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Το Μήνυμα του Προέδρου

Αίτηση για παραλαβή ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάτα-
ξη Δημιουργίας Υπογραφής – USB Token) μέχρι 
12/12/2017 - Οδηγίες

Καινοτόμο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, για 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού πρόκειται να 
πραγματοποιήσουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σε 145 ενορίες 

Την ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας που θα διασφαλίζει στους 
πολίτες το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής για-
τρού, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο 
πλαίσιο της συμμετοχής του, στο 13ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πο-
λιτικές της Υγείας

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
συμμόρφωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον 
κανονισμό 2016/679 της ΕΕ

Πρόσκληση σε συνάντηση με την Αρχιεπισκοπή για 
τις ευπαθείς ομάδες

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τη βαθύτα-
τη θλίψη του, για το θλιβερό γεγονός της απώλει-
ας του επί 12ετία διατελέσαντα Προέδρου του ΙΣΑ 
Χρήστου Γιαννάκη

Ομόφωνο ΟΧΙ των Επιστημονικών Ενώσεων, στην 
προσπάθεια αποδυνάμωσής τους, από την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας, διατυπώθηκε σε ευ-
ρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο ΙΣΑ

Δυναμικό παρόν του ΙΣΑ στο τηλεμαραθώνιο αγά-
πης της UNICEF για τον εμβολιασμό των παιδιών 
στην Ελλάδα και στον κόσμο

Οι στρατηγικές Ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας 
στην Ελλάδα, ήταν το θέμα ημερίδας που διοργα-
νώθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ , στο 
πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού

Ελπιδοφόρα μηνύματα από την Κίνα για την ανά-
πτυξη του Τουρισμού Υγείας της Ελλάδας

Σειρά επαφών του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη με 
αυτοδιοικητικούς και επιστημονικούς φορείς στη 
Σανγκάη

Ο ΙΣΑ διοργάνωσε συγκινητική Πρωτοχρονιάτικη 
εορτή, για τα παιδιά των κατοίκων της Μάνδρας
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Βήχας Γεώργιος
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Μαρίνος Γεώργιος
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Συντακτική ομάδα
Γεώργιος Πατούλης Πρόεδρος ΙΣΑ
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Γεώργιος Μαρίνος Μέλος ΔΣ ΙΣΑ
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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: 

Βασιλείου Αλέξιος, Γενικός Γραμματέας του Ι.Σ.Α.

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.
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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

Αγαπητοί συνάδελφοι,
εύχομαι το 2018  να είναι 
χρονιά ανάτασης, για την 

πατρίδα μας και να φέρει στον 
καθένα από εσάς υγεία, επιτυχία και 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Αφήσαμε πίσω μας μια χρονιά 
,κατά την  όποια το ιατρικό σώμα  
κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρές 
προκλήσεις  και έδωσε  σκληρούς 
αγώνες, για την επαγγελματική του 
επιβίωση. 
Μια σειρά άδικων και παράλογων 
φοροεισπρακτικών  μέτρων οδηγούν 
τον ιατρικό κόσμο στα πρόθυρα της 
επαγγελματικής και οικονομικής 
εξαθλίωσης. Οι νέοι γιατροί  παίρνουν 
το  δρόμο της ξενιτειάς και η  χώρα 
μας πλήττεται από ένα πρωτόγνωρο 
μεταναστευτικό ρεύμα που αφορά το 
υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό  
προσωπικό.
Σ’ αυτή την κρίσιμη για την πατρίδα 

και την κοινωνία μας συγκυρία, ο 
ιατρικός κόσμος  καλείται να ορθώσει 
το ανάστημά του και να συνεχίσει να 
υπηρετεί με υπερηφάνεια τις αξίες 
της Ιατρικής επιστήμης, προς όφελος 
του ασθενή και της Δημόσιας Υγείας.
Ο ιατροί της Αθήνας, παρά τις τεράστιες  
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
ασκούν με αυταπάρνηση, το ιατρικό 
λειτούργημα ενώ παράλληλα έχουν 
αναπτύξει αξιόλογο κοινωνικό έργο 
,-μέσα από το Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής -,αποτελώντας  
παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης 
και ανθρωπιάς. 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 
ο μεγαλύτερος επιστημονικός 
Σύλλογος της χώρας, έχει διανύσει 
μια διαδρομή 92 ετών κατά την 
οποία δόθηκαν σημαντικές μάχες 
προς όφελος των ιατρών - μελών του 
και των ασθενών .
Δίνουμε την υπόσχεση ότι ο Σύλλογος 

μας θα εξακολουθήσει και αυτή τη 
χρονιά να βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή των αγώνων. Θα εξαντλήσει 
όλα περιθώρια για να προασπίσει τη 
Δημόσια υγεία και να διασφαλίσει 
την επαγγελματική επιβίωση και την 
αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου.
Θα δώσουμε αγώνα για να 
σταματήσει η μετανάστευση των 
νέων γιατρών. Θέλουμε η Πατρίδα 
μας να αξιοποιεί προς όφελος των 
πολιτών της τους νέους επιστήμονες. 
Δεν  θα επιτρέψουμε να μας 
στερήσουν την αξιοπρέπεια στα 
γεράματά μας  όταν όλη μας τη ζωή 
ήμασταν συνεπείς  στις υποχρεώσεις 
μας και στηρίζαμε με τις εισφορές 
μας την πατρίδα και την κοινωνία 
μας.
Όλοι μαζί μπορούμε να παλέψουμε 
για ένα καλύτερο αύριο.
Εύχομαι σε όλους μια καλή και 
δημιουργική χρονιά .
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Αθήνα, 4/12/2017

καινοτόμο πρόγραμμα προλη-
πτικής ιατρικής, για τις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού πρόκει-

ται να πραγματοποιήσουν ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών και ο Φιλανθρωπικός 
Οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής Αθηνών ,σε 145 ενορίες της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Το πρόγραμμα που προβλέπει δωρεάν 
προληπτικές εξετάσεις, για ανασφάλι-
στους και οικονομικά αδύναμους πολί-
τες και θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή 
των εθελοντών του Ιατρείου Κοινωνικής 
Αποστολής και σε συνεργασία με τον 
Όμιλο Βιοϊατρική, ανακοινώθηκε σήμε-
ρα σε ειδική εκδήλωση στο πολιτιστικό 
κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερωνύμου Β’. Όπως ανακοινώθηκε 
κλιμάκιο Εθελοντών του Ιατρείου Κοι-
νωνικής Αποστολής θα εξετάζουν ανα-
σφάλιστους και οικονομικά αδύναμους 
ενορίτες ,σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και θα χορηγείται ιατρικό σημείωμα που 
θα παραπέμπει όποιον χρήζει ανάγκης, 
σε προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις.
Στην εκδήλωση παρέστη και η Πρέσβει-
ρα Καλής Θελήσεως της UNESCO και 
πρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕλΠΙ-
ΔΑΣ» κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, 
η οποία αναφέρθηκε στην στήριξη της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στη μεγά-
λη εκστρατεία που διενεργεί ο Σύλλογος 
,για την αύξηση των δοτών μυελού των 
οστών.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος κ. Ιερώνυμος στην ομιλία του επι-
σήμανε: “Από την πρώτη στιγμή που η 
κοινωνία μας βρέθηκε μέσα στην ύφεση 
και την κρίση ο στόχος μας ήταν να μην 
μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς 
φαγητό, χωρίς ρούχο, χωρίς στέγη, χω-
ρίς φάρμακο και χωρίς γιατρό. Αναπτύ-
ξαμε δομές και προγράμματα πάνω σε 
αυτόν τον άξονα. η συνεργασία όλων 
των καλοπροαίρετων δυνάμεων δεν εί-
ναι δυνητική επιλογή, αλλά είναι μονό-
δρομος. Συγχαίρω την “ΑΠΟΣΤΟλη”, τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, προσωπικά 
τον πρόεδρο του Γ. Πατούλη και την “ΒΙ-
ΟΙΑΤΡΙΚη” που αποφάσισαν από κοινού 

