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Α

γαπητοί συνάδελφοι,
ακόμα και μέσα στην καρδιά του
καλοκαιριού, ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών συνεχίζει να δίνει μάχες για τον
ιατρικό κόσμο και τη δημόσια υγεία.
Η κυβέρνηση κατέθεσε αιφνιδιαστικά
στη Βουλή το νομοσχέδιο για την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας, το
οποίο ανοίγει μεταξύ των άλλων το
δρόμο για την αντιποίηση του ιατρικού
επαγγέλματος. Θεωρούμε απαράδεκτο
και εξαιρετικά επικίνδυνο το γεγονός
ότι επιτρέπεται σε φαρμακοποιούς να
πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις ενώ
δίνεται η δυνατότητα συνταγογράφησης
ιατρικών εξετάσεων σε μαίες .
Την ώρα που στις υπόλοιπες χώρες του
κόσμου τηρείται ευλαβικά η απαγόρευση
της χορήγησης φαρμάκων χωρίς ιατρική
συνταγή, στη χώρα μας θεσμοθετείται
η τέλεση ιατρικών πράξεων από μη
γιατρούς.
Ενώ
το
υψηλά εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό της χώρας
μας οδηγείται στην ανεργία και στη
μετανάστευση. Διώχνουν τους νέους
μας και οδηγούν στη ξενιτιά τα
καλύτερα μυαλά της Ελλάδας ,τα οποία
στελεχώνουν τα συστήματα υγείας των
άλλων χωρών.
Ξεκαθαρίζουμε ότι σε αυτό θα μας
βρουν απέναντι. Δεν θα επιτρέψουμε να
εξοντώσουν τον ιατρικό κόσμο και να
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υποβαθμίσουν την υγεία του ελληνικού
λαού για να εξυπηρετήσουν τα πολιτικά
τους γραμμάτια.
Επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα
συγκεντρωτικό
και
κρατικοδίαιτο
σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας με φθηνές και υποβαθμισμένες
υπηρεσίες. Καθώς μάλιστα δεν έχει
εξασφαλιστεί η κρατική χρηματοδότηση
όταν τελειώσουν τα κοινοτικά κονδύλια
θα καταρρεύσει.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει κατά
επανάληψη τονίσει την ανάγκη για ένα
Σύστημα Πρωτοβάθμιας Υγείας που θα
διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των
ασθενών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό είναι σε θετική
κατεύθυνση ο οικογενειακός ιατρός, ο
οποίος θα παρακολουθεί τον ιατρικό
φάκελο του ασθενή. Ωστόσο για εμάς
αποτελεί κόκκινη γραμμή οποιαδήποτε
μορφή gatekeeping που θέτει εμπόδια
στην πρόσβαση των ασθενών στους
γιατρούς που έχουν ανάγκη.
Εδώ θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε
ότι στο Νομοσχέδιο ικανοποιείται ένα
πάγιο αίτημα του ΙΣΑ: η υπογραφή
Συλλογικών Συμβάσεων μέσω των
Ιατρικών Συλλόγων. Γι αυτό έχουμε
δώσει μάχες τα τελευταία
χρόνια
και το πετύχαμε .Είναι μια σημαντική
κατάκτηση γιατί θεωρούμε ότι έτσι ο

Ιατρικός κόσμος ισχυροποιείται απέναντι
στην αυθαιρεσία της εκάστοτε πολιτικής
ηγεσίας και μπορεί να διεκδικήσει
ενωμένος τα δικαιώματα του.
Ωστόσο το νομοσχέδιο προβλέπει την
εξαίρεση των οικογενειακών ιατρών
από τη Συλλογική Σύμβαση. Θεωρούμε
ότι αυτό γίνεται εκ του πονηρού, για
να
εξυπηρετηθούν
μικροπολιτικές
σκοπιμότητες. Ζητούμε να επεκταθούν
οι Συλλογικές Συμβάσεις, για τους
οικογενειακούς ιατρούς καθώς και για
όλο το φάσμα των ιατρικών ειδικοτήτων.
Θα δώσουμε μάχη για την υπογραφή
Συλλογικών Συμβάσεων, για όσους
ιατρούς το επιθυμούν και τη διασφάλιση
αξιοπρεπών αμοιβών αντίστοιχων της
προσφοράς τους.
Αγαπητοί
συνάδελφοι,
σήμερα
διανύουμε μια από τις πιο κρίσιμες
περιόδους για τον ιατρικό κόσμο και
για τη χώρα.
Θα αντισταθούμε με όλες τις δυνάμεις
μας στη λαίλαπα των μέτρων που
απειλούν την επιβίωσή μας. Δεν θα
επιτρέψουμε να οδηγήσουν στη
φτωχοποίηση και στη ξενιτιά τον
Έλληνα γιατρό.
Όλοι μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τη
μάχη για την αξιοπρέπειά και την
επαγγελματική μας επιβίωση.
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Σύμφωνο συνεργασίας, για την ενίσχυση του Τουρισμού Υγείας
στην Ελλάδα υπέγραψε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ
Γ. Πατούλης, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Σωματείων Σικάγου Κώστα Χανιωτάκη

