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Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών συζήτησε το φαινόμενο της
συχνής έκδοσης από κάποιους ιατρούς γνωματεύσεων, γνωμοδοτήσεων, ιατρικών εκθέσεων,
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές διενέξεις τρίτων
προσώπων για περιστατικά ιατρικής φύσης για τα
οποία δεν έχουν προσωπική άποψη.
Με βάση τις διατάξεις, αλλά και το πνεύμα του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005 [ΦΕΚ Α 287]
«Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», - εφεξής Κ.Ι.Δ.), το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εκδίδει την παρακάτω δεσμευτική για τα μέλη
του απόφαση που αφορά στους κανόνες έκδοσης
ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων ή πραγματογνωμοσυνών.

[Α]
Γενική σύσταση :
Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας αναγνωρίζει μόνο
τα ιατρικά πιστοποιητικά και τις ιατρικές γνωματεύσεις, εκ των οποίων τα μεν πρώτα πιστοποιούν πραγματική κατάσταση και προϋποθέτουν για τη νόμιμη
έκδοσή τους προηγούμενη εξέταση του ασθενή, οι
δε δεύτερες αποτυπώνουν ιατρική άποψη. Ιατρική
γνωμάτευση που δεν στηρίζεται σε προηγούμενη
εξέταση του ασθενή θα πρέπει να συντάσσεται με
ιδιαίτερη επιμέλεια λαμβάνοντας υπ΄ όψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, στο μέτρο του δυνατού.
Συνεπώς, πέραν της πραγματογνωμοσύνης, που
διατάσσεται από τις δικαστικές αρχές, τα πάσης φύσεως έγγραφα ιατρών για δικαστική χρήση θα πρέπει να φέρουν ως τίτλο, ανάλογα με το περιεχόμενό
τους, είτε αυτό του «Ιατρικού Πιστοποιητικού» είτε
της «Ιατρικής Γνωμάτευσης». Οπωσδήποτε δε να
προκύπτει ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δίδεται για
δικαστική χρήση.
Εφιστάται η προσοχή όλων ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του Κ.Ι.Δ. : «Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις
αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο
της ειδικότητας κάθε ιατρού». Περαιτέρω σύμφωνα
με το ίδιο άρθρο 5 του ΚΙΔ «2. Ο ιατρός οφείλει, όταν
συντάσσει πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή
γνωματεύσεις, να αναφέρει το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται, καθώς και το όνομα του λήπτη του πιστοποιητικού. 3. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδονται μετά από προηγούμενη γραπτή ή προφορική αίτηση του προσώπου
στο οποίο αφορούν ή, κατ’ εξαίρεση, τρίτου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει,
καθώς και όταν αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο.
Ειδικά τα ιατρικά πιστοποιητικά που αφορούν στην
παρούσα κατάσταση του ασθενούς προϋποθέτουν
την προηγούμενη εξέταση του ασθενούς. Η έκδοση
αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί που εκδίδουν ιατρικά

πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που
έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα. 4. Τα πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή ιατρικές γνωματεύσεις
παραδίδονται σε αυτόν που παραδεκτά το ζήτησε ή
σε τρίτο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά
από τον αιτούντα.».
[Β]
ΚΑΝΟΝΕΣ
1.	Το κείμενο θα πρέπει να είναι αντάξιο της αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος όσον αφορά
στον τρόπο γραφής, ο οποίος επιβάλλεται να είναι
ευπρεπής (ενδεικτικά χωρίς bold, κεφαλαία κλπ).
2. Σε κάθε τέτοιο έγγραφο ιατρικής γνωμάτευσης
θα πρέπει να παρατίθεται εισαγωγικά το παρακάτω
κείμενο: «Την παρούσα συντάσσω μετά από αίτημα
του….. αφού έλαβα υπ΄ όψη μου τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα, χωρίς ουδέποτε να έχω εξετάσει τον ασθενή που αφορά/ ή μετά από εξέταση του
ασθενή. Το εκδίδω σύμφωνα με τους κανόνες της
ιατρικής επιστήμης, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον όρκο του Ιπποκράτη.».
3. Οποιαδήποτε επιστημονική άποψη θα πρέπει να
τεκμηριώνεται από παρατιθέμενη ιατρική βιβλιογραφία που αναφέρεται σε σύγχρονα επιστημονικά
δεδομένα.
4. Απαγορεύεται η κατ’ επάγγελμα έκδοση ιατρικών
γνωματεύσεων, εκτός αν σχετική υποχρέωση έχει
έρεισμα διαφανή και συγκεκριμένη σχέση εργασίας.
5. Κάθε ιατρός επιτρέπεται να γνωματεύει, αποκλειστικά εντός του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς του, εάν:
α) του ανατεθεί πραγματογνωμοσύνη από Δικαστική Αρχή.
β) έχει προσωπική αντίληψη του περιστατικού για το
οποίο γνωματεύει ή εφόσον υπήρξε καθοιονδήποτε
τρόπο θεράπων ιατρός του ασθενούς ή του νεκρού.
γ) Στις ως άνω περιπτώσεις ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει τον Ι.Σ.Α.
6. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ιατρός στον οποίο ανατίθεται από οποιοδήποτε διάδικο μέρος η έκδοση
ιατρικής γνωμάτευσης οφείλει:
α) να ενημερώνει την άλλη διάδικο πλευρά και να
ζητά τυχόν άλλα έγγραφα τα οποία θα έπρεπε ενδεχομένως να γνωρίζει πριν συντάξει την γνωμάτευση
του.
β) Στις ως άνω περιπτώσεις ο ιατρός οφείλει να ζητά
την άδεια του Ι.Σ.Α.
Αυτονόητο είναι ότι για το επιστημονικά ορθό και
αληθές του περιεχομένου κάθε τέτοιου ιατρικού
εγγράφου ο συντάξας ιατρός φέρει ακέραια την ευθύνη.
Καλούνται οι ιατροί μέλη μας να συμμορφωθούν
στους παραπάνω κανόνες προκειμένου να συμβάλουν
τόσο στη διαφύλαξη του κύρους του ιατρικού λειτουργήματος όσο και στη απονομή της δικαιοσύνης.

Εκδoτης:

Όμιλος Εταιρειών
Härtling - Μαρία Γ. Σιαφάκα
Αγγ. Σικελιανού 15, 154 51 Ν. Ψυχικό ,
τηλ.: (210) 67 56 766, fax: (210) 67 56747, εσωτ. 100
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Γιώργος Πατούλης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.

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

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
είναι σταθερά και δυναμικά στις
επάλξεις προσπαθώντας να
συγκρατήσει τη λαίλαπα των μέτρων
που απειλούν την αξιοπρέπεια και την
επαγγελματική μας επιβίωση .
Ανάμεσα στα κρίσιμα ζητήματα για τα
οποία ο ΙΣΑ έχει δώσει μάχη είναι οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ οι
οποίες αποτελούν θηλιά στο λαιμό του
ιατρικού κόσμου .
Τα χρήματα αυτά είναι ο μόχθος των
συναδέλφων μας και δεν θα επιτρέψουμε
σε καμία περίπτωση να χαθούν. Ο
ΙΣΑ έχει δρομολογήσει μια σειρά από
παρεμβάσεις εξαντλώντας όλα τα ένδικα
και άλλα μέσα που έχει στη διάθεσή του
Ήδη από το από το Δεκέμβριο του 2015
απέστειλε Εξώδικη Διαμαρτυρία προς τον
ΕΟΠΥΥ με την οποία ζητά την πληρωμή
των δεδουλευμένων ποσών των ιατρών.
Εν
συνεχεία
ακολούθησε
σειρά
επιστολών και πιέσεων προς τους
αρμόδιους φορείς, ώσπου τον Δεκέμβριο
του έτους 2016 προχώρησε σε αναφορά
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
προκειμένου να διερευνήσει τυχόν
ποινικές ευθύνες για την μη πληρωμή
των οφειλομένων των ιατρών.
Τον Μάρτιο του 2017 αποστείλαμε εκ
νέου Εξώδικη Διαμαρτυρία προς τον
ΕΟΠΥΥ ώστε να διασφαλίσουμε τα
δικαιώματα των ιατρών – μελών μας.
Παράλληλα με προσωπική παρέμβαση
ζήτησα να γίνει νομοθετική ρύθμιση

Ο
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τόσο αναφορικά με την καταληκτική
ημερομηνία για την πληρωμή των
οφειλομένων από τον ΕΟΠΥΥ, όσο και
για το ζήτημα της παραγραφής, η οποία
είναι πενταετής.
Ο ΙΣΑ δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει
όλα τα μέσα για να μη χαθεί ούτε μια
δραχμή από τα χρήματα που ανήκουν
στους ιατρούς ,οι οποίοι στήριξαν με
αυταπάρνηση, το σύστημα υγείας και
τον έλληνα ασθενή.
Μάλιστα πολλοί συνάδελφοί μας που
έχουν εργαστηριακές ειδικότητες έχουν
πληρώσει από την τσέπη τους , το μεγάλο
κόστος των υλικών ,με αποτέλεσμα
σήμερα να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
της χρεοκοπίας.Επίσης σε ασφαλιστικά
ταμεία έχουν κοπεί τιμολόγια εντός του
2016 για την είσπραξη τν ληξιπρόθεσμων
οφειλών πλην όμως αυτά δεν έχουν
αποδοθεί μέχρι στιγμής με αποτέλεσμα
οι ιατροί να φορολογούνται για χρήματα
που δεν έχουν εισπράξει.
Είναι απαράδεκτο η ελληνική πολιτεία
να μην αποδίδει αυτά τα χρήματα που
είναι ο κόπος των σκληρά εργαζόμενων
ιατρών.
Ο ΙΣΑ είναι σε θέση μάχης και θα
εξαντλήσει όλα τα μέσα για να διασφαλίσει
ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ
!Θα συνεχίσουμε μέχρι να πληρωθεί και ο
τελευταίος ιατρός μέλος μας.
Δεν θα χαρίσουμε σε κανένα το μόχθο
μας και θα διεκδικήσουμε με σθένος
όσα δικαιούμαστε .
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Ειδοποίηση πληρωμής
ασφαλιστικών
εισφορών Μαΐου 2017
Αθήνα, 30/6/2017
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών
από εκατοντάδες ιατρούς-μέλη του που δεν έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2017.
Με την παρούσα δηλώνουμε την έντονη αγανάκτηση μας και θέλουμε
να διαμαρτυρηθούμε έντονα για τα προβλήματα που ανακύπτουν και
απαιτούμε:
1.	Την άμεση επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος
2.	Να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη η οποιαδήποτε πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών μετά την 30/6//2017 λόγω την μη αποστολής των
ειδοποιητηρίων στους ιατρούς από δική σας υπαιτιότητα και να μην
υπάρξει καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση μέσω της επιβολής
προστίμων και προσαυξήσεων στα μέλη μας.
Παρακαλούμε για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Ο

Προθεσμία
υποχρεωτικής
εγκατάστασης P.O.S.
για τους γιατρούς
Αθήνα, 23/6/2017
ύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1445/27-4-2017, η καταληκτική ημερομηνία
υποχρεωτικής εγκατάστασης P.O.S. για τους γιατρούς είναι 3
μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή μέχρι 27-7-2017.
Ο ΙΣΑ, ανταποκρινόμενος για μια ακόμη φορά στις ανάγκες των
μελών του, επέκτεινε για 1 χρόνο την συνεργασία του με την τράπεζα Eurobank πετυχαίνοντας τους καλύτερους όρους της αγοράς
με τερματικά σύγχρονης τεχνολογίας και προνομιακές παροχές για
τα μέλη του. Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι για τη σύναψη της
σύμβασης των ιατρών-μελών του Ι.Σ.Α. με την Eurobank για την
απόκτηση P.O.S. απαιτείται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και η επίδειξη της ταυτότητας μέλους του Ι.Σ.Α. για το έτος 2017.

Σ

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση
για τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 29/6/2017
Ι.Σ.Α., δια του Προέδρου του, είχε ζητήσει νομοθετική ρύθμιση τόσο αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία
για την πληρωμή των οφειλομένων από τον
ΕΟΠΥΥ, όσο και για το ζήτημα της παραγραφής.
Δημοσιεύτηκε σήμερα η ΥΑ με Αριθμ. 2/48342/
ΔΠΓΚ Τροποποίηση της αριθμ. 2/57103/
ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β΄ 1932).
Ειδικά για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.) των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011
όπως ισχύει, το όριο του συνολικού ποσού
του αιτήματος προσαυξάνεται κατά το ποσό
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που από
1.7.2017 βαρύνει τον προϋπολογισμό τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016. Αντίστοιχα, για τον

Ο

ΕΟΠΥΥ το όριο του συνολικού ποσού του
αιτήματος μειώνεται κατά το ανωτέρω ποσό.
Οι φορείς προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η εξόφληση γίνεται με
αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι
παλαιότερες υποχρεώσεις) και σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους. Ειδικά για τον
ΕΟΠΥΥ και τους φορείς που ενσωματώθηκαν
σε αυτόν, η εξόφληση των υποχρεώσεων
δύναται να γίνεται με χρονολογική σειρά για
κάθε φορέα ξεχωριστά. Η σειρά εξόφλησης
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί
να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι
οποίες είναι εκτελεστές,
β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε
περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπε-

ρημερίας κ.λπ.,
γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών,
δ) όταν δεν προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
ε) όταν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας
για την εξόφληση τους.»
Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
του επόμενου από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μήνα, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται
να παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά
από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη
ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
μέσω της οικείας ΓΔΟΥ. Το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται την 30.6.2018.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει
αγωνιστικά και δυναμικά να παρεμβαίνει
ώστε να πληρωθούν άμεσα οι ιατροί για τα
δεδουλευμένα τους.

Μέτρα για τον καύσωνα
Αθήνα, 29/6/2017
νόψει του καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει στους συμπολίτες μας τα βασικά προληπτικά εκείνα
μέτρα για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.