να βαδίσουν πάνω σε αυτόν τον δρόμο 
της αλληλοστήριξης και συνεργασίας»
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
και της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης ανα-
φέρθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο χαρα-
κτηρίζοντας τον πνευματικό ηγέτη της 
αγάπης και της προσφοράς και μίλησε 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι ευπαθείς ομάδες της Αθήνας τονίζο-
ντας τα εξής:
«η μεγάλη συμμαχία ανθρωπιάς και αλ-
ληλεγγύης που δημιούργησαν ο ΙΣΑ και 
η ΑΠΟΣΤΟλη έδωσε ελπίδα και δύναμη 
στους απελπισμένους και στους αδύνα-
μους .Στόχος της προσπάθειάς μας είναι 
να διασφαλίσουμε όχι μόνο την υγεία 
αλλά και την αξιοπρέπειa των συναν-
θρώπων μας που χτυπήθηκαν από την 
οικονομική κρίση. Θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για να έχει ο κάθε συνάν-
θρωπός μας ,τη φροντίδα και την αγάπη 
που χρειάζεται. Όλοι μαζί μπορούμε να 
παλέψουμε για την ελπίδα και την αξιο-
πρέπεια των συμπολιτών μας και για ένα 
καλύτερο αύριο για τη χώρα μας».
Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών Αρχιμ. Συμεών Βολιώ-
της επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Οι ενορίες της Αρχιεπισκοπής μας, οι 
δομές μας όλες, ιδιαίτερα αυτές που 
αναπτύσσονται σε υποβαθμισμένες και 
επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας, θα 
στηρίξουν αυτήν την δυνατότητα που 
θα δώσει ανακούφιση και βοήθεια σε 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.”
O Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟ-
ληΣ» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας τόνισε 
τα εξής: «Συνεχίζουμε τη διεύρυνση του 
κοινωνικού μας έργου με ισχυρές συμ-
μαχίες στο χώρο της υγείας, με γνώμονα 
την ενίσχυση του αδύναμου συνανθρώ-
που μας. Υποστηρίζουμε το αναφαίρετο 
δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση στο 
πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου 
την υγεία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να 
συγχαρώ όλους του Εθελοντές Ιατρούς 
και το προσωπικό που προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής και να ευχαριστήσω τον κα-
θένα ξεχωριστά για το αδιάκοπο έργο 
τους και την αξιέπαινη θυσιαστικής τους 
προσφορά». 

Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλούμε όπως ενημερώ-
σετε τα μέλη σας ότι μέχρι τις 
12/12/2017 θα πρέπει να κά-

νουν αίτηση για Α.Δ.Δ.Υ. (USB TOKEN), 
μέσω του portal της ηλεκτρονικής Συ-
νταγoγράφησης (www.e-prescription.
gr), ώστε να το παραλάβουν δωρεάν στο 
πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ της ηλεκτρονι-
κής Συνταγογράφησης.
Το usb token με τα ψηφιακά πιστοποι-
ητικά του ιατρού διασφαλίζει υψηλή 
ασφάλεια σύνδεσης στο σύστημα της 
ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ευκο-
λία σύνδεσης (απαιτείται να εισάγει μόνο 
το pin αντί για όνομα χρήστη, κωδικό και 
κείμενο εικόνας) και δίνει τη δυνατότητα 
της ψηφιακής υπογραφής.
η ψηφιακή υπογραφή των ιατρών στις 
ηλεκτρονικές συνταγές και τα παραπε-
μπτικά που εκδίδονται, αποτελεί προϋπό-

θεση για την κατάργηση των αντίστοιχων 
εντύπων, όταν θα έχει διαμορφωθεί το 
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, με στό-
χο την απλοποίηση των διαδικασιών, τη 
διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας 
και των πολιτών/ασθενών, καθώς και την 
οικονομία που θα προκύψει αφενός από 
την κατάργηση των εντύπων, αφετέρου 
από τη διαχείρισή τους στη συνέχεια.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στο Portal 
της η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr), καθώς και 
στο Portal της ηλεκτρονικής Συντα-
γογράφησης (www.e-prescription.gr), 
έχουν αναρτηθεί σύντομες οδηγίες σχε-
τικές με ερωτήματα ιατρών για την Αί-
τηση Α.Δ.Δ.Υ. (επισυνάπτεται το σχετικό 
αρχείο).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε 
πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ελπίδα Φωτιάδου

Αθήνα, 7/12/2017
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε ενημέρωση από 
την ηΔΙΚΑ που αφορά την προ-
μήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη 

Δημιουργίας Υπογραφής – USB Token) 

μέχρι τις 12/12/2017, όπως και σύντο-
μες οδηγίες για τις κινήσεις που πρέ-
πει να κάνετε σε περίπτωση απώλειας 
του USB Token, απώλειας PIN του USB 
Token, αρχικής αίτησης και αλλαγής 
στοιχείων σας

1) Έχω παραλάβει ΑδδΥ αλλά έχασα 
το USB ΤΟκεΝ.
Θα αποστείλετε ένα email στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση hd@idika.gr όπου 
θα αναφέρετε τα στοιχεία σας (Ονοματε-
πώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), θα δηλώνετε την 
απώλεια της συσκευής και την επιθυμία 
επανέκδοσης ΑΔΔΥ.
Αφού η ηΔΙΚΑ ακυρώσει την αρχική 
ΑΔΔΥ που χάσατε, θα ενημερωθείτε για 
να προχωρήσετε σε επανυποβολή αίτη-
σης ΑΔΔΥ.

