρηματοδότηση του με τους αναγκαίους πόρους για πλήρη και αξιοπρε-
πή Π.Φ.Υ. Η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας πρέπει να φτάσει το 5% του ΑΕΠ ώστε να επανέλθει η 
πατρίδα μας στις προηγμένες χώρες όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανά στην υγεία.
Το που θα βρεθούν τα λεφτά ξέρουν πολύ καλά οι ιθύνοντες.. και είναι υποχρέωσή τους!
Πρέπει δε να λαμβάνει υπόψη και την Κοινωνική Πολιτική για να μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέ-
σεις ώστε η υγεία να αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών της Ελληνικής επικράτειας. Οι Ο.Τ.Α. να παίξουν 
πιο ενεργό ρόλο για την Δημόσια Υγεία της περιοχής τους. 
• Κανένας φραγμός στη διαδικασία της εκπαίδευσης! Δημόσια, δωρεάν, ομοιογενής, αντικειμενική, αδέσμευ-
τη και πολύπλευρη εκπαίδευση. Κατάργηση της εκ νέου προσπάθεια καθιέρωσης εξετάσεων πριν την έναρξη 
της ειδικότητας.
• Αξιοπρεπείς μισθοί και συνθήκες δουλειάς των γιατρών του ΕΟΠΥΥ. 
• Να μην ιδιωτικοποιηθεί έμμεσα η άμεσα ο ΕΟΠΥΥ. 
• Πλήρη κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας. 
• Όχι στη γιγάντωση του Π.Ι.Σ. εις βάρος των τοπικών ιατρικών συλλόγων. Οι ιατρικοί σύλλογοι είναι ΝΠΔΔ 
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και πρέπει να έχουν την αυτοτέλεια τους.
• Οι Ιατρικοί σύλλογοι να καλύπτουν την αστική ευθύνη των μελών τους.
• Ιδιώνυμο αδίκημα, η βία σε γιατρό εν ώρα υπηρεσίας, αλλά και ο χρηματισμός του. Να γυρίσουν πίσω τα 
κλεμμένα από το ΤΣΑΥ. 
• Ένταξη της Ομοιοπαθητικής και του Βελονισμού τόσο στην Π.Φ.Υ. όσο και στο ΕΣΥ. Κάλυψη της δαπά-
νης θεραπείας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία γιατί και αποτελεσματική είναι, και φθηνή, και χωρίς παρενέργει-
ες. Άσκησή τους μόνο από γιατρούς. Θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
οδηγία για την εκπαίδευση των γιατρών στην Ομοιοπαθητική και τον Βελονισμό. 
• Είναι πιο επιτακτική τώρα η ελευθερία στην επιλογή γιατρού και θεραπευτικής μεθόδου σύμφωνα με τη 
Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών. 
• Ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης για τους γιατρούς του δημόσιου και τους ιδιώτες. Μείωση του κόστους συμ-
μετοχής και κατάργηση των χιλιάδων συνεδρίων. Γενίκευση της χρήσης του διαδικτύου για τη συνεχιζόμενη 
Ιατρική εκπαίδευση. 
Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι υποχρέωση της πολιτείας και όχι ελεημοσύνη της φαρμακευ-
τικής βιομηχανίας. 
• Όχι στην κατευθυνόμενη γνώση μέσω των φαρμακευτικών εταιριών και του ΣΦΕΕ.
 Προτείνουμε τη δημιουργία ομοσπονδίας των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών των ειδικοτή-
των, για να συνδιαλέγεται με τον ΣΦΕΕ και τον ΕΟΦ ως ισότιμος εταίρος. 
• Συνταγογράφηση με ιατρικά κριτήρια και όχι με βάση χρηματοοικονομικά τερτίπια.
• Να θεσπιστούν διαφανείς και με ιατρικά κριτήρια, διαδικασίες ορισμού της «υπερσυνταγογράφησης» για 
να σταματήσει η σπέκουλα. 
• Να μην χορηγείται κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή, και να μην διενεργείται καμία εξέταση χωρίς 
παραπεμπτικό γιατρού.
• Επαναπροσλήψεις απολυμένων ιατρών
• Παράταση συμβάσεων ιατρών με ασφαλιστικά μέτρα
• Αποζημίωση απολυμένων, και άμεση καταβολή του νοσοκομειακού επιδόματος.
• Να προωθηθούν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες για να υπάρξει αυτάρκεια αλλά και ανάπτυξη. 
• Αυστηροποίηση των ποινών για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος
• ΟΧΙ στην υπερφορολόγηση, μείωση η τροποποίηση του clow back και rebate . Όχι στην μετανάστευση.