Σ

ύμφωνο συνεργασίας, για την ενίσχυση
του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα και
την αξιοποίηση των δομών της χώρα
μας από τους ομογενείς του Σικάγου, υπέγραψε ο Πρόεδρος τoυ ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Σικάγου Κώστα Χανιωτάκη.
Με το Σύμφωνο Συνεργασίας , δίνεται η δυνατότητα στους ομογενείς του Σικάγου να
επωφελούνται των ιατρικών δομών της χώρα
μας, μέσω των πιστοποιημένων υπηρεσιών
του Τουρισμού Υγείας. Το Σύμφωνο αποτελεί
μέρος των σημαντικών πρωτοβουλιών που
δρομολογούνται σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αναπτυχθεί ο Τουρισμός Υγείας
στη χώρα μας.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ και
της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:
« Η επιστημονική κοινότητα της χώρας ενώνει τις δυνάμεις της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ανοίγουν το δρόμο προς την εθνική
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ανάπτυξη. Ο Ιατρικός Τουρισμός αποτελεί
έναν νέο σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για
τη χώρα μας συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αξιοποίηση του σημαντικού ιατρικού δυναμικού.
Η Ελλάδα διαθέτει επιστήμονες υψηλού επιπέδου, ενώ οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν από
τις πιο υψηλές προδιαγραφές παγκοσμίως. Τη
σημαντική αυτή δυναμική η χώρα μας μπορεί
και πρέπει να αξιοποιήσει, δημιουργώντας
ελκυστικές παροχές υγείας, με στόχο να φέρουμε όλο και περισσότερους ασθενείς στη
χώρα του Ιπποκράτη».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομογένειας του Σικάγου Κ. Χανιωτάκης
εξήρε την ελληνική επιστημονική κοινότητα
που όπως είπε χαρακτηριστικά είναι παγκόσμιας εμβέλειας.
«Αυτό είναι το πρόσωπο της δημιουργικής
Ελλάδας που μας κάνει περήφανους που
αντιστέκεται και επιμένει. Θα στηρίξουμε την

προσπάθεια για την ανάπτυξη του ιατρικού
τουρισμού γιατί και εμείς θα ωφεληθούμε και
την πατρίδα μας θα βοηθήσουμε», τόνισε ο κ.
Χανιωτάκης
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της
ΚΕΔΕ τόνισε τα εξής:
Η χώρα μας δεν πρέπει να μείνει κλεισμένη
στο καβούκι της. Αν θέλουμε να την οδηγήσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης οφείλουμε
να δράσουμε με στόχο την τόνωση της εξωστρέφειας της ενώ απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί και η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων του συγκεντρωτικού κεντρικού κράτους.
Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά.
Θα συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και αισιοδοξία την πορεία μας».
Ειδικότερα, μέσω του Συμφώνου Συνεργασίας
δίνεται η δυνατότητα στους ομογενείς από το
Μόντρεαλ να επισκέπτονται την Ελλάδα για
ιατρικές υπηρεσίες, μέσω των πιστοποιημένων υπηρεσιών του Τουρισμού Υγείας σε συ-

νέχεια των δράσεων που έχουμε ξεκινήσει σε
παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό τη δημιουργία
ενός διεθνούς πλαισίου για την ανάπτυξη του
Τουρισμού Υγείας στη χώρα μας, υπογράψαμε
με την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος του Μόντρεαλ μια σημαντική συμφωνία. O Ιατρικός
Τουρισμός αποτελεί έναν νέο σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα, που προέρχεται
μέσα από το ιατρικό μας δυναμικό.
Η Ελλάδα διαθέτει επιστήμονες υψηλού επιπέδου, ενώ οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν από
τις πιο υψηλές προδιαγραφές παγκοσμίως. Τη
σημαντική αυτή δυναμική η χώρα μας μπορεί
και πρέπει να αξιοποιήσει, δημιουργώντας
ελκυστικές παροχές υγείας, με στόχο να φέρουμε όλο και περισσότερους ασθενείς στη
χώρα του Ιπποκράτη. Η πρωτοβουλία μας να
ενισχύσουμε τον Τουρισμό Υγείας στη χώρα
μας έχει εθνικό χαρακτήρα και πολλαπλά
οφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με την ίδια θέρμη.

