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To Γράμμα του Προέδρου

o iΣΑ έστειλε στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, το πόρισμα της 
ειδικής Επιτροπής, η οποία επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο που αφορά τη 
συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση

Επιστημονική Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - (ΙΣΑ)
UPDATe iN …. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚη ΚΑΙ τΡΑΥμΑτΟλΟΓΙΑ

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

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

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

Ο ΙΣΑ ζητά να επιβληθούν αυστηρές ποινές, σε όσους χορηγούν φάρμακα 
χωρίς ιατρική συνταγή καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τον ασθενή και 
τη Δημόσια Υγεία

Συνάντηση του ΙΣΑ με την ειδική γραμματέα για τα ΕΣΠΑ των ιατρών με 
στόχο την ενίσχυση των ιατρείων και πολυιατρείων

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

η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, έκρινε αντισυνταγματικές τις 
περικοπές των αποδοχών, για τους γιατρούς των νοσοκομείων του ΕΣΥ

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

με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποκριάτικη γιορτή του ΙΣΑ

Στα  κρίσιμα ζητήματα ιατρικής ευθύνης ,αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ  
Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, στην παρουσίαση του βιβλίου 
«Ιατρική Ευθύνη (Αστική – Ποινική – Πειθαρχική)- Ποινικά Αδικήματα 
Ιατρών»

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

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

Αγαπητοί συνάδελφοι,
τον τελευταίο καιρό, 
βλέπουμε ότι  ζητήματα 

ιατρικής ευθύνης, απασχολούν 
όλο και πιο συχνά τα μέσα μαζικής 
ενημερώσεως, την κοινή γνώμη, 
αλλά και τον Έλληνα γιατρό.
Οι κοινωνικές συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν σήμερα, ο 
σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει 
στη ζωή μας η Ιατρική, οι 
τεράστιες τεχνικές πρόοδοι που 
έχουν επιτευχθεί στη τέχνη του 
Ασκληπιού, συντέλεσαν ώστε ο 
ιατρός να κινείται διαρκώς μέσα 
σε ένα κύκλο νομικών σχέσεων 
και κινδύνων και να αντιμετωπίζει 
ανά πάσα στιγμή το ενδεχόμενο 
να κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον 
των δικαστηρίων ή πειθαρχικών 
συμβουλίων για κάποια ενέργεια ή 
παράλειψή του. 
Και βεβαίως έχουμε απομακρυνθεί 
από καιρού από τη θεωρία της 

απόλυτης ανευθυνότητας του 
γιατρού, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μας 
προβληματίζουν τα φαινόμενα 
που παρουσιάζονται στις ηΠΑ 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπου οι γιατροί ασκούν τη 
λεγόμενη «αμυντική ιατρική» 
και οι δικηγόροι συστήνουν 
εταιρείες που απασχολούνται 
αποκλειστικά με την εξασφάλιση 
μεγάλων αποζημιώσεων για 
δυσαρεστημένους ασθενείς.
το ενδιαφέρον των μμΕ, που 
συνήθως προβάλλουν ακραίες και 
σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες 
ενδεχομένως να υπάρχει κάποτε 
«το ιατρικό –ανθρώπινο λάθος», 
το ενδιαφέρον του πολίτη να 
ενημερωθεί για την υγεία του, αλλά 
και το εύλογο και δίκαιο ενδιαφέρον 
της πολιτείας να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία των 
δικαιωμάτων του ασθενή και του 

νοσοκομειακού ασθενή ειδικότερα, 
είναι κάποιες από τις αιτίες που 
η ιατρική αμέλεια και  η ιατρική 
ευθύνη είναι από τα ζητήματα που 
απασχολούν τον Έλληνα γιατρό  
περισσότερο από ποτέ. 
Οι έλληνες γιατροί είναι από 
τους καλύτερους του κόσμου, 
διακρίνονται για το υψηλό 
επιστημονικό τους επίπεδο και 
εκτελούν τα καθήκοντά τους με 
θυσίες και ευσυνειδησία. Ωστόσο 
ο ανθρώπινος οργανισμός κάθε 
ασθενούς είναι μια πολύπλοκη 
μηχανή με ποικίλες και απρόβλεπτες 
κάθε φορά αντιδράσεις και 
επιπλοκές. Δεν θα πρέπει να 
συγχέεται η έννοια της επιπλοκής με 
αυτή του ιατρικού λάθους και δεν θα 
πρέπει, το ζήτημα των ευθυνών που 
έχουν οι θεράποντες ιατροί να γίνεται 
άγχος και απειλή στην άσκηση του 
ιατρικού λειτουργήματος. 
μια τέτοια στάση της κοινωνίας 

και της δικαιοσύνης θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα στην αμυντική 
ιατρική που συνιστά ιατρικό 
λάθος. Οφείλουμε ως κοινωνία να 
αναδείξουμε και να αναγνωρίσουμε 
την ιερή αποστολή των ιατρών που 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της 
κρίσης προσπαθεί να ανταποκριθεί 
στο καθήκον του, μέσα από 
αντίξοες συνθήκες, ιδιαίτερα στα 
δημόσια νοσοκομεία, αλλά και 
στον ιδιωτικό τομέα.
Αποτελεί ένα πραγματικό 
ερώτημα το ζήτημα της ανάγκης ή 
όχι μίας νέα νομικής ρύθμισης,με 
δεδομένο ότι αποφάσεις, 
τόσο των πολιτικών, όσο και 
των διοικητικών δικαστηρίων,  
επιδικάζουν τελευταία μεγάλες 
αν όχι τεράστιες αποζημιώσεις,σε 
περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας. 
Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να 
μας απασχολήσει όλους, ιδιαίτερα 
τους νομικούς και την πολιτεία. 

