
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
των ιατρώνΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

TEYXOΣ 257
νοεμβριοΣ 2018 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ EKΔOΣH ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π
Α

ΡΑ
ΓΩ

ΓΗ
 ΕΚ

ΔΟ
ΣΗ

Σ: H
Ä

RTLIN
G

-M
A

ΡΙΑ
 Γ. ΣΙΑ

Φ
Α

Κ
Α



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.
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www.dsautomobiles.gr

ªøåäéáóíÛîï çéá Þìïù÷ ôïù÷ ïòáíáôéóôÛ÷ ëáé ðòöôïðÞòïù÷. ¡éá Þìïù÷ áùôïà÷ ðïù ðáõéÀúïîôáé íå ëáõåôÝ ëáéîïôÞíï ðïù áðïçåéñîåé 
ôèî ïäèçéëÜ ôïù÷ åíðåéòÝá. Æï DS 7 CROSSBACK óèíáôïäïôåÝ ôï íÛììïî ôè÷ ðïìùôåìïà÷ ëáôèçïòÝá÷ ôöî SUV. ªàçøòïîï, óøåäéáóôéëÀ 
áîáôòåðôéëÞ ëáé ðéóôÞ óôè æéìïóïæÝá ôè÷ DS AUTOMOBILES, íå Àòéóôè ðïéÞôèôá ùìéëñî, ùðÛòôáôè Àîåóè ëáé ôåøîïìïçéëÜ ùðåòïøÜ. 
To ðîåàíá ôè÷ AVANT - GARDE åÝîáé åäñ, óôèî ðéï ëùòÝáòøè íïòæÜ ôïù. 

ºìåÝóôå Ûîá test drive óôï DS Store Athens. ¤. ºèæéóÝá÷ 240-242, ÌáìÀîäòé, Æèì.: 210 6700400.
°ðïìáàóôå ôè íïîáäéëÜ åíðåéòÝá DS, íÛóá áðÞ ôé÷ ùðèòåóÝå÷ ONLY YOU: 5 øòÞîéá åççàèóè, 5 øòÞîéá DS Assistance ëáé ðòïîïíéáëÞ åðéôÞëéï 2,9%
(ðìÛïî åéóæ. ôòáð. 0,6%).

»éëôÜ ëáôáîÀìöóè ëáé åëðïíðÛ÷ CO2 DS 7 CROSSBACK: áðÞ 4,0 Ûö÷ 5,9 lt/100km ëáé áðÞ 102 Ûö÷ 135 gr/km.

NEO DS 7 CROSSBACK

Η τόλµη οδηγεί στην υπεροχή
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Δ ι ο ι Κ Η Τ ι Κ ο  Σ Υ μ β ο Υ Λ ι ο
ΠροεΔροΣ: ΓιΩρΓοΣ ΠΑΤοΥΛΗΣ

Α’ ΑνΤιΠροεΔροΣ: ΠΑΤΣοΥρΑΚοΣ ΦΩΤιοΣ

β’ ΑνΤιΠροεΔροΣ: ΔΑΤΣερΗΣ ιΩΑννΗΣ

Γεν. ΓρΑμμΑΤεΑΣ : ΤΣοΥΚΑΛοΣ εΥΣΤΑΘιοΣ

Αν. Γεν. ΓρΑμμΑΤεΑΣ : ΦοΥΣΤΑνοΣ ΑνΔρεΑΣ

ΤΑμιΑΣ: μΑρινοΣ ΓεΩρΓιοΣ

 Αν. ΤΑμιΑΣ: μΑρΚΑΚΗ εΥΑΓΓεΛιΑ
 

μεΛΗ:

ΑΛεΞΑνΔροΥ ιΩΑννΗΣ
ΖΑΦειριοΥ εΥΑΓΓεΛοΣ

ΚΑΛιΑμΠΑΚοΣ ΣΩΤΗριοΣ
ΚΑΛΛιΑΤΣοΣ ιΩΑννΗΣ

ΚεΧρΗΣ ιΩΑννΗΣ
ΛεονΑρΔοΥ ΠοΛΥΤιμΗ

ΠΑΠΑΚΩνΣΤΑνΤινοΥ νιΚοΛΑοΣ
ΠροβΑΤΑΣ ΣΠΥριΔΩν
ΧΑΤΖΗΣ ΑνΑΣΤΑΣιοΣ

ΨΥΧΑρΗΣ ΠΑνΑΓιΩΤΗΣ

Συντακτική ομάδα
Λεονάρδου Πολυτίμη (Ακτινοδιαγνώστης)

Αλεξάνδρου ιωάννης (χειρουργός)
Κεχρής ιωάννης (χειρουργός)

ΠΑρΑΓΩΓΗ εΚΔOΣΗΣ:

Όμιλος εταιρειών
Härtling - μαρία Γ. Σιαφάκα

Αγγ. Σικελιανού 15, 154 51 Ν. Ψυχικό , 
τηλ.: (210) 67 56 766, fax: (210) 67 56747, εσωτ. 100

εΚΔοΤΗΣ: 
© ιΣΑ - ιΑΤριΚοΣ ΣΥΛΛοΓοΣ ΑΘΗνΩν 

ΔιεYΘΥνΣΗ:

Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα

ΔιεYΘΥνΣΗ ΓιΑ ΑΛΛΗΛοΓρΑΦiΑ:

Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα
Fax: 210/38 39 753
www.isathens.gr

e-mail: isathens@isathens.gr

ΤΗΛEΦΩνΑ:

Πληροφορίες: 210/3816404
Λογιστήριο: 210/3839770

Γραμματεία Διοικητικού και Γραμματεία Πειθαρχικού: 210/3816404
Γεν. Γραμματέας: 210/3840548

Πρόεδρος: 210/3839673

εΠιμEΛειΑ YΛΗΣ: 
Γραφείο Τύπου Ι.Σ.Α.

νομιΚΗ ΥΠΗρεΣιΑ: 
Ελ. Παπαευαγγέλου, Προιστάμενος, τηλ.: 210/3817141

ιΔιοΚΤHΤΗΣ - εΚΔOΤΗΣ: 

Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.
ΥΠεYΘΥνοΣ ΣYμΦΩνΑ με Το νOμο: 

Το ΔεΛΤιο ΤοΥ ι.Σ.Α.
Το Ενημερωτικό Δελτίο “Ενημέρωση” είναι επίσημο όργανο 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
Αποστέλλεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

ΤιμΗ ΤεΥΧοΥΣ: 0,01 ευρώ
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Περιεχόμενα
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ΓιΩρΓοΣ ΠΑΤοΥΛΗΣ
ΠροεΔροΣ ι.Σ.Α.

email: proedros@isathens.gr | facebook: www.facebook.com/giorgos.patoulis | twitter: @George_Patoulis

Το μΗνΥμΑ ΤοΥ ΠροεΔροΥ
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Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας 
κ. Ανδρέα Ξανθό και τον αναπλη-
ρωτή γ.γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρό, είχαν 
σήμερα 31 Οκτωβρίου 2018, ο πρό-
εδρος κ.Γ.Πατούλης και τα μέλη του 
ΔΣ του ΙΣΑ κ.κ Φ.Πατσουράκος  και 
Ε.Μπιλιράκης, συνοδευμένοι από 
τους εκπροσώπους των Συλλόγων 
Ασθενών, που συμμετέχουν στη 
Διαρκή Κοινή Επιτροπή, που έχει 
συγκροτήσει ο ΙΣΑ, με στόχο την 
επεξεργασία του νέου συστήματος, 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
και των ζητημάτων  της Δημόσιας 
Υγείας.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, 
τόνισε ότι κοινή θέση τόσο του ια-
τρικού κόσμου όσο και των ασθε-
νών, αποτελεί το αίτημα για ένα 
Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας που 

θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, θα αξιοποιεί το υψηλά εξει-
δικευμένο επιστημονικό δυναμικό 
της χώρας και θα διασφαλίζει την 
ελεύθερη πρόσβαση, όλων των 
ασθενών, στο γιατρό που έχουν 
ανάγκη. 

