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μηνυμα προεδρου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ιατρικός
Σύλλογος
Αθηνών, ξεκινά έναν νέο
δίαυλο επικοινωνίας και
ενημέρωσης τόσο για τα μέλη
του όσο και για το ευρύ κοινό.
Σήμερα διανύουμε μια από τις
πλέον δύσκολες περιόδους για
την χώρα μας και ειδικά για το
ιατρικό σώμα, το οποίο την ώρα
που μαστίζεται από την ανεργία
και την υποαπασχόληση καλείται
να αντιμετωπίσει μια πραγματική
φοροκαταιγίδα.
Για το λόγο αυτό πιστεύουμε
ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
υπάρχει συνεχής ενημέρωση,
για όλα όσα συμβαίνουν και
επηρεάζουν τη ζωή και την
επαγγελματική μας επιβίωση.
Με αυτό το σκεπτικό αποφασίσαμε
την έκδοση, μιας μηνιαίας
ηλεκτρονικής εφημερίδας καθώς
και δύο εντύπων, μιας μηνιαίας
εφημερίδας και ενός τριμηνιαίου
περιοδικού.
Μέσα από αυτό το νέο βήμα θα
ήθελα να απευθύνω έκκληση
για συστράτευση και συνένωση
των δυνάμεών μας προκειμένου
να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα
ζητήματα και τις προκλήσεις που

Ο

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

αντιμετωπίζει ο ιατρικός κόσμος.
Διανύουμε
μια
από
τις
δυσκολότερες περιόδους στην
ιστορία του κλάδου μας . Ο ιατρικός
κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα και έχει πληγεί καίρια
από την ανεργία και την οικονομική
κρίση.
Ο πληθωρισμός κυρίως των νέων
γιατρών και η εξαιρετικά μικρή
απορροφητικότητά τους τόσο στον
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα, δημιουργεί ένα ασφυκτικό
περιβάλλον. Ειδικά οι νεότεροι
συνάδελφοι αντιμετωπίζουν πολλά
προβλήματα στην επαγγελματική
τους αποκατάσταση και αμείβονται
με εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς.
Την ίδια ώρα οι συμβεβλημένοι
γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ και τα
εργαστήρια ζουν το μαρτύριο της
σταγόνας, με το Φορέα να μην είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Και μάλιστα όλα αυτά σε συνδυασμό
με το καταστροφικό μέτρο του
claw back που έχει οδηγήσει σε
επαγγελματική εξόντωση, γιατρούς
και εργαστήρια, στερώντας τον
ασθενή από υπηρεσίες υγείας που
έχει ανάγκη.
Μέσα σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία ο ιατρικός κλάδος, έχει

Γιώργος
Πατούλης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.
Επικοινωνία:
email: proedros@isathens.gr
facebook: www.facebook.com/
giorgos.patoulis
twitter: @George_Patoulis
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να αντιμετωπίσει μια πραγματική φοροκαταιγίδα,
ένα ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα άδικο
και κοινωνικά ανάλγητο, το οποίο επιβλήθηκε χωρίς
κανένα ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο.
Ο ΙΣΑ πρόκειται να εξαντλήσει όλα τα μέσα για να
διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί
ο επιστημονικός μεσαίωνας που επιβάλει η
κυβέρνηση. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην εκτέλεση
του ιατρικού κόσμου από ένα πρόχειρο και
ανεφάρμοστο νομοθέτημα για το οποίο εξάλλου
εγείρονται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας
των ρυθμίσεων που πρόκειται να αξιοποιηθούν στα
ένδικα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.
Για το λόγο αυτό συγκροτήσαμε υγειονομικό
μέτωπο και συστρατευτήκαμε με όλες τις
επιστημονικές ενώσεις και τους Φορείς ενάντια
στο φοροεισπρακτικό νόμο που αποτελεί την
ταφόπλακα του ιατρικού κλάδου και κατ’ επέκταση
του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας.
Παράλληλα η νομική υπηρεσία του ΙΣΑ έχει
κάνει σημαντικές και μεθοδευμένες κινήσεις που
ευελπιστούμε ότι σύντομα θα αποδώσουν.
Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ένα ακόμα
μέτωπο άνοιξε για τον ιατρικό κλάδο. Η κυβέρνηση
σε συμφωνία με τους δανειστές , επιχειρεί να επιβάλει

ένα κρατικοδίαιτο και αναχρονιστικό σύστημα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποκλείει το
υψηλά εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της χώρας
ενώ υποβαθμίζει δραματικά την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ένα σύστημα που δημιουργεί εμπόδια στην
πρόσβαση του ασθενή στο υψηλά εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό της χώρας μας, το οποίο
γίνεται ανάρπαστο από τα υγειονομικά συστήματα
των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.
Η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη με τα σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα και τη διεθνή ιατρική
πρακτική ενώ θα οδηγήσει στη μετανάστευση το
υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της
χώρας.
Μάλιστα το πλέον ακραίο είναι ότι επιτρέπεται σε μη
ιατρούς να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις, την
ώρα που στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου τηρείται
ευλαβικά η απαγόρευση της χορήγησης φαρμάκων
χωρίς ιατρική συνταγή.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συγκρότησε
μέτωπο με τους Επιστημονικούς Φορείς και τους
Συλλόγους Ασθενών ενάντια στην υποτιθέμενη
αυτή μεταρρύθμιση η οποία στην πραγματικότητα
αποτελεί απορρύθμιση του συστήματος υγείας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
δίνει καθημερινή μάχη για την επιβίωση
και την επαγγελματική αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου
και τη προαγωγή της δημόσιας υγείας.
Όλοι μαζί ενωμένοι
θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις
και θα παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο.
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Ενώνουν τις δυνάμεις τους ΙΣΑ, ΚΕΔΕ και
ΚΕΕΛΠΝΟ, για τη διενέργεια προγραμμάτων που
αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας

Ο

ι συντονισμένες ενέργειες
για την πρόληψη των ασθενειών
που μεταδίδονται με
τα κουνούπια καθώς
και την εμβολιαστική
κάλυψη του πληθυσμού ήταν το αντικείμενο της σημερινής
ευρείας σύσκεψης του
προέδρου του ΙΣΑ και
της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη, με τον πρόεδρο
του Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων καθηγητή Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ, τον
αντιπρόεδρο Αγάπιο
Τερζίδη, την πρόεδρο
της Ελληνικής Εταιρίας
Χημειοθεραπείας
καθηγήτρια Ελένη Γιαμαρέλλου και τον γ. διευθυντή του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων Σωτήρη
Παπασπυρόπουλο
Στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του ΚΕΕΛΠΝΟ, αποφασίσθηκε η υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των φορέων,
για την πραγματοποίηση κοινών προγραμμάτων που αφορούν την
προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Θ. Ρόζενμπεργκ
χαρακτήρισε ιδιαίτερα
σημαντική την πρωτοβουλία να συνεργαστούν οι
φορείς, για τη σωστή ενημέρωση του κοινού, σχετικά με
την αξία των εμβολιασμών
και την πρόληψη των ασθενειών που μεταδίδονται με τα

κουνούπια.
Από την πλευρά του, ο κος
Πατούλης αναφέρθηκε στις
ενέργειες που πρόκειται να
κάνει ο ΙΣΑ και η ΚΕΔΕ, για
την προστασία της Δημόσιας
υγείας.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας
για την διενέργεια κοινών
προγραμμάτων καθώς και
την ανάληψη πρωτοβουλιών που έχουν στόχο την

προστασία της
Δημόσιας υγείας.
Ειδικότερα ο ΙΣΑ
θα πρωτοστατήσει στην ενημέρωση του κοινού
σχετικά με την
πρόληψη
των
ασθενειών που
μεταδίδονται με
τα
κουνούπια,
ενώ η ΚΕΔΕ θα
αναλάβει πρωτοβουλίες για την
ευαισθητοποίηση των περιφερειών
προκειμένου να γίνουν
φέτος εγκαίρως
οι ψεκασμοί . Παράλληλα σε συνεργασία με το
ΚΕΕΛΠΝΟ πρόκειται να γίνουν
εκστρατείες ενημέρωσης για τα
οφέλη του εμβολιασμού καθώς
τα στοιχεία για
το αντιεμβολιαστικό κίνημα στη
χώρα μας είναι
ιδιαίτερα ανησυχητικά. Παρακολουθούμε με
ανησυχία τα περιστατικά ιλαράς
στην γειτονική
Ρουμανία όπου
ατόνησε η εμβολιαστική κάλυψη
του πληθυσμού.
Αντίθετα είδαμε
με μεγάλη ικανοποίηση ότι φέτος απέδωσε
σημαντικά η εκστρατεία του
ΙΣΑ και του ΠΙΣ, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, για τα
οφέλη του αντιγριπικού εμβολιασμού».
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Αναφορά στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών για τις οφειλές

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχοντας εξαντλήσει κάθε άλλη προσπάθεια, προχώρησε σε αναφορά στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών,
την οποία κατέθεσε στις 21/12/2016.
Ζητά από τις εισαγγελικές αρχές την εκ
μέρους τους διερεύνηση για τυχόν ποινικές ευθύνες εκείνων που αν και όφειλαν,
με πράξεις ή παραλείψεις τους προβαίνουν στην κατ’ εξακολούθηση παρακρά-

τηση δεδουλευμένων αποδοχών από
παρασχεθείσες υπηρεσίες των ιατρών
μελών του συμβεβλημένων με το ΕΟΠΥΥ.
Επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι
τόσο ο ΙΣΑ όσο και μέλη του έχουν διαμαρτυρηθεί, ενώ ερωτήσεις για το θέμα
αυτό έχουν γίνει στη Βουλή, πρόσφατα
είδαν το φως της δημοσιότητας δημόσιες αναφορές και καταγγελίες από τις
οποίες προκύπτει αβίαστα ότι σύμφωνα

Το υπουργείο Υγείας τινάζει
στον αέρα τις δημόσιες
δομές υγείας με τις
αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις
για τις εργασιακές σχέσεις
των γιατρών του πρώην
ΙΚΑ που περιλαμβάνονται
στο Σχέδιο Νόμου για την
Ψυχική υγεία

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει
την αντίθεσή του στις ρυθμίσεις που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου για
τη ψυχική υγεία και προβλέπουν επί ποινή απολύσεως καταληκτική ημερομηνία διακοπής του
ελευθέρου επαγγέλματος για τους γιατρούς που
προέρχονται από τον κλάδο υγείας του ΙΚΑ και
υπηρετούν σήμερα στις Μονάδες του ΠΕΔΥ ή στα
νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Παράλληλα στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνεται διάταξη που προβλέπει την παραίτηση των
ιατρών της κατηγορίας αυτής από κάθε ένδικο
μέσο. Αυτό αποτελεί πρωτοφανές αντιδημοκρατικό παράδοξο ,εισάγει νέα πολιτικά ήθη και
εγείρει ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας
αποκλείοντας από έλληνες πολίτες το αυτονόητο
δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα οδηγήσουν
σε κύμα αποχωρήσεων των ιατρών που υπηρετούν και αυτό θα αποτελέσει τη χαριστική βολή
στο σύστημα υγείας τινάζοντας στον αέρα την
Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας.
Το υπουργείο Υγείας αποδομεί τις δημόσιες δομές υγείας οδηγώντας στην έξοδο το προσωπικό
τους την ώρα που ο ασθενής χτυπημένος από
την οικονομική κρίση έχει περισσότερο από ποτέ
ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας.
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με τα τελευταία στοιχεία από τις εισφορές των ταμείων, η «τρύπα” στο ταμείο
του Οργανισμού ολοένα μεγαλώνει.
Συγκεκριμένα, το ζήτημα διογκώθηκε
γιατί φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν
αποδίδουν εγκαίρως ή καθόλου στον ΕΟΠΥΥ τις εισφορές που έχουν εισπράξει.
Ο Ιατρικός Σύλλογος θα παρακολουθήσει το θέμα για την δικαίωση των ιατρών
μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ
με απόφασή του ζητά την άμεση
απόσυρση του Σχεδίου Νόμου
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας και καλεί τα μέλη του να
καταθέσουν τις απόψεις τους

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
με απόφασή του ζητά να αποσυρθεί ΑΜΕΣΑ το Σχέδιο Νόμου για
τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας καθώς υποβαθμίζει δραματικά τη Δημόσια υγεία.
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι το Σχέδιο Νόμου
είναι αναχρονιστικό, πρόχειρο και
ανεφάρμοστο .Είναι απαράδεκτο
το γεγονός ότι επιχειρεί να δομήσει αυθαίρετα ένα σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης χωρίς να
στηρίζεται σε υγειονομικό χάρτη
και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της
χώρας μας καθώς και τις ιδιαιτερότητες αναφορικά με το ανθρώπινο
δυναμικό.
Ακόμη θέτει εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
της χώρας μας που στελεχώνει τα
συστήματα υγείας των υπολοίπων
χωρών.
Παράλληλα βάζει τις βάσεις για την
παράνομη άσκηση της ιατρικής
από επαγγελματίες που δεν διαθέτουν το γνωστικό αντικείμενο θέτο-

ντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι
δεν έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του νέου συστήματος,
το οποίο μοιραία θα καταρρεύσει
όταν εξαντληθούν τα κοινοτικά
κονδύλια.
Το Σχέδιο Νόμου υποβαθμίζει δραματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και απαξιώνει το ιατρικό
λειτούργημα. Αποτελεί πρωτοφανές δείγμα απολυταρχισμού και
αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς,
η προσπάθεια να θεσπιστεί το νέο
σύστημα, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο καθώς και με
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που
αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας.
Καλούμε τις επιστημονικές Ενώσεις, τους Φορείς και τους γιατρούς
μέλη μας να καταθέσουν τις απόψεις τους στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ.
(www.isathens.gr)
Ζητούμε την άμεση απόσυρση του
επικίνδυνου για τη Δημόσια υγεία
Σχεδίου Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Ο ΙΣΑ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη
με τους Συλλόγους Ασθενών και τους
Επιστημονικούς-Επαγγελματικούς Φορείς
με θέμα το Σχέδιο Νόμου,
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας
Γ. Πατούλης: «Ο Ιατρικός κόσμος
ενώνει τις δυνάμεις του με
τους ασθενείς και όλοι μαζί θα
διεκδικήσουμε το σύστημα
υγείας που μας αξίζει»

Ο ΙΣΑ προσέφυγε στο ΣτΕ
για την κοστολόγηση
των ιατρικών πράξεων
Αθήνα, 4/1/2017
ην 23.12.2016, με αίτησή του ενώπιον
του ΣτΕ, ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών ζήτησε την ακύρωση της Α3(γ)/
οικ.76492/2016 [ΦΕΚ Β 3458]
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων.» με την οποία ανακοστολογήθηκε σειρά ιατρικών
εργαστηριακών
πράξεων,
χωρίς να ληφθεί καθόλου υπ’
όψιν το πραγματικό ελάχιστο
κόστος εκτέλεσής τους.