Ενημέρωση των Γιατρών

5

δελτια τυπου

Τα κρίσιμα ζητήματα του ιατρικού κλάδου και της δημόσιας υγείας,
συζητήθηκαν με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Τάκη Γεωργακόπουλο,
ο οποίος επισκέφθηκε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μετά από
πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ε

ποικοδομητική συνάντηση, με τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ είχε
σήμερα ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Τάκης Γεωργακόπουλος, ο οποίος επισκέφθηκε
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ετέθησαν επί
τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον ιατρικό κλάδο, όπως είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, με όσους ιατρούς
το επιθυμούν. Ακόμη συζητήθηκαν οι δυσλειτουργίες του συστήματος συνταγογράφησης
που παρεμποδίζουν την ορθή άσκηση της
ιατρικής επιστήμης, η ανάγκη κατάρτισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα εμπόδια στην
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συνταγογράφηση σημαντικών για τον ασθενή
εξετάσεων και φαρμάκων --όπως για παράδειγμα εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου-κ.τ.λ.
Επιπροσθέτως ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, έθεσε δύο ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα.
Αναφέρθηκε στη μετανάστευση των νέων
ιατρών και τόνισε την επιτακτική ανάγκη να
υπάρξει πολιτική αξιοποίησής τους από τον
ΕΟΠΥΥ, για ν ανατραπεί η μεγάλη αυτή αιμορραγία για τη χώρα μας και να εξυπηρετείται
καλύτερα ο ασφαλισμένος .Επίσης ο κ. Πατούλης ζήτησε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την
κατάχρηση των αντιβιοτικών και την λήψη
φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. «Καλούμε
την πολιτεία να σταματήσει αυτή την επικίν-

δυνη φάμπρικα που έχει οδηγήσει τη χώρα
μας να έχει το θλιβερό ρεκόρ σε πολυανθεκτικά μικρόβια που σκοτώνουν εκατοντάδες
Έλληνες κάθε χρόνο. Ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να
διακόπτει τη σύμβαση με τα φαρμακεία που
πωλούν φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, γιατί τίθεται σημαντικό ζήτημα δημόσια υγείας»,
κατέληξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Τ. Γεωργακόπουλος, εξέφρασε την πρόθεση του φορέα να συνεργαστεί στενά με τον
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, προς όφελος της
δημόσιας υγείας.
Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, μεταξύ άλλων,
συμφώνησε ότι το σύστημα συνταγογράφη-

σης έχει προβλήματα και πρέπει να αναπροσαρμοστεί ενώ εκφράστηκε θετικά για την
υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με τον
ιατρικό κλάδο, με βάση τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής.
Αναφορικά με την κλήση των ιατρών σε απολογία για τη συνταγογράφηση εκτός γνωστικού αντικειμένου και για την αναγραφή της
δραστικής ουσίας και του εμπορικού σκευάσματος, ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ διευκρίνισε ότι είναι θέμα νομοθετικών ρυθμίσεων,
για την τροποποίηση των οποίων προς την
ορθή κατεύθυνση ο ΕΟΠΥΥ προσβλέπει σε
συνεργασία με τον ΙΣΑ, σύμφωνα και με τις
αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ εκφράστηκε
θετικά, σχετικά με το αίτημα του ΙΣΑ, για την
υπογραφή συλλογικών συμβάσεων
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Η προώθηση του ιατρικού τουρισμού της χώρας μας στην
Αυστραλία ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του προέδρου
του ΙΣΑ Γ. Πατούλη με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομογένειας στη
Μελβούρνη Β. Παπαστεργιάδη