«Ζητούμε ελεύθερη επιλογή για-
τρού και υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες υγείας, για όλους τους πολίτες 
και ειδικά για τους ασθενέστερα 
οικονομικά ασθενείς, οι οποίοι 
πλήττονται περισσότερο με το νέο 
σύστημα καθώς αποκόπτονται από 
τον εξειδικευμένο ιατρό που έχουν 
ανάγκη.  Ένα υψηλού επιπέδου σύ-
στημα πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας πρέπει να καλύπτει ισότιμα 
όλους τους ασθενείς, στο τελευ-
ταίο άκρο της Ελλάδας και να αντι-
μετωπίζει με σεβασμό τον ιατρικό 

κόσμο, αξιοποιώντας το υψηλού 
επιπέδου εξειδικευμένο ιατρικό 
δυναμικό της χώρας προς όφελος 
του ασθενή και της δημόσιας υγεί-
ας», τόνισε ο κ. Πατούλης.

Ο Υπουργός Υγείας, επεσήμανε ότι 
το νέο σύστημα πρόκειται να εφαρ-
μοστεί σταδιακά όταν θα στελεχω-
θεί με το απαραίτητο προσωπικό. 

Σχετικά με το σύστημα των υπο-
χρεωτικών παραπομπών  στους  
εξειδικευμένους γιατρούς, ο κ. 
Ξανθός, τόνισε ότι θα εξαιρεθούν 
τα έκτακτα περιστατικά καθώς και 
τα χρόνια περιστατικά που εμπί-
πτουν στα σχετικά θεραπευτικά 
πρωτόκολλα .

Aναφορικά με το αίτημα για καλύ-
τερες αμοιβές και συνθήκες εργα-

σίας των συνεργαζόμενων ιατρών, 
το οποίο έθεσαν ο πρόεδρος και τα 
μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ , ο κ.Ξανθός 
δεσμεύτηκε ότι θα επαναξιολο-
γηθεί το πλαίσιο, μέσα όμως στα 
όρια  των κλειστού προϋπολογι-
σμού ενώ υπό συζήτηση είναι  το 
θέμα των συλλογικών συμβάσεων 
για τους γιατρούς που θα συνεργα-
στούν.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ  κ. Πατούλης, παρέδωσε στον 
Υπουργό Υγείας, υπόμνημα με τις 
θέσεις της Διαρκούς Κοινής Επιτρο-
πής, για το Πρωτοβάθμιο Σύστημα 
Υγείας, με βάση τις αποφάσεις, που 
ελήφθησαν ομόφωνα, στις συνε-
δριάσεις της Επιτροπής.

Στο υπόμνημα μεταξύ άλλων, ανα-
φέρονται τα εξής:

Το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ήταν 
το θέμα της συνάντησης, του προέδρου Γ. Πατούλη, 
μελών του ΔΣ του ΙΣΑ και εκπροσώπων ασθενών, με τον 
Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό
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Α) Ελεύθερη επιλογή γιατρού, 
όλων των ασθενών και ελεύθερη 
πρόσβαση, στον ειδικό γιατρό που 
έχουν ανάγκη.

Β) Τα  εμπόδια στην πρόσβαση των 
ασθενών, στον εξειδικευμένο για-
τρό, έχουν αρνητικό αντίκτυπο, 
στην υγεία των ασθενών και θέ-
τουν σε κίνδυνο τη Δημόσια υγεία. 

Γ) Είμαστε υπέρ του οικογενειακού 
ιατρού, ο οποίος όμως πρέπει να 
αποτελεί δικαίωμα του ασθενούς 
και όχι υποχρέωση. 

Δ) Ευθύνη του  οικογενειακού ια-
τρού είναι η τήρηση του ηλεκτρο-
νικού Φακέλου Υγείας, του ασθενή, 
στον οποίο θα καταγράφεται το 
ιστορικό  του. 

Ε) Πάταξη της γραφειοκρατίας που 
δυσχεραίνει την πρόσβαση των 

ασθενών, στις υπηρεσίες υγείας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι στη 
Κοινή Επιτροπή που συγκάλεσε το 
Δ.Σ του ΙΣΑ, υπό την προεδρία του 
Γ.Πατούλη, συμμετέχουν οι εξής 
σύλλογοι ασθενών: 

1.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ 
ΖΩΗΣ» 

2.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙ-
ΝΟΥ ΕΛΛΟΚ 

3.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
ΙΑΤΡΩΝ «Κ.Ε.Φ.Ι» 

4.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

5.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

6.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
«ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»

7.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣ-
ΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙ-
ΜΙΑ ΠΑΣΠΑΜΑ 

8.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑ-
ΣΑΙΜΙΑΣ

9.«ΣΥΝΕΧΙΖΩ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡ-
ΔΙΑΣ  ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

10.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗ-
ΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 

11.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑ-
ΒΗΤΗ 

12.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩ-
ΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

13.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

14.ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ 

15.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

16.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ «ΦΛΟ-
ΓΑ» 

17.ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 

18.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 
ALTHEIMER KAI ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑ-
ΡΑΧΩΝ 

19.ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Tη σημασία της πρόληψης και της 
αγωγής υγείας του πληθυσμού, τό-
νισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος 
Πατούλης, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Διαβήτη που έχει ορι-
σθεί η 14η Νοεμβρίου.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ επεσήμανε την 
ανάγκη η πολιτεία να μεριμνήσει 
για την πρόσβαση των ασθενών 
που πάσχουν από χρόνιες παθή-
σεις, στους εξειδικευμένους για-
τρούς που έχουν ανάγκη. 
«Η σωστή ρύθμιση του διαβήτη 
παίζει καθοριστικό ρόλο, για τον 
ασθενή ενώ παράλληλα εξοικονο-
μεί πόρους στο σύστημα υγείας. Η 

πολιτεία  οφείλει να διασφαλίσει 
στους ασθενείς, αφενός τα απαραί-
τητα για τη ρύθμιση και την παρα-
κολούθηση της νόσου υγειονομικά 
υλικά και αφετέρου την πρόσβαση 
στους γιατρούς που έχουν ανάγκη. 
Παράλληλα οφείλει να μεριμνή-
σει για την ενημέρωση του πληθυ-
σμού, για  τον υγιεινό τρόπο ζωής 
και τις καταστροφικές συνέπειες 
της καθιστικής ζωής και της παχυ-
σαρκίας.  Δυστυχώς στη χώρα μας 
δεν υλοποιούνται προγράμματα 
Αγωγής της Υγείας ενώ το σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
έχει καταρρεύσει.».