Ανάγκη για νέα νομική ρύθμιση
στα ζητήματα ιατρικής ευθύνης
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O iΣΑ έστειλε στον υπουργό Υγείας 
Ανδρέα Ξανθό, το πόρισμα της 
ειδικής Επιτροπής, η οποία επε-

ξεργάστηκε το νομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Υγείας που αφορά τη συνεχιζόμενη 
ιατρική εκπαίδευση καθώς και τις προτά-
σεις των Επιστημονικών Εταιρειών.
η Επιτροπή συνέταξε Πόρισμα, το οποίο 
το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α, αποφάσισε να διαβιβά-
σει στο υπουργείο Υγείας, με το αίτημα 
να γίνει πλήρως αποδεκτό καθώς απο-
τελεί την έκφραση της Επιστημονικής 
Ιατρικής Κοινότητας, που έχει συμβάλει 
τα μέγιστα μέχρι σήμερα για τη συνεχι-
ζόμενη ιατρική εκπαίδευση.
Ειδικότερα στο πόρισμα της Επιτροπής 

προτείνονται προς την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας τα ακόλουθα : 
1. το ανακοινωθέν σχέδιο νομοθετικών 
διατάξεων να αποσυρθεί. τούτο γιατί, το 
σχέδιο νομοθετικών διατάξεων, που ανα-
κοινώθηκε προς τις Επιστημονικές Ιατρι-
κές Εταιρείες, δεν λύει το πρόβλημα, απ’ 
εναντίας το επιτείνει. Συγκεκριμένα, το 
προτεινόμενο σύστημα εκπαίδευσης εί-
ναι άκρως συγκεντρωτικό. Οι επιστημο-
νικές Εταιρείες περιορίζονται μόνον σε 
γνωμοδοτικό ρόλο. Όλες οι διοικητικές 
και οργανωτικές αρμοδιότητες που σχε-
τίζονται με την εκπαίδευση, παραμένουν 
στο Υπουργείο και το ΚΕΣΥ. Στις οχτώ σε-
λίδες τού νομοσχεδίου δεν υπάρχει ούτε 

μία τέτοια αρμοδιότητα που εκχωρείται 
από το Υπουργείο στις Επιστημονικές 
Ιατρικές Εταιρείες, γεγονός που δεν συμ-
βάλλει στην προαγωγή της εκπαίδευσης.
2. Οι Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες να 
διατηρήσουν την πλήρη επιστημονική, 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 
τους, να έχουν αρμοδιότητα ως προς την 
προστασία των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων των ιατρών – μελών τους, και να 
ανατεθεί σε αυτές επίσημα ουσιαστικός 
και αποφασιστικός ρόλος στη μεταπτυχι-
ακή ιατρική εκπαίδευση.
3. να συσταθεί ένα «διεταιρικό όργανο» 
από τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες 
Ειδικότητας, με σκοπό τη σύνταξη νέας 

πρότασης νόμου για τη μεταπτυχιακή ια-
τρική εκπαίδευση συμβατή με τα ευρω-
παϊκά πρότυπα και τις κοινές προτάσεις 
των Ιατρικών Εταιρειών Ειδικότητας. το 
εν λόγω «διεταιρικό όργανο» να λάβει 
νομική μορφή και να ανατεθούν σε αυτό 
αποφασιστικές και εκτελεστικές αρμοδι-
ότητες στα ζητήματα της μεταπτυχιακής 
ιατρικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με 
την πολιτεία. η πρόταση νόμου να κατα-
τεθεί στο Υπουργείο Υγείας και το ΚΕ.Σ.Υ., 
προκειμένου ακολούθως να υποβληθεί 
στη Βουλή προς ψήφιση και να καταστεί 
νόμος του κράτους.»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώ-
σει με το από 15/12/2017 έγ-
γραφο μας, μετά από πρόταση 

των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 
συγκροτήθηκε Επιτροπή, η οποία ως 
συμπληρώθηκε με την από 28/12/2017 
απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α., αποτελείτο 
από έγκριτα μέλη της ιατρικής κοινότη-
τας και συγκεκριμένα τους ιατρούς :
1. Θεοδόσιο Δόσιο, Χειρουργό Θώρα-
κος, Ομότιμο Καθηγητή,
2. Γεώργιο Χριστοδούλου, νευρολόγο – 
Ψυχίατρο, Καθηγητή,
3. Σταμάτη Παπαδάκη, Ορθοπαιδικό, Δι-
ευθυντή ΕΣΥ,
4. Στέφανο Φούσα, Καρδιολόγο, Διευθυ-
ντή ΕΣΥ,
5. μαρία Κουτελού, Πυρηνική Ιατρό 
Ελευθεροεπαγγελματίας,
6. Ευανθία Διαμάντη – Κανδαράκη, Εν-
δοκρινολόγο.
η ως άνω Επιτροπή επεξεργάστηκε το 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το 
οποίο είχε κοινοποιηθεί στις Επιστημο-
νικές Ιατρικές Εταιρείες, καθώς και τις 
προτάσεις των Επιστημονικών Εταιρειών 
και συνέταξε το από 22/1/2018 Πόρισμα, 
που σας επισυνάπτουμε στην παρούσα, 
και με το οποίο προτείνονται προς την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
τα ακόλουθα :
«1. το ανακοινωθέν σχέδιο νομοθετικών 
διατάξεων να αποσυρθεί. τούτο γιατί, 
το σχέδιο νομοθετικών διατάξεων, που 
ανακοινώθηκε προς τις Επιστημονικές 
Ιατρικές Εταιρείες, δεν λύει το πρόβλη-
μα, απ’ εναντίας το επιτείνει. Συγκεκρι-
μένα, το προτεινόμενο σύστημα εκπαί-
δευσης είναι άκρως συγκεντρωτικό. Οι 
επιστημονικές Εταιρείες περιορίζονται 
μόνον σε γνωμοδοτικό ρόλο. Όλες οι 
διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότη-