2) Έχω παραλάβει ΑδδΥ αλλά ξέχασα 
το PiN.
Θα αποστείλετε ένα email στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση hd@idika.gr όπου 
θα αναφέρετε τα στοιχεία σας (Ονοματε-
πώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), θα δηλώνετε την 
απώλεια του PIN και την επιθυμία επα-
νέκδοσης ΑΔΔΥ.
Αφού η ηΔΙΚΑ ακυρώσει την αρχική 
ΑΔΔΥ για την οποία χάσατε το PIN, θα 
ενημερωθείτε για να προχωρήσετε σε 
επανυποβολή αίτησης ΑΔΔΥ.
Κατά την παραλαβή της νέας ΑΔΔΥ, θα 

πρέπει να επιστρέψετε στον φάκελο την 
παλαιά συσκευή.

3) επιθυμώ να υποβάλλω αίτηση 
ΑδδΥ. 
Κάνετε αίτηση για ΑΔΔΥ.
Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες.
www.e-prescription.gr

4) επιθυμώ να υποβάλλω αίτηση 
ΑδδΥ αλλά τα στοιχεία μου, όπως ονο-
ματεπώνυμο, ΑΜκΑ, ΑΦΜ, κινητό κτλ 
είναι λανθασμένα.
Δεν προχωράτε στην υποβολή αίτησης 
ΑΔΔΥ.
Αρχικά, θα υποβάλλετε την υπεύθυνη 
δήλωση αλλαγής στοιχείων που βρίσκε-
ται εδώ.
Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν 
αντικαθιστά την αίτηση ΑΔΔΥ.
Αφού η ηΔΙΚΑ καταχωρίσει τα διορθωμέ-
να στοιχεία, θα ενημερωθείτε για να προ-
χωρήσετε στην υποβολή της αίτησης.

Αναλυτικές οδηγίες Παραλαβής και Εγκατά-
στασης ΑΔΔΥ, στο www.e-prescription.gr.

ενημέρωση ΗδΙκΑ
για το Α.δ.δ.Υ. (USB TOKEN)

Σύντομες οδηγίες για ΑδδΥ 
(USB TOKEN)

Αίτηση για παραλαβή ΑδδΥ (Ασφαλής 
διάταξη δημιουργίας Υπογραφής – USB 

Token) μέχρι 12/12/2017 - Οδηγίες

καινοτόμο πρόγραμμα προληπτικής 
ιατρικής, για ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού πρόκειται να 

πραγματοποιήσουν ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών και ο 

Φιλανθρωπικός Οργανισμός 
«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών, σε 145 ενορίες 
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Αθήνα, 1/12/2017

Την Δευτέρα 04.12.2017 και ώρα 
12:30, θα πραγματοποιηθεί συνά-
ντηση με τους ιερούς πατέρες της 

Αρχιεπισκοπής, υπό την ευλογία και με 
την παρουσία του Μακαριότατου Αρχι-
επισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερώνυμου, στο Ρουφ (Μεγ. Βασιλεί-
ου 15 – Κεραμεικός).
η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο της λήψης μέριμνας υγείας για τις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποί-
ες απευθύνονται στους Ιερούς ναούς της 
Αθήνας για την συνδρομή τους. Ειδικότε-
ρα, πρόκειται να ανακοινωθεί η υλοποίηση 

από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, τον 
Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Αποστολή» 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με την 
συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών, ενός προγράμματος προληπτικής 
ιατρικής και διενέργειας εξετάσεων ειδικά 
για της ευπαθείς ομάδες των Ιερών ναών. 
Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην ανω-
τέρω συνάντηση, στην οποία το παρόν 
θα δώσουν ιερείς της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, ο Γενικός Διευθυντής του φι-
λανθρωπικού οργανισμού «Αποστολή» 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Κ. 
Δήμτσας και ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, Γεώργιος Πατούλης.

Αθήνα, 5/12/2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
σύμφωνα με την από 5-12-2017 
απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου σας καλεί να εκδηλώσε-
τε το ενδιαφέρον σας για τη σύναψη 
σύμβασης παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τον ΙΣΑ προκειμέ-
νου να συμμορφωθεί στον Κανονισμό 
2016/679 της ΕΕ.
Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σύμφω-
νες με τους ακόλουθους επισυναπτό-
μενους όρους του Διαγωνισμού, που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος.
η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει 
από Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί κατά 
την κρίση του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών για αυτό το σκοπό. 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν ανα-
λαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με 
την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή τρί-
των που θα υποβάλουν προτάσεις για 
την ανάληψη έργου και επιφυλάσσεται 
να λάβει ελεύθερα τις αποφάσεις του, 

προκειμένου να διαφυλάξει την καλύτε-
ρη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του 
σύμφωνα με την άποψη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών.
Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιο-
δήποτε δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων 
υποψηφίων που μετέχουν στην πρότα-
ση για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση 
εις βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών.
Το άνοιγμα των προτάσεων θα γίνει 
ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής σε 
ημερομηνία που θα οριστεί από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο και την αρμόδια 
Επιτροπή, η οποία μπορεί να καλέσει 
τους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω 
προφορικές διευκρινίσεις, εφόσον το 
κρίνει. Κάθε θέμα που θα ανακύψει θα 
λύνεται από την αρμόδια Επιτροπή του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ.
Οι προτάσεις θα κατατεθούν από 
10.12.2017 έως 20.12.2017 υπ΄ όψιν κ. 
Κώνστα Αγγελικής, Προϊσταμένης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών ΙΣΑ

Πρόσκληση σε συνάντηση με την 
Αρχιεπισκοπή για τις ευπαθείς ομάδες

Πρόσκληση για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
την συμμόρφωση του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών στον κανονισμό 
2016/679 της εε

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέ-
μπτη 21.12.2017 ώρα 1:00 μ.μ. στο 
1ο Νεκροταφείο Αθηνών. 

O Χρήστος Γιαννάκης ήταν ένας 
εξαίρετος επιστήμονας υψη-
λού ήθους που υπηρέτησε με 

απόλυτη συνέπεια τα αιτήματα της 
μεγάλης οικογένειας των γιατρών της 
Αθήνας και άφησε το αποτύπωμά του, 
στον ευρύτερο χώρο της υγείας.
Ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος του 
ΙΣΑ, στα 93 χρόνια της ιστορίας του 
Συλλόγου (1984 -1996). Διακρίθηκε για 
το ήθος, τη συνέπεια και τους αγώνες 

που έδωσε για το ιατρικό σώμα και τη 
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσι-
ών υγείας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του προ-
χώρησε στον εκσυγχρονισμό των υπη-
ρεσιών του ΙΣΑ και κατάφερε μεγάλο 
αριθμό επιτευγμάτων στην επίλυση των 
προβλημάτων του ιατρικού κόσμου.
Ο πρόεδρος κ. Γ. Πατούλης, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το διοικητικό 
προσωπικό του ΙΣΑ και η μεγάλη οικο-
γένεια των ιατρών της Αθήνας εκφρά-
ζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οι-
κογένεια του εκλιπόντος.