Τη σημασία της πρόληψης 
και της αγωγής υγείας 
του πληθυσμού, τόνισε ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος 
Πατούλης, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Στα ισχυρά ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτήματα της Ελλάδας, στον 
τομέα του τουρισμού  υγείας ,ο 
οποίος μπορεί να αποτελέσει πυ-
λώνας ανάπτυξης, για την ελλη-
νική οικονομία ,αναφέρθηκε ο Γ. 
Πατούλης, πρόεδρος ΙΣΑ, ΚΕΔΕ, 
στο πλαίσιο του 1ου  Ιατρικού 
Συμποσίου, για τον Ιατρικό Του-
ρισμό που πραγματοποιήθηκε σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας 
παρουσία προσωπικοτήτων από 
τον ιατρικό, πολιτικό, διπλωματι-

κό και επιχειρηματικό κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα 
του ΙΣΑ, ο κ. Πατούλης συμμετεί-
χε σε στρογγυλό τραπέζι ανταλ-
λαγής απόψεων για τον τουρισμό 
υγείας, παρουσία του Γενικού 
Γραμματέα Τουριστικής Πολιτι-
κής και Ανάπτυξης κ. Γ. Τζιάλλα, 
του Γενικού Γραμματέα Υπουργεί-
ου Υγείας κ. Γ. Γιαννόπουλου, του 
υποδιοικητή της Τραπέζης της 
Ελλάδος κ. Γ. Μουρμούρα, του 

αντιπροέδρου της ΝΔ κ. Άδωνι Γε-
ωργιαδη, του εκδότη της Hellenic 
News of America κ. Π. Κοτρώτσι-
ου, Δημάρχων, Πρέσβεων, εκπρο-
σώπων μεγάλων ξενοδοχείων της 
Ελλάδος και των Επιμελητηρίων 
της χώρας.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ,επεσήμανε 
στην ομιλία του, μεταξύ άλλων  
τα εξής:
 «Ο Τουρισμός Υγείας της Ελλά-
δος αποτελεί πρόκληση για να 
αντιστρέψουμε το επώδυνο για 

την πατρίδα και το μέλλον των 
παιδιών μας brain drain. Αποτελεί 
όμως και όνειρο για τα εκατομμύ-
ρια των ταξιδιωτών που επισκέ-
πτονται με ενθουσιασμό την Ελ-
λάδα, αλλά και δική μας υποχρέ-
ωση, να τους προσφέρουμε την 
ευκαιρία να επιστρέψουν στην 
χώρα τους περισσότερο υγιείς. 
Έχοντας ανακαλύψει την ουσία 
και την έννοια της φυσικής ευε-
ξίας στους ιαματικούς φυσικούς 
μας πόρους. Το να μετατρέψουμε 
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Τη σημασία της πρόληψης και 
της αγωγής υγείας τόσο στη 
διατήρηση της υγείας του πλη-
θυσμού όσο και στη σωστή δια-
χείριση των χρόνιων παθήσεων 
,τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης, στο πλαίσιο του χαι-
ρετισμού του στην Εκπαιδευτι-
κή Ημερίδα, για το Σακχαρώδη 
Διαβήτη που διοργανώθηκε από 
τον  Σύλλογο Νέων Ελλήνων 
Διαβητικών και πραγματοποιή-
θηκε  στις 10 Νοεμβρίου 2018, 
στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση 
ήταν αφιερωμένη στον πρωτο-
πόρο γιατρό Χάρη Βασιλόπου-
λο που συνέβαλε καθοριστικά 
στην εκπαίδευση των ασθενών 
και στην καλή διαχείριση της 
πάθησής τους.
Ο κ. Πατούλης, αφού συνεχά-
ρη  την πρόεδρο του Συλλόγου 
Νέων Ελλήνων Διαβητικών κυ-

ρία Ελένη Μπαρμπαλιά για τη 
διοργάνωση της ενδιαφέρουσας  
εκδήλωσης, αναφέρθηκε στο 
υψηλό επιστημονικό επίπεδο 
των εξειδικευμένων ιατρών στη 
χώρα μας και στην ανάγκη να δι-
ασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρό-
σβαση των ασθενών σε αυτούς.
«Η πρόσβαση όλων των ασθε-
νών στους εξειδικευμένους 
γιατρούς που έχουν ανάγκη 
αποτελεί προϋπόθεση για ένα 
Σύστημα Υγείας που καλύπτει 
τις ανάγκες των πολιτών. Ένα 
σύγχρονο Πρωτοβάθμιο Σύστη-
μα Υγείας διασφαλίζει τη σωστή 
διαχείριση των χρόνιων παθή-
σεων που έχει αποτέλεσμα την 
μείωση της νοσηρότητας και 
της θνησιμότητας καθώς και την 
εξοικονόμηση πόρων για το σύ-
στημα υγείας», τόνισε ο πρόε-
δρος του ΙΣΑ.

Τη σημασία της διαχείριση 
των χρόνιων παθήσεων 
τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης στο πλαίσιο 
του χαιρετισμού του στην 
Εκπαιδευτική Ημερίδα για το 
Σακχαρώδη Διαβήτη
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•	 Η	χώρα	μας	θα	μπορούσε	
να	προσελκύει	τουλάχιστον	
100.000	«ασθενείς-ταξιδιώτες»,	
επιτυγχάνοντας	έσοδα	άνω	των	
400	εκατ.	ευρώ	ετησίως

Την  Ελλάδα της  εξωστρέφειας και 
της ανάπτυξης, ανέδειξαν στην κα-
τάμεστη αίθουσα του  κορυφαίου  
Πανεπιστημίου London School of 
Economics, οι διακεκριμένοι ομι-
λητές που συμμετείχαν στην Ημε-
ρίδα, για τον Τουρισμό Υγείας, στη 
χώρας μας που πραγματοποιήθηκε 
,υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, την Παρα-
σκευή 23 Νοεμβρίου 2018,στο Λον-
δίνο.

Η   Ημερίδα, διοργανώθηκε   από  
το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγεί-
ας (I.H.T.C.) και τον Ελληνικό Ιατρι-
κό Σύλλογο Ηνωμένου Βασιλείου 
(Hellenic Medical Society UK), υπό 
την αιγίδα του Ελληνικού Υπουρ-
γείου Τουρισμού, του Ε.Ο.Τ, του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, 
του Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρι-
κού Τουρισμού, του Παγκόσμιου 
Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών και 
με την υποστήριξη της Aegean 
Airlines. 

Συμμετείχαν διακεκριμένες προ-
σωπικότητες, από το χώρο  της 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας ,της επι-
στήμης  και του επιχειρείν, της 
Υγείας και του Τουρισμού ,από την 
Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο , 
εκπρόσωποι ομογενειακών κοινο-
τήτων , ελληνικών Ιατρικών Συλλό-
γων, επαγγελματίες του χώρου της 
υγείας και  του τουρισμού, εκπρό-
σωποι των Διεθνή και εγχώριων 
ΜΜΕ, φοιτητές του Πανεπιστημίου 
κ.λπ. 

Οι ομιλητές παρουσίασαν τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα της χώ-
ρας μας στον τομέα του τουρισμού 
υγείας και ευεξίας, καθώς και τις  
προοπτικές που ανοίγονται για 
τους κατοίκους των άλλων χωρών, 
από την αξιοποίηση αυτής της δυ-
ναμικής.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Γ. Πατού-
λης, πρόεδρος ΙΣΑ, ΚΕΔΕ, ΕΛΙΤΟΥΡ 
τόνισε τα εξής: «Ο Τουρισμός Υγεί-

ας ,αποτελεί έναν από τους ανα-
πτυξιακούς μοχλούς της ελληνικής 
οικονομίας ,για την επερχόμενη δε-
καετία. Ενώσαμε σημαντικές  δυνά-
μεις, από τον κλάδο της Ιδιωτικής 
Υγείας, του Τουρισμού και του επι-
χειρείν ,με στόχο να καταστήσουμε 
με σταθερά και ουσιαστικά βήματα 
,τη χώρα μας ,στο χάρτη της νέας 
αυτής αγοράς. Η Ελλάδα έχει τη 
δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει 
στο ταχέως αναπτυσσόμενο κλά-
δο του ιατρικού τουρισμού, αφού 
διαθέτει σειρά από πλεονεκτήματα 
που το επιτρέπουν, όπως είναι  για 
παράδειγμα, το συγκριτικά χαμηλό 
κόστος των υπηρεσιών, σε συνδυ-
ασμό με την υψηλού επιπέδου επι-
στημονική επάρκεια και εμπειρία 
του ιατρικού προσωπικού, μαζί με 
τις σύγχρονες υποδομές υγείας. 
Η ανάπτυξη του τουρισμού υγεί-
ας έχει παράλληλα πολλά  μεγάλα 
οφέλη για τους κατοίκους των άλ-
λων χωρών καθώς μπορεί να τους 
προσφέρει  ένα σημαντικό πλαίσιο 
αξιόλογων επιλογών, για την υγεί-
ας τους ».