Τ

Αυτό παραβιάζει ευθέως την
επαγγελματική
ελευθερία
των ιατρών και είναι ευθέως
αντίθετο στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
και της αναλογικότητας, με
δεδομένο ότι οι οριζόμενες
ελάχιστες τιμές θα έπρεπε,
για κάθε μία από τις πράξεις,
να καλύπτει τουλάχιστον το
κόστος εκτέλεσής τους σε
ένα ορθολογικά οργανωμένο
εργαστήριο.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
θα συνεχίσει να μάχεται για
το κύρος του ιατρικού λειτουργήματος, την αξιοπρέπεια των ιατρών μελών του
και το αυτονόητο δικαίωμά
τους να ασκούν το λειτούργημά τους.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο

Αθήνα, 11/5/2017

Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους εκπροσώπους
των Συλλόγων Ασθενών
και των ΕπιστημονικώνΕπαγγελματικών Ενώσεων, για το νέο σύστημα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας που πρόκειται να
θεσμοθετήσει η κυβέρνηση.
Κoινός τόπος ήταν η αναγκαιότητα να δομηθεί ένα
Πρωτοβάθμιο
Σύστημα
Υγείας που θα διασφαλίζει
υψηλού επιπέδους υπηρεσίες υγείας και δεν θα
εμποδίζει τη ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών στους
γιατρούς που έχουν ανάγκη.
Αποφασίσθηκε να αποσταλεί στους εκπροσώπους των Συλλόγων Ασθενών και των Επιστημονικών Ιατρικών Ενώσεων και
Φορέων ,το σχετικό Σχέδιο Νόμου που έδωσε το
υπουργείο Υγείας ,σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να το επεξεργαστούν και να καταθέσουν
τις προτάσεις τους.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα διοργανωθεί
νέα συνάντηση προκειμέ-

νου να γίνει επεξεργασία
αυτών των προτάσεων και
να δομηθεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης.
Σχολιάζοντας το θέμα ο
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ ανοίγει το διάλογο
με τους ασθενείς και τις επιστημονικές ενώσεις για το
νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στόχος
μας είναι μέσα από ένα κοινό
πλαίσιο δράσης και συνεργασίας να συμβάλλουμε στη
θεσμοθέτηση ενός συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα παρέχει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας σε κάθε πολίτη σε
όποιο μέρος της Ελλάδας και
εάν κατοικεί. Ένα σύστημα
βιώσιμο και δημοκρατικό,
το οποίο δεν θα καταστρατηγεί την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης του ασθενή
στον υψηλά εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό
της χώρας το οποίο στελεχώνει τα υγειονομικά συστήματα των υπολοίπων χωρών.
Ο ιατρικός κόσμος ενώνει τις
δυνάμεις τους με τους ασθενείς και όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε το σύστημα υγείας
που μας αξίζει.»

Ενημέρωση των Γιατρών
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Ευρεία σύσκεψη του ΙΣΑ με τους Συλλόγους
Ασθενών και τους εκπροσώπους των
Επιστημονικών Ενώσεων και των
Επαγγελματικών Φορέων για την ΠΦΥ
Αθήνα, 23/5/2017
υρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών,
με τους Συλλόγους Ασθενών και τους εκπροσώπους των Επιστημονικών
Ενώσεων και των Επαγγελματικών Φορέων, με θέμα
το Σχέδιο νόμου για την
Πρωτοβάθμια Φροντίδας
Υγείας .Πρόκειται για τη
δεύτερη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του ΙΣΑ ,προκειμένου να συζητηθούν τα
κρίσιμα ζητήματα που
προκύπτουν από το εν
λόγω Σχέδιο Νόμου
Εκφράστηκε ο προβληματισμός ότι το νέο σύστημα βάζει επιπρόσθετα
εμπόδια στην πρόσβαση
του ασθενή στην περίθαλψή του καταστρατηγώντας
την ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον ασθενή.
Εκπρόσωποι των Φορέων
και των Συλλόγων Ασθενών επεσήμαναν ότι ο
οικογενειακός
γιατρός
πρέπει να έχει σημαντικό
ρόλο στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
και τόνισαν την επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί η
Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας
του ασθενή.
Ωστόσο εξέφρασαν την
αντίθεσή τους, για την
υποχρεωτική παραπομπή
από τον οικογενειακό ιατρό στους εξειδικευμένους
γιατρούς (gatekeeping).
Μάλιστα
αναφέρθηκαν

Ε
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σε πρόσφατη έρευνα του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έδειξε ότι το
24% των ασθενών αντιμετωπίζουν ήδη εμπόδια
στην πρόσβαση στο γιατρό τους.
Εκφράστηκαν φόβοι ότι η
αραίωση του δικτύου των
συμβεβλημένων ειδικών
ιατρών του ΕΟΠΥΥ και τα
εμπόδια πρόσβασης των
ασθενών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας.
Παράλληλα εκφράστηκαν
προβληματισμοί για την
βιωσιμότητα του νέου συστήματος καθώς δεν έχει
εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή σου.
Στο πλαίσιο της εισήγησής
του ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Η ανάγκη για ένα βιώσιμο Πρωτοβάθμιο Σύστημα
Υγείας είναι αναμφισβήτητη
και αποτελεί προϋπόθεση
κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Ωστόσο το
συγκεκριμένο νομοθέτημα
είναι πρόχειρο και ανεφάρμοστο. Δεν νοείται να δομείται σύστημα πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας χωρίς
υγειονομικό χάρτη .Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου
δεν αξιοποιεί ούτε τις υπάρχουσες δομές ούτε το έμψυχο δυναμικό της χώρας
που στελεχώνει τα συστήματα υγείας των υπολοίπων
χωρών. Ο ΙΣΑ ανοίγει το δι-
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άλογο με ασθενείς και φορείς για να συμβάλλει στην
οικοδόμηση ενός βιώσιμου
συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που
θα διασφαλίζει την ισότιμη
πρόσβαση όλων των ασθενών σε υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας.»
Στην σύσκεψη παρέστησαν οι κάτωθι:
Εκ του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΡΕΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΝΑΠ
ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΤΙΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΣΥΝΤ. Δ/ΝΤΗΣ
ΓΝΑ –ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Σ.Α.Σ. & Π.Ο.Σ.Κ.Ε.
- ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ – ΜΟΥΖΑΚΑ
ΛΥΔΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
(ΕΕΧΟΤ)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2016)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΒ)
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ( ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
– ΑΝΑΠΛΗΡ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
(ΕΕΧΟΤ)
ΧΡΗΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ ΕΕΧΟΤ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Ε.ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.)
ΚΑΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΕΦΙΑΠ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΕΦΙΑΠ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΕΦΙΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ «ΕΛΕΣΤΡΙΑ»
ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΛΙΛΙΑΝ (ΜΕΛΟΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΟΣΙΠΥ – ΠΕΕΒΙ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
(ΕΕΑΚΑ)
ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΕΛ-

ΛΑΔΟΣ
Α. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΕΥΘ/ΤΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)
ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (Β’
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΜΑΣΤΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
ΕΛΛ.Ο.Κ.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.)
Κ.Ε.ΦΙ.- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝ & ΙΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΖΩΗ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΧΗΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣ-

ΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
Π.Ε.Σ.ΠΑ.-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΕΤΡΗΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ &ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΒΑΡΕΛΑ-ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΑΡΧΩ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΦΛΟΓΑ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Αναμένουμε τις απόψεις και προτάσεις για
το νομοσχέδιο της ΠΦΥ
των επαγγελματικών και
επιστημονικών φορέων
ιατρών, ιατρών-μελών του
ΙΣΑ και συλλόγων ασθενών στο ακόλουθο email:
isathens2@isathens.gr

Ενημέρωση των Γιατρών
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Ο τουρισμός Υγείας στην Ελλάδα και οι ευοίωνες
προοπτικές του είναι το θέμα διημερίδας που
διοργανώνουν ο ΙΣΑ και η ΚΕΔΕ, στο Σικάγο των
ΗΠΑ στις 28 και 29 Απριλίου 2017

Η

ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό, στον παγκόσμιο χάρτη του ιατρικού
τουρισμού είναι ο στόχος σημαντικής διημερίδας που συνδιοργανώνουν στο Σικάγο των ΗΠΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας και ο τομέας
Ιατρικού Τουρισμού του Ινστιτούτου
Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ,
σε συνεργασία με την Ομοσπονδία
Ελληνικών Σωματείων Σικάγου, στις
28 και 29 Απριλίου 2017. Πρόκειται
για τον τρίτο σταθμό , μετά την Νέα
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Υόρκη και το Μόντρεαλ, όπου πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία
ανάλογες εκδηλώσεις πριν από μερικούς μήνες.
Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, για την προώθηση του
τουρισμού υγείας της χώρας μας που
περιλαμβάνει σειρά δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο ,με στόχο να αναδειχθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας σε αυτόν τον
τομέα. Παράλληλα οι δράσεις αυτές
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του

Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων
Ιατρών που συνενώσει τους απανταχού της γης Έλληνες ιατρούς.
Στην διημερίδα συμμετείχαν επιφανή μέλη της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας και των ΗΠΑ, εκπρόσωποι εταιριών που δραστηριοποιούνται στο
χώρο του τουρισμού και της υγείας
καθώς και ΜΜΕ από την Ελλάδα και
το εξωτερικό. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Παναγιώτης Κουρουμπλής.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

δελτια τυπου

• O τζίρος της παγκόσμιας αγοράς ιατρικού τουρισμού, σύμφωνα με
νεότερες έρευνες , ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια
• 1,25 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες
αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό
• δυναμικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα από μεγάλα funds

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους ομιλητές, ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς ιατρικού
τουρισμού όπως έδειξαν νεότερες
έρευνες, ξεπερνά σε ετήσια βάση τα
100 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ
πρόκειται να αυξηθεί κατά 25% έως
το 2025.
Οι ομιλητές επεσήμαναν ότι οι ιατρικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά ακριβές ,γεγονός που καθιστά
τη χώρα μας ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Ανέφεραν ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα τις καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις , για τις οποίες ο ασθενής πρέπει να πληρώσει συμμετοχή
από 50.000 έως 90.000 δολάρια. Επίσης το κόστος μιας κολονοσκόπησης ξεπερνά τα 15.000 δολάρια και
το κόστος μια αξονικής τομογραφίας τα 4.500 δολάρια. Σύμφωνα με
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

εκτιμήσεις περισσότεροι από 1,25
εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες
αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες στο
εξωτερικό .Μάλιστα παρουσιάστηκε
το μοντέλο της Κόστα Ρίκα ,η οποία
αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο στον
ιατρικό τουρισμό αφού προσελκύει
κάθε χρόνο 40.000 ασθενείς από τις
ΗΠΑ και τον Καναδά με ετήσιο τζίρο
350 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής χαρακτήρισε τον ιατρικό
τουρισμό έναν νέο σημαντικό δρόμο, για την Ελλάδα ενώ εξήρε την
πρωτοβουλία του πρόεδρου του ΙΣΑ
Γ. Πατούλη, για την ανάπτυξη του
Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων
Γιατρών .
«Οι επιστήμονες της διασποράς είναι
ένας τεράστιος πλούτος για τη χώρα