Η

ανάδειξη της χώρας μας ως πόλος
έλξης ιατρικού τουρισμού ,για τους
κατοίκους της Αυστραλίας ήταν το
αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης,
με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομογένειας
στη Μελβούρνη Βασίλη Παπαστεργιάδη και
το Γενικό Γραμματέα Κώστα Μάρκο, στο Μαρούσι, την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017.
Η επίσκεψη του προέδρου της Ελληνικής
Ομογένειας πραγματοποιήθηκε ενόψει ενός
πολύ σημαντικού Συνεδρίου, που διοργανώνεται το φθινόπωρο στη Μελβούρνη, με αντικείμενο τη σύσφιξη και την ενδυνάμωση των
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σχέσεων με τον ελληνισμό της Αυστραλίας
και την προώθηση του ιατρικού τουρισμού .
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης αμέσως μετά τη συνάντηση τόνισε τα εξής:
«Σήμερα είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε
στο Δήμο Αμαρουσίου τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομογένειας στη Μελβούρνη, όπου
εκτός από την ανταλλαγή απόψεων για τους
ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας με τη γενέτειρα
του Σπύρου Λούη, συζητήσαμε και για την
παρουσία μας σ’ ένα σημαντικό Συνέδριο
που θα διεξαχθεί κατά τον Νοέμβριο του
2017. Στο Συνέδριο, στόχος μας είναι να δο-

θεί έμφαση στον ιατρικό τουρισμό, αλλά και
στις σχέσεις που μπορούμε να αναπτύξουμε
πρωτίστως ως χώρα εκεί που χτυπά η καρδιά
του ελληνισμού, σε μία από τις μεγαλύτερες
ομογενειακές πόλης με χιλιάδες Έλληνες
Ομογενείς.»
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομογένειας στη
Μελβούρνη Βασίλης Παπαστεργιάδης δήλωσε τα εξής:
«Η Αυστραλία και η Ελλάδα έχουν μία πλούσια ιστορία που πάει πίσω εκατοντάδες χρόνια και για εμάς είναι σημαντικό να συνεχίζουμε αυτή τη σχέση που έχουν οι δύο χώρες
μας με ουσιαστικές προσπάθειες και έργα.

Όλοι ξέρουμε, και εμείς, που έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα βγάζει τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο.
Πρέπει όμως αυτό να γίνει ευρύτερα γνωστό,
και εμείς ως Ελληνική Κοινότητα στη Μελβούρνη θα καλέσουμε τον Πρωθυπουργό της
Πολιτείας μας να είναι παρών στο Συνέδριο,
ενώ ήδη ο Υπουργός Εμπορίου έχει «δώσει το
χέρι του» γι’ αυτό το Συνέδριο. Είμαστε αισιόδοξοι, ότι θα υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα
για τις δύο χώρες και προπάντων από τη δική
μας άποψη να δημιουργήσουμε καλύτερες
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών με μία τόσο
πλούσια ιστορία.»
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

δελτια τυπου

Τις ευοίωνες προοπτικές για τη χώρα μας ,
από την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας ανέπτυξε ο πρόεδρος του
ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του
σε ημερίδα για τον Τουρισμό Υγείας

Τ

ις ευοίωνες προοπτικές για τη χώρα
μας από την ανάπτυξη του τουρισμού
υγείας ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ
και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της
ομιλίας του ,στην ημερίδα για τον Τουρισμό Υγείας, που διοργάνωσαν οι Τομείς
Υγείας και Τουρισμού της ΝΔ και η ΟΝΝΕΔ
Ωρωπού, την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 στον
Ωρωπό. Θέμα της ημερίδας ήταν η «ανάδειξη του Αμφιαράειου Ωρωπού ως τόπου

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

προορισμού για τα τον τουρισμό υγείας».
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, τόνισε την ανάγκη να
υπάρξει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες αυτή της
στρατηγικής.
«Η δημιουργία ισχυρού brand και φήμης
της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού
ιατρικού τουρισμού είναι κρίσιμη για την
επιτυχία της νέας στρατηγικής» δήλωσε ο κ.

Πατούλης.
«Έχουν διενεργηθεί μια σειρά από μελέτες
για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Στις πιο σοβαρές κι αξιόπιστες από αυτές, τοποθετείται ο Ιατρικός
Τουρισμός μεταξύ των σημαντικότερων αναπτυξιακών μοχλών της ελληνικής οικονομίας
για την επερχόμενη δεκαετία επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την άποψη και την προσπάθεια σημαντικών δυνάμεων της ιδιωτικής