Όπως επεσήμαναν, ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων, με βάση τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν  από την Τράπε-
ζα της Ελλάδας, για φέτος εκτιμά 
αύξηση κατά  8-9%, στις αφίξεις 
τουριστών στη χώρα μας. Παράλ-
ληλα  οι εισπράξεις από ταξιδιωτι-
κές υπηρεσίες αναμένεται να αυξη-
θούν κατά 8%, προσεγγίζοντας τα 
15,8 δισ. Ευρώ. 

Τα περιθώρια ανάπτυξης του συ-
γκεκριμένου κλάδου, στην Ελλάδα 
είναι μεγάλα, αφού σήμερα κατέχει 
μόλις το 3% του ιατρικού τουρι-
σμού παγκοσμίως, όταν η Τουρκία, 
η Πολωνία και η Τσεχία κατέχουν 
το 13% και το Βέλγιο το 8%. Η χώρα 
μας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να 
προσελκύει κάθε χρόνο, για την 
επόμενη πενταετία τουλάχιστον 
100.000 «ασθενείς-ταξιδιώτες», 
επιτυγχάνοντας έσοδα άνω των 
400 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Η  έναρξη της Ημερίδας έγινε από 
τον κ. Γιώργο Πατούλη ,πρόεδρο 
του ΙΣΑ ΚΕΔΕ , I.H.T.C.,ΕΛΙΤΟΥΡ και 
την κυρία Κική Σονίδου, Ιατρό Γε-

νικής και Οικογενειακής Ιατρικής 
, Αντιπρόεδρο Εταιρείας  Ελλή-
νων Επιστημόνων, Ταμία Hellenic 
Medical Society. Χαιρετισμό απηύ-
θυναν οι κ. κ. Δημήτρης Καραμή-
τρος - Τζιράς, Πρέσβης της Ελλά-
δας στο Ηνωμένο Βασίλειο ,Μιλτι-
άδης Κροκίδης, Πρόεδρος Ελληνι-
κού Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου 
Βασιλείου, Γιώργος Τζιάλλας, Γενι-
κός Γραμματέας Τουριστικής Πολι-
τικής & Ανάπτυξης, Joyce Harper, 
Καθηγήτρια Ανθρώπινης Γενετι-
κής και Εμβρυολογίας Ινστιτούτο 
Υγείας Γυναικών, University College 
London.

Στην	ομιλία	του	ο	πρόεδρος	του	
ΙΣΑ	 Γ.	 Πατούλης,	 μεταξύ	 άλλων	
τόνισε	τα	εξής:

«Η Ελλάδα, η πατρίδα του Ιππο-
κράτη και του Ασκληπιού, θα μπο-
ρούσε να διεκδικήσει ένα σημαντι-
κό μερίδιο, στην παγκόσμια αγο-
ρά, του τουρισμού υγείας. Καθώς 
αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό 
παραγόντων, που καλύπτουν τα δι-
εθνή ζητούμενα ,για την ανάπτυξη 
του νέου και ραγδαία ανερχόμενου 
αυτού κλάδου της παγκόσμιας Οι-
κονομίας. Για το λόγο αυτό έχουμε 
εδώ και καιρό, αναλάβει σχετικές 
πρωτοβουλίες ,δημιουργώντας 
τους κατάλληλους φορείς, ενθαρ-
ρύνοντας κάθε ανάλογη δραστη-
ριότητα και ενεργοποιώντας όλες 
τις δυνάμεις  του Ελληνισμού. Άλ-
λωστε, με βάση την έκθεση  του 
ΟΟΣΑ για τον Τουρισμό Υγείας οι 
απόδημοι των χωρών,  είναι το 
πρώτο κοινό , τουριστών Υγείας 
που προσεγγίζονται εύκολα λόγω 
εξοικείωσης. Ενεργοποιήσαμε λοι-
πόν τις  δυνάμεις  της  διεθνούς 
Κοινότητας  προς την κατεύθυνση 
της δημιουργίας ενός ενιαίου με-
τώπου, με αμοιβαία οφέλη. Είμα-
στε δε, ιδιαίτερα ευτυχείς, για την 
ανταπόκριση που από την πρώτη 
στιγμή βρήκαμε σε αυτό το προ-
σκλητήριο συστράτευσης».

Στη	 συνέχεια	 ενδιαφέρουσες	
ομιλίες	 πραγματοποίησαν	 οι	
κάτωθι:	

Κωνσταντίνος Πάντος, Γενικός 
Γραμματέας της Ελληνικής Εται-

ρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, 
Αντιπρόεδρος I.H.T.C., Αντιπρόε-
δρος G.G.D.I., Διευθυντής "GENESIS 
ATHENS CLINIC ": «IVF:	ένα	ισχυρό	
εργαλείο	 πολιτικής	 στην	 ιατρι-
κή	τουριστική	αγορά»

Ιωάννης Γιακουμάκης, Κλινικός 
Διευθυντής του Μεσογειακού Κέ-
ντρου Γονιμότητας, Γυναικολόγος 
Αναπαραγωγής: «Ηθική-Νομική	
-	 Κλινική	 πτυχή	 του	 προγράμ-
ματος	 παρένθετης	 μητρότητας	
στην	Ελλάδα»

Ηλίας Τσάκος, MD, FRCOG Γυναικο-
λόγος Αναπαραγωγής, Μέλος Βρε-
τανικού Βασιλικού  Κολεγίου Γυναι-
κολόγων, Διευθυντής  EmbryoClinic 
IVF, Ελλάδα: «Ελλάδα:	Παγκόσμι-
ος	προορισμός	Γονιμότητας»	

Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα, Γυναι-
κολόγος - Χειρουργός του Μαστού 
Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλά-
δας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Πρωτοβουλίας για τον Καρκίνο του 
Μαστού (ECIBC): «Διαγνωστικές	
&	 Θεραπευτικές	 Δυνατότητες	
για	 τις	 ασθένειες	 μαστού	 στην	
Ελλάδα.	Από	το	Α	ως	το	Ω»

Χριστόφορος Τζερμιάς,MD, 
FASLMS, Δερματολόγος, Επιστη-
μονικός Διευθυντής του Ιατρικού 
Οργανισμού «IQ Dermatology & 
Cosmetic Surgery», Μέλος ΔΣ ΕΛΙ-
ΤΟΥΡ: "Μεταμόσχευση	μαλλιών,	
επεμβατική	δερματολογία	&	αι-
σθητική	χειρουργική:	ένας	υπο-
σχόμενος	τομέας	για	τον	ιατρικό	
τουρισμό	στην	Ελλάδα"

Ζήσης Μπουκουβάλας, Ειδικός 
στην πλαστική χειρουργική: «Ελ-
λάδα	2018:	Το	ανερχόμενο	αστέ-
ρι	του	αισθητικού	ιατρικού	του-
ρισμού»

Αθανάσιος Κατσίκης, Πρόεδρος Ελ-
ληνικού Οδοντιατρικού Συλλόγου 
& Ιωάννης Πρεβεζάνος, Περιοδο-
ντολόγος: «Ο	Οδοντιατρικός	Του-
ρισμός	στην	Ελλάδα»

Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμ-
ματέας I.H.T.C., Γενικός Γραμματέ-
ας ΕΛΙΤΟΥΡ, CEO & Ιδρυτής www.
vitabooking.com: «Επενδύοντας	

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων  προσωπικοτήτων, 
από την Ελλάδα και τη Βρετανία, πραγματοποιήθηκε στο  
London School of Economics εξαιρετικά επιτυχημένη 
Ημερίδα για τον Τουρισμό Υγείας, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ

το brain drain σε brain gain, είναι 
για τον Τουρισμό Υγείας εξίσωση 
απλή αλλά πολυσήμαντη. 
Η  επιτυχία έγκειται ακριβώς στη 
δεινότητα  των ελληνικού επιστη-
μονικού κεφαλαίου των απαντα-
χού γιατρών που στελεχώνουν τα 
μεγαλύτερα κέντρα και θεραπευ-
τήρια της Ευρώπης, της Αμερικής, 
του Καναδά, και της Αυστραλίας».
Ο κ. Πατούλης, πρόεδρος ΙΣΑ , 
ΚΕΔΕ , Παγκόσμιου Ινστιτούτου 
Ελλήνων Γιατρών, ΕΛΙΤΟΥΡ , Διε-
θνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας 
θύμισε, απευθυνόμενος στους 
Έλληνες επιστήμονες, ότι η Ελλά-
δα είναι η γενέτειρα  και η μήτρα 
της Ιατρικής του Κόσμου, «και εί-
ναι στα χέρια όλων μας το εγχεί-
ρημα», όπως είπε, «να χαρίσουμε 
στη χώρα εκ νέου την λάμψη που 
δικαιούται, αγγίζοντας με το αγα-
θό της Υγείας τα εκατομμύρια των 
Τουριστών της γης.»

Στη συνέχεια απονεμήθηκε στον 
κ. Πατούλη ,τιμητική διάκριση 
για την προσφορά του στον Του-
ρισμό Υγείας, της Ελλάδας από 
την πρόεδρο της εταιρείας Med-
Professionals κοινωνιολόγο κ. 
Ελένη Χόβρη. Τιμητικές διακρίσεις 
απονεμήθηκαν επίσης σε Έλληνες 
ιατρούς και επιχειρήσεις από τον 
χώρο της Υγείας που ξεχώρισαν 
για τις καινοτόμες ιατρικές υπη-
ρεσίες τους στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.
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Επίσκεψη του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη 
στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
και στο Γυναικολογικό- Μαιευτικό νοσηλευτικό ίδρυμα 
της πόλης Xian στην Κίνα
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•	 Πρόταση	του	Γ.	Πατούλη	για	
διεξαγωγή	Ελληνοκινεζικού	
ιατρικού	Συνεδρίου	το	καλο-
καίρι	του	2019	στην	Κω

•	 «Με	την	Κίνα	ανοίγονται	
μεγάλες	δυνατότητες	συνερ-
γασίας	που	θα	οδηγήσουν	
στην	ανάπτυξη	της	χώρας	
μας»

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατού-
λης στο πλαίσιο της επίσκεψης 
που πραγματοποιεί στην Κίνα με 
αφορμή τη συμμετοχή του στη 
Διεθνή Διάσκεψη της Κινεζικής 
Ένωσης Φιλίας με  Λαούς Ξένων 
χωρών και την υπογραφή συμ-
φώνου συνεργασίας της ΚΕΔΕ με 
την Ένωση της Κίνας, μετέβη συ-
νοδευόμενος από υψηλόβαθμα 
στελέχη της Ένωσης Κινεζικής 
Φιλίας με τις ξένες χώρες,  στην 
πόλη Xian όπου επισκέφθηκε το 
νοσοκομείο Παίδων και το Γυ-
ναικολογικό-Μαιευτικό Νοσοκο-
μείο. 

Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκαν ο 
Πρόεδρος Niu Qingmeng και μέλη 
του Διεθνούς Συλλόγου Προώ-
θησης Ιατρικών Ανταλλαγών, ο 
Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένω-
σης Προώθησης Ιατρικών Επι-
κοινωνιών και κοσμήτορας του 
Νοσοκομείου Jiao Fuyong, Καθη-
γητές των νοσηλευτικών Ιδρυμά-
των, καθώς και αντιπροσωπεία 
ιατρών και νοσηλευτικού προ-
σωπικού.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ξεναγήθηκε 
στους χώρους των Νοσοκομεί-
ων και ενημερώθηκε από τους 
αρμοδίους για τον τρόπο της 
διοικητικής λειτουργίας τους, 
τη δυναμικότητα τους σε κλίνες 
αλλά και τις εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες που παρέχουν σε περίπου 
500.000  ασθενείς, κάθε χρόνο. 

Παράλληλα παρακολούθησε, 
εκτός των κλασικών μεθόδων ια-
τρικής θεραπείας και την εφαρ-
μογή εναλλακτικών μορφών 
θεραπείας, κυρίως σε παιδιά, οι 
οποίες δεν στηρίζονται στη χρή-
ση φαρμακευτικών σκευασμά-
των αλλά βασίζονται σε μεθό-

Επίσκεψη του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη στο Παιδιατρικό 
Νοσοκομείο και στο Γυναικολογικό- Μαιευτικό νοσηλευτικό 
ίδρυμα της πόλης Xian στην Κίνα
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δους αποκατάστασης στη βάση 
της κινεζικής ιατρικής  παράδο-
σης, με εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα.

Τα νοσοκομεία είναι χτισμένα 
σε  μία έκταση 10.000 και 5.000 
τετραγωνικών μέτρων και  αριθ-
μούν πάνω από 400 εργαζόμε-
νους, με το Γυναικολογικό Νοσο-
κομείο εκτός από τη Μαιευτική 
Μονάδα να περιλαμβάνει τμή-
ματα Εσωτερικής Παθολογίας, 
Χειρουργικής αλλά και Αισθητι-
κής χειρουργικής.

Μετά την ολοκλήρωση της επί-
σκεψης ακολούθησε ευρύτατη 
σύσκεψη εργασίας του Προέ-
δρου της ΚΕΔΕ-ΙΣΑ με τα μέλη του  
Διεθνούς Συλλόγου Προώθησης 
Ιατρικών Ανταλλαγών και Επι-
κοινωνιών, της Κινεζικής Ένωσης 
Φιλίας με Λαούς Ξένων χωρών, 
Κοσμήτορες και Καθηγητές των 
νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και 
στελέχη του Ομίλου στον οποίο 
ανήκουν τα νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα, οι οποίοι τον ενημέρωσαν 
για τη φιλοσοφία λειτουργίας 
των δύο νοσοκομείων και άλλων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων με ιδι-
αίτερη έμφαση στη σύγχρονη 
μονάδα φιλοξενίας και θεραπεί-
ας ατόμων τρίτης ηλικίας.

Ο κ. Πατούλης μετέφερε στους 
αρμοδίους την άριστη εντύ-
πωση που αποκόμισε από τις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις, την 
επιστημονική επάρκεια του προ-
σωπικού, αλλά και την έμφαση 
που δίνουν οι Κινέζοι Ιατροί σε 
θέματα έρευνας, προληπτικής 
ιατρικής και αξιοποίησης των 
παραδοσιακών μεθόδων Κινεζι-
κής ιατρικής. 

Με δεδομένη την ισχυρή παρά-
δοση που έχει και η Ελλάδα στον 
τομέα της ιατρικής επισήμανε 
πως υπάρχουν πολύ μεγάλες 
δυνατότητες συνεργασίας Ελ-
λήνων και Κινέζων Ιατρών με τη 
συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης η οποία, όπως ανέφερε, 
έχει ως προτεραιότητα την δια-
σφάλιση της υγείας των πολιτών. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
που παρέχονται στη χώρα μας, 
μέσω πιστοποιημένων δομών, 
στον τομέα της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης. Όπως ανέφερε 
με δεδομένο ότι στην Κίνα πλέον 
επιτρέπεται η γέννηση και δεύ-

τερου παιδιού στην οικογένεια, 
υπάρχουν σημαντικές προοπτι-
κές συνεργασίας σε αυτόν τον 
τομέα. 