μας τον οποίον πρέπει να ενεργοποιήσουμε. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι
ιδιαίτερα σημαντικές γιατί σπέρνουν
τον σπόρο για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και τη συνένωση
των δυνάμεων του ιατρικού κόσμου.
Η Ελλάδα διαθέτει το καλύτερο φυσικό πλεονέκτημα, το φιλόξενο περιβάλλον και το υψηλό επιστημονικό
δυναμικό για να πρωτοστατήσει»,
τόνισε ο κος Κουρουμπλής.
Ο Γ. Πατούλης, πρόεδρος του ΙΣΑ,
της ΚΕΔΕ και του Τομέα Ιατρικού
Τουρισμού του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, για
την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας
στη χώρα μας.
«Ο Τουρισμός Υγείας τοποθετείται
μεταξύ των σημαντικότερων αναπτυξιακών μοχλών της ελληνικής οιΕνημέρωση των Γιατρών
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κονομίας για την επερχόμενη δεκαετία . Στόχος μας είναι να αναδείξουμε
την Ελλάδα, σε κορυφαίο προορισμό ιατρικού τουρισμού, 12 μήνες το
χρόνο. Να αναδείξουμε τις ελληνικές
πόλεις, ως city break προορισμούς
και να προσελκύσουμε επενδύσεις,
που θα δημιουργήσουν 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 ασθενείς
τουρίστες υψηλού επιπέδου και να
κρατήσουμε στην Ελλάδα τα καλύτερα μυαλά της χώρας, τους Έλληνες
επιστήμονες.»
Από την πλευρά του ο Κώστας Χανιωτάκης, πρόεδρος της Ελληνικής
Ομογένειας του Σικάγου εξήρε την
ελληνική επιστημονική κοινότητα
που όπως είπε χαρακτηριστικά είναι
παγκόσμιας εμβέλειας. «Αυτό είναι
το πρόσωπο της δημιουργικής Ελλάδας που μας κάνει περήφανους που
αντιστέκεται και επιμένει. Θα στηρίξουμε την προσπάθεια για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού γιατί
και εμείς θα ωφεληθούμε και την πατρίδα μας θα βοηθήσουμε».
Χαιρετισμούς απηύθυναν, η Πολυξένη Πετροπούλου, Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Σικάγο και ο
Nicolae Banicioiu, πρώην υπουργός
Υγείας της Ρουμανίας
Στη συνέχεια επιφανή μέλη της επιστημονικής κοινότητας έκαναν τοποθετήσεις σχετικά με το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας στην Ελλάδα και τις δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν
οι Αμερικανοί πολίτες.
Ειδικότερα ο Νίκος Αυλώνας καθηγητής στο DePaul University ,πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE)
επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι μια
από τις πιο ελκυστικές χώρες για
ιατρικό τουρισμό στον κόσμο και γι
αυτό και υπάρχει μεγάλο επενδυτικό
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ενδιαφέρον . Ο κ. Αυλώνας ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι ένα από τα μεγαλύτερα fund επένδυσε πρόσφατα
200 εκατομμύρια δολάρια στον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα ενώ άλλα
τουλάχιστον δέκα μεγάλα funds
αναζητούν ευκαιρίες για επενδύσεις
στην χώρα μας.
Ο Κωνσταντίνος Πάντος, Γυναικολόγος, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Αναπαραγωγικής Ιατρικής αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο
Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών. «Μέσω
του Ινστιτούτου δίνεται η δυνατότητα τόσο σε Έλληνες γιατρούς να
κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο
εξωτερικό όσο και σε γιατρούς της
ομογένειας να συνεχίσουν την μετεκπαίδευση τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια .Επιπλέον διευκολύνεται
η πρόσβαση των υπογόνιμων ζευγαριών στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης
που προσφέρει η χώρα μας.»
Ο Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών επεσήμανε ότι η χώρα
μας έχει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον τομέα του ιατρικού
τουρισμού καθώς υπάρχουν μονάδες που μπορούν να προσφέρουν
άρτιες υπηρεσίες σε πολύ καλές τιμές και να προσελκύσουν ασθενείς
από όλο τον κόσμο.
Ο Νικόλαος Κουβελάς, επίκουρος
καθηγητής Οδοντιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Athens Dental Tourism
Cluster τόνισε τη σημασία της ποιοτικής οδοντιατρικής από εξειδικευμένους οδοντιάτρους που συνεργάζονται στον ίδιο χώρο. Όπως επεσήμανε σημαντικά είναι τα οφέλη και
για τους ομογενείς καθώς στη χώρα
μας το κόστος των οδοντιατρικών
θεραπειών είναι το 1/5 σε σχέση με
τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα το εμφύτευμα έχει κόστος στις ΗΠΑ από 3.500
έως 7.000 δολάρια ενώ στην Ελλάδα
το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο.
Ο Αλέξανδρος Πρίνος, πρόεδρος

Medi Πρίνου μίλησε για το υψηλό
επίπεδο της κοσμητικής χειρουργικής και της αισθητικής δερματολογίας στη χώρα μας και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που μπορούν να
καλύψουν όλες τις ανάγκες σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Ο Γεώργιος Μαρούλης, Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας
στo Πανεπιστήμιο Rush και στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, διευθυντής
Κέντρων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, μίλησε για την κρυοσυντήρηση
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
και τους νέους ορίζοντες που ανοίγει
ειδικά για τις γυναίκες μεγαλύτερης
ηλικίας.
Ο Ιωάννης Δατσέρης, MD, PhD, FEBO,
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός
Διευθυντής OMMA αναφέρθηκε στο
υψηλό επίπεδο των παρεχομένων
υπηρεσιών της οφθαλμολογίας στη
χώρα μας με επιστήμονες υψηλής
εξειδίκευσης που παρακολουθούν
τις νέες εξελίξεις.
Ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής
Ιατρικής επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει
απεριόριστη δυναμική ανάπτυξης κέντρων θαλασσοθεραπείας λόγω της
τεράστιας ακτογραμμής της και του
εξαίρετου βιοκλίματος.
Ο Ανδρέας Βυθούλκας, IVF Specialist
Romania μίλησε για τις προοπτικές
του ιατρικού τουρισμού στον τομέα
της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Ο Πέτρος Μαμαλάκης, CEO Health
Tourism Greece μίλησε για τον
Vitabooking.com, τον κόμβο του
Τουρισμού Υγείας, μέσου του οποίου
ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
πληροφορηθεί τις υψηλού επιπέδου
ιατρικές υπηρεσίες και να επικοινωνήσει με τα κορυφαία ιατρικά κέντρα.
Η εκδήλωση έκλεισε με τις συγκινητικές
μαρτυρίες ομογενών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας για να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση και κατάφεραν
να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους
να φέρουν στον κόσμο ένα υγιές παιδί.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Ο ΙΣΑ τιμά τον μεγάλο Έλληνα ερευνητή
Γεώργιο Παπανικολάου με μια ξεχωριστή έκδοση
αφιερωμένη στο έργο του που παρουσιάστηκε
χθες στο Μουσείο Μπενάκη

Σ

ε κλίμα συγκίνησης και παρουσία εκπροσώπων από τον πολιτικό και επιστημονικό κόσμο της
χώρας, πραγματοποιήθηκε χθες στην
κατάμεστη αίθουσα του Μουσείου
Μπενάκη η παρουσίαση μιας ξεχωριστής έκδοσης του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών για τον μεγάλο Έλληνα επιστήμονα Γεώργιο Παπανικολάου. Ο ΙΣΑ, επ’
ευκαιρία της επετείου των 55 χρόνων
από τον θάνατό του, τίμησε τη μνήμη
του ερευνητή με την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Dr. Γεώργιος & Μάχη - Μαίρη Παπανικολάου: όπως τους έζησα».
Το βιβλίο βασίστηκε σε επιστολές, σημειώματα, φωτογραφίες και αναμνήσεις της Dr. Νέδας Βουτσά - Περδίκη,
Παθολογοανατόμου, Κυτταρολόγου,
που έζησε για κάποιο διάστημα κοντά
στον ακούραστο επιστήμονα - ερευνητή, κάνοντας την ειδικότητά της
στην Αμερική. Μέσα από το βιβλίο,
φωτίζεται μια σημαντική πλευρά της
καθημερινότητας του Γεωργίου Παπανικολάου αλλά και η μεγάλη αφοσίωση και προσφορά της συζύγου του.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του
ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
«Η διεθνής κοινότητα οφείλει πολλά
στον μεγάλο ερευνητή, που με την ανακάλυψή του για την έγκαιρη πρόγνωση
του καρκίνου (Pap-test) σώζει καθημερινά εκατομμύρια γυναίκες σ’ όλο τον κόσμο. Στις σημερινές δύσκολες συγκυρίες
που περνάει η πατρίδα μας, πιστεύουμε
ότι έχει ιδιαίτερη αξία να προβάλλουμε
και να τιμούμε τους Έλληνες, που με το
έργο τους και την προσφορά τους, άλλαξαν την ιστορία της ανθρωπότητας».
Στη συνέχεια, ο κ. Πατούλης βράβευσε
την Dr. Νέδα Βουτσά – Περδίκη και της
εξέφρασε τις ευχαριστίες του ΙΣΑ για το
πολύτιμο αυτό υλικό που του εμπιστεύΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

τηκε. Από την πλευρά της, η κ. Βουτσά
– Περδίκη ευχαρίστησε τον ΙΣΑ για την
πρωτοβουλία του και αναφέρθηκε με
ιδιαίτερη συγκίνηση στον μεγάλο Έλληνα ερευνητή και τη γυναίκα του.
Το βιβλίο παρουσίασαν ο Dr. Πέτρος
Καρακίτσος, Καθηγητής Κυτταρολογίας,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας, ο Dr. Αριστείδης
Διαμαντής, Κυτταρολόγος, ιστορικός
της Ιατρικής και συγγραφέας και η κυρία
Γιούλη Κόκκορη - Τσαμουρά, Οδοντίατρος & Δημοσιογράφος, εγγονή του
αδελφού του Γ. Παπανικολάου. Συντονιστής της έκδοσης και της παρουσίασης
ήταν ο κ. Φώτης Πατσουράκος, Καρδιολόγος, μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ.
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ κ. Ευριπίδης Μπιλιράκης,
Γυναικολόγος, Γενικός Γραμματέας της
Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης
και το μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ κ. Γιώργος
Μαρίνος, Γενικός Ιατρός από την Κύμη,
τη γενέτειρα του Γ. Παπανικολάου.
Η εκδήλωση διανθίστηκε με τρία μουσικά κομμάτια που εκτέλεσε ο πιανίστας κ. Νίκος Τσαλίκης και ερμήνευσε
η λυρική καλλιτέχνης κυρία Άννα Παγκάλου, δισέγγονη της αδελφής του Γ.
Παπανικολάου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αιδεσιμότατος Πρωτοπρεσβύτερος και
Εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής π.
Δημήτριος Νίκου καθώς και οι κ.κ. Βασίλης Λεβέντης, Πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων, Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής και τομεάρχης Υγείας της Ν.Δ.,

Ελευθέριος Αυγενάκης, Βουλευτής και
Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της
Ν.Δ. , Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου,
Βουλευτής Β΄ Πειραιώς της Ένωσης
Κεντρώων, Νίκος Ηγουμενίδης, εκπρόσωπος Προέδρου της Βουλής, Σωτήρης Ζώτος, Αναπληρωτής Γραμματέας
Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Σκουλάκης τ. Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου «Γεώργιος Παπανικολάου», Νίκος Ψαρράς,
Εκπρόσωπος Γενικού Επιτελείου και Δ/
νσης Υγειονομικού Ναυτικού, Νικόλαος
Νταούλης , Γενικός Αρχίατρος, Εκπρόσωπος ΓΕΣ, Αντώνης Ξένος, Διευθυντής
Ανάπτυξης UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Πατούλης Γ. Πρόεδρος Ι.Σ.Α., Μπιλιράκης Ε. Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Α., Πρόεδρος, Βασιλείου Α., Γενικός Γραμματέας
Ι.Σ.Α., Πατσουράκος Φ. Ταμίας Δ.Σ. Ι.Σ.Α.,
Πρόεδρος ΠΟΣΚΕ και ΕΕΚΕ, Μαρίνος Γ.
Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Τσούκαλος Ε. Μέλος
Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Πρόεδρος ΕΝΙΜΑΑ, Ρέντης
Α. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Ρηγάκης Σ. επίτιμος
Πρόεδρος Ι.Σ.Α., Νίκος Πλατανησιώτης, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Πειραιά, Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, Ιωάννης Καραϊτιανός , Πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής
και Γηριατρικής Εταιρείας, Θόδωρος
Χατζηπαναγιώτου, Πρόεδρος ΠΟΣΙΠΥ,
Γεώργιος Κορωνιώτης, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών
Καρδιολόγων και πλήθος κόσμου.
Η εκδήλωση είχε τεθεί υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλου.
Ενημέρωση των Γιατρών
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Σύμφωνο συνεργασίας για την ενίσχυση
του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα υπέγραψε,
στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ
Γ. Πατούλης με την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Ν. Υόρκης

Τ

ην ενίσχυση του Τουρισμού
Υγείας στη χώρα μας με παράλληλη στήριξη των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης,
προβλέπει το σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψε στη Νέα Υόρκη
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλης με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Π. Γαλάτουλα. Το σύμφωνο
συνυπέγραψε και ο επίκουρος Καθηγητής οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Νίκος Κουβελάς.
Ειδικότερα μέσω του συγκεκριμένου συμφώνου δίνεται η δυνατότητα
στους ομογενείς της Νέας Υόρκης να
επωφελούνται των ιατρικών δομών
της Ελλάδας, μέσω των πιστοποιημένων υπηρεσιών του Τουρισμού Υγείας, ενώ παράλληλα θα στηριχθεί το
έργο της Ομοσπονδίας κυρίως στον
τομέα της εκπαίδευσης.
Ανάλογο σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη, πριν από λίγες μέρες και στο
Μόντρεαλ.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ
και της ΚΕΔΕ τόνισε τα εξής:
«Το συγκεκριμένο σύμφωνο συνεργασίας που υπογράψαμε με την
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης, αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών που έχουμε
ξεκινήσει, σε παγκόσμιο επίπεδο,
προκειμένου να ενισχύσουμε τον
Τουρισμό Υγείας στη χώρα μας.
Η Αυτοδιοίκηση με ισχυρό σύμμαχο την επιστημονική κοινότητα της
χώρας ανοίγουν το δρόμο για την
εθνική ανάπτυξη, που είναι το απόλυτο ζητούμενο σε αυτές τις κρίσιμες
ώρες που διανύουμε.
O Ιατρικός Τουρισμός αποτελεί έναν
νέο σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης
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Γ. Πατούλης: «Η Αυτοδιοίκηση με ισχυρό σύμμαχο την
επιστημονική κοινότητα της χώρας ανοίγουν το δρόμο
για την εθνική ανάπτυξη»

για τη χώρα και συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αξιοποίηση του σημαντικού ιατρικού μας δυναμικού.
Η Ελλάδα διαθέτει επιστήμονες υψηλού επιπέδου, ενώ οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν από τις πιο υψηλές
προδιαγραφές παγκοσμίως. Τη σημαντική αυτή δυναμική η χώρα μας
μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει,
δημιουργώντας ελκυστικές παροχές
υγείας, με στόχο να φέρουμε όλο και
περισσότερους ασθενείς στη χώρα