Συνάδελφε
Η Ιατρική δεν έχει χρώμα, φύλο, εθνικότητα η σεξουαλική προτίμηση.. Η ιατρική είναι ΜΙΑ, και 
πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν για ΟΛΟΥΣ.

Οι παραπάνω θέσεις-προτάσεις αποτελούν τη βάσης, πάνω στην οποία μπορούν, και επιδιώκουμε να καλλι-
εργηθούν, πολιτικές συνεργασίες για το ξεπέρασμα της κρίσης που ταλανίζει τον ιατρικό κλάδο.

Καλούμε όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις του ιατρικού κινήματος να ενεργοποιηθούν και να στηρίξουν 
τις θέσεις – προτάσεις μας, σε έναν κοινό μέτωπο, σε μια κοινή συστράτευση ενάντια στα ιατροκτόνα δι-
ατάγματα της τελευταίας 8/ετίας και όχι μόνο.. Για να βάλουμε φρένο στην άσκοπη σπατάλη των χρημάτων 
των γιατρών, για την προβολή συγκεκριμένων ατόμων και όχι των προβλημάτων μας!!

Η Ανεξάρτητη Συμμαχία είναι μια νέα ιατρική παράταξη που δεν έχει καμία εξάρτηση και δεν λογοδοτεί σε 
κανέναν κομματικό μηχανισμό, αντίθετα καταδικάζει όλες τις πολιτικές που ευθύνονται για την εξαθλίωση 
των δομών υγείας και την καταρράκωση της αξιοπρέπειας των γιατρών.

Προασπίζει με κάθε μέσο τα δικαιώματα και των γιατρών αλλά και των ασθενών. Γιαυτό προτείνουμε ένα 
σύστημα υγείας, που να μην είναι ούτε μόνο ιατροκεντρικό και ούτε μόνο ασθενοκεντρικό, αλλά, Ανθρω-
ποκεντρικό σύστημα υγείας, με το γιατρό να παίζει ρόλο όχι μόνο λειτουργού, αλλά και επιστήμονα και 
ανθρώπου.

Με την εκ περιτροπής εναλλαγή των εκπροσώπων της, στις έδρες που καταλαμβάνει, αναδεικνύει 
όλες τις πτυχές των ετερόκλητων προβλημάτων των γιατρών ανάλογα με τον κλάδο, την εργασιακή σχέση 
που έχει, και την περιοχή που δραστηριοποιείται.

Παλεύουμε και απαιτούμε αξιοπρέπεια, ίσες ευκαιρίες, σεβασμό! Ο Έλληνας γιατρός πρέπει να επιβι-
ώσει και να προσφέρει στο τόπο του γιατί επιτέλους Υγειονομική περίθαλψη με τον γιατρό στη γωνία δεν 
υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ!!
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
Κ.Ι.ΑΝ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΩΝΑ
ΒΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΑΓΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΡΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΓΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΚΩΝ/ΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΡΗ
ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΖΟΥΓΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΕΔΗΚΓΙΑΝΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΘΩΝΟΣ ΑΘΩΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ του ΘΩΜΑ
ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΛΟΧΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Αντιπρόεδρος
ΚΑΚΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΚΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΤΑΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΩΝΑ
ΒΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΑΓΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΡΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΓΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΖΟΥΓΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΚΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΚΑΚΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΑΡΑΒΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΣΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΕΔΗΚΓΙΑΝΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΕΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΘΩΝΟΣ ΑΘΩΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΘΩΜΑ
ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΑΡΤΑΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΠΕΤΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΛΟΧΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΤΑΥΡΟΥ
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Αγαπητέ/ή Συνάδελφε