Σε αυτό το πλαίσιο και επι-
καλούμενος την έμφαση που 
δίνεται στην ενίσχυση του ια-
τρικού τουρισμού με στόχο 
την αναπτυξιακή επανεκκίνη-
ση των τοπικών κοινωνιών, ο 
κ. Πατούλης ανακοίνωσε την 
πρόθεση του να διεξαχθεί το 
ερχόμενο καλοκαίρι στην Κω 
το πρώτο Ελληνοκινεζικό ια-
τρικό συνέδριο με την ευρύτα-
τη συμμετοχή Ιατρών από τις 
δύο χώρες, οι οποίοι θα δώ-
σουν συμβολικά, τον όρκο του 
Ιπποκράτη στην πατρίδα του 
«πατέρα» της Ιατρικής. Στόχος 
της διεξαγωγής του Συνεδρίου 
η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
εμπειριών που θα οδηγήσουν 
στη μόνιμη και διαρκή δρομο-
λόγηση κοινών δράσεων για 
την περαιτέρω ανάπτυξη των 
ιατρικών υπηρεσιών των δύο 
χωρών. 

Η Κινεζική αντιπροσωπεία απε-
δέχθη την πρόταση  με ιδιαίτερη 
θέρμη ενώ συγχρόνως τον κάλε-
σαν να συμμετάσχει στο Παγκό-
σμιο συνέδριο Ιατρικής που θα 
πραγματοποιηθεί στην Κίνα το 
2019.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ επισήμανε τα εξής:

«Ελλάδα και Κίνα μπορούμε  να 
γίνουμε  συνοδοιπόροι και να 
ενώσουμε τις δημιουργικές μας 
δυνάμεις για την περαιτέρω βελ-
τίωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών υγείας προς όφελος των 
πολιτών.
Αξιοποιούμε την αξεπέραστη 
πνευματική κληρονομιά που 
μας άφησε ο πατέρας της Ιατρι-
κής  Ιπποκράτης, το υψηλό επί-
πεδο της επιστημονικής επάρ-
κειας των  σύγχρονων Ελλήνων 
Ιατρών, τον πολιτισμό μας και το 
εξαιρετικό μας κλίμα και ανοί-
γουμε νέους δρόμους για την  
εξέλιξη της χώρας μας.

Επενδύουμε στην Ελλάδα της 
εξωστρέφειας και της αξιοποίη-
σης των συγκριτικών της πλεονε-
κτημάτων με στόχο να κερδίσου-
με το στοίχημα της ανάπτυξης. 
Είναι καθήκον μας και το οφεί-
λουμε στις νεότερες γενιές».
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Με στόχο να δημιουργηθούν γέφυρες 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας, επιστη-
μονικής γνώσης και συνεργασίας, με 
αναπτυξιακή προοπτική ,ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατού-
λης είχε σειρά σημαντικών επαφών, 
με  επιφανείς επιστημονικούς ,επιχει-
ρηματικούς και διπλωματικούς φορείς  
της Κίνας ,στο πλαίσιο της επίσκεψής 
του στη χώρα. 
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης συνάντησε 
τον Έλληνα Πρόξενο στο Hong-Kong κ. 
Ιωάννη Μαλούκο, με τον οποίο συζή-
τησε για την ελληνική επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην πόλη και τον ενη-
μέρωσε για τα αποτελέσματα των πολύ 
εποικοδομητικών επαφών που είχε με 
αυτοδιοικητικούς και επιστημονικούς 
φορείς στην Κίνα, με στόχο τη διεύρυν-
ση της συνεργασίας των δύο χωρών, 
σε τομείς με αναπτυξιακή προοπτική 
,όπως είναι ο ιατρικός τουρισμός.
Ακολούθως μαζί με τον Έλληνα Πρόξε-
νο μετέβησαν στην έδρα του Ιατρικού 
Συλλόγου του Hong-Kong, ο οποίος 
αριθμεί 11.000 μέλη, όπου πραγματο-
ποιήθηκε ευρεία σύσκεψη εργασίας 
με τη συμμετοχή του Προέδρου κ. Ho 
Chung Ping και μελών της Διοίκησης 
του Ιατρικού Συλλόγου.
Ο κ. Πατούλης ενημερώθηκε από τον 
κ. Ho Chung Ping ενδελεχώς, για τον 
τρόπο λειτουργίας του υγειονομικού 
συστήματος στο Hong-Kong, το εύρος 
εφαρμογής της παραδοσιακής Κινε-
ζικής Ιατρικής η οποία, όπως επιση-
μάνθηκε, δρα συμπληρωματικά στην 
κλασική δυτική Ιατρική, αλλά και για 
τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
για την  περίθαλψη των ασθενών στα 
42 δημόσια και στα 12 ιδιωτικά νοσο-
κομεία που υπάρχουν στο Hong-Kong.
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
του Hong-Kong, υπογράμμισε τους 
ισχυρούς πολιτισμικούς δεσμούς που 
δένουν τις δύο χώρες και  εξήρε το 

υψηλό επίπεδο που υπάρχει στη χώρα 
μας ,στον τομέα της Ιατρικής 
Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε τον κ. Πα-
τούλη να συμμετάσχει μαζί με Έλληνες 
Ιατρούς τόσο στο διεθνές ιατρικό συ-
νέδριο που θα πραγματοποιηθεί από 
κοινού με τους Ιατρικούς Συλλόγους 
της Κίνας, με στόχο την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και μεταφοράς εμπειρι-
ών και εξειδικευμένων γνώσεων, όσο 
και στις εκδηλώσεις που θα γίνουν το 
2020, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 
χρόνων από την ίδρυση του Ιατρικού 
Συλλόγου του Hong-Kong.
Από την πλευρά του ο  κ. Πατούλης 
ενημέρωσε τον κ. Ho Chung Ping ,για τη 
διοργάνωση του πρώτου ιατρικού Ελ-
ληνοκινεζικού Συνεδρίου τον ερχόμε-
νο Ιούνιο στην Κω και τον προσκάλεσε 
να παραβρεθεί με ιατρούς του Hong-
Kong, επισημαίνοντας ότι όλοι οι συμ-
μετέχοντες θα δώσουν συμβολικά τον 
όρκο του Ιπποκράτη, στην πατρίδα του 
πατέρα της Ιατρικής.
«Στόχος μας είναι Έλληνες και Κινέζοι 
Ιατροί να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο 
συνεργασίας και να συνδυάσουμε τις 
Ιπποκράτειες μεθόδους με την παρα-
δοσιακή Κινεζική ιατρική, για την ανα-
βάθμιση της ποιότητας της υγείας των 
πολιτών μας» ανέφερε ο κ. Πατούλης .
Παράλληλα τη συζήτηση απασχόλησε 
το θέμα του ιατρικού τουρισμού και οι 
προοπτικές ανάπτυξής του, με τον κ. 
Πατούλη να ενημερώνει τα μέλη του 
Προεδρείου του Ιατρικού Συλλόγου 
του Hong-Kong πως στην Ελλάδα το 
επίπεδο της επιστημονικής επάρκειας 
σε τομείς όπως η εξωσωματική γονι-
μοποίηση, η οδοντιατρική αλλά και σε 
άλλες ειδικότητες είναι πολύ υψηλό.
Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση 
της σύσκεψης ο κ. Πατούλης επισήμα-
νε τα εξής:
«Η συνάντησή μας με τον Πρόεδρο και 
τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου του 

Hong-Kong ήταν 
ιδιαίτερα εποι-
κ ο δ ο μ η τ ι κ ή . 
Υπάρχουν πολύ 
μεγάλες προο-
πτικές συνερ-
γασία, με στόχο 
τη ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, 
με τους Έλληνες 
ιατρούς, όπως 
επισφραγίστη-
κε και στο σχε-
τικό σύμφωνο 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς 
με την Κινεζική 
Ένωση Φιλίας  
με τους Λαούς 
Ξένων Χωρών,  
για την ανα-

βάθμιση της ποιότητας ζωής των πο-
λιτών». 