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τη 
βαθύτατη θλίψη του, για το θλιβερό γεγονός 

της απώλειας του επί 12ετία διατελέσαντα 
Προέδρου του ΙΣΑ Χρήστου Γιαννάκη

Την ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας που θα διασφαλίζει στους πολίτες το δικαίωμα της ελεύθερης 
επιλογής γιατρού, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο 
της συμμετοχής του, στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα 
Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας

Αθήνα, 15/12/2017

Την ανάγκη να θεσπιστεί ένα 
σύστημα Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας που δεν θα υπο-

βαθμίζει την ποιότητα των παρεχό-
μενων υπηρεσιών αλλά θα διασφα-
λίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ασθενών, στις υπηρεσίες υγείας ,αξι-
οποιώντας το υψηλά εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό της χώρας, 
τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατού-
λης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη 

Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολι-
τικές της Υγείας που διοργανώνει ο 
Τομέας Οικονομικών της Υγείας της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε 
συνεργασία με την Ελληνική Επιστη-
μονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολι-
τικής της Υγείας.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης που συμ-
μετείχε σε Debate, με θέμα «Διλλή-
ματα σχετικά με την πρόσβαση και 
την παραπομπή στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας», μεταξύ άλλων επι-
σήμανε τα εξής:

«η μεταρρύθμιση στον υγειονομικό 
τομέα πρέπει να αποσκοπεί στη δια-
σφάλιση της ποιότητας, στη βελτίωση 
της ιατρικής αποτελεσματικότητας και 
της οικονομικής αποδοτικότητας .η 
δημιουργία συστήματος Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας είναι μια μεταρρύθμι-
ση που έχει ανάγκη η χώρα . Ωστόσο 
είναι λάθος να δημιουργηθεί ένα σύ-
στημα συγκεντρωτικό και κρατικοδίαι-
το που αποκλείει το αξιόμαχο ιατρικό 
δυναμικό της χώρας. Έχουμε ανάγκη 
από ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φρο-

ντίδας Υγείας που θα διασφαλίζει στους 
πολίτες ,το δικαίωμα της ελεύθερης 
επιλογής γιατρού, δεν θα αποκλείει κα-
νέναν γιατρό και το κυριότερο, θα δια-
θέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
ελέγχου των δαπανών .Πρωταρχικός 
στόχος πρέπει να είναι η κάλυψη των 
μεγάλων υγειονομικών αναγκών του 
συνόλου του πληθυσμού στην πρωτο-
βάθμια φροντίδα υγείας ,μέσα από την 
επαρκή και αποτελεσματική αξιοποίη-
ση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού 
δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας». 
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Ομόφωνο ΟΧΙ 
των επιστημονικών ενώσεων, 
στην προσπάθεια αποδυνάμωσής τους, 
από την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας, 
διατυπώθηκε σε ευρεία σύσκεψη 
που συγκάλεσε ο ΙΣΑ

Αθήνα, 13/12/2017

Την πλήρη και σαφή αντίθεσή τους στο 
σχέδιο του υπουργείου Υγείας και του 
ΚεΣΥ, που αφορά τη λειτουργία και την 

οργάνωση των επιστημονικών ιατρικών εται-
ριών και την ίδρυση νέου εποπτικού φορέα για 
τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, εξέφρα-
σαν με απόλυτη ομοφωνία, οι εκπρόσωποι 
εβδομήντα Ιατρικών Ενώσεων που εκλήθησαν 
σήμερα σε ευρεία σύσκεψη για το θέμα, από 
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Οι παριστάμενοι μίλησαν για ένα άκρως συ-
γκεντρωτικό και αντίθετο στη διεθνή πρακτι-
κή Σχέδιο που αντιβαίνει σε βασικές συνταγ-
ματικές αρχές, όπως η ελευθερία του «συνε-
ταιρίζεσθαι». Πρόκειται για προσπάθεια κατά-
λυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέ-
λειας των επιστημονικών ιατρικών φορέων ,με 
απροκάλυπτη και αντιδημοκρατική κρατική 
παρέμβαση.

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

«Το σχέδιο αυτό αποτελεί ελληνική πρωτοτυ-
πία που έρχεται σε αντίθεση με τις βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές και τις συστάσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί προσπάθεια 
συγκέντρωσης εξουσιών και κατάλυσης της 
διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των 
Ιατρικών Ενώσεων που επιτελούν μέχρι σή-
μερα κατ’ αποκλειστικότητα, το έργο της συ-
νεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Δεν θα 
επιτρέψουμε να νομοθετήσουν ερήμην της 
επιστημονικής κοινότητας, χωρίς να προηγη-
θεί ουσιαστικός διάλογος, όπως επιτάσσει η 

δημοκρατία.»

Στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασίσθηκε 
ομόφωνα η σύσταση ειδικής Επιτροπής, απο-
τελούμενη από έγκριτα μέλη της επιστημονι-
κής κοινότητας, η οποία θα επεξεργαστεί τις 
απόψεις που θα καταθέσουν γραπτώς στον 
ΙΣΑ ,μέσα στο επόμενο χρονικό διάσημα, όλοι 
οι Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί Φορείς. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα καταθέσει πόρι-
σμα, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας 

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να αποδυ-
ναμωθεί, η επιστημονική κοινότητα και να 
πληγεί η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, με 
αυταρχικές και αντιδημοκρατικές διαδικασίες.

Στην συνάντηση παρευρέθησαν οι εξής Επι-
στημονικές Εταιρείας και Επαγγελματικές 
Ενώσεις: 

1. Ελληνική Εταιρεία ΑλλΕΡΓΙΟλΟΓΙΑΣ & 
ΚλΙνΙΚηΣ ΑνΟΣΟλΟΓΙΑΣ
Γρηγορέας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ελληνική Εταιρεία ΑΚΤΙνΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙ-
ΚηΣ ΟΓΚΟλΟΓΙΑΣ 
Πισσάκας Γεώργιος, Πρόεδρος 
3. Ελληνική ΓΑΣΤΡΕνΤΕΡΟλΟΓΙΚη ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ
Μιχόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
Ταμπακόπουλος δημήτρης , Α’ Αντιπρό-
εδρος
4. Ελληνική ΔΕΡΜΑΤΟλΟΓΙΚη & ΑΦΡΟΔΙ-
ΣΙΟλΟΓΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ
καλογερόπουλος Νικόλαος, Μέλος δ.Σ.
5. Ελληνική ΕνΔΟΚΡΙνΟλΟΓΙΚη ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ-ΠΑνΕλληνΙΑ ΕνΩΣη ΕνΔΟΚΡΙνΟ-