του Ιπποκράτη.
Η χώρα μας δεν πρέπει να μείνει κλεισμένη στο καβούκι της. Αν θέλουμε
να την οδηγήσουμε στο δρόμο της
ανάπτυξης οφείλουμε να δράσουμε
με στόχο την τόνωση της εξωστρέφειας της ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η αποκέντρωση
των αρμοδιοτήτων του συγκεντρωτικού κεντρικού κράτους. Η Ελλάδα
πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Θα
συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και
αισιοδοξία την πορεία μας».
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ
Γ. Πατούλης, με την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ,
για την ενίσχυση του Τουρισμού Υγείας της χώρας μας

Σ

ύμφωνο συνεργασίας για την
προώθηση του τουρισμού υγείας της Ελλάδας υπέγραψε ο
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, με τον
πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας
Μείζονος Μόντρεαλ Νίκο Παγώνη.
Ειδικότερα μέσω του Συμφώνου
Συνεργασίας , δίνεται η δυνατότητα

στους ομογενείς από το Μόντρεαλ
να επισκέπτονται την Ελλάδα για
ιατρικές υπηρεσίες, μέσω των πιστοποιημένων υπηρεσιών του Τουρισμού Υγείας, ενώ παράλληλα θα
στηριχθεί το έργο της Κοινότητας
κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης.
Ο κ. Πατούλης επισκέφθηκε σήμε-

Γ. Πατούλης: «Η πρωτοβουλία μας να ενισχύσουμε τον
Τουρισμό Υγείας στη χώρα μας έχει εθνικό χαρακτήρα
και πολλαπλά οφέλη με αναπτυξιακό πρόσημο»

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ρα για λίγες ώρες το Μόντρεαλ για
την υπογραφή της συμφωνίας αφού
ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η διημερίδα για τον τουρισμό υγείας, που
διοργάνωσαν ο ΙΣΑ και η ΚΕΔΕ στο
Σικάγο των ΗΠΑ.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος
του ΙΣΑ τόνισε τα εξής:
«Σε συνέχεια των δράσεων που
έχουμε ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό τη δημιουργία ενός
διεθνούς πλαισίου για την ανάπτυξη
του Τουρισμού Υγείας στη χώρα μας,
υπογράψαμε με την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος του Μόντρεαλ μία σημαντική συμφωνία. O Ιατρικός Τουρισμός αποτελεί έναν νέο σημαντικό
πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα, που
προέρχεται μέσα από το ιατρικό μας
δυναμικό.
Η Ελλάδα διαθέτει επιστήμονες
υψηλού επιπέδου, ενώ οι ιατρικές
υπηρεσίες έχουν από τις πιο υψηλές
προδιαγραφές παγκοσμίως. Τη σημαντική αυτή δυναμική η χώρα μας
μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει,
δημιουργώντας ελκυστικές παροχές
υγείας, με στόχο να φέρουμε όλο και
περισσότερους ασθενείς στη χώρα
του Ιπποκράτη. Η πρωτοβουλία μας
να ενισχύσουμε τον Τουρισμό Υγείας
στη χώρα μας έχει εθνικό χαρακτήρα
και πολλαπλά οφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες. Θα συνεχίσουμε την
προσπάθεια με την ίδια θέρμη.
Παράλληλα η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί το επιστέγασμα
μίας πολύ γόνιμης συνεργασίας που
έχουμε ξεκινήσει με την Ελληνική
Κοινότητα Μείζονος του Μόντρεαλ,
η οποία επιτελεί σημαντικό έργο κυρίως σε ότι έχει σχέση με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσα
από τα σχολεία. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλη την ομογένεια».

Ενημέρωση των Γιατρών
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Ο σημαντικός ρόλος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου
Ελλήνων Ιατρών στην εκπαίδευση των επιστημόνων
της χώρας μας παρουσιάστηκε στη διημερίδα για τον
Τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα που διοργάνωσε ο ΙΣΑ και η
ΚΕΔΕ, στο Σικάγο των ΗΠΑ, στις 28 και 29 Απριλίου 2017

Ν

έους ορίζοντες ανοίγει το
Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών, στην εκπαίδευση των επιστημόνων της χώρας μας,
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διημερίδα για τον
Τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα που
διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στο Σικάγο των ΗΠΑ,
στις 28 και 29 Απριλίου 2017.
Οι εργασίες της δεύτερη ημέρας
έκλεισαν με Συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησαν στα Ελληνικά και
Αμερικάνικα Μέσα Ενημέρωσης, ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής
και ο πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ
Γιώργος Πατούλης ,οι οποίοι τόνισαν
την ανάγκη να υπάρξουν θεσμικές
παρεμβάσεις, για την στήριξη του
τουρισμού υγείας στη χώρα μας.
Ειδικότερα ο κος Κουρουμπλής επεσήμανε ότι θα συνεργαστεί με τα
συναρμόδια υπουργεία Υγείας και
Τουρισμού, για να δημιουργηθεί το
πλαίσιο που θα διασφαλίζει τις υψηλές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα αξιοποιεί στο
έπακρο τις σημαντικές δυνατότητες
της χώρα μας, σε αυτόν τον τομέα.
«Θα διασφαλίσουμε ότι η νησιωτική
Ελλάδα θα παίξει κεντρικό ρόλο δημιουργώντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να επενδύσουν σε διάφορους τομείς, όπως
για παράδειγμα το medical sailing
κ.τ.λ.», επεσήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης χαρακτήρισε τη νη-
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Ο  Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της βράβευσής του από  την
Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Σικάγου δήλωσε:
«Ενώνουμε τους Έλληνες επιστήμονες ανά τον κόσμο
και χτίζουμε  «γέφυρες» επιστήμης»

σιωτική Ελλάδα «υπέργεια πετρελαιοπηγή» της χώρα μας και τόνισε ότι
ο ιατρικός κόσμος και η αυτοδιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους και θα
συμβάλλουν στην προσπάθεια να διαδραματίσουν τα νησιά μας κεντρικό ρόλο στον τουρισμό υγείας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΙΣΑ
παρουσίασε τη δράση του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών,
στον τομέα της εκπαίδευσης.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε τα
εξής:
« Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων
Ιατρών που αποτελεί τη συνένωση
των δυνάμεων των Ελλήνων επιστημόνων, θα παίξει σημαντικό ρόλο
στον τομέα της εκπαίδευσης και της
προαγωγής της επιστήμης. Στόχος
μας είναι αφενός να αναδειχθεί η
Ελλάδα σε λίκνο της εκπαίδευσης,
προσελκύοντας επιστήμονες από
όλο τον κόσμο και αφετέρου να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιστήμο-

νες που επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν στα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα
του κόσμου, στα οποία διαπρέπουν
Έλληνες γιατροί. Ενώνουμε τους Έλληνες επιστήμονες ανά τον κόσμο
και χτίζουμε «γέφυρες» επιστήμης».
Σημειώνεται ότι ο κος Πατούλης,
βραβεύτηκε για το κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο, από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Σικάγου, παρουσία του Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ιάκωβου,
της Γενικής Προξένου Πολυξένης
Πετροπούλου και πλήθος ομογενών,
στο πλαίσιο της καθιερωμένης μεγάλης εκδήλωσης της ομογένειας επ’
αφορμής του εορτασμού της 25ης
Μαρτίου.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόταση-υποστήριξη των καταναλωτών
παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
σε παρέμβασή του στην ημερίδα για τα κόκκινα δάνεια
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Τ

ην πεποίθηση ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση δεν είναι μέρος
του προβλήματος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και νοικοκυριών εξαιτίας της «έκρηξης» των
κόκκινων δανείων, αλλά μπορεί να
συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυσή του, εξέφρασε ο Πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης σε παρέμβασή του
στη σχετική ημερίδα που διοργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.
Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ. Πατούλης διατύπωσε συγκεκριμένη πρόταση με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών, μέσα από συνέργειες
σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή
επιμελητήριων αλλά και καταναλωτικών οργανώσεων.
Ειδικότερα πρότεινε τα κατά τόπους
επιμελητήρια, σε συνεργασία με
τους δήμους και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να δημιουργήσουν τοπικούς
υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Οι
μηχανισμοί αυτοί, όπως ανέφερε,
«ως πρώτο μέλημα θα έχουν να υποστηρίξουν νομικά, γραφειοκρατικά, ψυχολογικά, κοινωνικά όλες τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά του
τόπου τους που κινδυνεύουν από
τα κόκκινα δάνεια. Μεσοπρόθεσμα
όμως οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να μετεξελιχθούν σε ένα τοπικό
αναπτυξιακό εργαλείο που θα διαχέει την πληροφορία, θα αναδεικνύει
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, θα
αποκαλύπτει ευκαιρίες στην παραγωγή, στην αγορά, στην καινοτομία,
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
θα δημιουργεί συνέργειες και θα
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Γ. Πατούλης: «Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση δεν είναι μέρος
του προβλήματος αλλά μέρος
της επίλυσής του.
Το κλειδί είναι να περάσουμε από
το συγκεντρωτικό κράτος στην
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων»

προωθεί και θα προβάλει το brand
name της περιοχής. Παράλληλα,
ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να
συμβάλλει στην καλύτερη και πιο
αποτελεσματική πληροφόρηση του
Υπουργείου, για θέματα εφαρμογής
των πολιτικών του».
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ διατύπωσε την
εκτίμηση πως τα αποτελέσματα από
την εφαρμογή του συγκεκριμένου
μηχανισμού θα είναι εντυπωσιακά και
πρόσθεσε ότι ως αντικείμενο θα μπορούσε άμεσα να ενταχθεί, αφού ούτως
ή άλλως είναι στις επιλέξιμες δαπάνες
ως υποστηρικτικός μηχανισμός, στην
«τεχνική βοήθεια» του ΕΣΠΑ.
Σχολιάζοντας το μύθο που διατηρείται πως τα κόκκινα δάνεια δεσπόζουν στα οικονομικά των δήμων, ο
Πρόεδρος του ΙΣΑ έκανε λόγο για
«πολιτικές υστεροβουλίες» και πρόσθεσε πως η διάψευση έρχεται από
τα στοιχεία τόσο της EUROSTAT όσο
και όλων των διεθνών οργανισμών,
σύμφωνα με τα οποία οι δανειακές
υποχρεώσεις των Ελληνικών δήμων
σήμερα είναι λιγότερες του 0,5% του
δημοσιονομικού χρέους της χώρας.
«Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς
το 0,5% ευθύνεται για το υπόλοιπο

99,5%;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης.
Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως η ουσιαστική ρίζα όλων των προβλημάτων
που φρενάρουν την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας είναι ότι η Ελλάδα
είναι ένα από τα πιο συγκεντρωτικά
κράτη της Ευρώπης. «Για αυτό εμείς
επιμένουμε ότι η αποκέντρωση αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο και ευτυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς. Όλες
οι διεθνείς μελέτες επιβεβαιώνουν
αυτή μας τη θέση» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του
εξέφρασε την εκτίμηση πως στο
θέμα των κόκκινων δανείων η πολιτική πρέπει να είναι επιθετική διευκρινίζοντας πως «δεν πρέπει απλώς
να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων που οι περισσότεροι, χωρίς
δική τους ευθύνη, βρέθηκαν σε αυτή
τη θέση. Θα πρέπει να αναπτύξουμε εκείνες τις επιθετικές πολιτικές
που θα μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Όταν λέμε ανάπτυξη τι εννοούμε; Επενδύσεις. Και για να γίνουν
επενδύσεις πριν από όλα χρειάζεται
δανεισμός. Προφανώς υγιής και όχι
«κόκκινος».
Ενημέρωση των Γιατρών
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Η ανάγκη να ληφθούν μέτρα, για την προστασία από την
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τονίστηκε στο πλαίσιο
ημερίδας που διοργάνωσε ο ΙΣΑ, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ

Η

ανάγκη να ληφθούν μέτρα,
για την προστασία από την
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τονίστηκε στο πλαίσιο μιας
ενδιαφέρουσας ημερίδας, με θέμα
«Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία και οι
Πιθανές Επιπτώσεις της στην Υγεία»
που διοργάνωσε ο ΙΣΑ, το Σάββατο
1η Απριλίου 2017, υπό την αιγίδα της
ΚΕΔΕ.
Εισηγήσεις για το θέμα έκαναν ο Δρ.
Θεόδωρος Μέτσης, Μηχανολόγος
Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, η Δρ. Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδη, χημικός, πρόεδρος της Επιτροπής Κύπρου, για την Προστασία του
περιβάλλοντος και της Υγείας των
Παιδιών, ο Στυλιανός Ζηνέλης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Κεφαλονιάς – Ιθάκης,
ο Λουκάς Μαργαρίτης, καθηγητής
Ραδιοβιολογίας, τμήμα Βιολογίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και η Μαρία Φλουράκη, δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια.
Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο
επίτιμος πρόεδρος του ΙΣΑ, Σωτήρης
Ρηγάκης.
Σύμφωνα με τους ομιλητές, η επιστολή διαμαρτυρίας 220 επιστημόνων διεθνούς κύρους προς τον ΟΗΕ
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα σημερινά επίπεδα ακτινοβολίας το 2015, τα αποτελέσματα
του ερευνητικού προγράμματος NTP
(National Toxicology Program) που
δημοσιεύτηκαν το 2016, -στo οποίο
αναφέρεται αύξηση εγκεφαλικών
όγκων και σβαννωμάτων καρδιάς σε
πειραματόζωα-, η αυξανόμενη συμπτωματολογία Ηλεκτρικής Υπερευαισθησίας, σε σημαντικό ποσοστό
του πληθυσμού, από την έκθεσή του
στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η μεγάλη άνοδος του αυτισμού,
καθώς και η πρωτοβουλία αρκετών
κρατών να μειώσουν δραστικά τα
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επιτρεπτά όρια ακτινοβολίας ( Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία, Πολωνία, Βουλγαρία, Σλοβενία), επιτάσσουν μια πιο
προσεκτική και ενδελεχή εξέταση
των επιπτώσεων από την κατάχρηση
της ασύρματης επικοινωνίας.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ανέφερε τα
εξής:
«Ο ΙΣΑ ως θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία ανοιχτή συζήτηση, για
την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία
και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτής, στην Δημόσια Υγεία. Η πολιτεία
οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για να προστατέψει τους πολίτες ακολουθώντας το παράδειγμα
άλλων χωρών, όπου το πλαίσιο έχει
γίνει πιο αυστηρό. Πρέπει όμως και ο