Συνάντηση	με	Έλληνες	
Μητροπολίτες	στο	Hong-Kong
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
,πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα, 
στο πλαίσιο της υπογραφής συμφώ-
νου συνεργασίας με την Κινεζική Ένω-
ση Φιλίας με Λαούς Ξένων Χωρών. 
Μάλιστα σήμερα μετέβη στο Hong-
Kong, όπου πραγματοποίησε συνάντη-
ση με τους Μητροπολίτες Hong-Kong 
και Άπω Ανατολής Νεκτάριο και Σιγκα-
πούρης και Ν. Ασίας Κωνσταντίνο. Οι 
δύο Μητροπόλεις έχουν ιδρύσει πε-
ρισσότερες από 50 Ορθόδοξες Κοινό-
τητες ,σε διαφορετικές χώρες της Άπω 
Ανατολής και σε αυτές διακονούν 45 
κληρικοί.

Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν οι τρό-
ποι με τους οποίους το ιατρικό επι-
στημονικό προσωπικό της Ελλάδας 
μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του σε ασθενείς που ανήκουν σε ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες στην Ασία, με 
τη συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου. Παράλληλα ο  κ. Πατούλης 
ενημερώθηκε για το πλούσιο φιλαν-
θρωπικό έργο των Ελλήνων Μητρο-
πολιτών σε 23 χώρες της Ασίας και σε 
αυτό το πλαίσιο δεσμεύθηκε να εξετά-
σει τη  δυνατότητα αποστολής Ελλή-
νων Ιατρών σε περιοχές όπως η Ινδία, 
η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος των Μητροπολι-
τών, όπου υπάρχουν μεγάλες ανάγκες 
για ιατρικές υπηρεσίες, με στόχο την 
ανακούφιση ασθενών κυρίων παιδιών 
και ηλικιωμένων.

Με στόχο να δημιουργηθούν γέφυρες ανταλλαγής επιστημονικής 
γνώσης  και συνεργασίας, με αναπτυξιακή προοπτική, ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, συναντήθηκε με επιστημονικούς, 
επιχειρηματικούς  και διπλωματικούς φορείς  της Κίνας
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Σημαντική ήταν η συμβολή των 
μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών, στην υγειονομική κάλυψη του 
36ου Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο 
πρόεδρος  του ΙΣΑ  Γιώργος Πατού-
λης συνεχάρη τον διευθυντή των 
Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕκΑΒ κ. 
Δημήτρη Πύρρο και τα μέλη του ΙΣΑ 
που συμμετείχαν στις  ομάδες που 
κάλυψαν  υγειονομικά τους μαρα-
θωνοδρόμους. Ο κ. Πατούλης επι-
σκέφθηκε τους  σταθμούς Πρώτων 
Βοηθειών και τα ιατρεία  που είχαν 
οργανωθεί σε όλα τα στάδια της δι-
αδρομής και  συνεχάρη το ιατρικό  
προσωπικό του ΕΚΑΒ ,τους νοση-
λευτές των Ενόπλων Δυνάμεων και 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  

και τους υπόλοιπους εθελοντές. 

«Οι γιατροί της Αθήνας έδωσαν 
για άλλη μια χρονιά δυναμικό πα-
ρών στη σημαντική αυτή διοργά-
νωση προσφέροντας εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους. Συγχαίρουμε 
το ΕΚΑΒ για την άψογη διοργάνω-
ση της υγειονομικής κάλυψης των 
αθλητών καθώς και τους εθελοντές 
γιατρούς και νοσηλευτές που συμ-
μετείχαν. Οι δρομείς απ’ όλες τις 
χώρες  ανέδειξαν τη δύναμη της 
ανθρώπινης θέλησης τιμώντας την 
ελληνική ιστορία και παράδοση σε 
αυτή τη σημαντική διοργάνωση», 
τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-
τούλης

Σημαντική ήταν η συμβολή 
των μελών του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, στην 
υγειονομική κάλυψη του 36ου 
Μαραθωνίου της Αθήνας
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Τα σοβαρά  λειτουργικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει  το Γενικό Νοσοκο-
μείo Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», 
εξαιτίας  της υποστελέχωσης και της έλ-
λειψης υποδομών, διαπίστωσε ο πρόε-
δρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης, κατά 
την επίσκεψή του στο νοσοκομείο.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, συνομίλησε με 
γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς και 
ενημερώθηκε από τους εργαζόμενους, 
για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού 
και τα προβλήματα στη συντήρηση και 
στην υλικοτεχνική υποδομή του νοσο-
κομείου που δυσχεραίνουν τη λειτουρ-
γία του.
Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης συναντή-
θηκε με το διοικητή  του νοσοκομείου 
κ. Δ. Μπούτο και την υποδιοικήτρια κ. 
Α. Χρυσαφή ,στους οποίους επεσήμανε 
την ανάγκη πλήρους επαναλειτουργίας 
του νοσοκομείου.

«Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια στελέ-
χωσης του νοσοκομείου προκειμένου 
να καλυφθούν τα σοβαρά κενά που δη-
μιουργούν προβλήματα στη λειτουργία 
του  και να δρομολογηθεί άμεσα η  απο-
κατάσταση των προβλημάτων, στις υπο-
δομές ,προκειμένου να αναδειχθεί ως 
κέντρο χρονίων παθήσεων αλλά και να 
αναπτυχθούν εξειδικευμένες μονάδες, 
για να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία 
Γενικό Κρατικό Νίκαιας και Αττικόν, τα 
οποία τώρα εξυπηρετούν μεγάλο όγκο 
πληθυσμού.», τόνισε ο κ. Πατούλης.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΙΣΑ και 
της ΚΕΔΕ κατά την επίσκεψη του στην 
περιοχή, μετέβη στο Δημαρχείο της πό-
λης όπου πραγματοποίησε συνάντηση 
με το Δήμαρχο κ. Γ. Καπλάνη και ενημε-
ρώθηκε για τα καθημερινά προβλήματα 
που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το Γενικό 
Νοσοκομείo Δυτικής Αττικής, 
διαπίστωσε ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, 
κατά την επίσκεψή του στο 
νοσοκομείο
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O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορ-
μή δημοσίευμα που αναφέρεται σε πό-
ρισμα της εξεταστικής επιτροπής που 
αφορά το θέμα της  αδειοδότησης ερ-
γαστηρίου αρθοσκόπησης, διευκρινίζει 
ότι το Δ.Σ του ΙΣΑ, ως όφειλε να πράξει, 
εφάρμοσε σε κάθε στάδιο, επακριβώς 
τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, 
οι οποίες προερχόμενες από την προϊ-
σταμένη αρχή ήταν δεσμευτικές.  Ειδι-
κότερα το Δ.Σ του ΙΣΑ, ενήργησε σύμ-
φωνα, με την Υπουργική Απόφαση που 
αποδέχθηκε την απόφαση του Κεντρι-
κού Συμβουλίου Υγείας, τον Δεκέμβριο 
του 2014 (πατήστε εδώ για το έγγραφο) 

και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης  
της Νομικής του υπηρεσίας.  Στη συνέ-
χεια ο ΙΣΑ επανήλθε στο θέμα και ζή-
τησε την ανάκληση της αρχικής άδειας 
του φορέα ως εργαστηρίου και την 
τροποποίησή της, σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα υπάρχει 
η σχετική αλληλογραφία των υπηρεσι-
ών του ΙΣΑ, με το Υπουργείο Υγείας, με 
βάση την οποία ο ΙΣΑ, αποφασίζει την 
ανάκληση της προηγούμενης άδειας και 
την τροποποίησή της σε άλλη μορφή 
λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Ωστόσο, ο τότε Υπουργός Υγείας 