Με την επιστολή μας αυτή η παράταξη μας ζητά την ψήφο σου στις επερχόμενες εκλογές του Ιατρικού Συλ-
λόγου της Αθήνας  στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2018 με σκοπό την ισχυρή παρουσία μας στο νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΙΣΑ.

Εισαγωγή	–	σύντομο	ιστορικό

Η παράταξη μας εκπροσωπεί και εκφράζει τις απόψεις επί των υγειονομικών θεμάτων του ευρύτερου χώ-
ρου της Κεντροαριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας. 

Ενός χώρου που στα υγειονομικά θέματα έχει μακρά παράδοση με κύριο εκφραστή του την Πανελλήνια 
Συνδικαλιστική Κίνηση Ιατρών, συνέχεια της οποίας αποτελεί η παράταξη μας.

Η	παρούσα	πολιτική	κατάσταση

Η παρούσα πολιτική κατάσταση, κατά την οποία καλούμαστε να εκλέξουμε το νέο ΔΣ του ΙΣΑ, χαρακτηρί-
ζεται από την καταστροφική διακυβέρνηση της χώρας μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ κατά την 
τελευταία τετραετία.

Η τυπική αλλά προβληματική έξοδος από το τρίτο μνημόνιο συνοδεύεται από συμφωνίες που θα δεσμεύ-
ουν τον ελληνικό λαό για σχεδόν μισό αιώνα ακόμη!

Τα δύο χαρακτηριστικά τους είναι η υπερφορολόγηση και το υπερβολικό πρωτογενές πλεόνασμα, που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη και κάνουν την έξοδο στις αγορές «άλμα θανάτου»!

Τα	υγειονομικά	θέματα

Η οικονομική κρίση μείωσε δραστικά την αγοραστική δυνατότητα όλων των νοικοκυριών και οδήγησε με-
γάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αναζήτηση των υπηρεσιών υγείας στο δημόσιο σύστημα υγεί-
ας, το οποίο επιβαρύνθηκε κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με την προ της κρίσης κατάσταση.

Η αρχική αντιμετώπιση, που συνέπεσε με την υποχρεωτική περιστολή των δημόσιων δαπανών για την 
Υγεία, ήταν αναγκαστικά «πυροσβεστική», δηλαδή με ιατρικούς όρους ήταν το σταμάτημα μιας αιμορραγί-
ας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ευτυχώς οι βασικοί υγειονομικοί δείκτες ελάχιστα επηρεάστηκαν.

Όμως η συνέχεια, μετά δηλαδή την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, ήταν από αρνη-
τική μέχρι καταστροφική. Γιατί;

Γιατί απλά δε φρόντισε να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τα νοσοκομεία, που σήκωναν και σηκώνουν το 
βάρος όλης της δημόσιας παροχής υπηρεσιών υγείας ακόμη και της πρωτοβάθμιας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αποψίλωση των νοσοκομείων από γιατρούς, που ακολούθησε την έλλειψη νοση-
λευτών.

Το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε το 2017 1195 θέσεις γιατρών, από αυτές στην Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής 
ή Παθολογίας 956 θέσεις και στην Ειδικότητα Παιδιατρικής 239 θέσεις.

Με την  πρώτη προκήρυξη καλύφθηκαν 146 θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και 95 θέσεις Παιδιατρι-
κής.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ–ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Στις 12-6-2108 επαναλήφθηκε η προκήρυξη, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) θέσεων  γιατρών, 
από αυτές στην  Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας 809 θέσεις και ειδικότητας Παιδιατρικής 144 
θέσεις. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα, υποβλήθηκαν 160 αιτήσεις Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθο-
λογίας και 60 αιτήσεις Ειδικότητας Παιδιατρικής. 