υγείας και του κλάδου του τουρισμού που
επιχειρούν με μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα να τοποθετήσουν την Ελλάδα στο χάρτη
της νέας αυτής αγοράς. Στόχος μας είναι να
αναδείξουμε την Ελλάδα, σε κορυφαίο προορισμό ιατρικού τουρισμού, 12 μήνες το χρόνο. Με συστηματική προσπάθεια θέλουμε να
βάλουμε την Ελλάδα ψηλά, στον χάρτη του
παγκόσμιου ιατρικού τουρισμού», κατέληξε
ο πρόεδρος του ΙΣΑ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αθήνα, 9/7/2017
λοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 182 εκπροσώπων Δήμων
πανελλαδικά από όλα τα σημεία της χώρας, το 13ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων.
Στο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε
με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ, διοργανώθηκαν τέσσερα στρογγυλά τραπέζια με ευρεία θεματολογία.
Συγκεκριμένα το πρώτο αφορούσε
στη βιώσιμη Ανάπτυξη και Υγεία αλλά
και στους στόχους και στο ρόλο των
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ, στο οποίο τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων
οι οποίοι παρουσίασαν τους στόχους
της βιώσιμης ανάπτυξης και τους λόγους που υιοθετούνται από τις υγιείς
πόλεις στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια
του Π.Ο.Υ.
Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από την 6η Σύνοδο των
Υπουργών για το Περιβάλλον και την
Υγεία και πολλά ακόμη σημαντικά θέματα που άπτονται των “Πράσινων Δήμων”.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Καθηγητή Jean Simos ο οποίος
επεσήμανε πόσο σημαντικός είναι ο
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
την επίτευξη των στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης και των στόχων των Υγιών
Πόλεων. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:
«Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία δραστηριοτήτων που μπορούν να επιφέρουν
αλλαγή σε τοπικό επίπεδο κυρίως και
πιο αποτελεσματικά από ότι σε εθνικό
επίπεδο».
Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στις
Πολιτικές Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και
συγκεκριμένα πολιτικές για την Υγιή
Γήρανση, την Ψυχική Υγεία, τη Φυσική
Άσκηση και τη Διατροφή.
Σε αυτό το τραπέζι δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν καλές πρακτικές των Δήμων. Επιπρόσθετα, έγιναν
παρουσιάσεις σε θέματα όπως του
ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη
διαχείριση της Άνοιας, τη σημασία των
συμμαχιών με στόχο την προώθηση
της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και τη διαγενεακή επικοινωνία, μια καινοτόμο πρακτική για
την ενεργό και υγιή γήρανση.
Πλούσια ήταν η θεματολογία και στο
τρίτο στρογγυλό τραπέζι με κύριο σημείο αναφοράς την Πρόληψη και την
αγωγή υγείας. Παρουσιάστηκαν τα
Προγράμματα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου, καθώς και διαδικασίες προληπτικού ελέγχου των 8 νοσημάτων μέσω του προσυμπτωματικού
ελέγχου των ΚΕΠ Υγείας. Επίσης, πα-
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ρουσιάστηκε η σημασία της ψηφιακής
τεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας
και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των πολιτών.
Στο τελευταίο τραπέζι με τίτλο Δημοτικές δομές υγείας και κοινωνικής στήριξης παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων
προγράμματα και κοινωνικο-υποστηρικτικές δράσεις, η δημιουργία δικτύου φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης
και ο ρόλος της εθελοντικής εργασίας
στις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης των Ο.Τ.Α.
Συμπεράσματα εργασιών Συνεδρίου
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι ανθεκτικές και βιώσιμες
μπορούν να είναι οι κοινωνίες όταν
υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία
μέσω στρατηγικού σχεδιασμού. Το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων, που είναι το Εθνικό Δίκτυο
του Π.Ο.Υ στην Ελλάδα, παρέχει την
τεχνική βοήθεια για την επίτευξη της
ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών σε
όλους τους τομείς αυτής. Το μείζον
θέμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας απασχόλησε σημαντικά στις
εργασίες του Συνεδρίου με συγκεκριμένες τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά στις
αρμοδιότητες των Δήμων και στη γενικότερη ανάγκη για μεταρρύθμιση
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας(ΠΦΥ) στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση του Προέδρου της
ΚΕΔΕ και του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου, κ. Γ. Πατούλη που αφορούσε
στη διεθνή εμπειρία από τα ανεπτυγμένα κράτη όπου η ανάπτυξη και ο
έλεγχος της ΠΦΥ έχει ανατεθεί σε τοπικό επίπεδο.
Επιπλέον ο κ. Πατούλης κατά την ομιλία του προχώρησε σε συγκεκριμένες
προτάσεις για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η ΠΦΥ σε επίπεδο Δημοτικών Δομών, πρόσβασης πολιτών και
διαφοροποίησης των υπηρεσιών, καθώς και παρέθεσε βασικές οικονομικές
αρχές για την ΠΦΥ.
Τέλος, ευρεία ήταν η συζήτηση σχετικά με την Πρόληψη και την αγωγή της
Υγείας, με τους εκπροσώπους των Δήμων να παρουσιάζουν καλές πρακτικές, καινοτόμες κατά περιπτώσεις, και
να διευρύνονται οι τομείς όπου μπορεί
η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέμβει
και να δώσει λύσεις. Ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Κάρναβος και Αντιπρόεδρος
Α΄ του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ επεσήμανε
συμπερασματικά: «Το 13ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων αποδείχθηκε
ανώτερο των προσδοκιών μας. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε ήταν υψηλού
επιπέδου. Το εύρος της θεματολογίας
που κάλυψε το Συνέδριο, παρήγαγε