Παναγιώτης Κουρουμπλής, με έγγραφό 
του, στις 11 Αυγούστου 2015 (πατήστε 
εδώ για το έγγραφο) ζήτησε από τον ΙΣΑ 
να διακόψει τις ενέργειες για την ανά-
κληση της άδειας και να αναμείνει  σχε-
τική νομοθετική ρύθμιση. Ο μετέπειτα 
Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, σχε-
δόν τρείς μήνες μετά, ανακάλεσε την 
απόφαση του προκατόχου του και ο ΙΣΑ 
πλέον σύμφωνα με την νέα αυτή από-
φαση, ζήτησε άμεσα την τροποποίηση 
της άδειας,  διαδικασία που είχε  ήδη  
δρομολογήσει πριν από την παρέμβα-
ση του  Π. Κουρουμπλή.
Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ δεν έχει καμία 

σχέση με την κοστολόγηση της σχετι-
κής ιατρικής πράξης και τη σύμβαση με 
τον ΕΟΠΥΥ, ενήργησε δε σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας, σύμφωνα με την άπο-
ψη του Υπουργείου Υγείας. 
Εξάλλου η φύση του φορέα ως ιδιωτι-
κού διαγνωστικού εργαστηρίου, που 
ήταν η αρχική μορφή του ή ως πολυϊ-
ατρείου, όπως τελικά τροποποιήθηκε, 
δεν επηρέαζε καθόλου την πορεία των 
πραγμάτων όσον αφορά στη δυνατό-
τητα σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, 
η οποία σημειωτέον παρέμεινε ως είχε 
έως τον Ιούνιο του 2016, με ευθύνη του 
Υπουργείου Υγείας.

O ΙΣΑ με αφορμή δημοσίευμα για την  αδειοδότηση 
εργαστηρίου αρθοσκόπησης, διευκρινίζει  ότι εφάρμοσε 
επακριβώς τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορ-
μή τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, 
για την ορθή χρήση των Αντιβιοτικών 
καλεί το υπουργείο Υγείας να λάβει 
μέτρα, για την υπερκατανάλωση αντι-
βιοτικών που έχει καταστροφικές συ-
νέπειες ,για τη Δημόσια υγεία και να 
διασφαλίσει ότι κανένα φάρμακο, δεν 
θα  χορηγείται χωρίς συνταγή γιατρού.
Η Ελλάδα κατέχει τη θλιβερή πρωτιά 
στην Ευρώπη, στην κατανάλωση αντι-
βιοτικών, που έχει οδηγήσει σε ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά μικροβί-
ων ανθεκτικών, στα αντιβιοτικά, σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Οι ανθεκτικές λοιμώξεις αποτελούν 
ένα μείζον πρόβλημα, για την Δημόσια 
Υγεία, το οποίο πολλές φορές έχει επι-
σημανθεί από την επιστημονική κοι-
νότητα, χωρίς όμως η πολιτεία και να 

έχει λάβει μέχρι σήμερα μέτρα, για την 
αντιμετώπισή του. Δυστυχώς η Ελλά-
δα εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη 
θέση, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, 
σε κατανάλωση αντιβιοτικών στην κοι-
νότητα.
O ΙΣΑ έχει κάνει από το 2011, επανει-
λημμένες εκκλήσεις στην εκάστοτε πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
,να λάβει τα αναγκαία μέτρα, για τον 
περιορισμό της αλόγιστης χρήσης των 
αντιβιοτικών που συσχετίζονται με 
την εμφάνιση ανθεκτικών μικροβίων, 
διασφαλίζοντας ότι κανένα φάρμακο 
δεν θα δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή 
,χωρίς ωστόσο να εισακουστεί. Μά-
λιστα έχει κάνει για το σοβαρό αυτό 
θέμα και αναφορά στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών. 
Η κατάχρηση των αντιβιοτικών εντεί-
νεται τους χειμερινούς μήνες που 

έχουν έξαρση οι ιώσεις. Οι μελέτες 
έχουν δείξει ότι οι κυριότερες αιτίες, 
για τις οποίες οι Έλληνες καταναλώ-
νουν αντιβιοτικά είναι το συνάχι, ο βή-
χας και ο πονόλαιμος που προκαλού-
νται από ιώσεις, στις οποίες δεν είναι 
δραστικά τα αντιβιοτικά.
Το αποτέλεσμα είναι ότι το ποσοστό 
της μικροβιακής αντοχής στη χώρα 
μας είναι ένα από τα υψηλότερα πα-
γκοσμίως.
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον με-
μονωμένο ασθενή, αφορά κυρίως τη 
Δημόσια Υγεία. Μικρόβια που καθί-
στανται ανθεκτικά σε οποιαδήποτε 
φαρμακευτική αγωγή έχουν αποικίσει 
τα ελληνικά νοσοκομεία και απειλούν 
τους ασθενείς που νοσηλεύονται.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Η κατάχρηση αντιβιοτικών και η χο-

ρήγηση φαρμάκων, χωρίς ιατρική συ-
νταγή είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, για το 
οποίο μάλιστα ο ΙΣΑ προσέφυγε στον 
εισαγγελέα, ζητώντας την παρέμβασή 
του για την προστασία της δημόσιας 
υγείας. Η χώρα μας κατέχει πολύ υψη-
λά ποσοστά, στην εμφάνιση ανθεκτι-
κών μικροβίων, τα οποία συχνά απο-
βαίνουν μοιραία για τους ασθενείς. 
Θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρξει 
συντονισμένη εκστρατεία ενημέρω-
σης του κοινού, για τους κινδύνους 
που εγκυμονεί η κατάχρηση αντιβιο-
τικών. Επίσης ζητούμε ένα αυστηρό 
νομοθετικό πλαίσιο, όπως γίνεται στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που θα 
αποτρέπει αυτά τα φαινόμενα.»

Αποτελεί πάγια πεποίθηση του ΙΣΑ, ότι 
κανένα φάρμακο δεν πρέπει να χορη-
γείται χωρίς ιατρική συνταγή.

Ο ΙΣΑ με αφορμή τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Ενημέρωσης, για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών, καλεί 
την πολιτεία να διασφαλίσει ότι κανένα φάρμακο δεν θα 
χορηγείται χωρίς  ιατρική συνταγή

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως ο Νόμος 4575/2018 (ΦΕΚ Α’ 
192) πατήστε ΕΔΩ, ο οποίος περιλαμ-
βάνει τις διατάξεις για την καταβολή 
εφάπαξ χρηματικών ποσών προς τους 
ιατρούς, πανεπιστημιακούς και συνταξι-
ούχους. Η διάταξη του άρθρου 11 αφορά 
στους ιατρούς του ΕΣΥ, Ιατρούς Δημόσι-
ας Υγείας ΕΣΥ, επικουρικούς ιατρούς και 
ειδικευόμενους ιατρούς για όσο χρόνο 
αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονι-
κό διάστημα από 13.11.2014 έως και 
31.12.2016 . Η διάταξη του άρθρου 12 

αφορά στην καταβολή εφάπαξ στα μέλη 
ΔΕΠ. Τέλος από τον συνδυασμό της διά-
ταξης του άρθρου 15 και των παραπά-
νω διατάξεων αντίστοιχα προβλέπεται 
καταβολή εφάπαξ στους συνταξιούχους 
των συγκεκριμένων κατηγοριών.
Τα παραπάνω δεν είναι αμέσως εφαρ-
μοστέα αφού απαιτείται έκδοση Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει 
τον  χρόνο, τη διαδικασία , τις προβλεπό-
μενες κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο 
ζήτημα σχετικά με την καταβολή του 
χρηματικού ποσού. 

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 
4575/2018 - Αναδρομικά σε  
ιατρούς, πανεπιστημιακούς 
και συνταξιούχους
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό.  
και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ: 14.213,30 €

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη  
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555
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