Ε

1. Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή
σε σκιασμένους και δροσερούς χώρους. Σε
περίπτωση αναγκαστικής έκθεσης στον ήλιο
πρέπει να χρησιμοποιείται καπέλο ή γενικά
κάλυμμα κεφαλής. Η ένδυση να αποτελείται
κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα, ανοιχτόχρωμα, κυρίως βαμβακερά ενδύματα.
2. Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης.
3. Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών
χυμών. Αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακούχων ποτών.
4. Λήψη ελαφράς, άλιπης, αλατισμένης τρο-
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φής, κατανεμημένης σε μικρά συχνά γεύματα. Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.
5. Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων.
6. Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή
και ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β΄
αναστολείς κ.λ.π. φάρμακα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράποντες
γιατρούς τους προκειμένου να λαμβάνουν τις
ανάλογες οδηγίες.
7. Επίσης, σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς
τους πρέπει να βρίσκονται όσοι πάσχουν από
νοσήματα του καρδιαγγειακού, κεντρικού
νευρικού και αναπνευστικού συστήματος, οι
διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκοολικοί καθώς
και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως βαρέα
νοσήματα.
8. Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να
περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις πε-

ριοχές του κέντρου που διακρίνονται από
υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένη
κυκλοφορία.
9. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας είναι προτιμότερο τις θερμές ώρες της
ημέρας να παραμένουν, με κλειστά παράθυρα, στο σπίτι τους και να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες ή κλιματιστικές συσκευές.
Τέλος, τονίζουμε ότι οι ευπαθείς κατηγορίες
πληθυσμού είναι τα βρέφη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι υπερήλικες καθώς και οι
εργάτες, αγρότες, αθλητές κ.λ.π.
Κατά συνέπεια ιδίως αυτοί, αλλά και όλοι οι
υπόλοιποι οφείλουν να επικοινωνήσουν αμέσως με το γιατρός τους ή τις υγειονομικές
αρχές εφόσον εμφανίσουν και το παραμικρό
σύμπτωμα το οποίο ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα των καιρικών συνθηκών όπως ζάλη,
κεφαλαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διαταραχές συμπεριφοράς, ναυτία, εμετούς, κράμπες κ.λ.π.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στη χώρα μας , ήταν το θέμα
της συνάντησης του προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, με την υπουργό
Τουρισμού Ε. Κουντουρά

Αθήνα, 23/5/2017
ους τρόπους συνεργασίας με στόχο την
ενίσχυση και ανάπτυξη του Τουρισμού
Υγείας προς όφελος και των τοπικών κοινωνιών εξέτασαν από κοινού ο πρόεδρος του
ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης και η υπουργός
Τουρισμού Ελ. Κουντουρά, κατά τη σημερινή
τους συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε
στο υπουργείο Τουρισμού.
Συζητήθηκε το πλαίσιο χάραξης εθνικής
στρατηγικής για τη διαμόρφωση του ανταγωνιστικού προφίλ και της διεθνούς προβολής
των πακέτων ιατρικών υπηρεσιών τουρισμού,

Τ
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με τον κ. Πατούλη να επισημαίνει πως η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά
του Τουρισμού Υγείας.
Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ πρότεινε να
προχωρήσουν συνέργειες διεθνών φορέων
μεταξύ των οποίων το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο
Ελλήνων Ιατρών για την δικτύωση και ένταξη
των υφιστάμενων και νέων clusters ,με στόχο
να υπάρξει ένας κεντρικός συντονισμός για
την προβολή της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο ενημέρωσε την κα Κουντουρά

πως υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνεργασίας
με Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού οι οποίοι
έχουν τη βούληση να στηρίξουν έμπρακτα κάθε
προσπάθεια της χώρας για εθνική ανάκαμψη.
Από την πλευρά της η Υπουργός Τουρισμού
εξέφρασε την θερμή της υποστήριξη σε πρωτοβουλίες και δράσεις προώθησης και προβολής της χώρας ως παγκόσμιου ελκυστικού
προορισμού για αυτήν την δυναμικά αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού υγείας και ευεξίας.
Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του
ΙΣΑ , σε δηλώσεις του τόνισε χαρακτηριστικά:

«Πιστεύουμε και στηρίζουμε τις συνέργειες με
το κεντρικό κράτος για εποικοδομητικά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με σημαντικές δυνάμεις
από τον κλάδο της Υγείας και του Τουρισμού, με
σταθερά και ουσιαστικά βήματα ευελπιστούμε
ότι θα τοποθετήσουμε τη χώρα μας στο χάρτη της νέας αυτής αγοράς. Η Ελλάδα διαθέτει
υψηλό επιστημονικό δυναμικό ενώ οι ιατρικές
υπηρεσίες του τομέα Υγείας έχουν από τα πλέον
υψηλά στάνταρντ παγκοσμίως.».
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

δελτια τυπου

Τον καθοριστικό ρόλο της υγείας στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο
της ομιλίας του, στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής
Αθήνα, 25/5/2017
την αναγκαιότητα να υπάρξουν οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες
και να δημιουργηθούν τα απαραίτητα
εργαλεία προκειμένου η υγεία να αποτελέσει
ουσιαστικό μοχλό στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του
ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πρώτο Συνέδριο που
οργάνωσε η εφημερίδα Ναυτεμπορική για
τον κλάδο υγείας.
Ο Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι θα πρέπει
όλοι να λειτουργήσουμε εθνικά με κεντρικό
στόχο και σκοπό να υπάρχει μια ισότιμη και
δίκαιη παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους
τους πολίτες. «Πρέπει να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα με το χαμηλότερο δυνατό
κόστος πρόσβασης των πολιτών».
Στη συνέχεια επισήμανε ότι οι σταθερές βάσεις συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μπορούν να δημιουργήσουν εκείνες τις προοπτικές που θα ωθήσουν σε νέες
αναπτυξιακές δραστηριότητες.
Ως ενδεικτικό παράδειγμα ανέφερε τον τουρισμό Υγείας, όπου σε παγκόσμιο επίπεδο
γίνεται τζίρος κάθε χρόνο περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Τουρκία το 2016
έκανε τζίρο 5 δισ. ευρώ μέσω του τουρισμού
υγείας.
«Ένα κεντρικό ζήτημα είναι η πολιτεία να
καταφέρει να νομοθετήσει μέσω βέλτιστων
πρακτικών, υιοθετώντας επιτυχημένα παραδείγματα στο εξωτερικό. Πρέπει να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία και να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική αποκέντρωση των κρατικών αρμοδιοτήτων», σημείωσε ο Γ. Πατούλης.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας κοινής Εθνικής
Στρατηγικής ,μέσω της οποίας θα υπάρχει
συνέχεια των στόχων και των δράσεων στα
υπουργεία, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που
εναλλάσσονται σε θέσεις ευθύνης.
«Πρέπει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση. Δεν μπορεί ένας υπουργός να ξεκινάει
κάτι και αυτό να αλλάζει μόλις αλλάξει και ο
υπουργός» ανέφερε ο Γ. Πατούλης και πρόσθεσε, ότι θα πρέπει το δημόσιο να επενδύσει σε συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα,
προκειμένου να διαμορφωθούν οι αναγκαίες
υποδομές που θα οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη.
«Θα πρέπει να αναλάβουμε όλες εκείνες τις
πρωτοβουλίες που θα μας βοηθήσουν να
κρατήσουμε τους νέους στη χώρα μας και
ταυτόχρονα θα βοηθήσουμε να επιστρέψουν
και εκείνοι που έχουν φύγει. Για παράδειγμα
οι νέοι γιατροί θα μπορούσαν να παραμείνουν στη πατρίδα μας, αν καταφέρουμε να
δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να έρθουν οι ασθενείς
εδώ. Η ανάπτυξη υποδομών για το τουρισμό
υγείας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά προς
τη κατεύθυνση αυτή. Είμαστε αξιόμαχοι και
έχουμε αξιόμαχο προσωπικό. Αυτό θα πρέπει
να το εκμεταλλευτούμε» κατέληξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Σ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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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 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 διάλογο 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.»

Ε

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
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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 ΣΧΟ-

ΛΗΣ ΕΚΠΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΧΟΤ)
ΧΡΗΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ ΕΕΧΟΤ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

δελτια τυπου

Ευρεία σύσκεψη του ΙΣΑ με τους Συλλόγους Ασθενών
και τους εκπροσώπους των Επιστημονικών Ενώσεων
και των Επαγγελματικών Φορέων για την ΠΦΥ

(Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.)
ΚΑΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

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)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘ/ΤΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΛΙΛΙΑΝ (ΜΕΛΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)
ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.)

ΠΟΣΙΠΥ – ΠΕΕΒΙ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΡΟΣ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

(ΠΡΟΕ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ &
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΑΚΑ)
ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ «ΕΛΕΣΤΡΙΑ»
ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
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 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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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δελτια τυπου

• Σε συγκινητική ατμόσφαιρα
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση,
για την παρουσίαση της έκδοσης του ιστορικού
Λευκώματος του ΙΣΑ, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Σ

ε συγκινητική ατμόσφαιρα και παρουσία επιφανών προσωπικοτήτων από το
χώρο της ιατρικής, της πολιτικής και
του επιχειρείν της χώρας καθώς και πλήθους
κόσμου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, για
την παρουσίαση της έκδοσης του ιστορικού
Λευκώματος, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
1924-2016, την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στην Αθήνα.
Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του ιστορικού
χώρου της Βιβλιοθήκης, ζωντάνεψε η διαδρομή 92 ετών δυναμικής παρουσίας του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στη διάρκεια
της οποίας αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες και
δόθηκαν σημαντικοί αγώνες προς όφελος
των ιατρών, των ασθενών και της Δημόσιας
Υγείας. Παρουσιάστηκε το ιστορικό Λεύκωμα
που αποτελεί τη σημαντικότερη έκδοση του
ΙΣΑ και έχει στόχο να αποδώσει φόρο τιμής,
στους ιατρούς της Αθήνας, για την προσφορά
τους.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ
Γιώργος Πατούλης, ο οποίος βράβευσε σημαντικές προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει
για το έργο τους και την προσφορά τους στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ειδικότερα τιμήθηκαν από τον Πρόεδρο και
το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. οι κάτωθι:
• Μαριάννα Βαρδινογιάννη – Πρόεδρος του
Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ»
• Γρηγόριος Σκαλκέας – Καθηγητής Χειρουργικής, Ακαδημαϊκός
• Γεώργιος Δαΐκος – Επίτιμος Καθηγητής Παθολογίας και Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Αθηνών
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• Θανάσης Μαρτίνος – Διευθύνων Σύμβουλος της Eastern
Mediterranean
Maritime
Limited
• Εμμανουήλ Καλοκαιρινός –
τ. Πρόεδρος ΠΙΣ
• Φραγκλίνος Παπαδέλλης –
τ. Πρόεδρος ΙΣΑ
• Χρήστος Γιαννάκης – τ. Πρόεδρος ΙΣΑ
• Κωνσταντίνος Οικονόμου –
τ. Πρόεδρος ΙΣΑ
• Γεώργιος Παπαστρατής – τ.
Πρόεδρος ΙΣΑ
• Σωτήρης Ρηγάκης – Επίτιμος Πρόεδρος ΙΣΑ
Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης
μίλησε για τον αγώνα που έδωσε διαχρονικά
ο ΙΣΑ, ως θεματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας.
Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΙΣΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Ο ΙΣΑ πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίες, διαχρονικά, σε όλες τις κρίσιμες ιστορικές περιόδους της Ελλάδος, υπηρετώντας το εθνικό συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Για αυτή την
ιστορική διαδρομή των 92 ετών, όλοι εμείς που
αποτελούμε μέλη του ΙΣΑ, είμαστε περήφανοι.
Γιατί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε
κρίσιμες ιστορικές συγκυρίες, η οικογένεια των
Ιατρών της Αθήνας ανταποκρίθηκε με υψηλό
αίσθημα ευθύνης στις προκλήσεις που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει διαχρονικά, τόσο ο ιατρικός κόσμος, όσο και η κοινωνία των πολιτών.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει τον αγώνα και θα εξαντλήσει όλα περιθώρια για να προασπίσει
τη Δημόσια υγεία και να διασφαλίσει την επαγγελματική
επιβίωση και την αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου».
Αναφερόμενος στην έκδοση του Λευκώματος ο κ.
Πατούλης είπε χαρακτηριστικά ότι «ευελπιστούμε πως
η έκδοση αυτή θα αποτελέσει όχι μόνο πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες
γενιές νέων ιατρών, αλλά και
πηγή έμπνευσης, αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας για
ένα καλύτερο μέλλον».
Στη συνέχεια ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΙΣΑ Σ.
Ρηγάκης, παρουσίασε το Λεύκωμα και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και τις σημαντικές δράσεις του ΙΣΑ από το 1924 που έγινε η
πρώτη του συνεδρίαση μέχρι σήμερα.
«Σε αυτό το Οδοιπορικό των 92 χρόνων ζωής
του Συλλόγου, ο αναγνώστης του Λευκώματος,
θα διαπιστώσει ότι ο δρόμος δεν ήταν σπαρμένος με ροδοπέταλα ωστόσο ο ιατρικός κόσμος
πάντα ανταποκρίθηκε με το παραπάνω στο μερίδιο κοινωνικής ευθύνης που του αναλογεί»,
σχολίασε ο κ. Ρηγάκης.
Η εκδήλωση άνοιξε με την εκφώνηση του
Όρκου του Ιπποκράτη από τον Νικήτα Τσακίρογλου ενώ τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς είχαν οι Trinity Electric String Trio.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν επιφανή

μέλη του ιατρικού και πολιτικού κόσμου ,εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόεδροι Επιστημονικών Εταιριών, Επαγγελματικών Ενώσεων, Φαρμακευτικών Εταιριών και
πλήθος κόσμου. Ενώ χαιρετισμό απηύθυνε
ο Πατήρ Γαβριήλ ,εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου.
Ειδικότερα την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων οι κάτωθι:
Δημήτρης Ρίζος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής
Πατήρ Γαβριήλ, εκπρόσωπος Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου
Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Δ/ντής ΓΕΑ, εκπρόσωπος αρχηγού ΓΕΑ
Αναστάσιος Σπανός, Δ/ντής ΓΕΝ, εκπρόσωπος αρχηγού ΓΕΝ
Παναγιώτης Κοτιλέας, Δ/ντής ΓΕΣ, εκπρόσωπος αρχηγού ΓΕΣ
Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής, τομεάρχης
Υγείας ΝΔ
Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής ΝΔ
Δημήτρης Καρράς, βουλευτής ΑΝΕΛ
Γιάννης Σαραντόπουλος, Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου, εκπρόσωπος βουλευτή ΝΔ
Αθανάσιου Καβαδά
Δημήτρης Σιούφας, τ. πρόεδρος της Βουλής
Μαριέττα Γιαννάκου, τ. υπουργός Υγείας
Μανώλης Σκουλάκης, τ. Υπουργός Υγείας
Μιλένα Αποστολάκη, τ. βουλευτής
Σταύρος Παπακώστας, Υποστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας
Μιχάλης Βλασταράκος, Πρόεδρος ΠΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

δελτια τυπου

Η οικογένεια των Ιατρών της Αθήνας, γιόρτασε 92 χρόνια αγώνων
και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο

Ε. Θεοδοσίου Παπαδέλλη, Φ. Πατσουράκος,Φ. Παπαδέλλης, Γ. Κουμουτσάκος, Μ. Βαρδινογιάννη, Γ. Πατούλης,Ν. Κεραμέως και Α. Σπανός
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθανάσιος Κατσίκης, Πρόεδρος Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Ανάργυρος Πλακιώτης, Επίτιμος Πρόεδρος
ΠΕΕΒΥ
Γιάννης Μαρμαράς, Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Χριστίνα Θεοδωρίδου, Πρόεδρος του Σωματείου Μεταμοσχευμένων Ήπατος «ΥΠΑΡΧΩ»
Πέτρος Γερασιμίδης, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη
Ιωάννης Μακρής, Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
Γιώργος Βουγιούφας, Πρόεδρος Πανελληνίου
Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
Δημήτρης Κοσμίδης, Πρόεδρος Ποντιακού
Συλλόγου Αμαρουσίου
Δημήτριος Μπουκουβάλας, Πρόεδρος Αδελφοτήτων Πεντέλης
Γιώργος Βαϊόπουλος, Καθηγητής Ρευματολόγος
Παναγιώτης Σίσκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ και άλλοι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Δημήτρης Κωστόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου
Γιάννης Καραδήμας, Καθηγητής Ορθοπαιδικός
Κατερίνα Μαχαιρίνα, η αρχαιότερη Προϊσταμένη των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΣΑ
Γρηγόρης Ρομποτής, Διευθυντής NOVARTIS
HELLAS
Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΣΑ, Πειθαρχικών Συμβουλίων, Εξελεκτικών Επιτροπών, Εκλεκτόρων ΠΙΣ κ.ά.
Γιατροί, εθελοντές του Ιατρείου Κοινωνικής
Αποστολής
Εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών κ.ά.
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Συνάντηση του ΙΣΑ με την ΠΕΙΒ και την ΕΕΙΒ/ΕΙ
για τα ζητήματα αντιποίησης
Ο ΙΣΑ θα προσφύγει στον εισαγγελέα και θα επιβάλλει πρόστιμα

Αθήνα, 8/6/2017
υνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα
στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών για τα θέματα της ειδικότητας της ιατρικής βιοπαθολογίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κος
Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας κος Ν. Μαλισιόβας, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Εργαστηριακής
Ιατρικής και Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ κα. Χ.
Νικολάου, ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΙΒ/ΕΙ κος Σ.
Χατζηπαναγιώτου, η Γενική Γραμματέας της
ΠΕΙΒ και ΕΕΙΒ/ΕΙ κα Π. Παρασκευοπούλου.