Συνεπώς ακόμα και αν τελικά γίνουν αποδεκτές όλες οι νέες αιτήσεις θα   παραμείνουν κενές: 649 θέσεις Γενι-
κής Ιατρικής ή Παθολογίας που αντιστοιχούν στο 67,88% των συνολικών θέσεων και 84  θέσεις Παιδιατρικής 
που αντιστοιχούν στο 35% των συνολικών θέσεων.

Η συνολική επιχορήγηση Νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ μειώθηκε κατά 632 εκ. ευρώ. Η κυβέρνηση (που θα μεί-
ωνε τη συμμετοχή των πολιτών) σχεδόν διπλασίασε τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων και από  980 εκ. 
ευρώ ετησίως το 2014 τις ανέβασε  σε 1770 εκ. ευρώ ετησίως από τον Ιούνιο του 2015.

Αποτέλεσμα η αύξηση της παροχής υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό τομέα, που όχι μόνο αναπτύσσεται 
αλλά ελκύει και ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (28/06/2018), η δήθεν στροφή της Κυβέρνησης στην Υγεία αποδεικνύεται  
μια πελώρια απάτη , αφού με δεδομένα  του  2017 οι κατά κεφαλήν ιδιωτικές δαπάνες υγείας  αυξήθηκαν  
από 31% το 2012 σε 39% το 2017 και από 604 ευρώ το 2012 οι Έλληνες πληρώνουν πλέον 753 ευρώ, ενώ η 
Δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη από 1345,5 ευρώ το 2012 μειώθηκε σε 1177 ευρώ το 2017.

Όσες νέες δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες, είτε γίνονται είτε έχουν εξαγγελθεί  ότι θα γίνουν, βασίζονται 
στη χρηματοδότηση τους από ιδιωτικά κεφάλαια, προερχόμενα είτε από κοινωφελή ιδρύματα ή από ιδιωτι-
κούς οργανισμούς.

Όσον αφορά στην παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, η επιλογή των ΤΟΜΥ μας γυρίζει στην κατε-
στραμμένη Ευρώπη μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, αντί να επιλεγεί η αύξηση, η ενίσχυση και η αναβάθμιση 
των Αστικών Κέντρων Υγείας και των Διαδημοτικών Πολυϊατρείων, τα οποία μαζί με το θεσμό του οικογενει-
ακού γιατρού αποδεδειγμένα μπορούν να προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες πρωτοβάθμιες υπη-
ρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΟΟΣΑ (28/06/2018), στην Ελλάδα που βίωσε μία από τις μεγαλύτερες μει-
ώσεις  των δαπανών για την υγεία, το 2017 οι κατά κεφαλήν δαπάνες (με σταθερές τιμές 2010) υπολείπονται 
κατά 30% των δαπανών του 2009 και πλέον είναι στο 50% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Οι	υγειονομικοί

Σ’ αυτό το δυσμενές περιβάλλον οι γιατροί, υπεραπασχολούμενοι και υποαμοιβόμενοι, καλούνται να πα-
ράσχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας σ’ ένα πληθυσμό που δημογραφικά και υγειονομικά αλλάζει με 
χαρακτηριστικά αφ’ ενός τη μείωση των γεννήσεων αφ’ ετέρου τον πολλαπλασιασμό των προβλημάτων της 
τρίτης ηλικίας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι γιατροί δεν έχουν άλλη διέξοδο παρά τη φυγή στο εξωτερικό.

Αποτέλεσμα:

Η δημιουργία τεράστιου κενού ανάμεσα στην παλαιά γενιά των γιατρών που συνταξιοδοτούνται και στη νέα 
γενιά που θα ‘πρεπε σταδιακά να αντικαθιστά αυτούς. Αυτό έχει άμεση επίπτωση στην παροχή των υπηρεσι-
ών υγείας καθ’ όσον η εμπειρία των παλιών που φεύγουν δε μεταλαμπαδεύεται, όπως παραδοσιακά γινόταν, 
στους νέους που έρχονται.