τες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, 
παραμένουν στο Υπουργείο και το ΚΕΣΥ. 
Στις οχτώ σελίδες τού νομοσχεδίου δεν 
υπάρχει ούτε μία τέτοια αρμοδιότητα 
που εκχωρείται από το Υπουργείο στις 
Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, γεγο-
νός που δεν συμβάλλει στην προαγωγή 
της εκπαίδευσης.
2. Οι Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες να 
διατηρήσουν την πλήρη επιστημονική, 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 
τους, να έχουν αρμοδιότητα ως προς την 
προστασία των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων των ιατρών – μελών τους, και να 
ανατεθεί σε αυτές επίσημα ουσιαστικός 
και αποφασιστικός ρόλος στη μεταπτυ-
χιακή ιατρική εκπαίδευση.
3. να συσταθεί ένα «διεταιρικό όργανο» 
από τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες 
Ειδικότητας, με σκοπό τη σύνταξη νέας 
πρότασης νόμου για τη μεταπτυχιακή ια-
τρική εκπαίδευση συμβατή με τα ευρω-
παϊκά πρότυπα και τις κοινές προτάσεις 
των Ιατρικών Εταιρειών Ειδικότητας. το 
εν λόγω «διεταιρικό όργανο» να λάβει 
νομική μορφή και να ανατεθούν σε αυτό 
αποφασιστικές και εκτελεστικές αρμοδι-
ότητες στα ζητήματα της μεταπτυχιακής 
ιατρικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία 
με την πολιτεία. η πρόταση νόμου να 
κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας και το 
ΚΕ.Σ.Υ., προκειμένου ακολούθως να υπο-
βληθεί στη Βουλή προς ψήφιση και να 
καταστεί νόμος του κράτους.»
το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. με την από 6/2/2018 
απόφαση του συντάχθηκε με το ως άνω 
Πόρισμα και αποφάσισε όπως σας διαβι-
βάσει αυτό, με το αίτημα να γίνει πλήρως 
αποδεκτό από εσάς, καθώς αποτελεί την 
έκφραση της Επιστημονικής Ιατρικής 
Κοινότητας, που έχει συμβάλει τα μέγι-
στα μέχρι σήμερα για τη συνεχιζόμενη 
ιατρική εκπαίδευση

επιστολή στον Υπουργό Υγείας Το Πόρισμα της επιτροπής

O iΣΑ έστειλε στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, το πόρισμα της ειδικής 
επιτροπής, η οποία επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο που αφορά τη συνεχιζόμενη 

ιατρική εκπαίδευση
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Μπορείτε να παρακολου-
θήσετε ζωντανά την εκ-
δήλωση στο http://www.

hellasnews.tv/live1/
Επικοινωνία με τεχνικούς:
Α. Φύσσας  6948 287642
Σ. Κακολήρης   6945 234161

Οργάνωση-Συντονισμός: 
 
η. Φερέτης,  Υπεύθυνος επιτροπής 
ΙΣΑ για οργάνωση και εκπαίδευση 
στις χειρουργικές ειδικότητες
Χ. Γαρνάβος, Ορθοπαιδικός Χειρουρ-
γός, ΓνΑ «Ευαγγελισμός», Αθήνα
- Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, κ. Γ. Πατούλη

19.00-19.40
ΑΡΘΡΟΠλΑΣτΙΚΕΣ
•	 Τι	 νεότερο	 στις	 Αρθροπλαστικές	
του Ισχίου
Γεώργιος μαχαιράς, Συντονιστής Δι-
ευθυντής  - Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική, 
ΓνΑ ΚΑτ
•	 Τι	 νεότερο	 στις	 Αρθροπλαστικές	
του Γόνατος
Αναστάσιος Γεωργούλης, Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων 
•	 Τι	νεότερο	στις	αναθεωρήσεις	των	

Αρθροπλαστικών Ισχίου και Γόνατος
Ελευθέριος τσιρίδης, Καθηγητής Ορ-
θοπαιδικής Γν Θεσσαλονίκης «Παπα-
γεωργίου»
•	 Τι	 νεότερο	 στις	 Αρθροπλαστικές	
του Ώμου
Ιωάννης Φερούσης, Συντονιστής Δι-
ευθυντής - η’ Ορθοπαιδική Κλινική, 
Γν «Ασκληπιείο Βούλας»

19.40-20.30    
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ τηΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚηΣ
•	 Τι	 νεότερο	 στην	 αποκατάσταση	
των αθλητικών κακώσεων
Παντελής νικολάου, Διευθυντής Ορ-
θοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κα-
κώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
•	 Τι	νεότερο	στην	Παιδο-ορθοπαιδι-
κή
Χρήστος Ζαμπακίδης, Συντονιστής 
Διευθυντής  - Α’ Ορθοπαιδική Κλινική 
ΓνΑ Παίδων «Π&Α Κυριακού»
•	 Τι	νεότερο	στην	Μικροχειρουργική
Εμμανουήλ Φανδρίδης, Επιμελητής 
Α’, Κλινική Χεριού, Άνω Άκρου και μι-
κροχειρουργικής, ΓνΑ ΚΑτ
•	 Τι	 νεότερο	 στην	 Ορθοπαιδική	
Ογκολογία
Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος, 
Καθηγητής Ορθοπαιδικής, ΓνΑ «Ατ-
τΙΚΟν»

•	 Τι	νεότερο	στην	αντιμετώπιση	των	
προβλημάτων της Σπονδυλικής Στή-
λης
Σπυρίδων Πνευματικός, Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής, ΓνΑ ΚΑτ

20.30-21.30    
τΡΑΥμΑτΟλΟΓΙΑ
•	 Τι	νεότερο	στην	αντιμετώπιση	των	
καταγμάτων του Ισχίου σε υπερήλι-
κες ασθενείς
Παναγιώτης μέγας, Καθηγητής Πα-
νεπιστημίου Πατρών 
•	 Τι	νεότερο	στην	τεχνική	Οστεοσύν-
θεσης των καταγμάτων με πλάκα-βί-
δες
Γεώργιος Δρόσος, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Ορθοπαιδικής, Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης
•	 Τι	νεότερο	στην	τεχνική	της	Ενδο-
μυελικής Ήλωσης,
Χρήστος Γαρνάβος, Διευθυντής Ορ-
θοπαιδικής Κλινικής, ΓνΑ «Ευαγγελι-
σμός»
•	 Τι	νεότερο	στην	τεχνική	της	Εξωτε-
ρικής Οστεοσύνθεσης
Βασίλειος Πολυζώης, Επιμελητής Α’ - 
Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, ΓνΑ ΚΑτ
•	 Τι	νεότερο	στην	αντιμετώπιση	του	
Πολυκαταγματία
Γεώργιος Γκούβας, Γενικός Αρχία-