Σ
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Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα σοβαρότατα
θέματα της ειδικότητας της ιατρικής βιοπαθολογίας:
1)	Μετά από σειρά παρεμβάσεων της ΠΕΙΒ
και της ΕΕΙΒ/ΕΙ, αλλά και του ΙΣΑ προς το
ΚΕΣΥ για την απαλοιφή της παρένθεσης
(Μικροβιολογία) από το ΠΔ 415/1994, ώστε
να υπάρξει εναρμονισμός με την κοινοτική
οδηγία (2005/36/ΕΚ), καθότι η παρένθεση
αυτή δημιουργούσε τεράστια σύγχυση και
αποστερούσε τους νέους ιατρός από το δικαίωμα να βρουν εργασία στο εξωτερικό,
δημοσιεύτηκε ο Ν. 4461/2017. Ειδικότερα
σύμφωνα με το άρθρο 99 του συγκεκριμέ-

νου Νόμου στην περίπτωση 17 του άρθρου
1 του π.δ. 415/1994 (Α΄236), από την ονομασία της ιατρικής ειδικότητας «Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)» διαγράφεται
η εντός της παρενθέσεως λέξη «Μικροβιολογία».
2) Αποφασίστηκε δυναμική παρέμβαση σε
όλα τα Νοσοκομεία της Αττικής στα οποία
μη ιατροί και συγκεκριμένα επιστήμονες
συναφών ειδικοτήτων, όπως ο κλινικοί χημικοί, μοριακοί βιολόγοι, βιοεπιστήμονες,
αυθαίρετα έχουν λάβει θέση διευθυντή
βιοχημικού εργαστηρίου και εκπαιδεύουν
ιατρούς βιοπαθολόγους για να λάβουν την

ιατρική ειδικότητα και διενεργούν εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες ανήκουν αμιγώς στο γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής
βιοπαθολογίας.
Αποφασίστηκε η σφράγιση, η επιβολή προστίμου και η προσφυγή ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών για τις περιπτώσεις μη ιατρικών
εταιρειών που διενεργούν αυθαίρετα και παράνομα εξετάσεις που ανήκουν στο γνωστικό
αντικείμενο της ιατρικής βιοπαθολογίας και
χορηγούν γνωματεύσεις, χωρίς να διαθέτουν
επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό βιοπαθολόγο
και δίχως σχετική άδεια σύμφωνα με το ΠΔ
84/2001.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση πολιτισμού
την Πέμπτη 15 Ιουνίου ,στην Ολυμπιακή Αγορά ,στο πλαίσιο της καθιέρωσης
του Αμαρουσίου ως Παγκόσμιου Προορισμού Τουρισμού Υγείας, Αθλητισμού
και Επιχειρείν

Η

στρατηγική σημασία της ανάπτυξης
του ιατρικού τουρισμού, για τη χώρα
μας τονίστηκε στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του
ΙΣΑ ,της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ.
Πατούλης, με αφορμή τη μεγάλη εκδήλωση
Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου στην Ολυμπιακή Αγορά (Στοά
Καλατράβα – ΟΑΚΑ), στις 19.30.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ,
η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο του οδοιπορικού για την καθιέρωση του Αμαρουσίου
ως Παγκόσμιου Προορισμού Τουρισμού Υγείας, Αθλητισμού και Επιχειρείν, σε συνδυασμό
με την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων
του Ομίλου για την Unesco Βορείων Προαστίων.
Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και η επικε-

φαλής του Ομίλου για την Unesco Β. Προαστίων Αττικής, Δημοτική Σύμβουλος Λυκόβρυσης
– Πεύκης Μαρίνα Πατούλη – Σταυράκη.
Ο Πρόεδρος της ΙΣΑ έκανε λόγο για μία προσπάθεια που αναδεικνύει το όραμα , την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα των τοπικών κοινωνιών «να πάμε κόντρα στην απαισιοδοξία και τη μιζέρια που χαρακτηρίζει την
εποχή μας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες
που αναδεικνύουν κι αξιοποιούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα των πόλεων».
Το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η
χώρα είναι η επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης και σε αυτό ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να
παίξει σημαντικό ρόλο τόνισε ο πρόεδρος του
ΙΣΑ και επεσήμανε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Α’ βαθμού με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες,
καταθέτει τη δική της πρόταση σε αυτή την

Διάθεση τερματικών αποδοχής καρτών POS
από Eurobank με βελτιωμένους όρους

Σ

ύμφωνα με τις από 11/4/2017 και από
25/4/2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποφασίστηκε
η συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank, όσον
αφορά την διάθεση των μηχανημάτων POS,
λόγω των προνομιακών όρων προς τους ιατρούς μέλη του Συλλόγου μας.
Επισυνάπτεται η σχετική προσφορά στην
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

οποία υπάρχουν οι προνομιακοί όροι για τους
ιατρούς μέλη μας. Επισημαίνεται ότι για την
προμήθεια των μηχανημάτων POS κάθε ιατρός μπορεί να επισκεφθεί το υποκατάστημα
της τράπεζας Eurobank που επιθυμεί, με την
αστυνομική και ιατρική του ταυτότητα.
Να τονιστεί ότι η χρήση των μηχανημάτων
POS είναι υποχρεωτική από 27/7/2017.

κατεύθυνση.
Παράλληλα ο κ. Πατούλης αναφερόμενος στη
μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό και
ειδικά των ελλήνων επιστημόνων έκανε λόγο
για αιμορραγία που κοστίζει στη χώρα και
πρόσθεσε πως απαραίτητη προϋπόθεση για
να μπει ένα φρένο σε αυτό το φαινόμενο είναι
η κατάρτιση ενός σοβαρού, συγκροτημένου
σχεδίου, ικανό να προσελκύσει επενδύσεις.
«Δημιουργούμε στο άμεσο μέλλον το κατάλληλο περιβάλλον για να δημιουργηθούν επιχειρηματικές συμμαχίες πάνω στους τρεις αυτούς
άξονες. Ιατρικός Τουρισμός. Αθλητισμός και
Επιχειρηματικότητα» σημείωσε.
Στην ομιλία της η Μαρίνα Σταυράκη-Πατούλη
,αναφερόμενη στην εκδήλωση πολιτισμού που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15
Ιουνίου στην Ολυμπιακή Αγορά τόνισε μεταξύ
άλλων:
«Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αισιοδοξίας,
ελπίδας και γόνιμων ιδεών που πραγματοποιείται συμβολικά στο χώρο της Ολυμπιακής
Αγοράς και σηματοδοτεί το μέλλον. Ένα μέλλον που οραματιζόμαστε ως Όμιλος για την
Unesco Βορείων Προαστίων με αναπτυξιακή
προοπτική σε κοινωνικό, επαγγελματικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Μια νέα φιλοσοφία αρχών και θέσεων του Ομίλου μας, που
ταυτίζεται με την ίδια την εξέλιξη της κοινωνίας, στοχεύοντας στην θέσπιση ενός ευρύτερου
φάσματος κοινών συλλογικών συνεργιών για
την Παιδεία, τις Επιστήμες, τον Πολιτισμό & τον

Ανθρωπισμό».
Στη Συνέντευξη Τύπου παρέστη και ο Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος του ομίλου MediPrinou Αλ. Πρίνος, εκ των υποστηρικτών της
εκδήλωσης.
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης η
οποία θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα μετά τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γονιμότητας, θα συμμετάσχει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Γ. Χατζηνάσιος και 300 παιδιά από τμήματα
χορωδιών.
Οι εκδηλώσεις της 15ης Ιουνίου συνδυάζονται
και με την έναρξη των δραστηριοτήτων του
Ομίλου για την Unesco Βορείων Προαστίων,
δημιουργώντας από κοινού ένα μοναδικό πολιτιστικό υπερθέαμα που θα δώσει μεγαλύτερη πνοή στο όραμα για μία καλύτερη χώρα και
θα εμπνεύσει στο μέλλον τις προσδοκίες της
νέας γενιάς.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο (είσοδος ελεύθερη) ενώ την παρουσίαση
θα έχει ο γνωστός παρουσιαστής κ. Νίκος Παπαδάκης. Συμμετέχουν οι παιδικές χορωδίες:
Σπύρου Λάμπρου (Διεύθυνση: Σπύρος
Λάμπρου)
Εθνικών Ωδείων Αμαρουσίου - Ηρακλείου
(Διεύθυνση: Εύη Χλωρού)
ConAnima (Διεύθυνση: Ιουλία Τζαννετουλάκου)
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H ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, ανακοινώθηκε στο πλαίσιο
του Συνεδρίου με θέμα τον Τουρισμό Υγείας που συνδιοργανώνει ο ΙΣΑ και η
ΚΕΔΕ, στις 26 και 27 Μαΐου 2017,στην Ιθάκη

H

ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, το οποίο θα λειτουργήσει ως πρεσβευτής της χώρας μας,
στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού, ανακοινώθηκε σήμερα στο πλαίσιο του ειδικού
θεματικού Συνεδρίου, με θέμα «Toυρισμός
Υγείας: Μοχλός Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας & Ανάδειξης της Ελλάδος σε κορυφαίο
τουριστικό προορισμό, 12 μήνες το χρόνο»,
που συνδιοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης ,στις
26 και 27 Μαΐου 2017, στην Ιθάκη.
Ο Γ. Πατούλης ,πρόεδρος του ΙΣΑ της ΚΕΔΕ
και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων
Ιατρών ανακοινώνοντας την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, τόνισε
την ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου
master plan για την ανάπτυξη του Τουρισμού
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Υγείας στη χώρα μας , στο οποίο θα γίνεται
χαρτογράφηση του ανταγωνισμού αλλά και
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη
δημιουργίας ενός οδικού χάρτη, μέσω του
οποίου θα προτείνονται συγκεκριμένες πολιτικές με σκοπό την προώθηση των εθνικών
μας στόχων πάνω στον τομέα αυτό.
Φορέας υλοποίησης του οδικού αυτού χάρτη θα
αποτελέσει το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ παρουσιάζοντας τους σκοπούς του Κέντρου ανάφερε μεταξύ άλλων ότι
στόχος είναι η προώθηση του τουριστικού μας
προϊόντος, αξιοποιώντας τις πλέον αποδοτικές
πολιτικές προβολής και μάρκετινγκ .
Ενώ πρόκειται να συμβάλλει στον τομέα της
παροχής συστηματικής και δομημένης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς
του Τουρισμού Υγείας.

«Θέλουμε το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας να είναι πρεσβευτής της χώρας μας στον
τομέα αυτό, να αποτελέσει, μοχλός ενθάρρυνσης, υποστήριξης και συμμετοχής σε διεθνείς πρωτοβουλίες και σχήματα, αλλά και
ανάπτυξης διεθνών συμμαχιών μεταξύ προορισμών και παρόχων», τόνισε ο κ. Πατούλης
Ειδικότερα στους σκοπούς της δημιουργίας
του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
• Η συνδρομή στην ανάπτυξη και ανάδειξη
της Ελλάδας ως αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό τουρισμού υγείας.
• Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης
περιφερειακών και τοπικών προορισμών τουρισμού υγείας, με την μορφή clusters – συστάδων.
• Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να
απευθύνονται σε ευρύτερη αγορά, μέσα από

την αξιοποίηση του Τουρισμού Υγείας και
των υπο-κλάδων αυτού.
• Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των Πάροχων Υπηρεσιών Υγείας, στο πλαίσιο του Τουρισμού Υγείας και των υποκλάδων αυτού.
• Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και
προϊόντων.
• Η υιοθέτηση και εφαρμογή Ανωνυμοποιημένου Ηλεκτρονικού Αρχείου Ασθενών
ημεδαπής & αλλοδαπής (δηλαδή μονίμων
κατοίκων εξωτερικού), με σκοπό την μελέτη
και την χάραξη πολιτικών επίτευξης στόχων
μέσα από πραγματικά δεδομένα.
• Η παρουσίαση επίσημων στοιχείων σε διεθνή φόρα, οργανισμούς και συνέδρια.
• Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της εφαρμογής ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους δυνατόν κλάδους του Τουρισμού Υγείας
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Ο ΙΣΑ διοργανώσε διημερίδα με θέμα
«Ο Τουρισμός Υγείας ως μοχλός ανάπτυξης της εθνικής
οικονομίας και η ανάδειξη της Ελλάδος σε κορυφαίο προορισμό
12 μήνες το χρόνο»,
στις 26 και 27 Μαΐου 2017, στην Ιθάκη

«Ο

Τουρισμός Υγείας ως μοχλός ανάπτυξης της εθνικής
οικονομίας και η ανάδειξη
της Ελλάδος σε κορυφαίο προορισμό 12
μήνες το χρόνο», ήταν το θέμα μιας ενδιαφέρουσας διημερίδας που διοργανώνει ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με
το Δήμο Ιθάκης στις 26 και 27 Μαΐου 2017,
στην Ιθάκη.
Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου, είχαν κληθεί
να συμμετάσχουν κορυφαίες προσωπικότητες από το χώρο της Ακαδημαϊκής
Κοινότητας, της Υγείας, του Τουρισμού και
του Επιχειρείν, τόσο από την Ελλάδα όσο
και από το εξωτερικό, καθώς και μέλη της
κυβέρνησης.
Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα θέματα του
συνεδρίου, ηταν ο Τουρισμός Υγείας και
η Ελληνική Επιχειρηματικότητα, η παροχή
πρότυπων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα,
το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών,
η συμβολή της ομογένειας στην ανάδειξη
της Ελλάδας στο επίκεντρο των ακαδημαϊκών επιστημονικών εξελίξεων καθώς και
ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας
Με αφορμή τη διεξαγωγή του Συνεδρίου,
ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επισημαίνει τα εξής:
«Ο Τουρισμός Υγείας αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για την
επερχόμενη δεκαετία. Η επιστημονική
κοινότητα και η τοπική αυτοδιοίκηση, σε
συνεργασία με σημαντικές δυνάμεις από
τον κλάδο της Υγείας και του Τουρισμού,
ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να
τοποθετήσουν τη χώρα μας, στο χάρτη
της νέας αυτής αγοράς. Η Ελλάδα διαθέτει
υψηλό επιστημονικό δυναμικό ενώ οι ιατρικές υπηρεσίες του τομέα Υγείας έχουν
από τα πλέον υψηλά στάνταρντ παγκοσμίως. Τη σημαντική αυτή δυναμική η χώρα
μας μπορεί και πρέπει να την αξιοποιήσει».
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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H ανάγκη εκπόνησης ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, για την ανάπτυξη του
ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας τονίστηκε από τους ομιλητές στο πλαίσιο
των εργασιών της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου με θέμα τον Τουρισμό Υγείας
που διοργανώνει ο ΙΣΑ και η ΚΕΔΕ, στην Ιθάκη

Η

ανάγκη εκπόνησης ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ,για την ανάπτυξη του
ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας τονίστηκε από τους ομιλητές στο πλαίσιο του Συνεδρίου με θέμα «Τουρισμός Υγείας: Μοχλός
Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας & Ανάδειξης της Ελλάδος σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό, 12 μήνες το χρόνο», που διοργάνωσε
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με το
Δήμο Ιθάκης ,στις 26 και 27 Μαΐου 2017, στην
Ιθάκη.
Οι ομιλητές μίλησαν για την οικουμενικότητα
της Ελληνικής επιστήμης που αποτελεί το μεγαλύτερο πρεσβευτή της χώρας μας. Ωστόσο
τόνισαν ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλες απώλειες επιστημονικού δυναμικού και επισήμαναν πως η πολιτεία οφείλει να αναπτύξει
πολιτικές ,για την αξιοποίησή τους και να δημιουργήσει τις συνθήκες ,για την επαγγελματική
επιβίωσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΙΣΑ παρουσίασε το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων
Ιατρών που όπως ανέφερε χαρακτηριστικά
έχει στόχο αφενός την ανάδειξη της οικουμε-
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νικότητας της ελληνικής ιατρικής επιστήμης
και αφετέρου την επανένωση του ελληνικού
ιατρικού επιστημονικού δυναμικού, μέσω της
διεθνούς δικτύωσης των Ελλήνων Ιατρών που
δραστηριοποιούνται παγκοσμίως.
«Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας εξελίσσεται
σε ιδανικό προορισμό και για ιατρικό τουρισμό
λόγω του εκσυγχρονισμού των υποδομών,
των υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακών μονάδων και κυρίως λόγω του διεθνώς καταξιωμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού»
σημείωσε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε πως η
ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα μπορεί να
γίνει πόλος προσέλκυσης της διεθνούς και ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας και επισκεπτών,
δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στο περιθώριο του Συνεδρίου παραχώρησαν
Συνέντευξη Τύπου , ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Π. Κουρουμπλής , ο Δήμαρχος Ιθάκης Δ. Στανίτσας, ο ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης Γ. Τζιάλλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σ. Γαλιατσάτος, η βουλευτής