λΟΓΩν 
Βατάλας Ιωάννης – Αναστάσιος, Αντι-
πρόεδρος
διαμάντη-κανδαράκη ευανθία, Γεν 
Γραμματέας
6. Ελληνική Εταιρεία ΕνΤΑΤΙΚηΣ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ
κοτανίδου Αναστασία – Πρόεδρος, κα-
θηγήτρια
Μαυροματίδης Αντώνιος, μέλος δ.Σ.
7. Ελληνική Εταιρεία ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟνΟΥ 
& ΠΑΡηΓΟΡΙΚηΣ ΦΡΟνΤΙΔΑΣ
Σιαφάκα Ιωάννα, Αντιπρόεδρος καθηγ. 
Αναισθησιολογίας & Θεραπείας Πόνου 
εκΠΑ
8. Ελληνική ΚΑΡΔΙΟλΟΓΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φούσας Στέφανος, τ. Πρόεδρος
9. Ελληνική Εταιρεία ΚΑΡΔΙΟΑνΑΠνΕΥΣ-
ΤΙΚηΣ ΑνΑΖΟΩΓΟνηΣηΣ
κοκολάκη Μαρία, Αντιπρόεδρος
καρλής Γεώργιος, Μέλος δ.Σ.
Χαλκιάς Αθανάσιος, Μέλος δ.Σ.
10. Ελληνική ΚΥΤΤΑΡΟλΟΓΙΚη Εταιρεία
κασιμάτη κατερίνα, Πρόεδρος
11. Ελληνική Εταιρεία ΜΕλΕΤηΣ ΕνΔΟΓΕ-
νΩν ΜΕΤΑΒΟλΙΚΩν νΟΣηΜΑΤΩν
Παπαδήμας Γεώργιος, Β’Αντιπρόεδρος
Μωραϊτου Μαρίνα Γεν. Γραμματέας
12. Ελληνική Εταιρεία ΜΕλΕΤηΣ ΜΕΤΑΒΟ-
λΙΣΜΟΥ ΤΩν ΟΣΤΩν
Χρονόπουλος ευστάθιος, Ταμίας
Ματσούκα κατερίνα, Μέλος δ.Σ.
13. Ελληνική Εταιρεία λΙΠΙΔΙΟλΟΓΙΑΣ ΑΘη-
ΡΟΣΚληΡΩΣηΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚηΣ νΟΣΟΥ
Αποστόλου Θεοφάνης , Ταμίας δ.Σ.
14. Ελληνική Εταιρεία ΠΑΘΟλΟΓΙΚηΣ ΑνΑ-
ΤΟΜΙΚηΣ
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Πατσέα ελένη, Μέλος δ.Σ.
15. Ελληνική Εταιρεία ΠλΑΣΤΙΚηΣ ΕΠΑνΟΡ-
ΘΩΤΙΚηΣ & ΑΙΣΘηΤΙΚηΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚηΣ
Ταρεμπέ Μιχαήλ, Πρόεδρος
Γκαμάτση ειρήνη, Ταμίας 
16. Ελληνική ΠνΕΥΜΟνΟλΟΓΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζακυνθινός Σπύρος, Πρόεδρος
17. Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας 
Ιωαννίδου-Μουζάκα Λυδία, Πρόεδρος
18. Ελληνική Εταιρεία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟνΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Χριστογεώργος Παύλος , Πρόεδρος
19. Ελληνική Εταιρεία ΠΥΡηνΙΚηΣ ΙΑΤΡΙ-
ΚηΣ & ΜΟΡΙΑΚηΣ ΑΠΕΙΚΟνΙΣηΣ
Πρασόπουλος Βασίλειος, Ταμίας δ.Σ.
κουτελού Μαρία, Μέλος δ.Σ.
20. Ελληνική Εταιρεία ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚηΣ ΟΡ-
ΘΟΠΑΙΔΙΚηΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟλΟΓΙΑΣ
Παπαδάκης Σταμάτης, Α’ Αντιπρόεδρος
21. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλι-
νικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ)
Πατσουράκος Φώτης, Πρόεδρος
22. Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδι-
ολόγων Ελλάδος
κορωνιώτης Γεώργιος, Γραμματέας
23. Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδι-
άτρων Αττικής
Νταλούκας κωνσταντίνος, Πρόεδρος
24. Επαγγελματική Ένωση Στοματικών και 
Γναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος
Παπαδάκης δημήτριος, Πρόεδρος
Παπαδιόχος Ιωάννης, ειδ. Γραμματέας
25. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 
Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας ΠΟΣΙΠΥ, 
ΣΕΙΠ
Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος, Πρόεδρος
26. Επαγγελματική Ένωση Κυτταρολόγων
κασιμάτη Αικατερίνη, Πρόεδρος
27. Ένωση Μαιευτήρων-Γυναικολόγων
κλεντζέρης Λουκάς, επιστημονικός δι-
ευθυντής
28. Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελ-
ματιών Ιατρών και Οδοντιάτρων Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
Πλακιώτης Ανάργυρος, Γενικός Γραμμα-
τέας
29. Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολό-
γων Ελλάδος (ΕΠΕΓΕ)
κασαπίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος
30. Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών
Βέμμος κώστας, Πρόεδρος
31. Εταιρεία Ογκολόγων- Παθολόγων Ελλά-
δας
Τσουκαλάς Νικόλαος, Ταμίας
32. Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Χριστοδούλου Γεώργιος, επίτιμος Πρόε-
δρος

Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
Μαρκάκη Λίλιαν, Μέλος δ.Σ.
33. Ελληνική Οφθαλμιατρική Εταιρεία Βο-
ρείου Ελλάδος
κανιούρας δήμος
34. Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγεί-
ας
Αβραμόπουλος Ηρακλής, Πρόεδρος
35. Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής
Μαντζαβίνος Θεμιστοκλής, Πρόεδρος
Μαμάς Λεωνίδας, μέλος δ.Σ.
36. Ακαδημία Δικανικής Ιατρικής και Συνα-
φών Επιστημών
Σκόνδρας Μάρκος, Πρόεδρος
37. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γκιουζελής Ιωάννης-Γεώργιος, Πρόε-
δρος
Γουλοπούλου Βασιλική, μέλος δ.Σ.
38. Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρι-
κής
καλιακμάνης Ανδρέας, Πρόεδρος
39. Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υπο-
στήριξης Ασθενών
καραμαλής Γεώργιος
40. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
κωνσταντόπουλος Ανδρέας, Πρόεδρος
41. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρα-
κος, Καρδιάς & Αγγείων
Αγγουράς δημήτριος, ειδικός Γραμματέ-
ας
42. Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
Τσιρογιάννη Αλεξάνδρα, Πρόεδρος
καφάση Νικολίτσα, Ταμίας
43. Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκε-
λετική Υγεία
Τρόντζας Παναγιώτης, Πρόεδρος
44. Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολο-
γίας
Σαμάρκος Μιχάλης, Ταμίας
45. Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεω-
γραφικής και Τροπικής) Ιατρικής
Γερολυμάτος κωνσταντίνος, Πρόεδρος
46. Ελληνική Κυτταρολογική Εταιρεία
Μήκου Παναγιώτα, Μέλος δ.Σ.
47. Ελληνική Εταιρεία λαπαροσκοπικής
Αλμπανόπουλος κωνσταντίνος, Μέλος 
δ.Σ.
48. Μεσογειακή Εταιρεία Χημειοθεραπείας
καπλανίδης Ζαχαρίας
49. Ελληνική Εταιρεία Μοριακά Στοχευμέ-
νων Εξατομικευμένων Θεραπειών
Σαμέλης Γεώργιος, Πρόεδρος
Γιάνναρος Θ., Αντιπρόεδρος
50. Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χει-
ρουργικής