τρος, 424 ΓΣνΕ, Θεσσαλονίκη
•	 Τι	νεότερο	στην	αντιμετώπιση	των	
Κακώσεων του πυελικού δακτυλίου
Παναγιώτης Γιαννούδης, Καθηγητής 
Major Trauma Center, Leeds General 
infirmary,      Leeds, UK

21.30-22.30    
μΕΙΖΟνΕΣ ΕΠΙΠλΟΚΕΣ 
•	 Τι	 νεότερο	 στην	 αντιμετώπιση	
των ψευδαρθρώσεων των μακρών 
οστών
Θεόδωρος τοσουνίδης, Επίκουρος 
Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πανεπι-
στημίου Κρήτης
•	 Τι	νεότερο	στην	αντιμετώπιση	των	
μετεγχειρητικών λοιμώξεων στην 
Ορθοπαιδική και τραυματολογία
Κωνσταντίνος ν. μαλίζος, Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής, Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας
•	 Τι	 νεότερο	 στην	 αντιμετώπιση	 της	
άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κε-
φαλής
Αναστάσιος Κορομπίλιας, Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής, Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων
•	 Τι	νεότερο	στην	Οστεοπόρωση
Αλέξανδρος Παστρούδης, Διευθυ-
ντής Δ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γν 
«Ασκληπιείο Βούλας 

επιστημονική εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - (ΙΣΑ)

UPDaTE iN …. ΟρΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤρΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τετάρτη, 28 φεβρουαρίου 2018 |  19.00 - 22.30

Συμμετέχουν Συνάδελφοι από όλη την ελλάδα, Ιδιώτες, Πανεπιστημιακοί και εΣΥ

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε για 
άλλη μια φορά, στο κάλεσμα του 
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του 
Φιλανθρωπικού οργανισμού ΑΠΟΣτΟλη 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ,για συ-
γκέντρωση φαρμάκων, για τους ανήμπο-
ρους συμπολίτες μας ,στο πλαίσιο της δρά-
σης «Όλοι μαζί μπορούμε και στην Υγεία», 
του ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού ΣΚΑΙ. 
Οι εθελοντές του Ιατρείου, παρουσία του 
προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, επιμελή-
θηκαν τη συγκέντρωση των φαρμάκων  
στον Ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο μαρούσι, στον Άγιο Θωμά στο Γουδί 
και στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων, 
το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου  2018.
Συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 64 

σακούλες με φάρμακα και  υγειονομικό 
υλικό καθώς και δύο αναπηρικά αμαξίδια, 
τα οποία θα διατεθούν για να καλύψουν 
τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων και των 
οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε 
τα εξής:
«Ευχαριστούμε από την καρδιά μας 
όλους τους συμπολίτες μας που αντα-
ποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και με 
μοναδικό ανθρωπισμό προσέφεραν 
τα φάρμακα που διέθεταν ή αγόρασαν. 
Ευχαριστούμε τους εθελοντές μας που 
πάλι έδωσαν παράδειγμα ανθρωπιάς 
για να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. 
Συνεχίζουμε ενωμένοι την προσπάθεια 
μας όσο η πολιτεία αδυνατεί να καλύψει 
αυτούς τους ανθρώπους»

Tην ανάγκη χάραξης μιας φαρμα-
κευτικής πολιτικής, με κριτήριο το 
όφελος του ασθενή και την εξυγί-

ανση του συστήματος, ώστε να καταστεί 
βιώσιμο, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης, στο πλαίσιο εκδήλωσης, για 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
που πραγματοποίησε η Πανελλήνια 
Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, την τρίτη 
6 Φεβρουαρίου 2018, στο ξενοδοχείο 
Caravel.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ επισήμανε μετα-
ξύ άλλων ότι η συνταγογράφηση της 
φαρμακευτικής αγωγής αποτελεί τον 
πυλώνα της θεραπείας και είναι ευθύνη 
επιστημονικά και δεοντολογικά του για-
τρού, ο οποίος πρέπει να έχει τη δυνατό-
τητα να συνταγογραφεί το ενδεδειγμένο 

σκεύασμα, για τον ασθενή του.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«το ελληνικό φάρμακο μπορεί να δώσει 
την απάντηση στο αίτημα για ποιοτικές 
θεραπείες σε προσιτή τιμή που αποτελεί 
το ζητούμενο σε αυτή τη συγκυρία. H  
Ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να 
αποτελέσει μια σημαντική αναπτυξιακή 
δύναμη, την οποία πρέπει να αξιοποιή-
σει η χώρα μας. Δυστυχώς όμως βλέπου-
με ότι υπάρχει η αδυναμία χάραξης μιας 
πολιτικής που να υπηρετεί το όφελος 
του ασθενή και του συστήματος υγείας. 
Χρειάζονται γενναίες μεταρρυθμίσεις 
που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερό-
τητες της Ελλάδας και όχι κακές αντιγρα-
φές από άλλα συστήματα υγείας, όπως 
έχει γίνει μέχρι σήμερα».