Τι	πρέπει	να	γίνει:

Η αναστροφή της παρούσας κατάστασης στο χώρο της υγείας σίγουρα απαιτεί άλλη υγειονομική πολιτική, 
την οποία η παρούσα κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να επιτύχει.

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Άρα, η κυβερνητική αλλαγή αποτελεί την απαραίτητη πρώτη και βασική προϋπόθεση για να εκκινήσει η 
όποια αποκατάσταση της ευρυθμίας στον υγειονομικό χώρο.

Η παράταξη μας έχει τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο είναι σύγχρονο και ρεαλιστικό, βασιζόμενο σε σοβαρές 
μελέτες, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ιατρών.

Πώς	όλα	αυτά	συνδέονται	με	τις	εκλογές	στον	ΙΣΑ:

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν αποτελούν καθόλου ένα απλό συνδικαλιστικό όργανο των ιατρών. 

Αντιθέτως αποτελούν ένα θεσμικό όργανο που συνδέει τους ιατρούς με την Πολιτεία και έχει σημαίνοντα 
λόγο και ρόλο επί όλων των υγειονομικών θεμάτων

Ως εκ τούτου το ΔΣ του ΙΣΑ που θα προκύψει από τις εκλογές θα έχει ενεργό ρόλο όχι απλά στη διαχείριση 
των θεμάτων της υγείας και των υγειονομικών αλλά επί πλέον στη χάραξη της πολιτικής υγείας που υλοποιεί 
η εκάστοτε κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υγείας.

Γι αυτό θεωρούμε σημαντικό και κρίσιμο
 το ποια σύνθεση θα έχει το νέο ΔΣ του ΙΣΑ 

για το οποίο σου ζητούμε 
την υποστήριξη σου!

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ–ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΕΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΥΡΗΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΕΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΕΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΕΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΗΛΙΑ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΑΓΚΡΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Αντιπρόεδρος
ΤΣΟΥΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Μέλη
ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΑΓΚΡΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ
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Αντιβηχικό Σιρόπι
Για την θεραπεία του βήχα κάθε αιτιολογίας

Sival-b
Codeine Phosphate 
+ Ephedrine Hydrochloride

ADELCO A.E. Βιοµηχανία Φαρµάκων & Καλλυντικών
info@adelco.gr, www.adelco.gr

Αθήνα, Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο, Tηλ.: 210 4819311-13, Fax: 210 4816790
Θεσσαλονίκη, Γ. Θεοτοκά 5, 546 21, Τηλ.: 2310 239260, Fax: 2310 239270

Χορηγείται µε ιατρική συνταγή. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε συµβουλευθείτε 
την Περίληψη Χαρακτηριστικών 
Προϊόντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: SIVAL-B®

2.   ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε 5 ml προϊόντος περιέχουν 7,5 mg 
Codeine phosphate και 5,0 mg Ephedrine hydrochloride. Έκδοχα µε γνωστές δράσεις: 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 6,8g σακχαρόζης και 205mg αιθανόλης ανά 
10ml σιροπιού (2 κουταλάκια του γλυκού).
3.   ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Σιρόπι
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Συµπτωµατική θεραπεία του βήχα κάθε αιτιολογίας: γρίπη, 
κρυολόγηµα, βρογχίτις, τραχειίτις, λαρυγγίτις, κοκκύτης.
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης: Ενήλικες: 2 κουταλάκια του γλυκού 3-6 φορές 
την ηµέρα. Παιδιά ηλικίας µικρότερα από 12 ετών: Το SIVAL-B® αντενδείκνυται 
σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 ετών: Το 
SIVAL-B® δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 ετών µε 
µειωµένη αναπνευστική λειτουργία.
4.3 Αντενδείξεις
Το SIVAL-B®  αντενδείκνυται
• Σε άτοµα υπερευαίσθητα στα συστατικά του και κατά το πρώτο τρίµηνο  
 της εγκυµοσύνης.
• Σε περίπτωση αναπνευστικής ανεπάρκειας, λόγω της κατασταλτικής  
 δράσεως της κωδεΐνης στα αναπνευστικά κέντρα.
• Κατά τη διάρκεια ασθµατικής κρίσεως.
• Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, λόγω αυξηµένου κινδύνου  
 εµφάνισης σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή ανεπιθύµητων ενεργειών.
• Σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού.