κάθε χρήστης αυτών των συσκευών,
να σέβεται τους κανόνες προστασίας
και να μην κάνει κατάχρηση. Οφείλουμε μέσα από την αυτοδιοίκηση
και τους ιατρικούς συλλόγους να
δούμε που συγκλίνουν οι βέλτιστες
πρακτικές ,οι οποίες ισχύουν στις
άλλες χώρες και να τις εφαρμόσουμε
προς όφελος των πολιτών. Πρόκειται
για ένα θέμα ανοιχτό που παρακολουθούμε στενά προκειμένου να κάνουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις.».
Στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάστηκε το υπόμνημα του κ. Μαργαρίτη προς τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης Ν. Παπά, στο οποίο
αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι
επιδράσεις στην υγεία, από τις ακτινοβολίες της ασύρματης τεχνολοΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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γίας, περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο, για εμφάνιση
καρκίνου, κυτταρικού στρες,
αύξηση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών, γενετικές βλάβες δομικές και λειτουργικές
αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος ,διαταραχές
των λειτουργιών μάθησης και
μνήμης. Επίσης άμεσες επιπτώσεις με το μορφή πονοκεφάλων, έλλειψης συγκέντρωσης, αϋπνίες, διαταραχές
μνήμης, μείωση ανοσοποιητικού συστήματος αλλεργίες
κ.τ.λ. αποτελούν καθημερινά
συμπτώματα, στους διαμένοντας πλησίον των κεραιών».
Από την πλευρά του ο Δρ Μέτσης
επεσήμανε ότι ερευνητικά ιδρύματα,
ακαδημαϊκοί και αξιόλογοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα επίπεδα
ακτινοβολίας που καταγράφονται
σήμερα μέσα στον αστικό ιστό δεν είναι ασφαλή. «Τα πορίσματα μελετών
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου,
για τα αρνητικά συμπτώματα στην
υγεία, με έμφαση στο σύνδρομο της
Ηλεκτρομαγνητικής υπερευαισθησίας που σε κάποιες χώρες έχει πάρει
μορφή επιδημίας», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης πρόσθεσε ότι νέες
εφαρμογές, όπως η τεχνολογία του
5G και οι έξυπνοι μετρητές που θα
αντικαταστήσουν τους αναλογικούς
μετρητές της ΔΕΗ, θα αυξήσουν την
ακτινοβολία και θα επηρεάσουν την
καθημερινότητα μας.
Την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προστασίας για τα παιδιά τόνισε η Δρ. Σ.
Μιχαηλίδη, η οποία παρουσίασε τις
πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Κυπριακή κυβέρνηση, για την προστασία των παιδιών καθώς και μελέτες
που ρητά αντιτίθενται στην χρήση
της ασύρματης επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά συστήματα των σχολείων καθώς και στην έκθεση των μαθητών ειδικά στην νηπιακή και την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τους ομιλητές πολλές

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

επιστημονικές μελέτες και πορίσματα Ιδρυμάτων συστήνουν πιο προσεκτική και ελεγχόμενη έκθεση στην
ακτινοβολία και προτείνουν μεταξύ
άλλων τα εξής:
1)Να αναθεωρηθεί η νομοθεσία και
να τροποποιηθούν τα όρια έκθεσης,
με βάση τα νέα βιολογικά δεδομένα,
κατά το πρότυπο άλλων χωρών
2)Να ληφθούν μέτρα, για τη μείωση
της έκθεσης των παιδιών. Να γίνεται
χρήση ενσύρματου δικτύου, στα νηπιαγωγεία, σχολεία κ.α.
3) Η χορήγηση αδειών να μην περιλαμβάνει τοποθέτηση κεραιών,
κοντά σε σχολεία, ημερήσια κέντρα
φροντίδας, γηροκομεία, νοσοκομεία
ή άλλα κτίρια όπου ευαίσθητες ομάδες ανθρώπων μένουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Με βάση τα συμπεράσματα της ημερίδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,
εξέδωσε τους κανόνες ασφαλούς
χρήσης, της ασύρματης επικοινωνίας που συνίστανται στα εξής:
• Χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο λογικά και για σύντομα τηλεφωνήματα.
• Παιδιά κάτω των 14 ετών καλό είναι να μην χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα.

• Μην βάζεις το κινητό σε επαφή με
το κεφάλι σου.
• Μην κάνεις χρήση κινητού στο αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο ή ανελκυστήρα.
• Μην κάνεις χρήση κινητού όταν
υπάρχουν μικρά παιδιά, ή έγκυες γυναίκες γύρω σου.
• Κράτησε το κινητό μακριά από το
σώμα σου.
• Όταν κάνεις χρήση κινητού κράτα
απόσταση από άλλους.
• Μην τοποθετείς το κινητό στην
τσέπη σου.
• Την νύχτα κλείνε πάντα το κινητό
σου και απενεργοποίησε το Wi Fi.
• Μην παίζεις παιχνίδια στο κινητό
τηλέφωνο on-line, βάλτο σε airplane
mode
• Η χρήση “hands free” είναι προτιμότερη αλλά και εκεί μπορεί να
υπάρξει ακτινοβολία.
• Ασύρματα LAN (Wi FI) μπορούν να
σε εκθέσουν σε ακτινοβολία μικροκυμάτων.
• Περιόρισε το Wi Fi και κάνε χρήση
σταθερής - ενσύρματης σύνδεσης.
• Όταν το σήμα που δέχεσαι είναι
κακό μην τηλεφωνείς.
• Αν έχεις πρόσβαση σε σταθερή
γραμμή, κάνε χρήση αυτής κατά
προτεραιότητα
• Απενεργοποίησε επιλογές Wi Fi,
Bluetooth, και Data, όταν δεν χρησιμοποιούνται
Ενημέρωση των Γιατρών
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Χρονική ισχύς ασφαλιστικών ενημεροτήτων για την
πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιατρών

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τις
τελευταίες ημέρες έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από ιατρούς
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι
οποίες αφορούν την χρονική ισχύ της
ασφαλιστικής
ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι
συγκεκριμένες ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν ζητηθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ
για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
του , οι οποίες οφειλές αφορούν τα έτη
προ του 2012, καθώς και την καταβολή
του υπολοίπου 10%., που αφορά επισκέψεις 2012-2015. Η αρμόδια υπηρεσία του
νέου ασφαλιστικού φορέα Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.), με ανακοίνωσή της ενημερώ-

νει ότι η ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ενημερότητας θα συμπίπτει με
την ημερομηνία λήξης προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (π.χ.
σήμερα δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα με ημερομηνία λήξης την 30/04/2017).
Πλην όμως, οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν αποδέχονται ασφαλιστικές
ενημερότητες, οι οποίες έχουν χρονική
ισχύ μικρότερη των είκοσι (20) ημερών,
με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σύγχυση και δυσκολία στην προσκόμιση των
ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
Είναι πλέον κατανοητό ότι ο ιατρός είναι
έρμαιο μιας απίστευτης γραφειοκρατίας
και αυθαίρετης ερμηνείας του νόμου

ανάμεσα σε έναν ασφαλιστικό φορέα
(Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος δεν δύναται να λειτουργήσει κανονικά, και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ,
ο οποίος θέτει συνεχώς αναχώματα στην
εξόφληση παλαιότερων οφειλών.
Τέλος δια της παρούσης επιστολής μας,
επιθυμούμε να ενημερωθούμε αφενός
από τον ΕΦΚΑ (τομέα πρώην ΤΣΑΥ), δυνάμει ποιας διάταξης προβαίνουν στην
έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας με
συγκεκριμένη και τόσο σύντομη χρονική ισχύ, καθώς και αφετέρου να πληροφορηθούμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εδράζεται η άρνηση του να δεχθεί ασφαλιστικές ενημερότητες με χρονική ισχύ
μικρότερης των είκοσι ( 20 ) ημερών.

Καμία εξασφάλιση για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες αφορούν παροχή
υπηρεσιών πριν την 31.12.2012

Σ

ε απάντηση της εξώδικης διαμαρτυρίας του ΙΣΑ ο Πρόεδρος του
ΕΟΠΥΥ κ. Σ. Μπερσίμης απαντά
την 27/4/2017 ότι οι Φ.Κ.Α. πλην των περιπτώσεων του ΟΠΑΔ, του Οίκου Ναύτου και του ΤΑΠ-ΟΤΕ, παραμένουν υπόχρεοι για την εκκαθάριση και διεκπεραίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους,
ως διαμορφώθηκαν μέχρι 31.12.2012.
Συνακόλουθα η αποπληρωμή μέχρι
30.6.2017 των παρόχων για υπηρεσίες προς τους φορείς ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ,
ΤΣΑΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΗΣΑΠ, Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.
τελεί σε συνάρτηση της έγκαιρης απο-

στολής στον ΕΟΠΥΥ των απαιτούμενων
στοιχείων από τους Φ.Κ.Α., άλλως οι εναπομείνασες υποχρεώσεις θα βαρύνουν
τον οικείο φορέα.
Στο σημείο αυτό ο ΙΣΑ διευκρινίζει προς
όλα τα μέλη του ότι, αν και δεν κατονομάζεται ο οικείος φορέας, ο οποίος και θα
βαρύνεται με τις εναπομείνασες υποχρεώσεις, αυτός δεν είναι άλλος από τον ΕΦΚΑ!
Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό από
την απάντηση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των
ανωτέρω αναφερόμενων φορέων είναι
αμφίβολο αν θα πληρωθούν παρά την

υφιστάμενη νομική υποχρέωση.
Το Δ.Σ. του ΙΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη την
ανωτέρω απάντηση, φέρει την υποχρέωση να ενημερώσει τα μέλη του, που
έχουν απαιτήσεις απέναντι στους Φ.Κ.Α.
πλην των περιπτώσεων του ΟΠΑΔ, του
Οίκου Ναύτου και του ΤΑΠ-ΟΤΕ, ότι θα
πρέπει να ενεργήσουν ατομικά, προβαίνοντας στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες, για την εξασφάλιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους που αφορούν τα έτη
πριν την 31.12.2012. Οι υπηρεσίες του
ΙΣΑ θα συνδράμουν κατά το δυνατόν τα
μέλη του.

Νέα γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων δικαιώνει τη θέση του ΙΣΑ για τη μη
ανάρτηση των ονομάτων των ιατρών που συμμετέχουν σε
επιστημονικά συνέδρια

Μ

ε την 7/2017 απόφασή της η
Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων απέρριψε την αίτηση θεραπείας του ΕΟΦ κατά της 5/2016
απόφασής της που εκδόθηκε μετά από
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αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Για δεύτερη φορά η Αρχή εμμένοντας
στην απόφασή της δικαιώνει τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών και τις θέσεις του επί
του θέματος.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει να μάχεται για την περιφρούρηση της
αξιοπρέπειας, του κύρους και της αξίας
των ιατρών μελών του, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες για όλους συγκυρίες.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Ο Ι.Σ.Α. καταγγέλλει τη νέα φοροεισπρακτική λαίλαπα,
μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών
εισφορών που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές
Δεν έχει τέλος ο εμπαιγμός και οι ψεύτικες υποσχέσεις

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει το νέο «χτύπημα» της
κυβέρνησης στους επιστήμονες
και στους ελευθεροεπαγγελματίες, καθώς με το νέο τρόπο υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών δημεύει ένα
ακόμα ποσοστό του εισοδήματος που
τους έχει απομείνει, από την φοροεισπρακτική λαίλαπα που έχει επιβάλει
και τους οδηγεί στην επαγγελματική και
οικονομική εξαθλίωση.
Η κυβέρνηση έχει προσυπογράψει με
τους δανειστές τη γενοκτονία των ελλήνων επιστημόνων και ελευθεροεπαγγελματιών και έχει παραδώσει την υγεία του
ελληνικού λαού, στα μεγάλα καρτέλ των
οποίων τα συμφέροντα εξυπηρετεί.
Ειδικότερα στη νέα συμφωνία με τους
δανειστές, αποφασίσθηκε ότι στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών
δεν πρόκειται να εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου
χρόνου. Δηλαδή ουσιαστικά ο ελευθεροεπαγγελματίας θα… φορολογηθεί για
τις ασφαλιστικές του εισφορές!

• Γ. Πατούλης: Ζητούμε να γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση
του Π.Ι.Σ. και καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε εγρήγορση
Αυτό θα έχει μια δραματική επιβάρυνση
στο εισόδημα των ελευθεροεπαγγελματιών κατά τουλάχιστον 30 %.
Για παράδειγμα για ετήσια εισοδήματα
των 20.000 ευρώ, η επιβάρυνση για το
2018 θα είναι 987 ευρώ και από το 2019
και μετά 1.915. Ενώ για εισοδήματα
30.000 ευρώ, η επιβάρυνση για το 2018
θα είναι 1.480 ενώ από το 2019 και μετά
θα φτάσει στις 2.873 ευρώ.
«Η παράλογη αυτή ρύθμιση όχι μόνο
αναδεικνύει την προχειρότητα και την
ανικανότητα όσων την επινόησαν αλλά
αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση εκτελεί
συμβόλαια θανάτου του επιστημονικού
δυναμικού της χώρας, προς όφελος των
μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Την
ώρα που το υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό μας θα οδηγεί στη μετανάστευση, η υγεία του ελληνικού λαού θα
παραδοθεί στα καρτέλ», σχολίασε ο πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης.