64 σακούλες με φάρμακα και 
υγειονομικό υλικό συγκεντρώθηκαν σε 

τρεις ενορίες της Αττικής

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

στο πλαίσιο εκδήλωσης της Πεφ
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Το  σημαντικό έργο του Ια-
τρείου Κοινωνικής Αποστο-
λής, εξήρε  ο Αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερώνυμος, στην εορταστική εκ-
δήλωση που διοργανώθηκε στο 
μέγαρο μουσικής Αθηνών, με 
αφορμή  τη συμπλήρωση 10 ετών 
διακονίας του στον αρχιεπισκοπι-
κό θρόνο.
 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο 
Αρχιεπίσκοπος βράβευσε για την 
προσφορά της,  την  κυρία Ελ. 
μελιάδου, υπεύθυνη του Ιατρεί-
ου Κοινωνικής Αποστολής, που 

αποτελεί σύμπραξη του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, με το Φιλαν-
θρωπικό Οργανισμό «Αποστολή» 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
τον Αρχιεπίσκοπο, τίμησαν με την 
παρουσία τους, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλό-
πουλος, ο πρωθυπουργός Αλέξης 
τσίπρας, ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης και πρόεδρος 
της νΔ Κυριάκος μητσοτάκης, 
αρχηγοί των κομμάτων του Κοινο-
βουλίου, ο Πρόεδρος της Βουλής, 
ν. Βούτσης, και πλήθος βουλευτών, 
σύσσωμη η Ιεραρχία της Εκκλησίας 

της Ελλάδος, εκπρόσωποι των Σω-
μάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων 
Δυνάμεων, πρυτάνεις, ακαδημαϊκοί, 
διευθυντές υπηρεσιών της Συνό-
δου και της Αρχιεπισκοπής, κληρι-
κοί και πλήθος κόσμου.
Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής: 
«Είναι συγκινητική, η βράβευση της 
υπεύθυνης του Ιατρείου Κοινωνικής 
Αποστολής κ. μελιάδου, στο πρό-
σωπο της οποίας, ο  Αρχιεπίσκο-
πος τίμησε όλους τους εθελοντές 
του Ιατρείου που έχουν προσφέρει  
προσωπικό χρόνο και κόπο, για να 

κάνουν εφικτό το όραμά μας και  να 
δημιουργήσουν μια πρότυπη δομή, 
για τους ανήμπορους συμπολίτες 
μας. Πετύχαμε να καταστήσουμε 
το Ιατρείο μας καταφύγιο, για εκα-
τοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους  
μας ,που είχαν την ατυχία όχι μόνον 
να χτυπηθούν από την κρίση,  αλλά 
και να χάσουν τη δυνατότητά τους 
να αντιμετωπίσουν με πληρότητα 
και συνέπεια τα προβλήματα υγείας 
.Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
για να έχει ο κάθε συνάνθρωπός 
μας ,τη φροντίδα και την αγάπη 
που χρειάζεται.». 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθη-
νών τονίζει για άλλη μια 
φορά ότι κανένα φάρμα-

κο δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς 
ιατρική συνταγή και εκφράζει την 
ικανοποίησή του, για την πρόθε-
ση του υπουργείου Υγείας, να κα-
θιερώσει ειδική ιατρική συνταγή, 
για τη χορήγηση αντιβιοτικών.
o ΙΣΑ έχει κάνει τα τελευταία χρό-
νια, επανειλημμένες εκκλήσεις προς 
την πολιτεία να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα, για τον περιορισμό της αλό-
γιστης χρήσης των αντιβιοτικών 
που συσχετίζονται με την εμφάνιση 
ανθεκτικών μικροβίων και μάλιστα 
τον περασμένο Οκτώβριο έκανε για 
το θέμα, αναφορά στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών. 
Οι ανθεκτικές λοιμώξεις αποτε-
λούν ένα μείζον πρόβλημα, για 
την Δημόσια Υγεία, το οποίο πολ-
λές φορές έχει επισημανθεί από 

την επιστημονική κοινότητα, χω-
ρίς όμως η πολιτεία και να έχει 
λάβει μέχρι σήμερα μέτρα, για 
την αντιμετώπισή του. η Ελλάδα 
εξακολουθεί να κατέχει την πρώ-
τη θέση, μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών, σε κατανάλωση αντιβιοτι-
κών στην κοινότητα.
η κατάχρηση των αντιβιοτικών 
εντείνεται τους χειμερινούς μή-
νες που έχουν έξαρση οι ιώσεις. 
Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι κυ-
ριότερες αιτίες, για τις οποίες οι 
Έλληνες καταναλώνουν αντιβιο-
τικά είναι το συνάχι, ο βήχας και 
ο πονόλαιμος που προκαλούνται 
από ιώσεις, στις οποίες δεν είναι 
δραστικά τα αντιβιοτικά.
το αποτέλεσμα είναι ότι το ποσο-
στό της μικροβιακής αντοχής στη 
χώρα μας είναι ένα από τα υψηλό-
τερα παγκοσμίως.
το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον 

μεμονωμένο ασθενή, αφορά κυ-
ρίως τη Δημόσια Υγεία. μικρό-
βια που καθίστανται ανθεκτικά 
σε οποιαδήποτε φαρμακευτική 
αγωγή έχουν αποικίσει τα ελληνι-
κά νοσοκομεία και απειλούν τους 
ασθενείς που νοσηλεύονται.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόε-
δρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε 
τα εξής:
«η κατάχρηση αντιβιοτικών και η 
χορήγηση φαρμάκων, χωρίς ιατρι-
κή συνταγή είναι ένα κρίσιμο ζή-
τημα, για το οποίο μάλιστα ο ΙΣΑ 
προσέφυγε πρόσφατα στον εισαγ-
γελέα, ζητώντας την παρέμβασή 
του για την προστασία της δημόσι-
ας υγείας. η χώρα μας κατέχει πολύ 
υψηλά ποσοστά, στην εμφάνιση 
ανθεκτικών μικροβίων, τα οποία 
συχνά αποβαίνουν μοιραία για 
τους ασθενείς. Θεωρούμε πολύ ση-
μαντικό να υπάρξει συντονισμένη 

εκστρατεία ενημέρωσης του κοι-
νού, για τους κινδύνους που εγκυ-
μονεί η κατάχρηση αντιβιοτικών. 
Επίσης ζητούμε ένα αυστηρό νο-
μοθετικό πλαίσιο, όπως γίνεται στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που 
θα αποτρέπει αυτά τα φαινόμενα 
επιβάλλοντας αυστηρές ποινές ,σε 
όσους χορηγούν φάρμακα χωρίς 
ιατρική συνταγή.»
Αποτελεί πάγια πεποίθηση του 
ΙΣΑ, ότι κανένα φάρμακο δεν πρέ-
πει να χορηγείται χωρίς ιατρική 
συνταγή.
η θέσπιση της ειδικής ιατρικής συ-
νταγής για τη χορήγηση αντιβιοτι-
κών είναι ένα πρώτο βήμα, για την 
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. 
Ο ΙΣΑ ζητά να επιβληθούν αυστη-
ρές ποινές σε όσους χορηγούν 
φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή 
καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
τον ασθενή και τη Δημόσια Υγεία.