Νομού Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α. Θεοπεφτάτου και ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλ. Παρίσης.
Ο κ. Κουρουμπλής επισήμανε ότι η πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Τουρισμού Υγείας αποτελεί μέρος της προσπάθειας για να
οδηγηθεί η χώρα στην έξοδο από την κρίση
και πρόσθεσε πως θα συνεχίσει να στηρίζει τη
συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Ο Γ. Πατούλης υπογράμμισε τη σημασία να
αντιμετωπιστεί η νησιωτικότητα όχι ως πρόβλημα αλλά ως ευκαιρία ανάπτυξης και τόνισε
ότι η πολιτεία πρέπει να δώσει κίνητρα στους
γιατρούς να στελεχώσουν τις Μονάδες Υγείας.
Επίσης εστίασε στην ανάγκη αποκέντρωσης
του συγκεντρωτικού κράτους προκειμένου να
δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να
αποφασίζουν οι ίδιες για το μέλλον τους.
Ο κ. Τζιάλλας τόνισε πως η ενίσχυση των θεματικών μορφών τουρισμού συμβάλλει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, γεγονός
με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες
και εστίασε στη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την οποία χαρακτήρισε πολύτιμη.
Αναφερόμενος στη διεξαγωγή του Συνεδρίου
με αντικείμενο τον Τουρισμό Υγείας, ο κ. Στα-

νίτσας επισήμανε ότι θα βοηθήσει την Ιθάκη
καθώς και άλλα μικρά νησιά να δείξουν τις
δυνατότητες τους αλλά και να αναδείξουν τα
προβλήματα τους όπως είναι η έλλειψη ιατρικού προσωπικού σε νευραλγικές θέσεις.
Στη σημαντική συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια ενίσχυσης του Τουρισμού Υγείας αναφέρθηκε ο κ. Παρίσης ενώ ο
κ. Γαλιατσάτος χαρακτήρισε τον ιατρικό τουρισμό «εφαλτήριο» οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Τέλος την
πρωτοβουλία ενίσχυσης του ιατρικού τουρισμού στη χώρα εξήρε η κα Θεοπεφτάτου.
Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με τις εξής ομιλίες:
Αλέξανδρος Πρίνος, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος ΟμίλουMediΠρίνου :«Πρότυπες
υπηρεσίες υγείας στον τομέα της κοσμητικής
ιατρικής και ευζωίας»
Κωνσταντίνος Πάντος, Διευθυντής Μονάδας
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ιδρυτής
Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ», Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Α.Ι. :«Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
στο πλαίσιο του Τουρισμού Υγείας»
Νικόλαος Σ. Κουβελάς, Επίκ. Καθηγητής
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠρόεδροςAthens
Dental Tourism Cluster, Ιδρυτής & Πρόεδρος
EURODENTICA :«Υψηλή ποιοτική Οδοντιατρική στον Ιατρικό Τουρισμό»
Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής
Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, Επιστημονικός
: «Υπηρεσίες Ιαματικής Ιατρικής & Ευεξίας»
Γιώργος Παξινός, Conjoint Scientia Professor
of the School of Medical Sciences, UNSW/
Ανταπεστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
«Άνοια: Νευοψυχολογική αξιολόγηση και πρόγραμμα καθυστέρησης»
Drmed. Βασίλης Παυλιδέλης, ΩΡΛ, Ειδικός Ρινοπλαστικής - Ωτοπλαστικήςκαι Πλαστικής
Χειρουργικής Προσώπου, Χειρουργικό Κέντρο
“ΑΦΡΟΔΙΤΗ”
«Πλαστική χειρουργική προσώπου: Υγεία &
Ομορφιά»
Παύλος Καψαμπέλης, Συντονιστής – Διευθυντής Χειρουργικής Γενικού Νοσοκομείου
Ζακύνθου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου
«Δημόσια Νοσοκομεία Τουριστικών Περιοχών
& Τουρισμός Υγείας»
Ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος
ΕΕΑΙ:
«Η Ελλάδα ως κέντρο Τουρισμού Υγείας από
την Αρχαιότητα»
Χάρης Βαβουρανάκης, Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Ηρακλείου :«From brain drain... to
brain gain…»
Συνδέσεις μέσω Skype
Γεράσιμος Βλασσόπουλος, Ουρολόγος
«Απανταχού Ιθακήσιοι Επιστήμονες Υγείας
στο πέρασμα του χρόνου»
Δρ. Ζωή Βλαμάκη, Γενική Χειρουργός & Χειρουργός Στήθους
Γιώργος Κρεατσάς, Καθηγητής Μαιευτικής –
Γυναικολογίας
«Υδροθεραπεία. Πρόληψη μαιευτικών &γυναικολογικών προβλημάτων»
Γεώργιος Ζωγράφος, Καθηγητής Χειρουργικής
Αναπληρωτής Πρύτανη Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής
Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
«Η Συμμετοχή και η Επιρροή των Ελλήνων
Επιστημόνων της Διασποράς στα διεθνή fora»
Στέφανος Γερουλάνος, Καθηγητής Χειρουργικής & Ιστορίας της Ιατρικής, Πρόεδρος του
Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος
«Ιατρικά Συνέδρια στην Ελλάδα: Υπάρχει ακόμα ελπίς να επιστρέψουν;»
Ronit KochmanHaimov,Pr. Obstetrics &
Gynecology Hadassah Hebrew Jerusalem,
«Εthics of Fertility treatments across the
Border, the Israeli view»
Ελευθερία Κρικέλη, Δ/ντρια Α’ Παθ/κής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Μητέρα
«’Ηλιος, Θάλασσα και Υγεία. Ιατρικά θεραπευτήρια από την αρχαιότητα στο σήμερα»
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πρόεδρος Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών «Επανασυστήνοντας την Ελλάδα και
τους Έλληνες»
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, M.D, Ph.D.
Director, healthCare cybernetics
«Δημιουργία και Διαχείριση Προορισμών Τουρισμού Υγείας – η Ελλάδα σαν το Διεθνές Πρότυπο»
Ευάγγελος Κεκάτος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού
Υγείας & Πρόνοιας Δήμου Κεφαλλονιάς
Θωμάς Ρούσσης, Δήμαρχος Ωρωπού
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Ι.Σ.Α. | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επιστολή προς τον κ. Αθανάσιο Κ. Μπακαλέξη, Διοικητή του ΕΦΚΑ

Αθήνα 30.5.2017
ύριε Διοικητά,
Σε συνέχεια του γόνιμου διαλόγου που
είχαμε μαζί σας σήμερα για διάφο-

Κ

ρα ζητήματα που απασχολούν τους ιατρούς
μέλη μας, υποβάλουμε και εγγράφως το αίτημα για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για
νομοθετική ρύθμιση ώστε η προβλεπόμενη

Αντίθετος ο Ι.Σ.Α. σε κάθε προσπάθεια
κατάργησης ή υποβάθμισης
της ιατρικής ειδικότητας της
Κυτταρολογίας

Τ

ο Δ.Σ. του ΙΣΑ δηλώνει ομόφωνα ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετο σε κάθε
ενέργεια που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της ειδικότητας της Κυτταρολογίας,
η οποία θα πρέπει όχι μόνο να παραμείνει
κύρια και ανεξάρτητη αλλά και να αναβαθμιστεί, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας. Η
χώρα μας οφείλει να αναδείξει το έργο των
ελλήνων ιατρών Κυτταρολόγων, οι οποίοι
συνεχίζοντας το έργο του θεμελιωτή της ειδικότητας Γεωργίου Παπανικολάου, ενός από
τους πλέον αναγνωρίσιμους και σημαντικότερους γιατρούς παγκοσμίως, έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στη Δημόσια Υγεία,
και έχουν διασφαλίσει την υγεία και τη ζωή
πολλών Ελλήνων πολιτών με έγκαιρη διάγνωση θανατηφόρων νόσων.
Κάθε απόφαση ή τυχόν πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ για ‘‘Ενιαία εκπαίδευση στην Παθολογική Ανατομική και ενοποίηση συναφών ιατρικών επιστημονικών
Εταιρειών’, η οποία έχει ως στόχο τη σιωπηρή
κατάργηση της ειδικότητας της Κυτταρολογίας θα πρέπει να καταδικαστεί τόσο από την
Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ όσο και από
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς
μία τέτοια πρόταση όχι μόνο οδηγεί στην
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υποβάθμιση του επιστημονικού έργου των
ιατρών Κυτταρολόγων και εν γένει του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, αλλά
θέτει και ζητήματα ανεπαρκούς εκπαίδευσης
στην Κυτταρολογία . Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη εκπαίδευση ενός μόνο έτους στην
κυτταρολογία για την κατοχύρωση του δικαιώματος άσκησης των ιατρικών πράξεων που
εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της,
είναι αντίθετη σε κάθε επιστημονικό δεδομένο αλλά και στις οδηγίες της Eυρωπαϊκής
Συνομοσπονδία Κυτταρολογικών Εταιρειών,
και θα έχει δε δυσμενέστατα αποτελέσματα
για τη Δημόσια Υγεία.
Κατόπιν αυτών, ζητάμε από την ηγεσία του
ΚΕΣΥ και του Υπουργείου Υγείας να ενεργήσουν άμεσα για τη σύσταση ανεξάρτητης
Ομάδας Εργασίας Κυτταρολογίας, δεδομένου
ότι η Κυτταρολογία αποτελεί σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία κύρια και ανεξάρτητη ειδικότητα. Η Ομάδα αυτή οφείλει να κληθεί
να εισηγηθεί για το πρόγραμμα σπουδών, την
αξιολόγηση και διαπίστευση των Εκπαιδευτικών Κέντρων χορήγησης ειδικότητας, και την
υποχρεωτική δημιουργία βιβλιαρίου ειδικευομένου και ποιοτική αξιολόγηση της προόδου
του, όπως και οι ομάδες εργασίας κάθε νομοθετημένης ιατρικής ειδικότητας.

στη διάταξη του άρθρου 52 του ν. 4430/2016
προθεσμία για την καταβολή των ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ και των ΦΚΑ προς
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσι-

ών υγείας να παραταθεί έως 30.9.2017, προκειμένου οι οφειλές αυτές να διασφαλιστούν.
Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες

Ενημέρωση για τις κρατήσεις
των ιατρών από το ΤΣΑΥ

Μ

εγάλος αριθμός ιατρών διαμαρτύρεται διότι μέλη μας έχουν
καταθέσει αιτήσεις ήδη από το
έτος 2014 προς το ΤΣΑΥ για επιστροφή
διπλών κρατήσεων, που τους έχουν επιβληθεί από το ΤΣΑΥ, αιτούμενοι την επι-

στροφή τους, πλην όμως ουδεμία απάντηση έλαβαν.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σε
ποια υπηρεσία πρέπει τα μέλη μας να απευθυνθούν, η οποία είναι αρμόδια για την επιστροφή των χρημάτων αυτών.

Επιβολή ποινής σε φορέα ΠΦΥ
που λειτουργούσε χωρίς άδεια

Σ

ύμφωνα με τις με αριθμό Υ3β/Γ.Π./
οικ.24948/13-3-2012 (ΦΕΚ Β’ 713) και
Υ3β/Γ.Π./οικ.55762/2-7-2014
(ΦΕΚ
Β’ 1802) Υπουργικές Αποφάσεις οι Ιατρικοί
Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας των ιδιωτικών
φορέων Π.Φ.Υ.
Μετά από έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια τριμελή επιτροπή
του ΙΣΑ στις εγκαταστάσεις φορέα ΠΦΥ, διαπιστώθηκε η λειτουργία του συγκεκριμένου
φορέα χωρίς να έχει υποβληθεί η σχετική
αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης νομίμου
λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου.
Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. με ομόφωνη απόφαση του
διέταξε α) την άμεση διακοπή λειτουργίας
του ιδιωτικού φορέα πρωτοβάθμιας φρο-

ντίδας υγείας, που λειτουργούσε ιδιωτικό
δερματολογικό/αφροδισιολογικό
ιατρείο
χωρίς να λάβει βεβαίωση/άδεια νομίμου λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,
κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων
που αφορούν στη λειτουργία των ιδιωτικών
φορέων Π.Φ.Υ., καθώς και β) την επιβολή του
εκ του νόμου προβλεπόμενου προστίμου
ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (73.367,57), στον ίδιο ιδιωτικό φορέα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17
παρ. 1 του Π.Δ. 84/2001.
Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. για τη
διακοπή του συγκεκριμένου φορέα Π.Φ.Υ. έχει
ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Αθηνών και θα
εκτελεστεί από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
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κοινωνικο εργο ι.σ.α.

Σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση
των δομών υγείας αντιμετωπίζει η Ιθάκη
Δεν υπάρχει
παιδίατρος για τα
350 παιδιά που ζουν
μόνιμα στο νησί.