Πάππης Χαρίλαος, Πρόεδρος
Αλμπανόπουλος κωνσταντίνος
51. Ελληνική Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
Λύρας Βασίλειος, Μέλος επιστημονικής 
επιτροπής
52. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Πούλιας Ηρακλής, Πρόεδρος
53. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
καλανταής ευθύμιος, Γενικός Γραμμα-
τέας
54. Ελληνική Εταιρεία λοιμώξεων
Τσεκές Γεώργιος, Γραμματέας
55. Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
Μερκούρης Μποδοσάκης, Πρόεδρος
Μπατίκας Αντώνιος, Γενικός Γραμματέας
56. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Μακρής Ιωάννης, Πρόεδρος
57. Ελληνική Εταιρεία λειτουργικής Ρινο-
πλαστικής
Σκούρας Αθανάσιος, Πρόεδρος
58. Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρι-
κής
Χαρίτου Αντωνία, Αντιπρόεδρος
59. Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης
Σταμούλης Νικόλαος, Β’ Αντιπρόεδρος – 
Πρόεδρος επαγγελματικής επιτροπής
60. Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γνα-
θοπροσωπικής Χειρουργικής
Ράλλης Γεώγιος, Πρόεδρος
Παραρά ελένη, Γενική Γραμματέας
61. Επαγγελματική Ένωση Αγγειοχειρουρ-
γών Ελλάδος
Παππασιδέρης Χρήστος, Γενικός Γραμ-
ματέας
62. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Παππάς Σταύρος, Αντιπρόεδρος
63. Ελληνική νεφρολογική Εταιρεία
Αποστόλου Θεοφάνης, Αντιπρόεδρος
64. Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Πίτσαβος Χρήστος, Πρόεδρος
65. Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική 
Εταιρεία
Ροδολάκης Αλέξανδρος, Μέλος δ.Σ.
66. Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερμα-
τολόγων
Ανθόπουλος Τηλέμαχος, Πρόεδρος
67. Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Εργα-
στηριακών Γιατρών - Βιοπαθολόγων - Κυττα-
ρολόγων - Παθολογοανατόμων ΠΕΕΒΙ
κραμποβίτης Σπυρίδων, Πρόεδρος
68. Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος
Τσάτσος Αναστάσιος, Πρόεδρος
69. Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης και 
Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μα-
κεδονίας
καραμαλή Μαρία
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Δυναμικό παρόν του ΙΣΑ 
στο τηλεμαραθώνιο αγάπης της UNICEF 

για τον εμβολιασμό των παιδιών 
στην Ελλάδα και στον κόσμο

Αθήνα, 5/12/2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στηρίζει την προ-
σπάθεια της UNICEF, για τον εμβολιασμό παιδιών 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων στη χώρα μας.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης συμ-
μετείχε στη διοργάνωση του «Τηλεμαραθώνιου Αγά-
πης» ,από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, 
στο πλαίσιο της οποίας επισήμανε ότι ο ΙΣΑ και η 
ΚΕΔΕ θα συμβάλουν οικονομικά στην προσπάθεια 
της UNICEF. 
Ειδικότερα ο Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
 «η UNICEF επιτελεί ένα σημαντικό έργο σε μια κρί-
σιμη περίοδο. η αποστολή της είναι ακόμα ποιο 
ουσιαστική, λόγω της αντιεμβολιαστικής τάσης που 
επικρατεί. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να εξα-
σφαλίσουμε τα αναγκαία εμβόλια. Σύμφωνα με εκτι-
μήσεις της επιστημονικής κοινότητας πάνω από 1 
εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν 
να χάσουν τις ζωές τους καθώς δεν μπορούν να εμ-
βολιαστούν. Αυτή η μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης 
θα πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη για να εξαλει-
φτούν οι κίνδυνοι για τη ζωή τους .Σε μια εποχή που 
αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών και ανασφάλιστων 
οικογενειών, πρέπει όλοι να συμβάλουμε με όλα τα 
μέσα που διαθέτουμε στην αναχαίτιση της φτώχειας 
και στη διεύρυνση της ομπρέλας αλληλεγγύης και 
κοινωνικής συνοχής». 
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Οι στρατηγικές Ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στην ελλάδα, 
ήταν το θέμα ημερίδας που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ 
και της κεδε , στο πλαίσιο της 4ης διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού

Αθήνα, 10/12/2017

Οι στρατηγικές Ανάπτυξης του 
Τουρισμού Υγείας στην Ελ-
λάδα, ήταν το θέμα ενδιαφέ-

ρουσας ημερίδας που διοργανώθηκε 
από το Διεθνές Ινστιτούτο Ιατρικού 
Τουρισμού, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ 
και της ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο της 4ης Δι-
εθνούς Έκθεσης Τουρισμού ,το Σάβ-
βατο 9 Δεκεμβρίου 2017. 
Παράγοντες της αγοράς, εκπρόσωποι 
επιστημονικών φορέων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ανέλυσαν το παγκόσμιο 
τοπίο, τις προοπτικές που ανοίγονται 
για τη χώρα μας και τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν, ώστε η Ελλάδα να δι-
εισδύσει στην παγκόσμια αγορά και να 

εδραιωθεί ως προορισμός.
Όπως επισημάνθηκε από τους ομιλη-
τές, η χώρα μας διεκδικεί με αξιώσεις 
ένα σημαντικό κομμάτι από την πίτα 
των 40 δις ευρώ στην αγορά του ια-
τρικού τουρισμού σε παγκόσμιο επί-
πεδο .Ωστόσο σύμφωνα με τα στοι-
χεία που παρουσιάστηκαν η Ελλάδα 
σήμερα κατέχει μόλις το 3% του ια-
τρικού τουρισμού παγκοσμίως, όταν 
η Τουρκία, η Πολωνία και η Τσεχία 
κατέχουν το 13% και το Βέλγιο το 8%. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 750 
ιαματικές πηγές που διαθέτει η χώρα 
μας μόνο 120 θα αναγνωριστούν μέ-
χρι τέλος του έτους ως ιαματικοί φυ-
σικοί πόροι.

 Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ 
Γιώργος Πατούλης, στην ομιλία του 
μέσω skype, λόγω της συμμετοχής 
του στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Αυ-
τοδιοίκησης στην Κίνα, αναφέρθηκε 
σε σειρά επαφών που είχε στη Σα-
γκάη και στο Πεκίνο για τον ιατρικό 
τουρισμό και τον τουρισμό υγείας στη 
χώρα μας και επισήμανε ότι η Ελλάδα 
μέσα από μία σειρά παρεμβάσεων 
που έχει υλοποιήσει, δημιουργεί ένα 
σημαντικό ανταγωνιστικό μέτωπο. 
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης, τόνισε με-
ταξύ άλλων τα εξής:
«Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την 
Ελλάδα, σε κορυφαίο προορισμό ιατρι-
κού τουρισμού, 12 μήνες το χρόνο . να 

αναδείξουμε τις ελληνικές πόλεις, ως 
city break προορισμούς και να προσελ-
κύσουμε επενδύσεις, που θα δημιουρ-
γήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας 
και νέα εισοδήματα σε μια χώρα που 
δοκιμάζεται τα τελευταία οκτώ χρόνια 
από μια δομική κρίση. η χώρα μας έχει 
ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
.Μπορούμε να προσελκύσουμε ασθε-
νείς τουρίστες υψηλού επιπέδου και 
να κρατήσουμε στην Ελλάδα τα καλύ-
τερα μυαλά της χώρας ,τους Έλληνες 
επιστήμονες . Ο επιστημονικός κόσμος 
, η τοπική αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός 
τομέας του τουρισμού και της υγείας 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επί-
τευξη του εθνικού αυτού στόχου»
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Αθήνα, 12/12/2017

Οι ευοίωνες προοπτικές ανά-
πτυξης του Τουρισμού Υγεί-
ας της Ελλάδας στην Κίνα 

ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκε-
ψης που πραγματοποίησε στο Πεκί-
νο ,ο Γ. Πατούλης πρόεδρος του ΙΣΑ, 
της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς Κέντρου 
Τουρισμού Υγείας, με εκπρόσωπους 
του πολιτικού και επιστημονικού κό-
σμου και της επιχειρηματικής κοινό-
τητας της Κίνας.
Ο κ. Πατούλης παρουσίασε τα ση-
μαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της χώρας μας, στον τομέα του του-
ρισμού υγείας και προέβη σε υπο-

γραφή Συμφωνιών Συνεργασίας , με 
εκπροσώπους του επιστημονικού και 
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γηρι-
ατρικό τουρισμό και στον τουρισμό 
υγείας και ευεξίας. «Τα μηνύματα εί-
ναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. η Ελλάδα 
μπορεί να γίνει σημαντικός παίκτης 
του τουρισμού υγείας, στην αγορά 
της Κίνας. Έγιναν σημαντικές επαφές 
που επιβεβαίωσαν το ισχυρό ενδι-
αφέρον για τη χώρα μας. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι το 24% του πληθυ-
σμού της Κίνας είναι άτομα τρίτης 
ηλικίας που ταξιδεύουν και ενδιαφέ-
ρονται για τον τουρισμό υγείας. Μά-

λιστα στο Πεκίνο, ο αριθμός αυτής 
της ομάδας του πληθυσμού ξεπερνά 
τα τρία εκατομμύρια», επισήμανε ο κ. 
Πατούλης.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα υγειο-
νομικά και ασφαλιστικά συστήματα 
των δύο χωρών ενώ συζητήθηκαν 
τρόποι υγειονομικής κάλυψης των 
Κινέζων τουριστών. Αποφασίσθη-
κε η δημιουργία ειδικής Επιτροπής 
που θα επεξεργαστεί το πλαίσιο της 
περαιτέρω συνεργασίας, μεταξύ των 
φορέων των δύο χωρών.
Μετά το πέρας της σύσκεψης, υπε-
γράφη Συμφωνία Συνεργασίας ,με 
την πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών 

Γιατρών Κίνας κυρία Han Lu, παρου-
σία επιχειρηματικών και οικονομικών 
παραγόντων της Κίνας.
Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης είχε συ-
νάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης 
νοσοκομειακών Γιατρών Κίνας κ. 
Liuqian. Συζητήθηκαν θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος που αφορούσαν 
τα υγειονομικά συστήματα των δύο 
χωρών και υπεγράφη Σύμφωνο Συ-
νεργασίας, που περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
για την ανάπτυξη της Κινεζικής πα-
ραδοσιακής ιατρικής στη χώρα μας, 
την ανταλλαγή φοιτητών και τη διευ-
κόλυνση των ελλήνων επιστημόνων.

ελπιδοφόρα μηνύματα από την κίνα 
για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας της ελλάδας

• Ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ και της 
κεδε Γ. Πατούλης 
συμμετείχε σε 
ευρεία σύσκεψη 
στο Πεκίνο 
και υπέγραψε 
Συμφωνίες 
Συνεργασίας με 
παράγοντες του 
επιστημονικού και 
επιχειρηματικού 
κόσμου της κίνας.
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Αθήνα, 7/12/2017

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης στο πλαί-
σιο της επίσκεψης 

που πραγματοποιεί στην Σαν-
γκάη με αφορμή τη συνεδρί-
αση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής του Παγκόσμιου Συμβου-
λίου UCLG, πραγματοποίησε 
σειρά εποικοδομητικών επα-
φών με εκπροσώπους αυτο-
διοικητικών και επιστημονι-
κών φορέων.
Συγκεκριμένα ο κ. Πατού-
λης, συνοδευόμενος από το 
γενικό πρόξενο της Ελλάδας 
στη Σανγκάη Β. Ξηρό συνα-
ντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο 
Σανγκάης, αρμόδιο για τις δι-
εθνείς σχέσεις, Fan Yyfei.
Κατά τη συζήτηση έγινε ευ-
ρεία αναφορά στις ιστορικές 
καταβολές και στους δεσμούς 
φιλίας και αλληλεγγύης που 
ενώνουν τον ελληνικό με τον 
κινεζικό λαό. Σε αυτό το πλαί-
σιο συζητήθηκαν οι τρόποι 
περαιτέρω συνεργασίας της 
ΚΕΔΕ με αυτοδιοικητικούς 
φορείς της Κίνας και κυρίως η 
προοπτική αδελφοποίησης ελ-
ληνικών πόλεων με πόλεις της 
Κίνας, με στόχο την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών, μεταξύ των δύο 
χωρών. 
Παράλληλα στο επίκεντρο 
της συζήτησης βρέθηκαν και 
οι συνέργειες που μπορούν να δρο-
μολογηθούν από κοινού, σε τομείς 
όπως ο πολιτισμός και ο τουρισμός, 
προς όφελος των τοπικών κοινω-
νιών. Ειδικότερα με αφορμή τη δι-
οργάνωση της παγκόσμιας έκθεση 
εισαγωγών πολιτισμού που θα γίνει 
στη Σανγκάη το νοέμβριο του 2018, 
εξετάστηκε η δυνατότητα συμμε-
τοχής της Ελλάδας για την προβολή 
του τουριστικού της προϊόντος, σε 
μία μεγάλη αγορά, μία πρόταση που 
έτυχε θερμής ανταπόκρισης από τον 
Πρόεδρο του ΙΣΑ. 