Σημειώνεται ότι το κύριο επιχείρημα του
πρώην υπουργού Εργασίας κ. Κατρούγκαλου κατά τη συνάντηση με το Δ.Σ. του
Ι.Σ.Α., στις 25 Ιανουαρίου 2016, στη διάρκεια της κατάληψης του Υπουργείου από
τον Ι.Σ.Α., ήταν το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από το εισόδημα! Ένα χρόνο μετά κατάφεραν να διαψεύσουν με το πλέον απροκάλυπτο τρόπο
τον εαυτό τους. Δυστυχώς δεν έχει τέλος ο
εμπαιγμός και οι ψεύτικες υποσχέσεις.
Ο Ι.Σ.Α. ζητά από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο να συγκαλέσει άμεσα έκτακτη
Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθεί όλος ο ιατρικός κόσμος για τις
επιπτώσεις της νέας φοροεισπρακτικής
λαίλαπας και να αποφασισθούν οι τρόποι αντίστασης.
Καλούμε σε εγρήγορση και συστράτευση τους επιστήμονες και τους ελευθεροεπαγγελματίες της χώρας που απειλούνται με αφανισμό.

Ασφαλιστικές εισφορές ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών
στον ΕΦΚΑ και καθυστέρηση πληρωμής ληξιπρόθεσμων
οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ και φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Μ

άχη ενάντια στο ληστρικό νέο
ασφαλιστικό και φορολογικό
σύστημα πρόκειται να δώσει ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος να
προτίθεται να εξαντλήσει όλα τα μέσα προκειμένου να μην εφαρμοστούν τα ειδεχθή
μέτρα που θα οδηγήσουν στην εξαθλίωση
τον επιστημονικό κόσμο της χώρας.
Ειδικότερα το Δ Σ του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της
σημερινής συνεδρίασής του εξέφρασε
για άλλη μια φορά την αγανάκτησή του
για το νέο σύστημα που οδηγεί σε άμεση
δήμευση του εισοδήματος των γιατρών
σε ποσοστό που ξεπερνά το 75% και
αποφάσισε ομοφώνως αφενός να χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου την
κατά μέτωπο σύγκρουση με όσους συνυπογράφουν την θανατική καταδίκη του
επιστημονικού κόσμου της χώρας και
προτίθενται να παραδώσουν την υγεία
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης μίλησε για ιστορικές στιγμές και αναφέρθηκε στο χρέος που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να δώσει μάχη
για ν αποτρέψει την καταστροφή του
επιστημόνων και κατά επέκταση του
ασφαλιστικού και υγειονομικού συστήματος της χώρας. Ειδικότερα ο κ.
Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ βρίσκεται θα δώσει μάχη για να
αποτρέψει τη εφαρμογή αυτού του κοινωνικά ανάλγητου ασφαλιστικού και
φορολογικού συστήματος που οδηγεί
στην επαγγελματική και οικονομική εξόντωση τους ασφαλισμένους ενώ απειλεί
την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Η εφαρμογή των μέτρων θα
οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο
κλείσιμο της πλειοψηφίας των ιατρείων
και ειδικά των νεότερων επιστημόνων

οι οποίοι βάλλονται περισσότερο. Θα
εξαντλήσουμε όλα τα μέσα για να μην
επιτρέψουμε την καταστροφή του επιστημονικού κόσμου της χώρας και την
παράδοση της υγείας στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.»
Ο ΙΣΑ αποφάσισε την κλιμάκωση των
ενεργειών και των παρεμβάσεών του το
επόμενο χρονικό διάστημα και μεταξύ
των άλλων προγραμματίζει τα εξής:
• Προετοιμάζει σειρά ένδικων παρεμβάσεων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Καλεί τους εκπροσώπους των επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων
και των φορέων σε έκτακτη συγκέντρωση στα γραφεία του ΙΣΑ ,στις 25-1-2017
• Θα διοργανώσει μεγάλη πανιατρική
συγκέντρωση σε κεντρικό ξενοδοχείο
,στις 4/2/2017 στο πλαίσιο της οποία θα
ληφθούν αποφάσεις για τις περαιτέρω
κινήσεις.
Ενημέρωση των Γιατρών
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Σ

την επαγγελματική εξόντωση
και στην οικονομική εξαθλίωση, οδηγεί ο νέος ασφαλιστικός και φορολογικός νόμος τους
ελευθεροεπαγγελματίες και τους συνταξιούχους ενώ συγχρόνως απειλεί
την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών
ταμείων και υποθηκεύει το μέλλον
των επόμενων γενεών.
Οι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην πανιατρική συγκέντρωση
-ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών ,με θέμα «Ασφαλιστικός –
φορολογικός νόμος ,οι συνέπειές του
για τους γιατρούς», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 4
Φεβρουαρίου 2017, στο ξενοδοχείο
Τιτάνια, μίλησαν για ένα πρόχειρο
και ανεφάρμοστο ανθρωποκτόνο
νομοθέτημα, για το οποίο εγείρονται
σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στα ένδικα μέσα που θα
χρησιμοποιηθούν .
Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα δεκάδες
γιατροί καθώς και πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων ,Επιστημονικών Ενώσεων και Επαγγελματικών Φορέων
που παρακολούθησαν την ημερίδα
εξέφρασαν την αγανάκτησή τους,
για το νέο σύστημα που με αυταρχισμό δημεύει το εισόδημα του επιστημονικού κόσμου και τινάζει στον
αέρα τις συντάξεις του.
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε
ο πρόεδρος του ΙΣΑ κος Γ. Πατούλης, ο οποίος διευκρίνισε ότι θα εξαντληθούν όλα τα μέσα προκειμένου
να μην εφαρμοστεί αυτός ο άδικος
και κοινωνικά ανάλγητος νόμος που
επιβαρύνει όλους τους Έλληνες και
ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους ενώ
κηρύττει τον πόλεμο στους νέους
οδηγώντας τους στην ξενιτιά.
Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε τα εξής:
«Πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα που
να κατανέμει τόσο ανισοβαρώς τα
βάρη, μεταφέροντας το πρόβλημα
στις επόμενες γενεές. Καλούμε όλο
τον επιστημονικό κόσμο να συστρατευτεί ενάντια στα ειδεχθή αυτά μέτρα και ζητούμε από τα πολιτικά κόμ-
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ματα να πάρουν σαφή θέση καθώς
υποθηκεύεται το μέλλον ολόκληρων
γενεών. Ζούμε ιστορικές στιγμές και
όλοι έχουν χρέος να αναλάβουν τις
ευθύνες τους».
Από την πλευρά του ο κος Γιώργος
Ρωμανιάς οικονομολόγος τ. Γεν.
Γραμματέας Κοιν. Ασφαλίσεων, στην
ομιλία του με θέμα « Το καθεστώς
συνταξιοδότησης των γιατρών με τη
νέα νομοθεσία», επεσήμανε ότι από

κατάρρευση. Πρόκειται για ένα εκ
προμελέτης έγκλημα κατά των συνταξιούχων και του ελληνικού λαού
»,τόνισε.
Στις «συντάξεις και στις νέες εισφορές των γιατρών», αναφέρθηκε ο
κος Διονύσιος Τεμπονέρας Δικηγόρος - Εργατολόγος, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι από το νέο
σύστημα πλήττονται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι χήρες

τις 16 Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουν
ψηφιστεί εννέα νόμοι για το συνταξιοδοτικό που αλληλοαναιρούνται.
«Είναι η πρώτη φορά που ψηφίζεται
ένας νόμος, τόσο μεγάλης σημασίας,
χωρίς να έχει γίνει αναλογιστική μελέτη. Το νέο σύστημα που ξεκινά με
έλλειμμα 1 δις, δημιουργεί τεράστια
αβεβαιότητα και κοινωνική ασφυξία
ενώ δυναμιτίζει τις συντάξεις χωρίς
καμία προοπτική. Πρόκειται για ένα
πρόχειρο και θνησιγενές μόρφωμα,
το οποίο δεν προβλέπει μεταξύ άλλων τι θα συμβεί μετά το 2018.»
Στη συνέχεια ο κος Αλέξης Μητρόπουλος καθηγητής Εργατικού Δικαίου έκανε εισήγηση με θέμα την
«Κρίση του ασφαλιστικού συστήματος» και παρουσίασε τις αιτίες καθώς
και προτάσεις για την υπέρβασή της.
«Τα χρόνια του μνημονίου οι συνταξιούχοι έχασαν περισσότερα από 48
δις .Ουσιαστικά μετακυλίθηκε η κρίση στους συνταξιούχους και στους
ασφαλισμένους ,την ώρα που το συνταξιοδοτικό σύστημα οδηγείται σε

και τα άτομα με αναπηρία.« Ένα από
τα μεγάλα μειονεκτήματα του νέου
νόμου είναι ότι οι συντάξεις για τα
άτομα με αναπηρία είναι πενιχρές
ενώ θεσπίζει ως όριο ηλικίας το
55ο έτος για τις συντάξεις χηρείας
.Το νέο σύστημα στηρίζεται κυρίως
στην αύξηση των εισφορών για τους
αυτοαπασχολούμενους και ελευθεροεπαγγελματίες καθώς και στην
αναπροσαρμογή των νέων συντάξεων’’, τόνισε ο κ. Τεμπονέρας
Από την πλευρά της, η Νομικός Σύμβουλος του ΙΣΑ κυρία Ελένη Παπαευαγγέλου μίλησε για τη νομική
αντιμετώπιση του ασφαλιστικού ζητήματος και αναφέρθηκε στα ένδικα
μέσα, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο ΙΣΑ.
«Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη αποτελεί πρόκριμα
για την νομιμότητα .Επίσης εγείρονται ζητήματα συνταγματικότητας
των ρυθμίσεων τα οποία αφορούν
την αρχή της αναλογικότητας ,την
επαγγελματική ελευθερία ,την πρόΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Συστράτευση όλων των επιστημόνων ενάντια
στον ανεφάρμοστο και ανθρωποκτόνο νέο
ασφαλιστικό –φορολογικό νόμο αποφασίσθηκε
στην πανιατρική συγκέντρωση – ημερίδα του ΙΣΑ
• Εγείρονται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων τα οποία θα
αξιοποιηθούν στα ένδικα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ΙΣΑ.

σβαση στην επαγγελματική δραστηριότητα και την αρχή της ισότητας»,
επεσήμανε η κ. Παπαευαγγέλου.
Ο φοροτεχνικός του ΙΣΑ κος Θεόδωρος Μπαρμπούρης , μίλησε για
το νέο φορολογικό καθεστώς των
γιατρών τονίζοντας ότι τα νέα μέτρα
έχουν στόχο κάθε ιατρό και κάθε
επιστήμονα αφού το ποσοστό της
άμεσης φορολογίας και της ασφαλιστικής εισφοράς ξεπερνάει το 60 %
του καθαρού εισοδήματος, το οποίο
ουσιαστικά σημαίνει δήμευση της
περιουσίας των ασφαλισμένων. Πρόκειται για τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες πλέον
χαρακτηρίζονται καθαρά φοροεισπρακτικού χαρακτήρα χωρίς καμία
απολύτως ανταποδοτικότητα».
Η συμμετοχή στην ημερίδα εκ μέρους του ιατρικού κόσμου ήταν μεγάλη καθώς δεκάδες γιατροί πήραν
το λόγο μετά τις ομιλίες διατύπωσαν
τις απορίες του και εξέφρασαν την
αγωνία τους.
Ενώ μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι
εξής:
Βλασταράκος Μ. Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Εξαδάκτυλος Α., Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ΠλαταΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

νησιώτης Ν., Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Πειραιά, Μαστοράκου Α.,
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Βερβεσός Δ., Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Πρόεδρος Ταμείου Νομικών, Κατσίκης Α.,
Πρόεδρος Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Μαυρίδης Δ., Α’ Αντιπρόεδρος
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Πατούλης Γ. Πρόεδρος Ι.Σ.Α.,
Μπιλιράκης Ε. Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Α.,
Πρόεδρος ΕΝΙΜΑΑ, Βασιλείου Α., Γενικός Γραμματέας Ι.Σ.Α., Πατσουράκος Φ., Ταμίας Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Πρόεδρος
ΕΕΚΕ, Πρόεδρος ΣΑ/ΣΣΑΣ, Τσούκαλος Ε. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Δατσέρης Ι.
Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Μαρίνος Γ. Μέλος
Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ, Ελευθερίου Γ., Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Προβατάς
Σ., Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Καλιαμπάκος
Σ. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Ζαφειράκης
Π., Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Ρέντης Α. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Καλλιάτσος Ι., Μέλος
Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Μυλωνάκη Δ. Μέλος Δ.Σ.
Ι.Σ.Α., Ρηγάκης Σ. επίτιμος Πρόεδρος
Ι.Σ.Α., Κασσάρας Γ., Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου Ι.Σ.Α., Χατζηπαναγιώτου Θ., Πρόεδρος ΠΟΣΙΠΥ,
Πρόεδρος ΣΕΙΠ, Πλακιώτης Α. Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Ένωσης Στρατιωτικών Ιατρών, Κρα-

μποβίτης Σ. Πρόεδρος ΠΕΕΒΙ, Υφαντίδης Α., Β’ Αντιπρόεδρος ΠΕΕΒΙ,
Γενικός Γραμματέας ΠΟΣΙΠΥ, Κουμάκης Κ. Αντιπρόεδρος ΕΕΛΙΑ, Λιανός
Δ., εκπρόσωπος ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥΠΕΔΥ, Νησιώτης Α., Αντιπρόεδρος
Ογκολογικής Εταιρείας, Λεονάρδου
Π., Μπουκουβάλας Ζ., εκπρόσωπος
της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής
Χειρουργικής, Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Ακτινολόγων-Απεικονιστών Ελλάδος, Τριανταφύλλου
Δ., Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής
Ένωσης Ακτινολόγων-Απεικονιστών
Ελλάδος, Σιώρας Η., Αντιπρόεδρος
ΕΙΝΑΠ, Νταλούκας Κ. Πρόεδρος της
Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών
Παιδιάτρων Αττικής, Γαβράς Π., Γενικός Γραμματέας ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ
Αττικής, Τομαράς Α. πρώην Μέλος
Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Λυμπερίδης Π. Πρόεδρος
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Τσαγρής Γ. Πρόεδρος
Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών,
Βαβουγιός Π., Πρόεδρος Συνταξιούχων Δημοσίου, Λουκόπουλος Κ.,
Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων ΟΤΕ, Μιλτιάδους Π.,
Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών Απόδοσης Πολιτικής Δικαιοσύνης
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επ’ αφορμής των
σημερινών δηλώσεων του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δεν θα
υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
άλλα θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των
ασθενών στις υπηρεσίες υγείας