Τ

α σοβαρά υγειονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιθάκη ήταν το
αντικείμενο της σύσκεψης του προέδρου του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ Πατούλη, με
τον Δήμαρχο Ιθάκης Δ. Στανίτσα και τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου , στο περιθώριο
του Συνεδρίου ,με αντικείμενο τον Τουρισμό
Υγείας που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία στην Ιθάκη, στις 26 και 27 Μαΐου,
υπό τη διοργάνωση της ΙΣΑ, της ΚΕΔΕ και του
Δήμου Ιθάκης.
Ειδικότερα, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιθάκης ο κ. Στανίτσας και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου
εστίασαν στο σοβαρό ζήτημα της απουσίας
απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με την Αθήνα Μάλιστα το πρόβλημα
έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο μετά τη διακοπή το 2016, της σύνδεσης της Ιθάκης με
την Πάτρα.
Την ίδια ώρα το νησί αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα στην υγειονομική του θωράκιση. Το Κέντρο Υγείας λειτουργεί με μεγάλες
ελλείψεις στις βασικές ιατρικές ειδικότητες
ενώ τα τελευταία τρία χρόνια που συνταξιοδοτήθηκε η μικροβιολόγος ,το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι κλειστό.
Επίσης εδώ και 2,5 χρόνια δεν υπάρχει παιδίατρος να εξυπηρετήσει τα 350 παιδιά που
ζουν μόνιμα στο νησί παρά το γεγονός ότι η
θέση του παιδιάτρου έχει προκηρυχθεί από
το υπουργείο Υγείας .Παράλληλα υπάρχει
έλλειψη δεύτερου ασθενοφόρου καθώς
και οδηγού του οχήματος, το οποίο κρίνεται
απαραίτητο για τον πληθυσμό του νησιού.
Σχολιάζοντας την δύσκολη κατάσταση με τις
σοβαρές ανεπάρκειες στον τομέα της υγείας
ο κ. Πατούλης έκανε λόγο για « τριτοκοσμικές καταστάσεις» και σχολίασε πως είναι πια
καιρός να υπάρξει βούληση από το κράτος
προκειμένου να δημιουργηθούν σοβαρά κίνητρα για τους γιατρούς να στελεχώσουν τις
νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της χώρας
καθώς και να εφαρμοστούν σύγχρονοι μέθοδοι αντιμετώπισης των ασθενών όπως είναι η
τηλεϊατρική .
«Τα νησιά και οι ακριτικές περιοχές της Ελλάδας είναι στο έλεος του Θεού .Ολόκληρες
γενιές παιδιών μεγαλώνουν χωρίς παιδίατρο
και χιλιάδες τουρίστες είναι ακάλυπτοι στη
στοιχειώδη υποστήριξη ζωής σε επείγουσες
καταστάσεις. Καλούμε εδώ και τώρα την πολιτεία να προχωρήσει στη στελέχωση των
υγειονομικών δομών απομακρυσμένων νησιών, με εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό και
συστήματα τηλεϊατρικής», κατέληξε ο κ. Πατούλης.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OPDIVO
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών
ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ.
παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OPDIVO 10 mg/ml
πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πυκνού διαλύματος περιέχει 10 mg
nivolumab. Ένα φιαλίδιο των 4 ml περιέχει 40 mg nivolumab. Ένα φιαλίδιο των 10 ml περιέχει 100 mg nivolumab. Το nivolumab παράγεται
σε κύτταρα ωοθηκών κινεζικού κρικητού με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Έκδοχο με γνωστή δράση: Κάθε ml αυτού του πυκνού
διαλύματος περιέχει 0,1 mmol (ή 2,5 mg) νατρίου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μελάνωμα Το OPDIVO ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ipilimumab ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του προχωρημένου (μη
χειρουργήσιμου ή μεταστατικού) μελανώματος σε ενηλίκους. Σε σχέση με τη μονοθεραπεία με nivolumab, αύξηση της επιβίωσης χωρίς
εξέλιξη της νόσου (PFS) για το συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab τεκμηριώνεται μόνο σε ασθενείς με χαμηλή έκφραση του PD‑L1
στον όγκο (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC) Το OPDIVO ως μονοθεραπεία ενδείκνυται
για την αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα κατόπιν προηγούμενης
χημειοθεραπείας σε ενήλικες. Καρκίνωμα νεφρών (RCC) Το OPDIVO ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του προχωρημένου
καρκινώματος νεφρών κατόπιν προηγούμενης θεραπείας σε ενήλικες. Κλασσικό λέμφωμα Hodgkin (cHL) Το OPDIVO ως μονοθεραπεία
ενδείκνυται για την αντιμετώπιση ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό κλασικό λέμφωμα Hodgkin μετά από αυτόλογη
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ASCT) και θεραπεία με brentuximab vedotin. Καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου
εκ πλακωδών κυττάρων (SCCHN) Το OPDIVO ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του καρκίνου της κεφαλής και του
τραχήλου εκ πλακωδών κυττάρων σε ενήλικες που εμφανίζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια θεραπείας με βάση πλατινούχο
σκεύασμα ή μετά από αυτή (βλέπε παράγραφο 5.1). Ουροθηλιακό καρκίνωμα Το OPDIVO ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του
τοπικά προχωρημένου, μη χειρουργήσιμου ή μεταστατικού ουροθηλιακού καρκινώματος σε ενήλικες, μετά από αποτυχία προηγούμενης
θεραπείας που περιείχε πλατίνα. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Όταν το nivolumab χορηγείται σε συνδυασμό με
ipilimumab, ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για το ipilimumab πριν από την έναρξη της θεραπείας. Σχετιζόμενες
με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε μεγαλύτερη συχνότητα όταν το nivolumab χορηγείται σε συνδυασμό με
ipilimumab σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με nivolumab. Οι περισσότερες σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες
βελτιώθηκαν ή απέδραμαν με την κατάλληλη αντιμετώπιση, συμπεριλαμβανομένων της έναρξης κορτικοστεροειδών και των
τροποποιήσεων της θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.2). Με τη θεραπεία συνδυασμού έχουν επίσης αναφερθεί καρδιακά ανεπιθύμητα
συμβάντα και πνευμονική εμβολή. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς για καρδιακές και πνευμονικές ανεπιθύμητες
ενέργειες, καθώς και για κλινικά σημεία, συμπτώματα και μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές που υποδεικνύουν διαταραχή των
ηλεκτρολυτών και αφυδάτωση πριν τη θεραπεία και σε περιοδική βάση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το nivolumab σε συνδυασμό με
ipilimumab θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε περίπτωση εμφάνισης απειλητικών για τη ζωή ή υποτροπιαζουσών σοβαρών καρδιακών
και πνευμονικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς (τουλάχιστον για διάστημα 5 μηνών μετά
την τελευταία δόση) δεδομένου ότι ανεπιθύμητες ενέργειες με το nivolumab ή το συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab ενδέχεται να
εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ή μετά τη διακοπή της θεραπείας. Για τις πιθανολογούμενες, σχετιζόμενες με το
ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να πραγματοποιείται επαρκής αξιολόγηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αιτιολογία ή
να αποκλειστούν άλλες αιτίες. Με βάση τη βαρύτητα των ανεπιθύμητων ενεργειών, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε
συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται και να χορηγούνται κορτικοστεροειδή. Εάν για την αντιμετώπιση μίας ανεπιθύμητης
ενέργειας χρησιμοποιηθεί ανοσοκαταστολή με κορτικοστεροειδή, με την εμφάνιση βελτίωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακή
μείωση της δόσης μέσα σε διάστημα τουλάχιστον 1 μηνός. Η σταδιακή μείωση με ταχείς ρυθμούς μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση ή
επανεμφάνιση της ανεπιθύμητης ενέργειας. Εάν, παρά τη χρήση κορτικοστεροειδών, υπάρχει επιδείνωση ή απουσία βελτίωσης, μπορεί να
προστεθεί μη κορτικοστεροειδική ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab
δεν πρέπει να ξεκινά εκ νέου ενόσω ο ασθενής λαμβάνει ανοσοκατασταλτικές δόσεις κορτικοστεροειδών ή άλλη ανοσοκατασταλτική
θεραπεία. Στους ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία θα πρέπει να γίνεται προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών για την
πρόληψη ευκαιριακών λοιμώξεων. Το nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε
περίπτωση επανεμφάνισης οποιασδήποτε σοβαρής, σχετιζόμενης με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητης ενέργειας, καθώς και σε περίπτωση
εμφάνισης οποιασδήποτε σχετιζόμενης με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητης ενέργειας που είναι απειλητική για τη ζωή. Σχετιζόμενη με το
ανοσοποιητικό πνευμονίτιδα Κατά τη μονοθεραπεία με nivolumab ή τη θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab έχουν
παρατηρηθεί σοβαρή πνευμονίτιδα ή διάμεση πνευμονοπάθεια, συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων περιστατικών (βλέπε
παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα πνευμονίτιδας όπως ακτινογραφικές μεταβολές (π.χ.,
εστιακές περιοχές θολερότητας δίκην θαμβής υάλου, πυκνωτικά διηθήματα), δύσπνοια και υποξία. Οι λοιμώδεις αιτιολογίες και οι αιτιολογίες
που σχετίζονται με τη νόσο θα πρέπει να αποκλείονται. Σε περίπτωση πνευμονίτιδας Βαθμού 3 ή 4, το nivolumab ή το nivolumab σε
συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά και πρέπει να ξεκινά χορήγηση κορτικοστεροειδών σε δόση 2 έως 4 mg/kg/
ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης. Σε περίπτωση (συμπτωματικής) πνευμονίτιδας Βαθμού 2, η χορήγηση του nivolumab ή του
nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται και πρέπει να ξεκινά χορήγηση κορτικοστεροειδών σε δόση 1 mg/kg/
ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης. Με την εμφάνιση βελτίωσης, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με
ipilimumab μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου ύστερα από σταδιακή μείωση των κορτικοστεροειδών. Σε περίπτωση επιδείνωσης ή μη βελτίωσης
παρά την έναρξη κορτικοστεροειδών, η δόση των κορτικοστεροειδών πρέπει να αυξάνεται σε 2 έως 4 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων
μεθυλπρεδνιζολόνης και το nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά. Σχετιζόμενη με το
ανοσοποιητικό κολίτιδα Κατά τη μονοθεραπεία με nivolumab ή τη θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab έχει παρατηρηθεί
σοβαρή διάρροια ή κολίτιδα (βλέπε παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για την εμφάνιση διάρροιας και πρόσθετων
συμπτωμάτων κολίτιδας, όπως κοιλιακό άλγος και παρουσία βλέννης ή αίματος στα κόπρανα. Οι λοιμώδεις αιτιολογίες και οι αιτιολογίες που
σχετίζονται με τη νόσο θα πρέπει να αποκλείονται. Σε περίπτωση διάρροιας ή κολίτιδας Βαθμού 4, το nivolumab ή το nivolumab σε
συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά και πρέπει να ξεκινά χορήγηση κορτικοστεροειδών σε δόση 1 έως 2 mg/kg/
ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης. Η μονοθεραπεία με nivolumab πρέπει να αναστέλλεται σε περίπτωση διάρροιας ή κολίτιδας
Βαθμού 3, και πρέπει να ξεκινά χορήγηση κορτικοστεροειδών σε δόση 1 έως 2 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης. Με την
εμφάνιση βελτίωσης, η χορήγηση της μονοθεραπείας με nivolumab μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου ύστερα από σταδιακή μείωση των
κορτικοστεροειδών. Σε περίπτωση επιδείνωσης ή μη βελτίωσης παρά την έναρξη κορτικοστεροειδών, η μονοθεραπεία με nivolumab
πρέπει να διακόπτεται οριστικά. Για διάρροια ή κολίτιδα Βαθμού 3 που παρατηρείται με το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab
απαιτείται οριστική διακοπή της θεραπείας και έναρξη θεραπείας με κορτικοστεροειδή σε δόση 1 έως 2 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων
μεθυλπρεδνιζολόνης. Σε περίπτωση διάρροιας ή κολίτιδας Βαθμού 2, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με
ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται. Σε περίπτωση εμμένουσας διάρροιας ή κολίτιδας, πρέπει να χορηγούνται κορτικοστεροειδή σε
δόση 0,5 έως 1 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης. Με την εμφάνιση βελτίωσης, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab
σε συνδυασμό με ipilimumab μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου ύστερα από σταδιακή μείωση των κορτικοστεροειδών, εφόσον χρειαστεί. Σε
περίπτωση επιδείνωσης ή μη βελτίωσης παρά την έναρξη κορτικοστεροειδών, η δόση πρέπει να αυξάνεται σε 1 έως 2 mg/kg/ημέρα
ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης και το nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά.
Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό ηπατίτιδα Κατά τη μονοθεραπεία με nivolumab ή τη θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab
έχει παρατηρηθεί σοβαρή ηπατίτιδα (βλέπε παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα
ηπατίτιδας όπως αυξήσεις των τρανσαμινασών και της ολικής χολερυθρίνης. Οι λοιμώδεις αιτιολογίες και οι αιτιολογίες που σχετίζονται με τη
νόσο θα πρέπει να αποκλείονται. Σε περίπτωση αύξησης των τρανσαμινασών ή της ολικής χολερυθρίνης Βαθμού 3 ή 4, το nivolumab ή το
nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά και πρέπει να ξεκινά χορήγηση κορτικοστεροειδών σε
δόση 1 έως 2 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης. Σε περίπτωση αύξησης των τρανσαμινασών ή της ολικής χολερυθρίνης
Βαθμού 2, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται. Οι εμμένουσες αυξήσεις
αυτών των εργαστηριακών τιμών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με χορήγηση κορτικοστεροειδών σε δόση 0,5 έως 1 mg/kg/ημέρα
ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης. Με την εμφάνιση βελτίωσης, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab
μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου ύστερα από σταδιακή μείωση των κορτικοστεροειδών, εφόσον χρειαστεί. Σε περίπτωση επιδείνωσης ή μη
βελτίωσης παρά την έναρξη κορτικοστεροειδών, η δόση των κορτικοστεροειδών πρέπει να αυξάνεται σε 1 έως 2 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων
μεθυλπρεδνιζολόνης και το nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά. Σχετιζόμενη με το
ανοσοποιητικό νεφρίτιδα και νεφρική δυσλειτουργία Κατά τη μονοθεραπεία με nivolumab ή τη θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με
ipilimumab έχουν παρατηρηθεί σοβαρή νεφρίτιδα και νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς πρέπει να
παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα νεφρίτιδας ή νεφρικής δυσλειτουργίας. Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν
ασυμπτωματικές αυξήσεις της κρεατινίνης ορού. Οι αιτιολογίες που σχετίζονται με τη νόσο θα πρέπει να αποκλείονται. Σε περίπτωση
αυξήσεων της κρεατινίνης ορού Βαθμού 4, το nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά και
πρέπει να ξεκινά χορήγηση κορτικοστεροειδών σε δόση 1 έως 2 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης. Σε περίπτωση αύξησης
της κρεατινίνης ορού Βαθμού 2 ή 3, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται και
πρέπει να ξεκινά χορήγηση κορτικοστεροειδών σε δόση 0,5 έως 1 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης. Με την εμφάνιση
βελτίωσης, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου ύστερα από σταδιακή
μείωση των κορτικοστεροειδών. Σε περίπτωση επιδείνωσης ή μη βελτίωσης παρά την έναρξη κορτικοστεροειδών, η δόση των
κορτικοστεροειδών πρέπει να αυξάνεται σε 1 έως 2 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης και το nivolumab ή το nivolumab σε
συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά. Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ενδοκρινοπάθειες Κατά τη μονοθεραπεία με
nivolumab ή τη θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab έχουν παρατηρηθεί σοβαρές ενδοκρινοπάθειες, περιλαμβανομένων
του υποθυρεοειδισμού, του υπερθυρεοειδισμού, της επινεφριδικής ανεπάρκειας (συμπεριλαμβανομένης της φλοιοεπινεφριδιακής
ανεπάρκειας), της υποφυσίτιδας (συμπεριλαμβανομένου του υποϋποφυσισμού), του σακχαρώδους διαβήτη και της διαβητικής κετοξέωσης
(βλέπε παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για κλινικά σημεία και συμπτώματα ενδοκρινοπαθειών και για
υπεργλυκαιμία και αλλαγές στη θυρεοειδική λειτουργία (στην έναρξη της θεραπείας, περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας και όπως
ενδείκνυται με βάση την κλινική αξιολόγηση). Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν κόπωση, κεφαλαλγία, μεταβολές της νοητικής κατάστασης,
κοιλιακό άλγος, ασυνήθεις εντερικές συνήθειες και υπόταση ή μη ειδικά συμπτώματα τα οποία μπορεί να παραπέμπουν σε άλλα αίτια, όπως
εγκεφαλικές μεταστάσεις ή υποκείμενη νόσο. Εκτός αν έχει προσδιοριστεί άλλη αιτιολογία, τα σημεία ή συμπτώματα ενδοκρινοπάθειας θα
πρέπει να θεωρούνται ως σχετιζόμενα με το ανοσοποιητικό. Σε περίπτωση συμπτωματικού υποθυρεοειδισμού, η χορήγηση του nivolumab
ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται και πρέπει να ξεκινά θεραπεία υποκατάστασης των θυρεοειδικών
ορμονών, όπως απαιτείται. Σε περίπτωση συμπτωματικού υπερθυρεοειδισμού, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό
με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται και πρέπει να ξεκινά θεραπεία με αντιθυρεοειδικά φάρμακα, όπως απαιτείται. Θα πρέπει, επίσης, να
εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης κορτικοστεροειδών σε δόση 1 έως 2 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης σε περίπτωση
που πιθανολογείται οξεία φλεγμονή του θυρεοειδούς. Με την εμφάνιση βελτίωσης, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε
συνδυασμό με ipilimumab μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου ύστερα από σταδιακή μείωση των κορτικοστεροειδών, εφόσον χρειαστεί. Η
παρακολούθηση της θυρεοειδικής λειτουργίας θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται η κατάλληλη
ορμονική υποκατάσταση. Το nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε περίπτωση
απειλητικού για τη ζωή υπερθυρεοειδισμού ή υποθυρεοειδισμού. Σε περίπτωση συμπτωματικής ανεπάρκειας των επινεφριδίων Βαθμού 2,
η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται και πρέπει να ξεκινά φυσιολογική
υποκατάσταση των κορτικοστεροειδών, όπως απαιτείται. Το nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται
οριστικά σε περίπτωση σοβαρής (Βαθμού 3) ή απειλητικής για τη ζωή (Βαθμού 4) ανεπάρκειας των επινεφριδίων. Η παρακολούθηση της
λειτουργίας των επινεφριδίων και των επιπέδων των ορμονών θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται η
κατάλληλη υποκατάσταση κορτικοστεροειδών. Σε περίπτωση συμπτωματικής υποφυσίτιδας Βαθμού 2 ή 3, η χορήγηση του nivolumab ή του
nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται και πρέπει να ξεκινά ορμονική υποκατάσταση, όπως απαιτείται. Θα πρέπει
επίσης να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης κορτικοστεροειδών σε δόση 1 έως 2 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων μεθυλπρεδνιζολόνης σε
περίπτωση που πιθανολογείται οξεία φλεγμονή της υπόφυσης. Μόλις σημειωθεί βελτίωση, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε
συνδυασμό με ipilimumab μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου ύστερα από σταδιακή μείωση των κορτικοστεροειδών, εφόσον χρειαστεί. Το
nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε περίπτωση απειλητικής για τη ζωή (Βαθμού 4)
υποφυσίτιδας. Η παρακολούθηση της λειτουργίας της υπόφυσης και των επιπέδων των ορμονών θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται η κατάλληλη ορμονική υποκατάσταση. Σε περίπτωση συμπτωματικού διαβήτη, η χορήγηση του nivolumab
ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται και πρέπει να ξεκινά υποκατάσταση ινσουλίνης, όπως απαιτείται. Η
παρακολούθηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται η
κατάλληλη υποκατάσταση ινσουλίνης. Το nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε
περίπτωση απειλητικού για τη ζωή διαβήτη. Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες του δέρματος Κατά τη θεραπεία με το
nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab και, λιγότερο συχνά με το nivolumab ως μονοθεραπεία έχει παρατηρηθεί σοβαρό εξάνθημα
(βλέπε παράγραφο 4.8). Η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab θα πρέπει να αναστέλλεται σε
περίπτωση εμφάνισης εξανθήματος Βαθμού 3 και να διακόπτεται σε περίπτωση εμφάνισης εξανθήματος Βαθμού 4. Το σοβαρό εξάνθημα θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση υψηλής δόσης κορτικοστεροειδών σε δόση 1 έως 2 mg/kg/ημέρα ισοδυνάμων
μεθυλπρεδνιζολόνης. Έχουν παρατηρηθεί σπάνια περιστατικά SJS και TEN, ορισμένα από τα οποία είχαν θανατηφόρο έκβαση. Εάν
εμφανιστούν συμπτώματα ή σημεία SJS ή TEN, η θεραπεία με το nivolumab ή με το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab θα πρέπει να
διακόπτεται και ο ασθενής να παραπέμπεται σε εξειδικευμένη μονάδα για αξιολόγηση και θεραπεία. Εάν ο ασθενής έχει αναπτύξει SJS ή TEN
με τη χρήση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab, συνιστάται η οριστική διακοπή της θεραπείας (βλ.
παράγραφο 4.2). Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή όταν εξετάζεται η χρήση του nivolumab σε έναν ασθενή ο οποίος έχει εμφανίσει στο
παρελθόν μία σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή δερματική ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη λήψη προηγούμενης θεραπείας με άλλους
ανοσοδιεγερτικούς αντικαρκινικούς παράγοντες. Άλλες σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες Οι ακόλουθες
σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν σε λιγότερο από το 1% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με
μονοθεραπεία με nivolumab σε κλινικές μελέτες με όλες τις δόσεις και τύπους όγκων: παγκρεατίτιδα, ραγοειδίτιδα, απομυελίνωση,
αυτοάνοση νευροπάθεια (συμπεριλαμβανομένης της πάρεσης του προσωπικού και απαγωγού νεύρου), σύνδρομο Guillain‑Barré,
μυασθενικό σύνδρομο και εγκεφαλίτιδα. Οι ακόλουθες πρόσθετες, κλινικά σημαντικές σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες
ενέργειες αναφέρθηκαν σε όλες τις κλινικές μελέτες σε λιγότερο από 1% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με nivolumab σε συνδυασμό
με ipilimumab: γαστρίτιδα, σαρκοείδωση και δωδεκαδακτυλίτιδα. Για τις πιθανολογούμενες, σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό
ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να πραγματοποιείται επαρκής αξιολόγηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αιτιολογία ή να αποκλειστούν
άλλες αιτίες. Με βάση τη βαρύτητα των ανεπιθύμητων ενεργειών, η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με
ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται και να χορηγούνται κορτικοστεροειδή. Μόλις σημειωθεί βελτίωση, η χορήγηση του nivolumab ή του
nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου ύστερα από σταδιακή μείωση των κορτικοστεροειδών. Το nivolumab
ή το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε περίπτωση επανεμφάνισης οποιασδήποτε σοβαρής,
σχετιζόμενης με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητης ενέργειας, καθώς και σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε σχετιζόμενης με το
ανοσοποιητικό ανεπιθύμητης ενέργειας που είναι απειλητική για τη ζωή. Έχουν αναφερθεί σπάνια περιστατικά μυοτοξικότητας (μυοσίτιδα,
μυοκαρδίτιδα και ραβδομυόλυση) με το nivolumab ή με το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab, ορισμένα από τα οποία είχαν
θανατηφόρο έκβαση. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει σημεία και συμπτώματα μυοτοξικότητας, θα πρέπει να υποβάλλεται σε στενή