• Σε ασθενείς για τους οποίους είναι γνωστό ότι έχουν υπερ-ταχεία  
 µεταβολική ικανότητα του CYP2D6.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
Η λήψη οινοπνευµατωδών ποτών πρέπει να αποφεύγεται κατά την αγωγή µε 
σκευάσµατα που περιέχουν κωδεϊνη.
Μεταβολισµός του CYP2D6
Η κωδεΐνη µεταβολίζεται σε µορφίνη από το ένζυµο του ήπαρ CYP2D6,  τον ενεργό 
µεταβολίτη της. Εάν ο ασθενής έχει ανεπάρκεια ή πλήρη έλλειψη αυτού του ενζύµου 
δεν θα επιτευχθεί επαρκές  θεραπευτικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, εάν ο ασθενής έχει 
εκτεταµένη ή υπερ-ταχεία µεταβολική ικανότητα υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών τοξικότητας από οπιοειδή ακόµη και σε συνήθεις 
συνταγογραφούµενες δόσεις. Οι ασθενείς αυτοί µετατρέπουν ταχέως την κωδεΐνη σε 
µορφίνη µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται στον ορό υψηλότερα επίπεδα µορφίνης από 
τα αναµενόµενα. 
Παιδιά µε µειωµένη αναπνευστική λειτουργία
Η κωδεΐνη δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά τα οποία µπορεί να έχουν µειωµένη 
αναπνευστική λειτουργία συµπεριλαµβανοµένων των νευροµυϊκών διαταραχών, 
σοβαρών καρδιακών ή αναπνευστικών παθήσεων, λοιµώξεων του ανώτερου 
αναπνευστικού ή των πνευµόνων, πολλαπλών τραυµάτων ή εκτεταµένων χειρουργικών 
επεµβάσεων. Αυτοί οι παράγοντες µπορεί να επιδεινώσουν τα συµπτώµατα της 
τοξικότητας της µορφίνης.
4.5  Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές 
αλληλεπίδρασης
Ενίσχυση δράσεως συγχρόνως χορηγούµενων κατασταλτικών του ΚΝΣ. 

4.6 Γονιµότητα, κύηση και Γαλουχία
Κύηση: Επειδή δεν υπάρχει εµπειρία ως προς την χρήση του SIVAL-B® κατά τη διάρκεια 
της εγκυµοσύνης, συνιστάται σαν µέτρο πρόνοιας, να µην χορηγείται κατά το πρώτο 
τρίµηνο της εγκυµοσύνης.
Θηλασµός: Το SIVAL-B® αντενδείκνυται  σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού. 
Σε συνήθεις θεραπευτικές δόσεις, η κωδεΐνη και ο ενεργός µεταβολίτης της, µπορεί να 
εµφανιστούν σε χαµηλές δόσεις στο µητρικό γάλα και είναι απίθανο να επηρεάσουν 
δυσµενώς το θηλάζον νεογνό.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών
Όπως όλα τα κατασταλτικά του ΚΝΣ έτσι και η κωδεΐνη  µπορεί να προκαλέσει 
υπνηλία. Ασθενείς που παίρνουν σκευάσµατα µε κωδεϊνη, δεν πρέπει να οδηγούν ή 
να χειρίζονται µηχανήµατα, εκτός εάν έχει αποδειχθεί ότι αυτή δεν επιδρά πάνω στις 
ικανότητές τους.
4.8  Ανεπιθύµητες ενέργειες 
Το SIVAL-B® είναι γενικά άριστα ανεκτό. Σε σπάνιες περιπτώσεις και κυρίως επί 
υπερβάσεως της δοσολογίας, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν δυσκοιλιότητα, 
έµετοι, τρόµος ή ελαφρά  καταστολή του αναπνευστικού συστήµατος. Σε δόσεις πολύ 
υψηλότερες των θεραπευτικών και σε λήψη επί µακρόν, υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης 
καθώς και στερητικού συνδρόµου κατά την απότοµη διακοπή.
Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούµενων 
ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρµακευτικού 
προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελµατίες του τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες 