Ακολούθως ο κ. Πατούλης συναντή-
θηκε και με τον Αντιπρόεδρο του 
Ιατρικού Συλλόγου Σανγκάης Zhao 
Dandan. η συζήτηση εστιάστηκε 
στην ανταλλαγή ιατρικού προσωπι-
κού μεταξύ των δύο χωρών, προκει-
μένου να γίνουν περαιτέρω γνωστές 
στη χώρα μας αλλά και να εκπαιδευ-
θούν οι Έλληνες ιατροί σε παραδο-
σιακές μεθόδους ιατρικής της Κίνας, 
όπως είναι ο βελονισμός. 
Παράλληλα συζητήθηκαν θέματα που 
σχετίζονται με την ασφάλιση της υγεί-
ας των τουριστών επισκεπτών στη 
χώρα μας και θέματα που αφορούν 

στον τουρισμό υγείας όπως η ανα-
παραγωγική ιατρική-εξωσωματική 
γονιμοποίηση- όπου θα εξεταστούν 
περαιτέρω τρόποι συνεργασίας. 
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
τόνισε τα εξής:
Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις πολύ χρή-
σιμες συναντήσεις που είχα εδώ στην 
Σανγκάη, καθώς είχα την ευκαιρία να 
συζητήσω με εκπροσώπους σημα-
ντικών φορέων της Αυτοδιοίκησης 
αλλά και του επιστημονικού κόσμου, 
για σημαντικά θέματα που σχετίζο-
νται με την ανάπτυξη της χώρας μας. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα 

για την πολύτιμη συνεργα-
σία και τα όσα προσφέρει 
στη χώρα μας τον γενικό 
πρόξενο της Ελλάδας στη 
Σανγκάη Β. Ξηρό.
Ελλάδα και Κίνα παραδο-
σιακά έχουν πολύ καλές 
σχέσεις σε οικονομικό, πο-
λιτιστικό και διπλωματικό 
επίπεδο, οι οποίες έχουν 
αντέξει στο χρόνο και 
έχουν αποφέρει πολύ θε-
τικά αποτελέσματα για τη 
χώρα μας.
η βούληση της Κίνας, μίας 
από τις μεγαλύτερες κρατι-
κές δυνάμεις στον κόσμο, 
να στηρίζει την Ελλάδα και 
να επιδιώκει επενδύσεις 
στη χώρα μας με αναπτυ-
ξιακό πρόσημο, χαίρει της 
αποδοχής και της εκτίμη-
σης του Ελληνικού λαού.
Με όχημα την Αυτοδιοί-
κηση, θα εργαστούμε από 
κοινού για τη διεύρυνση 
των προοπτικών συνερ-
γασίας των δύο χωρών σε 
τομείς όπως η οικονομική 
ανάπτυξη των τοπικών 
κοινωνιών, ο τουρισμός 
υγείας, ο πολιτισμός αλλά 
και οι επενδύσεις. Με αυτό 
τον τρόπο εκπέμπουμε 
μηνύματα αισιοδοξίας και 
ελπίδας ότι η Ελλάδα θα 
βγει από το σκοτεινό τού-
νελ της κρίσης και θα μπει 

σε τροχιά εθνικής ανασυγκρότησης.
Σε λίγες ώρες θα επισκεφθούμε την 
πόλη Hangzhou προκειμένου να 
συμμετάσχουμε σε ένα διήμερο αυ-
τοδιοικητικό συνέδριο, με παγκόσμια 
συμμετοχή, όπου στο επίκεντρο θα 
βρεθούν οι έξυπνες πόλεις. Όλοι μαζί 
από κοινού θα ανταλλάξουμε βέλτι-
στες πρακτικές για το πώς, μέσω της 
Αυτοδιοίκησης, μπορούμε, επενδύο-
ντας σε πρωτοποριακά μέσα όπως η 
αειφόρος ανάπτυξη, να διευρύνουμε 
την αναπτυξιακή προοπτική των το-
πικών μας κοινωνιών». 

Σειρά επαφών 
του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη 

με αυτοδιοικητικούς και επιστημονικούς φορείς 
στη Σανγκάη
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Αθήνα, 31/12/2017

Μια συγκινητική Πρωτοχρονιάτικη 
εορτή,για τα παιδιά των κατοίκων 
της Μάνδρας που επλήγησαν από 

τη θεομηνία, διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών, το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 
2017, στο Αθλητικό Κέντρο της Μάνδρας.
Ο πρόεδρος κ. Γ.Πατούλης ,ο ταμίας κ. Φ. 
Πατσουράκος και το μέλος του ΔΣ του 
ΙΣΑ κ. Γ. Δατσέρης , μοίρασαν δώρα στα 
παιδιά και αντάλλαξαν ευχές, με κατοί-
κους της περιοχής.
η χαρά αποτυπώθηκε στο πρόσωπο των 
παιδιών που άνοιξαν τα δώρα τους ,γεύ-
τηκαν Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και 
τραγούδησαν τα κάλαντα .
Θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς της 
Αθήνας ,εξέφρασε η Δήμαρχος Μάνδρας 

κυρία Ιωάννα Κριεκούκη, η οποία τόνισε 
χαρακτηριστικά ότι ο ΙΣΑ από την πρώ-
τη στιγμή ήταν κοντά στους κατοίκους 
της περιοχής και τους στήριξε με όλα τα 
μέσα που διέθετε.
 Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης 
γιατροί που καταστράφηκαν τα ιατρεία 
τους, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον ΙΣΑ για 
τη στήριξή του. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης επισήμανε ότι:
«η Μάνδρα μετράει ακόμα τις ανοιχτές 
πληγές της. Προσπαθήσαμε να δώσουμε 
λίγη χαρά στα παιδιά και δεσμευόμαστε 
ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βο-
ηθήσουμε τους πολίτες που χτυπήθηκαν 
από τη θεομηνία και περνάνε τις Άγιες 
αυτές ημέρες με πολλά προβλήματα. Θα 

πιέσουμε την πολιτεία να αποκαταστή-
σει άμεσα τις ζημιές και να αποζημιώσει 
όσους έχουν πληγεί, ενώ ο ΙΣΑ θα βοη-
θήσει να επαναλειτουργήσουν τα ιατρεία 
που επλήγησαν,για να αποκατασταθεί η 
υγειονομική κάλυψη της περιοχής». 
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλ-
λων,ο εκπρόσωπος του Δεσπότη Πατήρ 
Βλάσιος ,η πρόεδρος κυρία Ε.Στάθη και 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μάν-
δρας ,η πρόεδρος του Δημοτικού Οργα-
νισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πο-
λιτισμού κυρία Α.νερούτσου , ,ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Ομογένειας Σικάγου 
κ.Κ. Χανιωτάκης, , εκπρόσωποι σχολικών 
επιτροπών και πλήθος κόσμου.
Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε 
η Φιλαρμονική του Δήμου Αμαρουσίου.

Αθήνα, 29/12/2017

Ο ΙΣΑ πρόκειται να διοργανώσει 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή, για 
τα 680  παιδιά των πλημμυ-

ροπαθών κατοίκων της Μάνδρας. Ο 
πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ, θα 
επισκεφτούν και θα μοιράσουν παιχνί-
δια στα 680 παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, 
των κατοίκων της Μάνδρας που επλή-
γησαν από τη θεομηνία.

Ο ΙΣΑ διοργάνωσε συγκινητική 
Πρωτοχρονιάτικη εορτή, για τα 
παιδιά των κατοίκων της Μάνδρας
O iΣΑ στηρίζει τις 
ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού
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