Ο ΙΣΑ ζητά να επιβληθούν αυστηρές ποινές, σε όσους χορηγούν φάρμακα χωρίς ιατρική 
συνταγή καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τον ασθενή και τη Δημόσια Υγεία

Το  σημαντικό έργο του  Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, εξήρε
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, στην εορταστική 

εκδήλωση που διοργανώθηκε, με αφορμή  τη συμπλήρωση 10 ετών
διακονίας του από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής: 
«είναι συγκινητική, η βράβευση της υπεύθυνης του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής κ. Μελιάδου, στο πρόσωπο της οποίας, ο  Αρχιεπί-
σκοπος τίμησε όλους τους εθελοντές του Ιατρείου που έχουν προσφέρει  προσωπικό χρόνο και κόπο, για να κάνουν εφικτό το όραμά μας 
και  να δημιουργήσουν μια πρότυπη δομή, για τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Πετύχαμε να καταστήσουμε το Ιατρείο μας καταφύγιο, 
για εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους  μας ,που είχαν την ατυχία όχι μόνον να χτυπηθούν από την κρίση,  αλλά και να χάσουν τη δυνα-
τότητά τους να αντιμετωπίσουν με πληρότητα και συνέπεια τα προβλήματα υγείας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να έχει ο κάθε 
συνάνθρωπός μας ,τη φροντίδα και την αγάπη που χρειάζεται.». 



Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των ΓιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 7

Συνάντηση του ΙΣΑ με την ειδική γραμματέα για τα εΣΠΑ των ιατρών με στόχο 
την ενίσχυση των ιατρείων και πολυιατρείων

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης με την Ειδική Γραμματέα 

Διαχείρισης τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων ΕτΠΑ & τΑ  κ. Ευγενία 
Φωτονιάτα για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 
και την ενίσχυση των ιατρείων και πολυι-
ατρείων. Στη συνάντηση τον Πρόεδρο 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  κ. Γεώρ-
γιο Πατούλη εκπροσώπησε ο ταμίας του 
ΙΣΑ κ. Φώτιος Πατσουράκος και παρευ-
ρέθηκε επίσης η νομική σύμβουλος του 
Ι.Σ.Α. κ. Αικατερίνη Φραγκάκη.  
Στη συνάντηση συζητήθηκε εκ νέου η  
ανάγκη σχεδιασμού  για την προκήρυξη 
στοχευμένων  προσκλήσεων στο πλαίσιο 
υλοποίησης ΕΣΠΑ, που θα απευθύνονται 
αποκλειστικά στον τομέα Υγείας και ει-
δικότερα στους φορείς και ιατρούς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΠΦΥ.  
η Ειδική Γραμματέας κ. Ευγενία Φωτονιά-
τα ενημέρωσε ότι  τρέχει ο τρίτος κύκλος 
ενίσχυσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που αφορά σε ανέργους 
και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χαμη-
λού τζίρου. Επίσης αυξήθηκε το ποσο-
στό των ιατρών που θα ενταχθούν στον 
νομό Αττικής στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 
που αφορά «Αναβάθμιση πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων για την ανά-
πτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές», καθώς η βάση θα είναι κατώτε-
ρη του 60 και επίκειται η ενημέρωση των 
νέων δικαιούχων και η υλοποίηση του 
προγράμματος εντός του μηνός μαρ-
τίου, όπως είχε προταθεί από τον Ι.Σ.Α. 
στην προηγούμενη συνάντηση, ώστε 
να ενταχθούν και άλλοι ιατροί των Αθη-

νών. Επίσης θα προωθηθεί πρόγραμμα 
στοχευμένων δράσεων για την υγεία, 
ενώ παράλληλα τρέχει πρόγραμμα ψη-
φιακού μετασχηματισμού μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο 
θα δοθεί 50% επιδότηση για λογισμι-
κά συστήματα υπολογιστών. Επιπλέον 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 
θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα για τις 
μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία αφορά σε 
παραγωγικό εξοπλισμό  και πρόσληψη 
προσωπικού, ενώ στο επόμενο εξάμηνο 
θα ακολουθήσει πρόγραμμα για την ενί-
σχυση των μικρών  και ατομικών επιχει-
ρήσεων-ελευθεροεπαγγελματιών.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ δήλωσε: «Οι σημαντι-
κότερες ανάγκες εντοπίζονται στον τομέα 
του εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών 
υποδομών των φορέων ΠΦΥ. με την ενσω-

μάτωση των νέων τεχνολογιών στον τομέα 
της ΠΦΥ μεγάλο μέρος της  φροντίδας  που 
παρέχεται στα νοσοκομεία και στο Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας, θα μεταφερθεί στο μέλλον 
στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας  φροντίδας, 
σε  εξειδικευμένους ιατρούς, πολυιατρεία. 
Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να υποστηρι-
χθούν οι φορείς ΠΦΥ με σύγχρονο εξοπλι-
σμό για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
υγείας.» Σήμερα σε πολλές περιπτώσεις η 
τεχνολογική ανεπάρκεια και ο φόρτος των 
μονάδων ΠΦΥ ωθεί τον πληθυσμό στην 
δευτεροβάθμια φροντίδα (νοσοκομεία, κλι-
νικές) με αντίστοιχες επιπτώσεις αναφορικά 
με το κόστος της παροχής της υγείας και την 
υπερφόρτωση  των υποδομών.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια 
προκειμένου  να ενισχυθούν όλοι οι ια-
τροί που έχουν οικονομική αδυναμία.