παρακολούθηση και να παραπέμπεται σε εδικό για αξιολόγηση και θεραπεία χωρίς καθυστέρηση. Με βάση τη βαρύτητα της μυοτοξικότητας,
η χορήγηση του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να αναστέλλεται ή να διακόπτεται οριστικά (βλ.
παράγραφο 4.2) και να ξεκινάει κατάλληλη θεραπεία. Στη φάση που έπεται της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας αναφέρθηκε απόρριψη
μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με αναστολείς PD‑1. Η θεραπεία με νιβολουμάμπη μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο απόρριψης του συμπαγούς οργάνου στους αποδέκτες μοσχευμάτων. Σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει να εξετάζεται η σχέση
οφέλους της θεραπείας με νιβολουμάμπη έναντι του κινδύνου πιθανής απόρριψης του οργάνου. Αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση
Σοβαρές αντιδράσεις στην έγχυση έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab
(βλέπε παράγραφο 4.8). Σε περίπτωση σοβαρής ή απειλητικής για τη ζωή αντίδρασης στην έγχυση, η έγχυση του nivolumab ή του nivolumab
σε συνδυασμό με ipilimumab πρέπει να διακόπτεται και να χορηγείται κατάλληλη ιατρική θεραπεία. Οι ασθενείς με ήπια ή μέτρια αντίδραση
στην έγχυση μπορούν να λάβουν nivolumab ή nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab υπό στενή παρακολούθηση και υπό προκαταρκτική
φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας για την προφύλαξη έναντι αντιδράσεων στην έγχυση.
Προφυλάξεις ειδικές ως προς τη νόσο Μελάνωμα Οι ασθενείς με αρχική βαθμολογία λειτουργικότητας ≥ 2, ενεργές μεταστάσεις στον
εγκέφαλο ή αυτοάνοση νόσο και οι ασθενείς που είχαν λάβει συστηματικά ανοσοκατασταλτικά πριν από την ένταξη στη μελέτη αποκλείστηκαν
από τις κλινικές μελέτες του nivolumab ή του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab. Οι ασθενείς με οφθαλμικό μελάνωμα /μελάνωμα του
ραγοειδούς χιτώνα αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες του μελανώματος. Επιπλέον, από την μελέτη CA209037 αποκλείστηκαν οι
ασθενείς που είχαν εμφανίσει ανεπιθύμητη ενέργεια Βαθμού 4 που σχετιζόταν με anti‑CTLA‑4 θεραπεία (βλέπε παράγραφο 5.1). Ελλείψει
δεδομένων, το nivolumab θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους πληθυσμούς κατόπιν προσεκτικής εξέτασης του
δυνητικού οφέλους‑κινδύνου σε ατομική βάση. Σε σχέση με τη μονοθεραπεία με nivolumab, αύξηση της PFS για το συνδυασμό του
nivolumab με ipilimumab τεκμηριώνεται μόνο σε ασθενείς με χαμηλή έκφραση PD‑L1 στον όγκο. Πριν από την έναρξη της θεραπείας
συνδυασμού, συνιστάται οι γιατροί να αξιολογούν προσεκτικά τα ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενή και του όγκου, λαμβάνοντας υπόψη τα
οφέλη και την τοξικότητα που έχουν παρατηρηθεί για το συνδυασμό σε σχέση με τη μονοθεραπεία με nivolumab (βλέπε παραγράφους 4.8
και 5.1). Χρήση του nivolumab σε ασθενείς με μελάνωμα και ταχέως εξελισσόμενη νόσο Οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την
καθυστέρηση στην έναρξη της δράσης του nivolumab προτού ξεκινήσουν τη θεραπεία σε ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη νόσο (βλέπε
παράγραφο 5.1). Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα Οι ασθενείς με αρχική βαθμολογία λειτουργικότητας (Performance Status,
PS) ≥ 2, ενεργές μεταστάσεις στον εγκέφαλο, ή αυτοάνοση νόσο, συμπτωματική διάμεση πνευμονοπάθεια καθώς και ασθενείς οι οποίοι
είχαν λάβει συστηματική θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά πριν από την ένταξη στη μελέτη αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες του NSCLC
(βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.1). Ελλείψει δεδομένων, το nivolumab θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους πληθυσμούς
κατόπιν προσεκτικής εξέτασης του δυνητικού οφέλους‑κινδύνου σε ατομική βάση. Οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την
καθυστέρηση στην έναρξη της δράσης του nivolumab προτού ξεκινήσουν τη θεραπεία σε ασθενείς με χειρότερα προγνωστικά
χαρακτηριστικά και/ή επιθετική νόσο. Στον NSCLC εκ μη πλακωδών κυττάρων, παρατηρήθηκε μεγαλύτερος αριθμός θανάτων εντός
διαστήματος 3 μηνών με το nivolumab σε σύγκριση με τη δοσεταξέλη. Οι παράγοντες που σχετίζονται με τους πρώιμους θανάτους ήταν οι
χειρότεροι προγνωστικοί παράγοντες και/ή η πιο επιθετική νόσος σε συνδυασμό με χαμηλή ή καθόλου έκφραση του PD‑L1 στον όγκο
(βλέπε παράγραφο 1). Καρκίνωμα νεφρών Οι ασθενείς με οποιοδήποτε ιστορικό μεταστάσεων στον εγκέφαλο ή συνυπάρχουσες μεταστάσεις
στον εγκέφαλο, ενεργή αυτοάνοση νόσο ή ιατρικές καταστάσεις που χρήζουν συστηματικής ανοσοκαταστολής αποκλείστηκαν από την κύρια
μελέτη στο RCC (βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.1). Ελλείψει δεδομένων, το nivolumab θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς
τους πληθυσμούς κατόπιν προσεκτικής εξέτασης του δυνητικού οφέλους‑κινδύνου σε ατομική βάση. Κλασσικό λέμφωμα Hodgkin Οι
ασθενείς με ενεργό αυτοάνοσο νόσημα και συμπτωματική διάμεση πνευμονοπάθεια αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες του cHL.
Ελλείψει δεδομένων, το nivolumab θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους πληθυσμούς κατόπιν προσεκτικής εξέτασης
του δυνητικού οφέλους‑κινδύνου σε ατομική βάση. Επιπλοκές της αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HSCT)
στο κλασσικό λέμφωμα Hodgkin Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την παρακολούθηση ασθενών που υποβάλλονται σε αλλογενή HSCT
μετά από προηγούμενη έκθεση στο nivolumab έδειξαν έναν υψηλότερο από το αναμενόμενο αριθμό περιστατικών οξείας νόσου αντίδρασης
του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή (aGVHD) και σχετιζόμενης με τη μεταμόσχευση θνητότητας (TRM). Έως ότου καταστούν διαθέσιμα
περισσότερα δεδομένα, θα πρέπει να διενεργείται προσεκτική εξέταση των ενδεχόμενων οφελών από την HSCT και του πιθανώς αυξημένου
κινδύνου εμφάνισης σχετιζόμενων με τη μεταμόσχευση επιπλοκών για κάθε επιμέρους περίπτωση (βλέπε παράγραφο 4.8). Καρκίνος της
κεφαλής και του τραχήλου Οι ασθενείς με αρχική βαθμολογία λειτουργικότητας ≥ 2, ενεργές μεταστάσεις στον εγκέφαλο ή στην αραχνοειδή
μήνιγγα, ενεργή αυτοάνοση νόσο, ιατρικές παθήσεις για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται συστηματική ανοσοκαταστολή ή
καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα ή των σιελογόνων αδένων ως εστία του πρωτοπαθούς όγκου αποκλείστηκαν από την κλινική μελέτη του
SCCHN (βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.1). Ελλείψει δεδομένων, το nivolumab θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους
πληθυσμούς κατόπιν προσεκτικής εξέτασης του δυνητικού οφέλους‑κινδύνου σε ατομική βάση. Οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
την καθυστέρηση στην έναρξη της δράσης του nivolumab προτού ξεκινήσουν τη θεραπεία σε ασθενείς με χειρότερα προγνωστικά
χαρακτηριστικά και/ή επιθετική νόσο. Στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου παρατηρήθηκε μεγαλύτερος αριθμός θανάτων εντός
διαστήματος 3 μηνών με το nivolumab σε σύγκριση με τη δοσεταξέλη. Οι παράγοντες που σχετίστηκαν με πρώιμους θανάτους ήταν η
κατάσταση λειτουργικότητας κατά ECOG, η ταχέως εξελισσόμενη νόσος κατά τη διάρκεια προηγούμενης θεραπείας με βάση πλατινούχο
σκεύασμα και η υψηλή νεοπλασματική επιβάρυνση. Ουροθηλιακό καρκίνωμα Οι ασθενείς με αρχική βαθμολογία λειτουργικότητας ≥2,
ενεργές μεταστάσεις στον εγκέφαλο ή στην αραχνοειδή μήνιγγα, ενεργή αυτοάνοση νόσο ή ιατρικές παθήσεις για την αντιμετώπιση των
οποίων απαιτείται συστηματική ανοσοκαταστολή αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες του ουροθηλιακού καρκινώματος (βλ.
παραγράφους 4.5 και 5.1). Ελλείψει δεδομένων, το nivolumab θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους πληθυσμούς
κατόπιν προσεκτικής εξέτασης του δυνητικού οφέλους‑κινδύνου σε ατομική βάση. Ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με ελεγχόμενη
περιεκτικότητα σε νάτριο Κάθε ml αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος περιέχει 0,1 mmol (ή 2,5 mg) νατρίου. Η προειδοποίηση αυτή θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπεία ασθενών που ακολουθούν δίαιτα με ελεγχόμενη περιεκτικότητα σε νάτριο. Κάρτα
Προειδοποίησης Ασθενούς Όλοι οι ιατροί που συνταγογραφούν το OPDIVO πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις Πληροφορίες για τον Ιατρό
και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης. Ο συνταγογράφων ιατρός θα πρέπει να συζητά με τον ασθενή σχετικά με τους κινδύνους της
θεραπείας με το OPDIVO. Στον ασθενή θα παρέχεται η Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς με κάθε συνταγή. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Στη συγκεντρωτική ομάδα δεδομένων του nivolumab 3 mg/kg χορηγούμενου ως μονοθεραπεία σε όλους
τους τύπους όγκων (n = 2.227), οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 10%) ήταν κόπωση (30%), εξάνθημα (17%), κνησμός (12%),
διάρροια (12%) και ναυτία (12%). Η πλειοψηφία των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν ήπιας έως μέτριας έντασης (Βαθμού 1 ή 2). Με μία κατ’
ελάχιστον παρακολούθηση για 24 μήνες στον NSCLC δεν επισημάνθηκαν νέα στοιχεία ως προς την ασφάλεια. Στη συγκεντρωτική ομάδα
δεδομένων του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab στο μελάνωμα (n = 448), οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 10%) ήταν
εξάνθημα (51%), κόπωση (43%), διάρροια (42%), κνησμός (35%), ναυτία (25%), πυρεξία (19%), μειωμένη όρεξη (15%), υποθυρεοειδισμός (15%),
έμετος (14%), κολίτιδα (14%), κοιλιακό άλγος (13%), αρθραλγία (11%) και κεφαλαλγία (11%). Η πλειοψηφία των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν
ήπιας έως μέτριας βαρύτητας (Βαθμού 1 ή 2). Μεταξύ των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με nivolumab 1 mg/kg σε συνδυασμό με
ipilimumab 3 mg/kg στην CA209067, 151/313 (48%) παρουσίασαν για πρώτη φορά ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3 ή 4 κατά τη διάρκεια
της αρχικής φάσης συνδυασμού. Μεταξύ των 147 ασθενών σε αυτή την ομάδα που συνέχισαν τη θεραπεία στη φάση μονοθεραπείας, το
37 (25%) εμφάνισαν τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη ενέργεια Βαθμού 3 ή 4 κατά τη διάρκεια της φάσης μονοθεραπείας. Περιληπτικός πίνακας
ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στη συγκεντρωτική ομάδα δεδομένων για τους ασθενείς που
έλαβαν μονοθεραπεία με nivolumab (n = 2.227) και για τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab
(n = 448) παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται με βάση την κατηγορία συστήματος οργάνων και
τη συχνότητα. Η συχνότητα ορίζεται ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100),
σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα μετεγκριτικά
δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πίνακας 2: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες
Μονοθεραπεία με nivolumab
Nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Συχνές
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
πνευμονίαα, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
Όχι συχνές πνευμονίαα, βρογχίτιδα
βρογχίτιδα
Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (περιλαμβάνονται κύστεις και πολύποδες)
Σπάνιες
ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενίτιδα (λεμφαδενίτιδα
Kikuchi)
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Πολύ συχνές ουδετεροπενία α,β
Συχνές
ηωσινοφιλία
Όχι συχνές ηωσινοφιλία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Συχνές
σχετιζόμενη με την έγχυση αντίδρασηγ, υπερευαισθησίαγ σχετιζόμενη με την έγχυση αντίδρασηγ, υπερευαισθησία
Όχι συχνές
σαρκοείδωση
Μη γνωστή Απόρριψη του μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου
Απόρριψη του μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου
Σπάνιες
αναφυλακτική αντίδρασηγ
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος
Πολύ συχνές
υποθυρεοειδισμός
Συχνές
υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, υπεργλυκαιμίαγ ανεπάρκεια των επινεφριδίων, υποϋποφυσισμός, υποφυσίτιδα,
υπερθυρεοειδισμός, θυρεοειδίτιδα, υπεργλυκαιμίαγ
Όχι συχνές ανεπάρκεια των επινεφριδίων, υποϋποφυσισμός,
διαβητική κετοξέωση, σακχαρώδης διαβήτης
υποφυσίτιδα, θυρεοειδίτιδα
Σπάνιες
σακχαρώδης διαβήτης, διαβητική κετοξέωση
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Πολύ συχνές
μειωμένη όρεξη
Συχνές
μειωμένη όρεξη
αφυδάτωση
Όχι συχνές αφυδάτωση, μεταβολική οξέωση
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Συχνές
ηπατίτιδαγ
Όχι συχνές ηπατίτιδαγ
Σπάνιες
χολόσταση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Πολύ συχνές
κεφαλαλγία
Συχνές
περιφερική νευροπάθεια, κεφαλαλγία, ζάλη
περιφερική νευροπάθεια, ζάλη
Όχι συχνές Πολυνευροπάθεια
σύνδρομο Guillain‑Barré, πολυνευροπάθεια, νευρίτιδα,
παράλυση περονιαίου νεύρου, αυτοάνοση νευροπάθεια
(συμπεριλαμβανομένης της πάρεσης του προσωπικού
νεύρου και του απαγωγού νεύρου), εγκεφαλίτιδαγ
Σπάνιες
σύνδρομο Guillain‑Barré, απομυελίνωση,
μυασθενικό σύνδρομο, αυτοάνοση νευροπάθεια
(συμπεριλαμβανομένης της πάρεσης του προσωπικού
νεύρου και του απαγωγού νεύρου), εγκεφαλίτιδαα,γ
Οφθαλμικές διαταραχές
Συχνές
ραγοειδίτιδα, θαμπή όραση
Όχι συχνές Ραγοειδίτιδα, θαμπή όραση, ξηροφθαλμία
Καρδιακές διαταραχές
Συχνές
ταχυκαρδία
Όχι συχνές ταχυκαρδία
αρρυθμία (συμπεριλαμβανομένης της κοιλιακής
αρρυθμίας)δ, κολπική μαρμαρυγή, μυοκαρδίτιδα α, στ
Σπάνιες
αρρυθμία (συμπεριλαμβανομένης της κοιλιακής
αρρυθμίας)δ, κολπική μαρμαρυγή, μυοκαρδίτιδα α, στ
Αγγειακές διαταραχές
Συχνές
υπέρταση
υπέρταση
Σπάνιες
αγγειίτιδα
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου
α,γ
α
Συχνές
πνευμονίτιδα , δύσπνοια , βήχας
πνευμονίτιδαα,γ, πνευμονική εμβολήα, δύσπνοια, βήχας
Όχι συχνές υπεζωκοτική συλλογή
υπεζωκοτική συλλογή
Σπάνιες
διήθηση πνεύμονα
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Πολύ συχνές διάρροια, ναυτία
κολίτιδα, διάρροια, έμετος, ναυτία, κοιλιακό άλγος
Συχνές
στοματίτιδα, έμετος, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία στοματίτιδα, γαστρίτιδα, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία
Όχι συχνές κολίτιδα, παγκρεατίτιδα
παγκρεατίτιδα, διάτρηση του εντέρου, δωδεκαδακτυλίτιδα
Σπάνιες
γαστρίτιδα, δωδεκαδακτυλικό έλκος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
ε
Πολύ συχνές εξάνθημα , κνησμός
εξάνθημαε, κνησμός
Συχνές
λεύκη, ξηροδερμία, ερύθημα, αλωπεκία
λεύκη, ξηροδερμία, ερύθημα, αλωπεκία, κνίδωση
Όχι συχνές πολύμορφο ερύθημα, ψωρίαση, ροδόχρους ακμή, κνίδωση ψωρίαση
Σπάνιες
τοξική επιδερμική νεκρόλυσηα,στ, σύνδρομο Stevens‑Johnsonα,στ τοξική επιδερμική νεκρόλυσηα,στ, σύνδρομο Stevens‑Johnsonστ
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Πολύ συχνές
αρθραλγία
Συχνές
μυοσκελετικός πόνοςζ, αρθραλγία
μυοσκελετικός πόνοςζ
Όχι συχνές ρευματική πολυμυαλγία, αρθρίτιδα
σπονδυλαρθροπάθεια, σύνδρομο Sjogren, αρθρίτιδα,
μυοπάθεια, μυοσίτιδα α,στ, ραβδομυόλυση α,στ
Σπάνιες
Μυοπάθεια, μυοσίτιδα α,στ, ραβδομυόλυση α,στ
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Συχνές
νεφρική ανεπάρκειαα,γ
Όχι συχνές διάμεση νεφρίτιδα των ουροφόρων σωληναρίων,
διάμεση νεφρίτιδα των ουροφόρων σωληναρίων
νεφρική ανεπάρκειαα,γ
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ συχνές κόπωση
κόπωση, πυρεξία