ενέργειες µέσω του εθνικού συστήµατος αναφοράς: Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων: 
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9. Υπερδοσολογία : Σε περίπτωση τυχαίας ή σκόπιµης λήψεως υπερβολικής 
ποσότητας, συνιστάται συµπτωµατική  αγωγή.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ΑΤC: R05DA20. Η κωδεΐνη καταστέλλει τον βήχα µε την ειδική επίδραση 
που ασκεί στο κέντρο του βήχα. Η εφεδρίνη προκαλεί διαστολή των βρόγχων 
διευκολύνοντας έτσι την απόχρεµψη. Το SIVAL-B® περιέχει επί πλέον Citric acid, το 
οποίο ρευστοποιεί τις βρογχικές εκκρίσεις, καταπραΰνει τον ερεθισµό του βλεννογόνου 
και εξουδετερώνει την µετά επίµονο βήχα συνήθως παρατηρούµενη οξέωση. 
6.   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατάλογος εκδόχων: Citric acid, Sodium citrate dihydrate, Benzoic acid, Ethanol 96%, 
Sucrose, Essence Cherry, Essence Chewing gum, Essence Menthol, Purified water 
∆ιάρκεια ζωής: 4 χρόνια. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: 
Το προϊόν φυλάσσεται σε θερµοκρασία µικρότερη των 25οC και σε θέση την οποία δεν 
βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Φύση και συστατικά του περιέκτη: Γυάλινο σκουρόχρωµο φιαλίδιο των 120ml µε 
βιδωτό πώµα ασφαλείας
7.   ΚΑΤΟΧΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ADELCO – ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε 
Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο – Αθήνα, ΤΗΛ. 2104819311-4, FAX: 2104816790
8.   ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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Combining our strengths

TO CHANGE
LIVES FOR EVER
Στην Abbott, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους να ζήσουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο σε κάθε ηλικία και στάδιο της ζωής τους. 
Τα καινοτόμα προϊόντα μας υποστηρίζουν την 
εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς, θρέφουν το σώμα, 
συμβάλλουν στη διάγνωση νόσων και παρέχουν 
επαναστατικές λύσεις αντιμετώπισης του χρόνιου 
πόνου και των κινητικών διαταραχών. 

Αυτή είναι η δέσμευσή μας για περισσότερα  
από 130 χρόνια, από τότε που ο ιατρός 
Δρ Wallace C. Abbott άνοιξε το φαρμακείο του 
στο Σικάγο.

Η Abbott Ελλάς ιδρύθηκε το 1947 και σήμερα 
με έδρα τα γραφεία  σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
απαριθμεί 130 εργαζομένους.

Οι επιχειρησιακοί τομείς δραστηριοποίησης της 
εταιρείας στην Ελλάδα είναι τα Διαβητολογικά 
Προϊόντα, τα Διαγνωστικά, η Διατροφή, η 
Καρδιαγγειακή Φροντίδα και τα Μοριακά 
Διαγνωστικά.
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Αθήνα, Μεσογείων 2 - 4 Πύργος 
Αθηνών Γ' Συγκρότημα Τ.Κ. 115 27

Τηλ. 210.77.06.258, 210.77.06.300 
Fax. 210.77.53.416   

LIFEPAK®  1000 DEFIBRILLATOR
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World’s Fastest Ankle-Brachial Index  
Screening Device

Accurate and objective Peripheral Arterial Disease diagnosis
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LIFEPAK®  20e DEFIBRILLATOR/ MONITOR
with CodeManagement Module™
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