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

επειδή παρατηρήθηκε ότι 
πολλοί γιατροί ελευθεροε-
παγγελματίες περιέλαβαν 

στο TAXiSNeT στις τριμηνιαίες 
συγκεντρωτικές καταστάσεις πε-
λατών - προμηθευτών – μ.Υ.Φ., τα 
γραμμάτια εισπράξεως τα οποία 
έχουν εκδοθεί από τον ΙΣΑ για 
καταβολή της συνδρομής τους 
ή για έκδοση άδειας λειτουργίας 
ιατρείων, σας ενημερώνουμε ότι 

τα γραμμάτια εισπράξεως του ΙΣΑ 
αποτελούν μη φορολογικά παρα-
στατικά και δεν περιλαμβάνονται 
στην συγκεντρωτική κατάσταση 
προμηθευτών όπως αντίστοιχα 
δεν θα υποβληθούν από τον ΙΣΑ 
στην συγκεντρωτική κατάσταση 
πελατών.
τα Γραμμάτια εισπράξεως του 
ΙΣΑ καταχωρούνται κανονικά στα 
έξοδα και εκπίπτουν του εισοδή-
ματος. 

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

Μία σημαντική νίκη πέτυχε 
το ιατρικό σώμα στις διεκ-
δικήσεις του. η  Ολομέλεια 

του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε 
αντισυνταγματικές τις περικοπές των 
αποδοχών για τους γιατρούς του ΕΣΥ, 
οι οποίες εφαρμόστηκαν αναδρομικά 
από 1η Αυγούστου 2012.
Ειδικότερα με την 431/2018 απόφα-
ση της Ολομελείας του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας έγιναν δεκτές οι 
ασκηθείσες προσφυγές και οι ασκη-
θείσες παρεμβάσεις, και κρίθηκε ότι 
οι προσβαλλόμενες μισθοδοτικές 
καταστάσεις των προσφευγόντων 
ιατρών ΕΣΥ, με τις οποίες οι απο-
δοχές καταβλήθηκαν μειωμένες 
σύμφωνα με τα όσα όρισαν οι δια-
τάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της 
2/83408/0022/14.11.2012 αποφά-
σεως του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών (Β΄ 3017) θα πρέπει να 
ακυρωθούν. 
Κρίθηκε περαιτέρω ότι η υπόθεση 
θα πρέπει να παραπεμφθεί στη Διοί-
κηση προς διενέργεια των νομίμων 
ενόψει των όσων κρίθηκαν.
τέλος, ορίστηκε ως χρονικό σημείο 
επελεύσεως των αποτελεσμάτων της 
διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότη-
τας των επίμαχων διατάξεων, ο χρό-
νος δημοσιεύσεως της αποφάσεως 
αυτής, δηλαδή η 26ης Φεβρουαρίου 
2018.
Άμεσα ο ΙΣΑ θα ενημερώσει εκτενώς 
τα μέλη του ιατρούς του ΕΣΥ. 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου επικρατείας, έκρινε 
αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών, για 

τους γιατρούς των νοσοκομείων του εΣΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 
σε συνέχεια των προηγούμε-
νων ανακοινώσεων του, σας 
ενημερώνει αναφορικά με 
τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ 
για τους οικογενειακούς ια-
τρούς, ότι δεν έχει καλυφθεί 
ούτε το 25% των αιτουμένων 
θέσεων βάσει των στοιχείων 
του ΙΣΑ και του ΕΟΠΥΥ.
Ο ΙΣΑ, σε κάθε περίπτωση 
καλεί τα μέλη του να μην δε-
χθούν τις απαξιωτικές συμβά-
σεις για τους οικογενειακούς 
ιατρούς, εμμένοντας στην αρ-
χική του θέση, να συναφθούν 
συλλογικές συμβάσεις με 
τους κατά τόπους Ιατρικούς 
Συλλόγους, κατά πράξη και 
περίπτωση για όλες τις ιατρι-
κές ειδικότητες με ελεύθερη 

επιλογή ιατρού και για όσους 
ιατρούς το επιθυμούν.
Οφείλουμε δε να σημειώ-
σουμε ότι η παράταση που 
δόθηκε είναι άνευ ουσίας, 
καθώς ουδεμία τροποποίη-
ση από αυτές που επιτακτικά 
ζητήσαμε λήφθηκε υπόψη! 
Οι ανωτέρω συμβάσεις απα-
ξιώνουν το ιατρικό λειτούρ-
γημα, μετατρέποντας τους 
ιατρούς σε υπαλλήλους του 
ΕΟΠΥΥ.
Για τους λόγους αυτούς κα-
λούμε τα μέλη μας που έχουν 
ήδη υποβάλλει αίτηση, να 
προβούν σε ανάκληση αυτής 
και να αντισταθούν στους 
εκφοβισμούς, ώστε όλοι 
ενωμένοι να διεκδικήσουμε 
συμβάσεις αντάξιες του λει-
τουργήματός μας!

Ο ΙΣΑ εμμένει στην πάγια θέση του για 
συλλογικές συμβάσεις κατά πράξη και 

περίπτωση και καλεί τα μέλη του να μην 
συμβληθούν με τον εΟΠΥΥ
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η αποκριάτικη γιορτή του ΙΣΑ

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε η αποκριάτικη γιορ-
τή που διοργάνωσε ο Ιατρικός 

Σύλλογος Αθηνών, για τις οικογένειες 
των μελών του.
Mε παιδικά γέλια και χαρούμενες φωνές 
πλημμύρισε η HeLeXPo στο μαρούσι, 
την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου  2018, κα-
θώς ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΙΣΑ, υποδέχτηκαν  τα εκατοντάδες παι-
διά που φόρεσαν τις αποκριάτικες στο-

λές τους και συνοδευόμενα από τους γο-
νείς τους, συμμετείχαν σε ενδιαφέροντα 
παιχνίδια και δραστηριότητες. 
Ξυλοπόδαροι και μασκότ οδήγησαν τα 
παιδιά, σε ένα μεγάλο παιδότοπο ενώ 
«ανιματέρ», απογείωσαν το κέφι, με ένα 
πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις για μι-
κρούς και μεγάλους. 
Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης 
υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης ποιοτι-
κού χρόνου των γονέων με τις οικογένειές 