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επ
αφορμής των σημερινών δηλώσεων του Πρωθυπουργού
κ. Αλέξη Τσίπρα τονίζει την ανάγκη να
θεσπιστεί ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας που δεν θα υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών αλλά θα διασφαλίζει την
απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών
στις υπηρεσίες υγείας αξιοποιώντας το
υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.
Είναι γεγονός ότι ο γενικός γιατρός έχει σημαντικό ρόλο στο πρωτοβάθμιο σύστημα
υγείας ως οικογενειακός γιατρός. Ωστόσο
ο ΙΣΑ εκφράζει την αντίθεσή του στο θεσμό των υποχρεωτικών παραπομπών από
τους οικογενειακούς γιατρούς καθώς θα
δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στην
πρόσβαση του ασθενή στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της

χώρας μας, το οποίο γίνεται ανάρπαστο
από τα υγειονομικά συστήματα των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.
Με νέο σύστημα δημιουργείται «υπεργιατρός» γενικός γιατρός, ο οποίος θα
έχει στην ευθύνη του 2.000 ασθενείς και
θα πρέπει για όλους αυτούς τους ασθενείς να ασκεί σχεδόν όλες μαζί τις ιατρικές ειδικότητες, ανεξαρτήτως της εκπαίδευσης του ή μη σε αυτές!
Η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη με τα
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τη
διεθνή ιατρική πρακτική ενώ θα οδηγήσει
στη μετανάστευση το υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.
Θεωρούμε επίσης επικίνδυνο το γεγονός ότι στο νέο σύστημα επιτρέπεται σε
φαρμακοποιούς να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις ενώ δίνεται η δυνατότητα
συνταγογράφησης ιατρικών εξετάσεων
σε μαίες. Την ώρα που στις υπόλοιπες

χώρες του κόσμου τηρείται ευλαβικά η
απαγόρευση της χορήγησης φαρμάκων
χωρίς ιατρική συνταγή, στη χώρα μας
θεσμοθετείται η τέλεση ακόμα και ιατρικών πράξεων από μη γιατρούς.
«Η μεταρρύθμιση στον υγειονομικό τομέα πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, στη βελτίωση της
ιατρικής αποτελεσματικότητας και της
οικονομικής αποδοτικότητας .Η δημιουργία συστήματος Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι μια μεταρρύθμιση
που έχει ανάγκη η χώρα. Ωστόσο είναι
λάθος να δημιουργηθεί ένα σύστημα
συγκεντρωτικό και κρατικοδίαιτο που
αποκλείει το αξιόμαχο ιατρικό δυναμικό
της χώρας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του για να μην
καταρρεύσει όταν τελειώσουν τα κοινοτικά κονδύλια», σχολίασε ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.

Ασφαλιστικές εισφορές ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών
στον ΕΦΚΑ και καθυστέρηση πληρωμής ληξιπρόθεσμων
οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ και φορείς κοινωνικής ασφάλισης
Προς τους αρχηγούς
όλων των κομμάτων
Αθήνα, 10/5/2017
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
ε σειρά πράξεων και παραλείψεων η κυβέρνηση οδηγεί
στην πλήρη φτωχοποίηση και
εξαφάνιση της μεσαίας τάξης, και ειδικότερα των επιστημόνων.
Ο ΙΣΑ σας καλεί με την παρούσα να τοποθετηθείτε:

Μ
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Α) Στο γεγονός ότι αιφνιδιαστικά πληροφορούμεθα ότι η κυβέρνηση έχει προσυπογράψει με τους δανειστές τη γενοκτονία των Ελλήνων επιστημόνων και
ελευθεροεπαγγελματιών, όπως αβίαστα
συνάγεται από το νέο «χτύπημα» με το
νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που οδηγεί στη δήμευση
ενός ακόμα ποσοστού του εισοδήματος
που τους έχει απομείνει, από την φοροεισπρακτική λαίλαπα που έχει επιβάλει,
οδηγώντας τους στην επαγγελματική

και οικονομική εξαθλίωση.
Και παράλληλα
Β) Στο γεγονός ότι είναι πλέον εμφανές ότι δεν υφίσταται καμία εξασφάλιση για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες
αφορούν παροχή υπηρεσιών πριν
την 31.12.2012 προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν
στον ΕΟΠΥΥ, πλην των περιπτώσεων
του ΟΠΑΔ, του Οίκου Ναύτου και του
ΤΑΠ-ΟΤΕ.
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Κρίνεται αναγκαία η ένταξη και των χρεών προς
τις τράπεζες στον εξωδικαστικό μηχανισμό
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με
ικανοποίηση έλαβε γνώση της
σχετικής διάταξης για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων, που συμπεριλήφθηκε στο
νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία οι
ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να
ενταχτούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις
του Νόμου ρυθμίζοντας τα χρέη προς
την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε προβεί
σε σειρά παρεμβάσεων, προκειμένου να
απαλειφθεί η εξαίρεση που είχε τεθεί
στο αρχικό σχέδιο νόμου, σύμφωνα με
την οποία οι ελεύθεροι επαγγελματίες
δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο σχετικό νόμο.
Είχαμε τονίσει ότι η εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών από το Νόμο με
το πρόσχημα ότι έχουν τη δυνατότητα
να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις

του Νόμου Κατσέλη, δεν ήταν βάσιμη
καθότι ο Νόμος Κατσέλη θέτει ιδιαιτέρως αυστηρές προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα εν τοις πράγμασι να μην μπορεί
να ενταχθεί μεγάλος αριθμός ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν μεν
βιώσιμες επιχειρήσεις, αλλά έχουν υπερχρεωθεί και θα είναι ζωτικής σημασίας η
ένταξη τους στον μηχανισμό.
Σύμφωνα με την διάταξη οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν πλέον
να απευθύνονται στην εφορία και στα
ασφαλιστικά ταμεία και να ρυθμίζουν
τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις αλλά
και να πετυχαίνουν ακόμη και «κούρεμα» προστίμων, κεφαλαίων ή ακόμη και
κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών
οι προϋποθέσεις για να ενταχθούν στη
ρύθμιση θα είναι οι ίδιοι όπως και στην
περίπτωση των επιχειρήσεων. Έτσι όσοι

οφείλουν έως 3.000 ευρώ θα μπορούν
αν ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36
δόσεις ενώ όσοι οφείλουν από 3.001 και
πάνω έως 120 δόσεις, με ελάχιστη πάντα
μηνιαία δόση τα 50 ευρώ.
Πλην όμως δεν γίνεται μνεία ως προς τα
χρέη προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα και
ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξει σχετική
πρόβλεψη και για τα συγκεκριμένα χρέη
καθότι σκοπός του Νόμου πρέπει να είναι η επίτευξη της απομείωσης χρεών
των βιώσιμων, πλην όμως υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη
ότι τα χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις Τράπεζες υπερβαίνουν κατά πολύ το ΑΕΠ της χώρας μας
και ως εκ τούτου η ρύθμιση των χρεών
αυτών θα συμβάλλει σημαντικά στην
προστασία των θέσεων εργασίας, στην
εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος
και στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Παρέμβαση του ΙΣΑ για την ένταξη των
ιατρών στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
επιχειρηματικών χρεών

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με
επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κο Δήμο Παπαδημητρίου έκανε παρέμβαση για το νομοσχέδιο που αφορά τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, την εφορία
και τα ασφαλιστικά ταμεία στο πλαίσιο
του εξωδικαστικού συμβιβασμού το
οποίο δόθηκε εχθές σε δημόσια διαβούλευση.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή
του ΙΣΑ «στο νόμο αυτό μπορούν να
υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό
προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις
20.000 ευρώ.
Η εξαίρεση όμως των ελεύθερων επαγγελματιών από το Νόμο με το πρόσχημα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ότι έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν
στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου
Κατσέλη, δεν είναι βάσιμη καθότι ο Νόμος Κατσέλη θέτει ιδιαιτέρως αυστηρές
προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα εν τοις
πράγμασι να μην μπορεί να ενταχθεί
μεγάλος αριθμός ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν μεν βιώσιμες
επιχειρήσεις, αλλά έχουν υπερχρεωθεί
και θα είναι ζωτικής σημασίας η ένταξη
τους στον μηχανισμό.
Επιπροσθέτως δεν υποβάλλεται αίτηση
υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου, σε
περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το ποσοστό 85%
των συνολικών απαιτήσεων κατά του
οφειλέτη. Το Ελληνικό Δημόσιο και οι
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται ως δύο πιστωτές.

Δηλαδή μια επιχείρηση που το 85% των
συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν
πιστωτή δεν μπορεί να υπαχθεί γεγονός
που αποκλείει τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων και ουσιαστικά τιμωρεί όσους
δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές
αλλά προσπαθούν να μην χρωστάνε σε
πολλούς πιστωτές .
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ο στόχος του νόμου πρέπει να είναι
η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας και όχι η επιβίωση
μόνο των επιχειρήσεων, με τις λιγότερες απαιτήσεις. Η πολιτεία οφείλει να
στηρίξει εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και όχι να τους οδηγεί
στην επαγγελματική και οικονομική
εξαθλίωση»
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Κ

οινό μέτωπο ενάντια στον
ανθρωποκτόνο ασφαλιστικόφορολογικό νόμο συγκροτούν οι υγειονομικοί όπως αποφασίσθηκε στα πλαίσια της πανυγειονομικής συγκέντρωσης που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,
με τη συμμετοχή Επιστημονικών
Ενώσεων και Φορέων, τη Δευτέρα 20
Φεβρουαρίου 2017, στο Ξενοδοχείο
PRESIDENT.
Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών
κλάδων εξέδωσαν ψήφισμα εναντίον του νόμου-ταφόπλακα για τους
επαγγελματίες και αποφάσισαν να
δώσουν ενωμένοι συλλογική μάχη
για την απόσυρσή του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από εμπειρογνώμονες
που συμμετείχαν στην εκδήλωση, το
άθροισμα φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών, για εισοδήματα που κυμαίνονται από 20.000 ευρώ έως και
70.000 ευρώ, ξεκινάει από το 60%
και μπορεί να φτάσει μέχρι και 80%
των φορολογητέων εισοδημάτων.
Προσθέτοντας σε αυτά τα ποσά το
τέλος επιτηδεύματος, το κόστος
χρήσης και την προμήθεια των P.O.S.
για τις τραπεζικές συναλλαγές και
άλλους έμμεσους φόρους γίνεται κατανοητό ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι να απομένει το 10% έως 15% του
καθαρού εισοδήματος για να καλύψει τις καθημερινές προσωπικές και
οικογενειακές ανάγκες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι χιλιάδες ιατροί οι οποίοι μέχρι 31/12/2016 κατέβαλαν από 4.000 έως 5.000 ευρώ
εισφορές το χρόνο τώρα καλού-
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νται να πληρώσουν από 10.000 έως
15.000 ευρώ ετησίως.
Την συγκέντρωση άνοιξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ο οποίος
μίλησε για τον επιστημονικό μεσαίωνα που επιβάλει η κυβέρνηση και την
εκτέλεση του ιατρικού κόσμου από
ένα πρόχειρο και ανεφάρμοστο νομοθέτημα για το οποίο μάλιστα εγείρονται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων που πρόκειται να αξιοποιηθούν στα ένδικα
μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κάλεσε τον
υγειονομικό κλάδο σε συστράτευση
ενάντια στο φοροεισπρακτικό νόμο
που αποτελεί την ταφόπλακα του
ιατρικού κλάδου και κατ’ επέκταση
του επιστημονικού δυναμικού της
χώρας μας.
«Οδηγούμαστε στην πλήρη φτωχοποίηση και εξαφάνιση της μεσαίας
τάξης, η οποία αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Στην
ουσία ωφελούνται μόνο τα υψηλά
εισοδήματα και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στους οποίους παραδίδεται η υγεία και το επιστημονικό
προσωπικό της χώρας. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα
μέσα για να αποτρέψουμε αυτή την
εξέλιξη», ανέφερε ο Γ. Πατούλης.
Ο κος Μιχάλης Βλασταράκος πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου τόνισε ότι πρόκειται για έναν
νόμο φοροεισπρακτικό εναντίον του
οποίου ο ιατρικός κόσμος θα κινηθεί
δυναμικά με όλα τα ενδεδειγμένα
μέσα.
Ο κος Σωτήρης Ρηγάκης επίτιμος