πολύτιμη γνώση για τα κρίσιμα θέματα
του τομέα της Δημόσιας Υγείας αλλά
και για το ίδιο το μέλλον του ΕΔΔΥΠΠΥ».
Ομιλητές Συνεδρίου
Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δήμαρχος Σάμου, Στεργιανή Αραμπατζή, Πολιτική
Εκπρόσωπος του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Χρήστος
Γιαννάκης, Δημοτικός Σύμβουλος στο
Δήμο Ηλιούπολης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημάρχου για το ΚΕΠ Υγείας,
Ορέστης Γιωτάκος, Πρόεδρος ΟΜΠΡΕΛΑ, Ειρήνη Δρίζη, Φυσικοθεραπεύτρια
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Αναπληρώτρια Συντονίστρια Δήμου
στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Απόστολος Γ. Εμμανουηλίδης, Φυσικοθεραπευτής Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας, Ευανθία Ευαγγέλου, Κοινωνική Λειτουργός, Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Γλυφάδας,
Σταύρος Ζαμπέτογλου, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμαριάς, Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας & Περιβάλλοντος
Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Άννα Ζωάννου, Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων, Τρίτης ηλικίας, Αμεα και Εθελοντισμού, Δήμου Ρόδου, Ελίζα Ιατράκη, Ψυχολόγος & Κοινωνική Λειτουργός, MPH,
PhD c, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής
ΕΔΔΥΠΠΥ, Συντονίστρια-Στέλεχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χερσονήσου,
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμαρχος ΠυλαίαςΧορτιάτη, Χριστίνα Καραμπέρη, Ψυχολόγος- Msc Διοίκηση Μονάδων Υγείας,
e-trikala AE Δήμου Τρικκαίων /Cities Net
AE Δήμων Κεντρικής Ελλάδας, Μαίρη
Καραμπέτσου, Εργοθεραπεύτρια, MSc,
Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Γεν. Γραμ. Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ,
Μέλος Ε.Ε. της ΜΚΟ 50και Ελλάς, Άρης
Καραχάλιος, Δήμαρχος Φαρσάλων,
Δημήτρης Κάρναβος, Δήμαρχος Καλλιθέας, Φιλοξενών Δήμαρχος, Αντιπρόεδρος Α’ ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ, Σπυρίδων Καυκόπουλος, Υπεύθυνος αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας
Υγείας και παιδείας του Δήμου Ωρωπού,
Συντονιστής του ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού,
Αναστασία Κεντεποζίδου, Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου
Αγ. Αναργύρων Καματερού, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ, Γιώργος Κορμάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος
ΚΕΠ Υγείας ΕΔΔΥΠΠΥ, Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου, Παναγιώτα Κυριαζή, Βιολόγος, Υπεύθυνη Ανθρώπινου
Δυναμικού και Περιεχομένου Athens
Science Festival, Ελευθερία Κωτσίδου,
Χειρούργος Οφθαλμίατρος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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“Υγιείς Πόλεις: ΑνθεκτικέςΒιώσιμες-Συμμετοχικές”
Λήξη 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου του
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου με θέμα:
“Υγιείς Πόλεις: Ανθεκτικές-ΒιώσιμεςΣυμμετοχικές”, με την υποστήριξη του ΙΣΑ και
της ΚΕΔΕ
Κορυδαλλού, Νέλλη Λάβδα, Πρόεδρος
ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΔΥΠΠΥ, Νίκος Λυκούδης, Πρόεδρος ΔΣ ΠΥΡΑΜΙΣ Εφαρμογές Πληροφορικής ΕΠΕ
Πύλη Υγείας, Αγγελική Μοίρου, Προϊσταμένη Τμήματος Προαγωγής υγείας,
βλαπτικών παραγόντων, ασφάλειας και
Εργονομίας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Αναστασία Μορφογιάννη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Βόλου, Ηλίας Νικολάου,
Εκπαιδευτής ΕΔΟΚ, Λίνα Νικολοπούλου,
Ph.D Βιολόγος, Διευθύνουσα Σύμβουλος MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS,
Σοφία Ντούση, Τμήμα Προαγωγής υγείας, βλαπτικών παραγόντων, ασφάλειας
και Εργονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Αγγελική Οικονομοπούλου, Ψυχολόγος MSc, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Κυριακή Παναγιωτοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου
Φαρσάλων, Πολιτική εκπρόσωπος του
Δήμου στο ΕΔΔΥΠΥ, Δήμητρα Παπαγεωργίου, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη
Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου
Μοσχάτου – Ταύρου, Συντονίστρια Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ για τα Εθνικά Δίκτυα,
Ιωάννα Παπαλά, Συντονίστρια Εταιρικής
Επικοινωνίας ELPEN A.E, Σοφίκα Παπανικολάου, Γενική Διευθύντρια Εν.Ε.Α.Π,
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ
και ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος ΊΣΑ, Γεωργία Πίσπα, Πρόεδρος
του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων
«Αργώ» των Δήμων Αγίας Παρασκευής
& Χολαργού- Παπάγου, Κατερίνα Πλεξίδα, MSC TE Νοσηλευτών-Λειτουργών
Δημόσιας Υγείας, Επιστημονικά Υπεύ-
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θυνη ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Διονυσία Πομώνη, Κοινωνική Λειτουργός, Προϊσταμένη Τμήματος ΚΑΠΗ
Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού,
Ευστάθιος Ρεστέμης, Προϊστάμενος Δ/
νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου
Φιλοθέης-Ψυχικού, Αναστάσιος Σιδηράς, Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογίας,
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κοζάνης, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ,
Dr Jean Simos, Head
Division Environmental Health and
Health Promotion, Institute of Global
Health, University of Geneva. President
of S2D (former WHO Collaborating
Centre for Francophone Healthy Cities,
Rennes), Ανδρέας Σκούπουρας, Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού, Δήμου Κερκυραίων, Αθανασία Σκουρτανιώτη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια των
Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών του
Δήμου Καλλιθέας, Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Αναπληρωτής Πρύτανης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μαρία
Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας,
Aναπλ. Καθηγήτρια Κοινωνικής πολιτικής Πάντειο, Ιωάννης Τούντας, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου
Αθηνών, Σταματούλα Τράνακα, Msc Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης, Γραμματική Τριτσινιώτου,
Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας &
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας & Συντονίστρια, Δήμου Σάμου, Τριάδα Τσακιρούδη, Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας Δήμου Αλεξανδρούπολης, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ,