Συχνές

πυρεξία, οίδημα (συμπεριλαμβανομένου του
οίδημα (συμπεριλαμβανομένου του περιφερικού
περιφερικού οιδήματος)
οιδήματος), άλγος
Όχι συχνές άλγος, θωρακικό άλγος
θωρακικό άλγος
β
Παρακλινικές εξετάσεις
Πολύ συχνές αυξημένη AST, αυξημένη ALT, αυξημένη αλκαλική
αυξημένη AST, αυξημένη ALT, αυξημένη ολική
φωσφατάση, αυξημένη λιπάση, αυξημένη αμυλάση,
χολερυθρίνη, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, αυξημένη
υπασβεστιαιμία, αυξημένη κρεατινίνη, λεμφοπενία,
λιπάση, αυξημένη αμυλάση, αυξημένη κρεατινίνη,
λευκοπενία, θρομβοπενία, αναιμία, υπερασβεστιαιμία, λεμφοπενία, λευκοπενία, ουδετεροπενία, θρομβοπενία,
υπερκαλιαιμία, υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία,
αναιμία, υπασβεστιαιμία, υπερκαλιαιμία, υποκαλιαιμία,
υπονατριαιμία
υπομαγνησιαιμία, υπονατριαιμία
Συχνές
αυξημένη ολική χολερυθρίνη, υπερμαγνησιαιμία,
υπερασβεστιαιμία, υπερμαγνησιαιμία, υπερνατριαιμία,
υπερνατριαιμία, μειωμένο σωματικό βάρος
μειωμένο σωματικό βάρος
α
Έχουν αναφερθεί θανατηφόρα περιστατικά σε κλινικές μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. β Οι συχνότητες των
εργαστηριακών όρων αντιπροσωπεύουν την αναλογία των ασθενών που εμφάνισαν επιδείνωση των εργαστηριακών μετρήσεων από την
έναρξη της μελέτης. Ανατρέξτε παρακάτω στην παράγραφο «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών, Μη φυσιολογικές
εργαστηριακές τιμές». γ Έχουν αναφερθεί απειλητικά για τη ζωή περιστατικά σε κλινικές μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε
εξέλιξη. δ Η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών στην κατηγορία οργανικού συστήματος των καρδιακών διαταραχών,
ανεξαρτήτως αιτιολογίας, ήταν υψηλότερη στην ομάδα του nivolumab σε σύγκριση με την ομάδα της χημειοθεραπείας στον πληθυσμό με
μεταστατικό μελάνωμα μετά τη χορήγηση αναστολέα CTLA4/BRAF. Τα ποσοστά επίπτωσης ανά 100 άτομα‑έτη έκθεσης ήταν 9,3 έναντι 0.
Σοβαρά καρδιακά συμβάντα αναφέρθηκαν από το 4,9% των ασθενών στην ομάδα που λάμβανε nivolumab έναντι 0 στην ομάδα που
λάμβανε θεραπεία της επιλογής του ερευνητή. Η συχνότητα των καρδιακών ανεπιθύμητων συμβάντων ήταν χαμηλότερη στην ομάδα του
nivolumab από ό,τι στην ομάδα της δακαρβαζίνης στον πληθυσμό με μεταστατικό μελάνωμα που δεν είχε λάβει θεραπεία στο παρελθόν. Οι
ερευνητές θεώρησαν όλα τα ανεπιθύμητα συμβάντα ως μη σχετιζόμενα με το nivolumab εκτός από την αρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή,
ταχυκαρδία και κοιλιακή αρρυθμία). ε Το εξάνθημα αποτελεί σύνθετο όρο ο οποίος περιλαμβάνει το κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, το
ερυθηματώδες εξάνθημα, το κνησμώδες εξάνθημα, το θυλακιώδες εξάνθημα, το κηλιδώδες εξάνθημα, το ιλαροειδές εξάνθημα, το
βλατιδώδες εξάνθημα, το φλυκταινώδες εξάνθημα, το βλατιδολεπιδώδες εξάνθημα, το γενικευμένο εξάνθημα, το αποφολιδωτικό εξάνθημα,
τη δερματίτιδα, την ομοιάζουσα με ακμή δερματίτιδα, την αλλεργική δερματίτιδα, την ατοπική δερματίτιδα, την πομφολυγώδη δερματίτιδα,
την αποφολιδωτική δερματίτιδα, την δερματίτιδα που μοιάζει με ψωρίαση, το φαρμακευτικό εξάνθημα και το πεμφιγοειδές. στ Αναφέρθηκε
σε μελέτες εκτός του συγκεντρωτικού συνόλου δεδομένων. Η συχνότητα βασίζεται στην έκθεση σε ολόκληρο το πρόγραμμα. ζ Ο
μυοσκελετικός πόνος αποτελεί ένα σύνθετο όρο ο οποίος περιλαμβάνει οσφυαλγία, οστικό πόνο, μυοσκελετικό θωρακικό άλγος,
μυοσκελετική δυσανεξία, μυαλγία, αυχεναλγία, άλγος στα άκρα και άλγος σπονδυλικής στήλης. Το συνολικό προφίλ ασφαλείας του
nivolumab 3 mg/kg σε ασθενείς με ουροθηλιακό καρκίνωμα (n = 348) συμφωνούσε με αυτό που έχει τεκμηριωθεί σε διάφορους τύπους
όγκων για τη θεραπεία με nivolumab. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Το nivolumab ή το nivolumab σε συνδυασμό με
ipilimumab συνδέονται με σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχετιζόμενες με το
ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες απέδραμαν με την κατάλληλη ιατρική θεραπεία. Οριστική διακοπή της θεραπείας απαιτήθηκε σε
μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έλαβαν nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν
μονοθεραπεία με nivolumab για σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό κολίτιδα (16% και 0,7%, αντίστοιχα), σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό
ηπατίτιδα (9% και 1,1%) και σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ενδοκρινοπάθειες (2,5% και 0,1%). Μεταξύ των ασθενών που εμφάνισαν
κάποιο συμβάν, χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών (τουλάχιστον 40 mg ισοδυνάμων πρεδνιζόνης) απαιτήθηκε για ένα
μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έλαβαν το σχήμα συνδυασμού σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με nivolumab
για την αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με το ανοσοποιητικό κολίτιδας (47% και 13%, αντίστοιχα) και της σχετιζόμενης με το ανοσοποιητικό
ηπατίτιδας (46% και 19%). Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών περιγράφονται στην
παράγραφο 4.4. Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό πνευμονίτιδα Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με nivolumab, η επίπτωση
πνευμονίτιδας, συμπεριλαμβανομένης της διάμεσης πνευμονοπάθειας και της πνευμονικής διήθησης, ήταν 3,0% (67/2.227). Η πλειοψηφία
των περιστατικών ήταν Βαθμού 1 ή 2 ως προς τη βαρύτητα και αναφέρθηκαν στο 0,7% (16/2.227) και στο 1,5% (34/2.227) των ασθενών,
αντίστοιχα. Περιστατικά Βαθμού 3 και 4 αναφέρθηκαν στο 0,7% (16/2.227) και σε ποσοστό <0,1% (1/2.227) των ασθενών, αντίστοιχα. Σε αυτές
τις μελέτες δεν αναφέρθηκαν περιστατικά Βαθμού 5. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση ήταν 3,3 μήνες (εύρος: 0,0‑19,6). Υποχώρηση
σημειώθηκε σε 52 ασθενείς (78%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 5,6 εβδομάδες (εύρος: 0,1+‑53,1+). Το «+» υποδηλώνει
λογοκριμένα δεδομένα παρατήρησης. Σε μελέτες του ουροθηλιακού καρκινώματος, αναφέρθηκαν δύο περιστατικά πνευμονίτιδας
Βαθμού 5 σε ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με nivolumab. Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με
ipilimumab, η επίπτωση πνευμονίτιδας, συμπεριλαμβανομένης της διάμεσης πνευμονοπάθειας ήταν 7,4% (33/448). Περιστατικά Βαθμού 2,
Βαθμού 3 και Βαθμού 4 αναφέρθηκαν στο 4,5% (20/448), 1,1% (5/448) και 0,2% (1/448) των ασθενών, αντίστοιχα. Ένα περιστατικό
πνευμονίτιδας Βαθμού 3 παρουσίασε επιδείνωση σε διάστημα 11 ημερών με θανατηφόρο έκβαση. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση
ήταν 2,3 μήνες (εύρος: 0,7‑6,7). Υποχώρηση σημειώθηκε σε 29 ασθενείς (87,9%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 6,1 εβδομάδες
(εύρος: 0,3‑46,9+). Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό κολίτιδα Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με nivolumab, η επίπτωση
διάρροιας, κολίτιδας ή συχνών κενώσεων ήταν 12,6% (280/2.227). Η πλειοψηφία των περιστατικών ήταν Βαθμού 1 ή 2 ως προς τη βαρύτητα
και αναφέρθηκαν στο 8,6% (191/2.227) και στο 2,7% (61/2.227) των ασθενών, αντίστοιχα. Περιστατικά Βαθμού 3 αναφέρθηκαν
στο 1,3% (28/2.227) των ασθενών. Σε αυτές τις μελέτες δεν αναφέρθηκαν περιστατικά Βαθμού 4 ή 5. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση
ήταν 1,4 μήνες (εύρος: 0,0‑20,9). Υποχώρηση σημειώθηκε σε 247 ασθενείς (89%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 1,9 εβδομάδες
(εύρος: 0,1‑88,3+). Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab, η επίπτωση διάρροιας ή κολίτιδας
ήταν 45,5% (204/448). Περιστατικά Βαθμού 2, Βαθμού 3 και Βαθμού 4 αναφέρθηκαν στο 13,2% (59/448), 15,4% (69/448) και 0,4% (2/448) των
ασθενών, αντίστοιχα. Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά Βαθμού 5. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση ήταν 1,1 μήνες (εύρος: 0,0‑10,4).
Υποχώρηση σημειώθηκε σε 184 ασθενείς (90,6%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 3,0 εβδομάδες (εύρος: 0,1‑78,7+). Σχετιζόμενη με
το ανοσοποιητικό ηπατίτιδα Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με nivolumab, η επίπτωση μη φυσιολογικών δοκιμασιών της
ηπατικής λειτουργίας ήταν 6,4% (142/2.227). Η πλειοψηφία των περιστατικών ήταν Βαθμού 1 ή 2 ως προς τη βαρύτητα και αναφέρθηκαν στο
3,5% (77/2.227) και στο 1,2% (26/2.227) των ασθενών, αντίστοιχα. Περιστατικά Βαθμού 3 και 4 αναφέρθηκαν στο 1,4% (31/2.227) και στο 0,4%
(8/2.227) των ασθενών, αντίστοιχα. Σε αυτές τις μελέτες δεν αναφέρθηκαν περιστατικά Βαθμού 5. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση ήταν
1,9 μήνες (εύρος: 0,0‑18,7).Υποχώρηση σημειώθηκε σε 106 ασθενείς (75%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 5,1 εβδομάδες
(εύρος: 0,1‑82,6+). Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab, η επίπτωση μη φυσιολογικών
δοκιμασιών της ηπατικής λειτουργίας ήταν 27,9% (125/448). Περιστατικά Βαθμού 2, Βαθμού 3 και Βαθμού 4 αναφέρθηκαν στο 6,3% (28/448),
15,0% (67/448) και 1,8% (8/448) των ασθενών, αντίστοιχα. Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά Βαθμού 5. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση
ήταν 1,4 μήνες (εύρος: 0,0‑11,0). Υποχώρηση σημειώθηκε σε 116 ασθενείς (92,8%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 5,0 εβδομάδες
(εύρος: 0,1‑53,1). Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό νεφρίτιδα και νεφρική δυσλειτουργία Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με
nivolumab, η επίπτωση νεφρίτιδας ή νεφρικής δυσλειτουργίας ήταν 2,7% (60/2.227). Η πλειοψηφία των περιστατικών ήταν Βαθμού 1 ή 2 ως
προς τη βαρύτητα και αναφέρθηκαν στο 1,5% (34/2.227) και στο 0,7% (16/2.227) των ασθενών, αντίστοιχα. Περιστατικά Βαθμού 3 και 4