πρόεδρος του ΙΣΑ είπε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση βρήκε δρόμο
στο ασφαλιστικό αδιέξοδο οδηγώντας ολόκληρη τη χώρα σε αδιέξοδο.
Ο κος Αθανάσιος Κατσίκης πρόεδρος της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας χαρακτήρισε το νόμο ως μνημείο
παραβατικότητας και κάλεσε τον
υγειονομικό κόσμο σε εγρήγορση
προκειμένου να κινηθεί εναντίον
του.
Ο κος Κώστας Κούβαρης πρόεδρος
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το
ασφαλιστικό σύστημα απειλείται με
κατάρρευση από το νέο νόμο.
Ο κος Γεώργιος Τσαγρής, πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών
επεσήμανε ότι ο νόμος είναι το τελειωτικό χτύπημα για τους ελευθεροεπαγγελματίες και τιμωρεί τον ειλικρινή φορολογούμενο.
Η κυρία Αθηνά Τραχήλη, πρόεδρος
του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου μίλησε για ληστρική επιδρομή της κυβέρνησης και τόνισε ότι οι
κτηνίατροι κλείνουν τα ιατρεία τους,
οδηγούνται στην παρανομία και
στην μαύρη εργασία ή φεύγουν σε
άλλες χώρες όχι μόνο της Ευρώπης
αλλά και της Αφρικής.
Η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος
της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων
Αθήνας Πειραιά διευκρίνισε ότι σε
κάθε δημόσιο νοσοκομείο διοργανώνονται αυτή την περίοδο συνελεύσεις με στόχο να ενημερωθούν οι
γιατροί για το τραγικό νόμο και στη
συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις για
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Κοινό μέτωπο ενάντια στον ανθρωποκτόνο
ασφαλιστικό-φορολογικό νόμο
συγκροτούν οι υγειονομικοί φορείς
δυναμικές κινητοποιήσεις.
Ο κος Αθανάσιος Υφαντής πρόεδρος
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής διευκρίνισε ότι είναι αδύνατη η
επαγγελματική επιβίωση των οδοντιάτρων και τόνισε την ανάγκη για συλλογική δράση εναντίον του νόμου.
Η κυρία Μαρία Μενενάκου, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Πειραιά αναφέρθηκε στις καταστροφικές συνέπειες του νόμου και τόνισε ότι στερείται ηθικών ερεισμάτων.
Ο κος Γιάννης Μαρμαράς, αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών επεσήμανε ότι
ο μέσος φυσικοθεραπευτής καλείται να πληρώσει διπλάσιες εισφορές
από πέρσι και ένα μεγάλο ποσοστό
θα αναγκαστεί να κλείσει τα εργαστήριά του.
Ο κος Νίκος Πλατανησιώτης πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά
χαρακτήρισε πολεμική τη στάση της
κυβέρνησης και επεσήμανε ότι αντιμετωπίζουν τον ελευθεροεπαγγελματία ως εχθρό που πρέπει να εξαφανιστεί.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν μέλη
του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. και άλλων Φορέων
τα οποία τόνισαν την συσπείρωση
όχι μόνο του υγειονομικού κλάδου
αλλά και των επιστημόνων στο σύνολό τους ενάντια στο νόμο -ταφόπλακα των επιστημόνων.
Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών
κλάδων εξέδωσαν Ψήφισμα κατά
του ασφαλιστικού και φορολογικού
νόμου και μεταξύ άλλων αποφάσισαν τα εξής:
• Την κατάθεση δήλωση επιφύλαξης
για τις εισφορές προς τον Ε.Φ.Κ.Α.
στα γραφεία του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα ( Ε.Φ.Κ.Α. )
• Την προσφυγή όλων των φορέων
στο Συμβούλιο Επικρατείας.
• Απεργιακές κινητοποιήσεις και
αποχή από τα καθήκοντα
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• Συλλογική αντίδραση από κοινού
με τους υπόλοιπους επιστημονικούς
κλάδους.
• Δράσεις για την ενημέρωση και
την ευαισθητοποίηση της ελληνική
κοινωνίας
• Τέλος καλούν τα πολιτικά κόμματα
να πάρουν σαφή θέση για τον καταστροφικό αυτό νόμο.
Στη συγκέντρωση παρευρέθησαν οι
ακόλουθοι:
Βλασταράκος Μ. Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Πλατανησιώτης Ν. Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Πειραιά και το Μέλος
του Δ.Σ. Συμεωνίδης Κ., Ψυχογιός Β.
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, Κατσίκης Α. Πρόεδρος Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Υφαντής Α.
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου
Αττικής, Καλογερόπουλος Σ. εκπρόσωπος Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αττικής, Μενενάκου Μ. Πρόεδρος
Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά,
Κούβαρης Κ. Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, Μαρμαράς
Γ. Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Τσαγρής
Γ. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης
Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών, Τραχήλη Α. Πρόεδρος
Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Παγώνη Σ., Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ,
Πατούλης Γ. Πρόεδρος Ι.Σ.Α., Βασιλείου Α., Γενικός Γραμματέας Ι.Σ.Α.,
Πατσουράκος Φ. Ταμίας Δ.Σ. Ι.Σ.Α.,
Πρόεδρος ΠΟΣΚΕ και ΕΕΚΕ, Δατσέρης Ι. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Πρόεδρος

ΕΕΛΙΑ, Μαρίνος Γ. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α.,
Προβατάς Σ. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Καλιαμπάκος Σ. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Πρόεδρος ΣΕΙΙΝΑΠ, Ρέντης Α. Μέλος Δ.Σ.
Ι.Σ.Α., Καλλιάτσος Ι., Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α.,
Μυλωνάκη Δ. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Γαλανόπουλος Ι. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Ρηγάκης Σ. επίτιμος Πρόεδρος Ι.Σ.Α.,
Χατζηπαναγιώτου Θ., Πρόεδρος ΠΟΣΙΠΥ, Πρόεδρος ΣΕΙΠ, Κραμποβίτης
Σ. Πρόεδρος ΠΕΕΒΙ, Χρονόπουλος Α.
Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης
Αγγειοχειρούργων Ελλάδος, Πλακιώτης Α. Γενικός Γραμματέας Ελευθεροεπαγγελματιών Στρατιωτικών
Ιατρών Ρούσσος Ν. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής,
Ανθόπουλος Τ. Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων, Μουζάκα
Λ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Μαστολογίας, Κλωνιζάκης Μ. Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Ιατρών Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων
Αθήνας-Πειραιά, Αργυρού Κ. Γενική
Γραμματέας Ένωσης ΜαιευτήρωνΓυναικολόγων, Σταμούλης Ν. Αντιπρόεδρος ΕΕΦΙΑΠ, Γεωργακόπουλος
Θ. Πρόεδρος Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων, Φραγκούλης Ε. Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης
Γενικής Ιατρικής, Λεούσης Γ. εκπρόσωπος ΠΕΔΥ Πειραιά, Μιλτιάδους Π.
Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών Απόδοσης Πολιτικής Δικαιοσύνης, Μαρκόπουλος Γ. Πρωτοβουλία Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων και Μισθωτών
Οδοντιάτρων
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Ο ΙΣΑ δώρισε
απινιδωτή στον
Ιατρικό Σύλλογο
Καλύμνου

Ο

Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών δώρισε απινιδωτή στον Ιατρικό
Σύλλογο Καλύμνου, για να καλύψει τις ανάγκες του Περιφερειακού Ιατρείου Πανόρμου
της Καλύμνου.
Τον απινιδωτή παρέδωσε ο
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο οποίος μίλησε για την
ανάγκη να υποστηριχθεί κάθε
προσπάθεια που έχει στόχο
την υγειονομική κάλυψη των
νησιωτικών περιοχών και την
ενίσχυση των δομών υγείας
που καταρρέουν από την οικονομική κρίση και την αδιαφορία της πολιτείας.
Επίσης το Ιατρείο Κοινωνικής
Αποστολής απέστειλε υγειονομικό υλικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών, μέσω του
Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών
Ελλάδας.
Σχολιάζοντας το θέμα ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Θα συνεχίσουμε με όλες

τις δυνάμεις μας να συνδράμουμε τις απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας και ειδικά
τα ακριτικά νησιά μας. Οι
κάτοικοι των νησιωτικών και
ακριτικών περιοχών έχουν
εγκαταλειφθεί από την πολιτεία και πληρώνουν με την
υγεία τους, την κατάρρευση
του συστήματος υγείας. Το
Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής έχει φτάσει μέχρι το
τελευταίο άκρο της Ελλάδας
για να στηρίξει τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
Παράλληλα προσπαθούμε να
ανταποκριθούμε στα αιτήματα για στήριξη των δημόσιων
δομών που καταρρέουν από
την υποχρηματοδότηση και
τις λανθασμένες πολιτικές του
υπουργείου Υγείας που δεν
έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές
και τα αναγκαία κίνητρα για
την υγειονομική κάλυψη αυτών των περιοχών »

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής δώρισε αμαξίδιο
σε τετραπληγικό προσφυγόπουλο

Τ

ο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής ανταποκρίθηκε στο
αίτημα της ΜΚΟ Praxis και
απέστειλε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες ενός 11χρονου προσφυγόπουλου που έχει τετραπληγική
αναπηρία.
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Οι εκπρόσωποι της Praxis που παρέλαβαν το αμαξίδιο, εξέφρασαν
τις ευχαριστίες τους στο Ιατρείο
Κοινωνικής Αποστολής ,για την
άμεση ανταπόκριση στο αίτημά
τους.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε ότι

το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
έχει δείξει εμπράκτως τη στήριξή
του στους πρόσφυγες που εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους στη χώρα
μας και η ελληνική πολιτεία οφείλει
να τους αντιμετωπίζει με σεβασμό
και να τους εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης.
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Το νέο πρόσωπο
των δύο
νοσοκομείων
παίδων
Τα 19 έργα που έχει
υλοποιήσει ο ΟΠΑΠ

Μ

ια νέα σελίδα έχει
γυρίσει για τα δύο
μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας μας «Η Αγία Σοφία» και
«Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού». Τα σημαντικά έργα
ανακαίνισης που υλοποιεί ο
ΟΠΑΠ έχουν ήδη αλλάξει ριζικά την εικόνα των δύο νοσοκομείων, δημιουργώντας
ένα ευχάριστο περιβάλλον
για τους μικρούς ασθενείς.
Δύο πλήρως ανακαινισμένοι
όροφοι στους οποίους θα
προσφέρονται ιατρικές και
νοσοκομειακές υπηρεσίες σε
σύγχρονες και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις παραδόθηκαν, τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.
Στους δύο ορόφους έγιναν
όλες οι απαραίτητες κτιριακές επισκευές και αισθητικές
παρεμβάσεις, για την δημιουργία κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος. Στο
νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία»
ανακαινίσθηκαν οι δύο πανεπιστημιακές νοσηλευτικές
μονάδες του έκτου ορόφου,
συνολικού εμβαδού 1.600
τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 59 κλινών. Στο
νοσοκομείο «Παναγιώτη και
Αγλαΐας Κυριακού» ανακαινίσθηκε η νοσηλευτική μονάδα του τετάρτου ορόφου
της Α’ πτέρυγας, συνολικού
εμβαδού 550 τετραγωνικών
μέτρων και δυναμικότητας 30
κλινών. Μέχρι σήμερα έχουν

Τα έργα στο νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία»:

υλοποιηθεί 19 έργα συνολικού εμβαδού 7.480 τετραγωνικών μέτρων.
Το νέο πρόσωπο των δύο
νοσοκομείων παίδων
Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε το έργο
ανακαίνισης των δύο εξειδικευμένων νοσοκομείων, που
εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών από όλη την Ελλάδα, τον
Απρίλιο του 2014 στο πλαίσιο
του προγράμματος Εταιρικής
Υπευθυνότητάς του. Μέχρι
σήμερα έχουν υλοποιηθεί
19 έργα συνολικού εμβαδού
7.480 τετραγωνικών μέτρων.
Συγκεκριμένα, έχει γίνει πλήρης αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός νοσηλευτικών
μονάδων,
χωρητικότητας
230 κλινών και 50 θερμοκοιτίδων. Επιπλέον έχουν
πραγματοποιηθεί σημαντικές
επισκευές και παρεμβάσεις
στις κεντρικές εισόδους, τα
κλιμακοστάσια και τις αίθουσες αναμονής και έχει γίνει
αντικατάσταση ενός ανελκυστήρα. Σε όλες τις εργασίες
που έχουν πραγματοποιηθεί
στα νοσοκομεία, περιλαμβάνεται η δημιουργία χώρων
υγιεινής στους θαλάμους νοσηλείας, η εγκατάσταση νέου
ιατρικού και ξενοδοχειακού
εξοπλισμού και ο πλήρης
εκσυγχρονισμός των ηλεκτρικών και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με
τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές.

• Δύο Πανεπιστημιακές Νοσηλευτικές Μονάδες  του 5ου
Ορόφου / 50 κλίνες
• Δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Νεογνών (Πανεπιστημιακή
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών & Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών) , συνολικού εμβαδού 1.800 m2
/ 50 θερμοκοιτίδες
• Δύο Νοσηλευτικές Μονάδες (Α’ & Β’ Ορθοπεδική) 2ου
Ορόφου, συνολικού εμβαδού 570 m2 / 29 κλίνες
• Δύο Νοσηλευτικές Μονάδες (Α’ & Β’ Χειρουργική) 2ου
Ορόφου, συνολικού εμβαδού 560 m2 / 32 κλίνες
• Διάδρομος του Τμήματος Χειρουργείων 2ου ορόφου,
συνολικού εμβαδού 180 m2
• Δύο Πανεπιστημιακές Νοσηλευτικές Μονάδες του 6ου
Ορόφου, συνολικού εμβαδού 1.600 m2 και δυναμικότητας
59 κλινών
• Δύο 9όροφα Κεντρικά Κλιμακοστάσια στο Παιδιατρικό
Νοσοκομείο, συνολικού εμβαδού 600 m2
• Κεντρική Είσοδος 1ου ορόφου στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία» / 345 m2

Τα έργα στο νοσοκομείο Παίδων
«Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»:
• Δύο Νοσηλευτικές Μονάδες (Α’ & Β’ Παιδοχειρουργική)
3ου Ορόφου, συνολικού εμβαδού 550 m2 / 30 κλίνες
• Μία Νοσηλευτική Μονάδα, 4ου Ορόφου (Πτέρυγας Α),
συνολικού εμβαδού 550 m2 / 30 κλίνες
• Αντικατάσταση Ανελκυστήρα
• Κεντρικές Είσοδοι Ισογείου και 1ου ορόφου
• Κεντρικό Κλιμακοστάσιο, χωλ – αίθουσα αναμονής όλων
των ορόφων (7) / 725 m2
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