Ευαγγελία Τσαπατσάρη, Κοινωνιολόγος,
MSc-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Προϊσταμένη Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Κατερίνα
Τσεκούρα, Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.,
Δημήτρης Τσερπέλης, Κλινικός Ψυχολόγος, Επιστ. Υπεύθυνος Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Πρόληψης,
Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας,
Μαριάνθη Χατζηκωνσταντίνου, Υπεύθυνη Κεντρικής Δομής ΚΕΠ Υγείας.
Παριστάμενοι:
Στις εργασίες του Συνεδρίου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από πλήθος
φορέων αλλά και από την πλειοψηφία
των 192 Δήμων-μελών του Δικτύου
και ειδικότερα οι Δήμαρχοι: κα. Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος Αγίου
Δημητρίου, κ. Κονδύλης Ανδρέας
Δήμαρχος Αλίμου, κ. Κωσταντέλλος
Γρηγόρης Δήμαρχος Βάρης –Βούλας
–Βουλιαγμένης, κ. Πατσουρίδης Παρασκευάς Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κ.
Θωμάκος Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Μπάμπαλος Νοκόλαος Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, κ. Βεντούρης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Κιμώλου, κ. Λουκάς
Δημήτριος Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ.
Λιόλιος Νικόλαος Δήμαρχος Λοκρών,
κ. Ευθυμίου Ανδρέας Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, κ. Καρράς Εμμανουήλ Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, κ.
Τσομπανόπουλος Ευάγγελος Δήμαρχος Νέστου, κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Μαυρίδης Βασίλειος Δήμαρχος Ορεστιάδας,
κ. Καϊτεζίδης Ιγνάτιος Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, κ. Νασίκας Δημήτριος
Δήμαρχος Ρήγα Φερραίου, κ. Αγγελόπουλος Μιχαήλ Δήμαρχος Σάμου,
κ. Πρεβεζάνος Δημήτριος Δήμαρχος
Σκιάθου, κ. Σκάρλος Αθανάσιος, κ.
Βασιλόπουλος Άρης Δήμαρχος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας.
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Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Ενημέρωση για τις ενέργειες του ΙΣΑ
αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
Αθήνα, 9/7/2017
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
σε συνέχεια των πολλαπλών
ενεργειών του, αναφορικά με
την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών των ιατρών, επιθυμεί να διευκρινίσει στα μέλη του ότι η καταληκτική ημερομηνία της 30 Ιουνίου 2017,
δεν συνδέεται με τον χρόνο παραγραφής των αξιώσεων των ιατρών, αλλά με
την προθεσμία που τάσσει η σχετική