τους και τόνισε «οι Έλληνες γιατροί, πα-
ρότι κάποιοι βάλλουν αρνητικά εναντίον 
τους, έχουν την πλήρη στήριξη και συγκα-
τάθεση του ασθενή. Θα μπορούσα να πω, 
αβίαστα, ότι οι Έλληνες γιατροί είναι οι κα-
λύτεροι όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και 
σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς διακρίνο-
νται για το ιδιαίτερα υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο», σημείωσε. 
Παράλληλα ο κ. Πατούλης δεσμεύθηκε ότι 
ο ΙΣΑ θα δώσει μάχη για την αξιοπρέπεια 
του Έλληνα γιατρού και την επαγγελματική 

του επιβίωση. « το ιατρικό σώμα είναι ενω-
μένο και αποφασισμένο να διεκδικήσει την 
αξιοπρέπειά του αλλά και να συμβάλλει 
στο να καταστεί η Ελλάδα, Χώρα Υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο ,μέσα από την ανάπτυ-
ξη του ιατρικού τουρισμού». 
Στην εκδήλωση εκτός του Προέδρου 
παρευρέθησαν εκ του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. οι  
Α. Βασιλείου,  Α. Θωμόπουλος, Σ. Καλια-
μπάκος, Γ. μαρίνος, Ε. μπιλιράκης, Φ. Πα-
τσουράκος, Σ. Προβατάς, Α. Ρέντης και Σ. 
τσούκαλος.
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Στα κρίσιμα ζητήματα ιατρικής ευ-
θύνης που  απασχολούν όλο και 
πιο συχνά την κοινή γνώμη και τον 

Έλληνα γιατρό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ,στο πλαίσιο της 
ομιλίας του, στην εκδήλωση για την πα-
ρουσίαση του βιβλίου «Ιατρική Ευθύνη 
(Αστική – Ποινική – Πειθαρχική)- Ποινικά 
Αδικήματα Ιατρών»,( εκδόσεις Σάκκου-
λα ΑΕ), του κ. Κωνσταντίνου Γ. Φράγκου, 
επίτ. Αρεοπαγίτη, νοµικού ,Συγγραφέα 
που πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 26 
Φεβρουαρίου 2018 ,στην Αίθουσα τελε-
τών, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ο  κ. Πατούλης συνεχάρη το συγγραφέα 
και  χαρακτήρισε το βιβλίο μια ολοκλη-
ρωμένη, αναλυτική προσέγγιση του 
ισχύοντος δικαίου και της πρόσφατης 
νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων 

,για την ιατρική αστική, ποινική και πει-
θαρχική ευθύνη των ιατρών.
Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΙΣΑ, μεταξύ 
άλλων τόνισε τα εξής:
«Θα ήθελα να σταθώ στην επισήμανση 
του συγγραφέα ήδη από τον πρόλογο, 
σαν αρχική  τοποθέτηση και παρατή-
ρηση, ότι όλοι οι ιατροί εκτελούν τα 
καθήκοντά τους με θυσίες και ευσυ-
νειδησία. Άνθρωποι είναι και ίσως κά-
ποιες φορές θα κάνουν και λάθη, όπως 
επισημαίνει ο συγγραφέας. Ο ανθρώ-
πινος οργανισμός κάθε ασθενούς είναι 
μια πολύπλοκη μηχανή με ποικίλες και 
απρόβλεπτες κάθε φορά αντιδράσεις 
και επιπλοκές. Δεν θα πρέπει να συγ-
χέεται η έννοια της επιπλοκής με αυτή 
του ιατρικού λάθους και δεν θα πρέπει, 
το ζήτημα των ευθυνών που έχουν οι 

θεράποντες ιατροί να γίνεται άγχος και 
απειλή στην άσκηση του ιατρικού λει-
τουργήματος. 
μια τέτοια στάση της κοινωνίας και της 
δικαιοσύνης θα οδηγήσει αναπόφευκτα 
στην αμυντική ιατρική που συνιστά ια-
τρικό λάθος. Οφείλουμε ως κοινωνία να 
αναδείξουμε και να αναγνωρίσουμε την 
ιερή αποστολή των ιατρών που ιδιαίτερα 
τα τελευταία χρόνια της κρίσης προσπα-
θεί να ανταποκριθεί στο καθήκον του 
μέσα από αντίξοες συνθήκες ιδιαίτερα 
στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και στον 
ιδιωτικό τομέα.
 Αποτελεί ένα πραγματικό ερώτημα το 
ζήτημα της ανάγκης ή όχι μίας νέα νομι-
κής ρύθμισης με δεδομένο ότι αποφά-
σεις, τόσο των πολιτικών, όσο και των 
διοικητικών δικαστηρίων,  επιδικάζουν 

τελευταία μεγάλες αν όχι τεράστιες απο-
ζημιώσεις σε περιπτώσεις ιατρικής αμέ-
λειας.  Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να 
μας απασχολήσει όλους, ιδιαίτερα τους 
νομικούς και την πολιτεία».
Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση για την 
παρουσίαση του βιβλίου, χαιρετισμό 
έκανε ο  κ. Δηµήτριος Βερβεσός, πρόε-
δρος ΔΣΑ ενώ στο προεδρείο ήταν ο  κ. 
Δηµήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος του 
Αρείου Πάγου, Γενικός Διευθυντής ΕΣΔι 
.Ομιλητές ήταν ο  πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ 
Πατούλης ,ο κ. Άγγελος Κωνσταντινίδης, 
Καθηγητής νοµικής Σχολής ΔΠΘ, ο κ. 
Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας 
Αρείου Πάγου, ο κ. Χαράλαµπος Δελη-
βελιώτης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών  και ο κ. Κωνστα-
ντίνος Φράγκος, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Στα  κρίσιμα ζητήματα ιατρικής ευθύνης ,αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, στην παρουσίαση του βιβλίου 

«Ιατρική ευθύνη (Αστική – Ποινική – Πειθαρχική)- Ποινικά Αδικήματα Ιατρών»