αναφέρθηκαν στο 0,4% (9/2.227) και σε ποσοστό <0,1% (1/2.227) των ασθενών, αντίστοιχα. Σε αυτές τις μελέτες δεν αναφέρθηκε νεφρίτιδα ή
νεφρική δυσλειτουργία Βαθμού 5. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση ήταν 2,3 μήνες (εύρος: 0,0‑18,2). Υποχώρηση σημειώθηκε σε
35 ασθενείς (60%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 12,1 εβδομάδες (εύρος: 0,1+‑77,1+). Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με
nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab, η επίπτωση νεφρίτιδας και νεφρικής δυσλειτουργίας ήταν 4,2% (19/448). Περιστατικά Βαθμού 2,
Βαθμού 3 και Βαθμού 4 αναφέρθηκαν στο 1,1% (5/448), 0,9% (4/448) και 0,7% (3/448) των ασθενών, αντίστοιχα. Δεν αναφέρθηκαν
περιστατικά Βαθμού 5. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση ήταν 2,6 μήνες (εύρος: 0,5‑14.7). Υποχώρηση σημειώθηκε σε 17 ασθενείς
(89,5%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 1,9 εβδομάδες (εύρος: 0,4‑42,6+). Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ενδοκρινοπάθειες Σε
ασθενείς οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με nivolumab, η επίπτωση θυρεοειδικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου του
υποθυρεοειδισμού ή του υπερθυρεοειδισμού, ήταν 8,5% (190/2.227). Η πλειοψηφία των περιστατικών ήταν Βαθμού 1 ή 2 ως προς τη
βαρύτητα και αναφέρθηκαν στο 3,8% (84/2.227) και στο 4,7% (104/2.227) των ασθενών, αντίστοιχα. Θυρεοειδικές διαταραχές Βαθμού 3
αναφέρθηκαν σε <0,1% (2/2.227) των ασθενών. Αναφέρθηκαν περιστατικά υποφυσίτιδας (1 Βαθμού 1, 1 Βαθμού 2, 3 Βαθμού 3 και
1 Βαθμού 4), υποϋποφυσισμού (4 Βαθμού 2 και 1 Βαθμού 3), επινεφριδικής ανεπάρκειας (1 Βαθμού 1, 5 Βαθμού 2 και 5 Βαθμού 3),
σακχαρώδους διαβήτη (1 Βαθμού 2) και διαβητικής κετοξέωσης (2 Βαθμού 3). Σε αυτές τις μελέτες δεν αναφέρθηκαν περιστατικά Βαθμού 5.
Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση αυτών των ενδοκρινοπαθειών ήταν 2,8 μήνες (εύρος: 0,0‑14,0). Υποχώρηση σημειώθηκε σε
96 ασθενείς (46%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 42,1 εβδομάδες (0,4‑96,1+). Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με nivolumab
σε συνδυασμό με ipilimumab, η επίπτωση διαταραχών του θυρεοειδούς ήταν 23,7% (106/448). Οι διαταραχές του θυρεοειδούς Βαθμού 2 και
Βαθμού 3 αναφέρθηκαν στο 13,4% (60/448) και 1,6% (7/448) των ασθενών, αντίστοιχα. Υποφυσίτιδα Βαθμού 2 και Βαθμού 3 εμφανίστηκε στο
6,0% (27/448) και 1,8% (8/448) των ασθενών, αντίστοιχα. Επινεφριδιακή ανεπάρκεια Βαθμού 2 και Βαθμού 3 εμφανίστηκαν η κάθε μία στο
1,1% (5/448), ενώ επινεφριδιακή ανεπάρκεια Βαθμού 4 εμφανίστηκε στο 0,2% (1/448) των ασθενών. Σακχαρώδης διαβήτης Βαθμού 1 και
Βαθμού 2 και διαβητική κετοξέωση Βαθμού 4 αναφέρθηκαν το κάθε ένα στο 0,2% (1/448) των ασθενών. Δεν αναφέρθηκε ενδοκρινοπάθεια
Βαθμού 5. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση αυτών των ενδοκρινοπαθειών ήταν 1,5 μήνες (εύρος: 0,0‑10,1). Υποχώρηση παρουσιάστηκε
σε 59 ασθενείς (45,0%). Ο χρόνος έως την υποχώρηση κυμάνθηκε από 0,4 έως 74,4+ εβδομάδες. Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό
ανεπιθύμητες ενέργειες του δέρματος Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με nivolumab, η επίπτωση εξανθήματος ήταν
25,6% (569/2.227). Η πλειοψηφία των περιστατικών ήταν Βαθμού 1 ως προς τη βαρύτητα και αναφέρθηκαν στο 19,9% (444/2.227) των
ασθενών. Περιστατικά Βαθμού 2 και Βαθμού 3 αναφέρθηκαν στο 4,7% (105/2.227) και στο 0,9% (20/2.227) των ασθενών, αντίστοιχα. Σε αυτές
τις μελέτες δεν αναφέρθηκαν περιστατικά Βαθμού 4 ή 5. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση ήταν 1,4 μήνες (εύρος: 0,0‑17,2). Υποχώρηση
σημειώθηκε σε 349 ασθενείς (62%) με διάμεσο χρόνο έως την υποχώρηση 16,1 εβδομάδες (0,1‑113,7+). Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν
θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab, η επίπτωση εξανθήματος ήταν 63,4% (284/448). Περιστατικά Βαθμού 2 και
Βαθμού 3 αναφέρθηκαν στο 19,2% (86/448) και 7,4% (33/448) των ασθενών, αντίστοιχα. Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά Βαθμού 4 ή 5. Ο
διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση ήταν 0,5 μήνες (εύρος: 0,0‑9,7). Υποχώρηση σημειώθηκε σε 192 ασθενείς (67,6%) με διάμεσο χρόνο έως
την υποχώρηση 10,4 εβδομάδες (εύρος: 0,1‑74,0+). Έχουν παρατηρηθεί σπάνια περιστατικά SJS και TEN, ορισμένα από τα οποία είχαν
θανατηφόρο έκβαση (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.4). Αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία
με nivolumab, η επίπτωση αντιδράσεων υπερευαισθησίας/σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων ήταν 5,0% (111/2.227),
συμπεριλαμβανομένων 5 περιστατικών Βαθμού 3 και 2 περιστατικών Βαθμού 4. Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με nivolumab σε
συνδυασμό με ipilimumab, η επίπτωση αντιδράσεων υπερευαισθησίας/σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων ήταν 3,8% (17/448), όλες
εκ των οποίων ήταν βαρύτητας Βαθμού 1 ή 2. Περιστατικά Βαθμού 2 αναφέρθηκαν στο 2,2% (10/448) των ασθενών. Δεν αναφέρθηκαν
περιστατικά Βαθμού 3‑5. Επιπλοκές της αλλογενούς HSCT στο κλασσικό λέμφωμα Hodgkin Σε 40 αξιολογηθέντες ασθενείς από δύο μελέτες
του cHL, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αλλογενή HSCT μετά από διακοπή της μονοθεραπείας με nivolumab, αναφέρθηκε Βαθμού 3 ή 4 οξεία
GVHD σε 7/40 ασθενείς (17,5%). Σε δύο ασθενείς (5%) αναφέρθηκε υπεροξεία GVHD, που ορίζεται ως εμφάνιση οξείας GVHD εντός 14 ημερών
από την έγχυση αρχέγονων κυττάρων. Εμπύρετο σύνδρομο που χρειάζεται στεροειδή, χωρίς προσδιορισμένη λοιμώδη αιτιολογία,
αναφέρθηκε σε έξι ασθενείς (15%) εντός των πρώτων 6 εβδομάδων μετά τη μεταμόσχευση, με πέντε ασθενείς να ανταποκρίνονται στα
στεροειδή. Ηπατική φλεβοαποφρακτική νόσος εμφανίστηκε σε έναν ασθενή ο οποίος κατέληξε από GVHD και πολυοργανική ανεπάρκεια.
Έξι από τους 40 ασθενείς (15%) κατέληξαν από επιπλοκές της αλλογενούς HSCT μετά το nivolumab. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης
των 40 ασθενών από την επακόλουθη αλλογενή HSCT ήταν 2,9 μήνες (εύρος: 0‑22 μήνες). Μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές Σε ασθενείς
οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με nivolumab, τα ποσοστά των ασθενών που εμφάνισαν μεταβολή σε μη φυσιολογική εργαστηριακή τιμή
Βαθμού 3 ή 4 σε σχέση με την έναρξη της μελέτης ήταν τα ακόλουθα: 4,7% για την αναιμία (όλα τα συμβάματα ήταν Βαθμού 3), 0,6% για τη
θρομβοπενία, 9,5% για τη λεμφοπενία, 0,9% για την ουδετεροπενία, 1,7% για την αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, 2,6% για την αυξημένη AST,
2,2% για την αυξημένη ALT, 0,9% για την αυξημένη ολική χολερυθρίνη, 0,6% για την αυξημένη κρεατινίνη, 2,3% για την αυξημένη αμυλάση,
6,5% για την αυξημένη λιπάση, 5,8% για την υπονατριαιμία, 1,8% για την υπερκαλιαιμία, 1,4% για την υποκαλιαιμία, 1,3% για την
υπερασβεστιαιμία, 0,7% για την υπερμαγνησιαιμία, 0,5% για την υπομαγνησιαιμία, 0,6% για την υπασβεστιαιμία, 1,0% για τη λευκοπενία και
0,1% για την υπερνατριαιμία. Σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab, τα ποσοστά των ασθενών
που εμφάνισαν επιδείνωση σε μη φυσιολογική εργαστηριακή τιμή Βαθμού 3 ή 4 σε σχέση με την έναρξη της μελέτης ήταν τα ακόλουθα:
2,8% για την αναιμία (όλα τα συμβάματα ήταν Βαθμού 3), 1,2% για τη θρομβοπενία, 0,5% για τη λευκοπενία, 6,4% για τη λεμφοπενία, 0,7% για
την ουδετεροπενία, 4,1% για την αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, 11,9% για την αυξημένη AST, 14,6% για την αυξημένη ALT, 0,9% για την
αυξημένη ολική χολερυθρίνη, 2,4% για την αυξημένη κρεατινίνη, 8,5% για την αυξημένη αμυλάση, 18,2% για την αυξημένη λιπάση, 1,3% για
την υπασβεστιαιμία, 0,3% για κάθε μία από την υπερασβεστιαιμία, την υπερκαλιαιμία, την υπερμαγνησιαιμία και την υπερνατριαιμία, 4,5% για
την υποκαλιαιμία και 9,2% για την υπονατριαιμία. Ανοσογονικότητα Από τους 2.022 ασθενείς που λάμβαναν μονοθεραπεία με
nivolumab 3 mg/kg κάθε 2 εβδομάδες και ήταν αξιολογήσιμοι ως προς την παρουσία αντισωμάτων έναντι του προϊόντος, 231 ασθενείς
(11,4%) βρέθηκαν θετικοί σε αντισώματα κατά του προϊόντος που εμφανίστηκαν κατά τη θεραπεία και δεκαπέντε ασθενείς (0,7%) βρέθηκαν
θετικοί σε εξουδετερωτικά αντισώματα. Από τους 394 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab και ήταν
αξιολογήσιμοι ως προς την παρουσία αντισωμάτων κατά του nivolumab, 149 (37,8%) ασθενείς βρέθηκαν θετικοί σε αντισώματα έναντι του
nivolumab που εμφανίστηκαν κατά τη θεραπεία και 18 ασθενείς (4,6%) βρέθηκαν θετικοί σε εξουδετερωτικά αντισώματα. Παρά το ότι η
κάθαρση του nivolumab αυξήθηκε κατά 25% παρουσία αντισωμάτων έναντι του nivolumab, δεν υπήρχαν ενδείξεις για απώλεια της
αποτελεσματικότητας ή μεταβολή του προφίλ τοξικότητας παρουσία αντισωμάτων έναντι του nivolumab με βάση τις αναλύσεις
ω
φαρμακοκινητικής και έκθεσης‑αντα
ω
ω ω
ώ
ω
ώ
ώ
ώ
ω
ώ
ω
ώ
ω ώ
ω
ω

Φ

ω

m
Μ

Φ Μ
ώ

ω

ω
Μ

Φ

ω

ω

ώ

ω

Φ

www

www m
Μ

Μ
ω

Μ
Μ
Φ

ω Μ
Φ
ω

Φ
m m

Φ

ω

ω
Μ
m

www m

ω

ω

ώ

ω
Φ

Μ
ώ

Μ
m m

M

ω

m

Νέα ένδειξη

Το OPDIVO ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του
τοπικά προχωρημένου, μη χειρουργήσιμου ή μεταστατικού
ουροθηλιακού καρκινώματος σε ενήλικες, μετά από αποτυχία
προηγούμενης θεραπείας που περιείχε πλατίνα.

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000
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Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που βρίσκεται στη σελίδα 22 του περιοδικού