Ο
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διάταξη στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να
προβεί στην σχετική αποπληρωμή.
Ειδικότερα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη
από τον Δεκέμβριο του έτους 2015 ο ΙΣΑ
απέστειλε Εξώδικη Διαμαρτυρία προς τον
ΕΟΠΥΥ (για το εξώδικο πατήστε ΕΔΩ), αιτούμενος 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 κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών (για την αναφορά πατήστε
ΕΔΩ), 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 (για το
εξώδικο πατήστε ΕΔΩ), ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ιατρών – μελών μας.
Ο ΙΣΑ, δια του Προέδρου του, κου. Γε-

ώργιου Πατούλη, έχει ήδη ζητήσει νομοθετική ρύθμιση τόσο αναφορικά με
την καταληκτική ημερομηνία για την
πληρωμή των οφειλομένων από τον
ΕΟΠΥΥ, όσο και για το ζήτημα της παραγραφής, η οποία υπενθυμίζουμε πως
είναι πενταετής.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται έως ότου
αποπληρωθεί και ο τελευταίος ιατρόςμέλος του.
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Ο ΙΣΑ ζητά την κάλυψη του εμβολίου
της Μηνιγγίτιδας Β
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει λάβει πολλές καταγγελίες από
ιατρούς και ασθενείς για τη μη δυνατότητα συνταγογράφησης του
εμβολίου για την Μηνιγγίτιδα Β.
Αθήνα, 22/6/2017
ρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι
ηλικιακές ομάδες μπορούν να
προσβληθούν από τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, με τα βρέφη, νήπια,
έφηβους και νεαρούς ενήλικες να αποτελούν τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.
Τo βακτήριο (Neisseria Meningitidis ή
μηνιγγιτιδόκοκκος) που προκαλεί τη
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο διακρίνεται σε
πέντε οροομάδες (Α, B, C, W-135 και Y).
Η οροομάδα τύπου Β (MenB) ευθύνεται
για την πλειοψηφία των περιστατικών
(περίπου 90%) στην Ευρώπη αλλά και
στην Ελλάδα. Η εξέλιξη της νόσου είναι
ταχύτατη και μπορεί να επιφέρει το θάνατο σε διάστημα 24 – 48 ωρών από την
εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων,
τα οποία συχνά μοιάζουν με αυτά της
γρίπης, όπως ο πυρετός, ο έμετος και η
κεφαλαλγία.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του

Π

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.),
περίπου 1 στα 10 άτομα που προσβάλλονται καταλήγει παρά τη θεραπεία.
Επιπλέον, 1 στα 5 άτομα που επιβιώνουν
εμφανίζει σοβαρές μόνιμες αναπηρίες,
όπως εγκεφαλική βλάβη, επιληπτικούς
σπασμούς, απώλεια της ακοής και μαθησιακές δυσκολίες, ενώ είναι δυνατό να
υποστεί και ακρωτηριασμό άκρων.
Ο εμβολιασμός αποτελεί την αποτελεσματικότερη πρόληψη και προστασία έναντι
της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι αποδεδειγμένα ένα από τα πιο οικονομικώς
αποδοτικά επιστημονικά επιτεύγματα της
σύγχρονης εποχής για τη δημόσια υγεία.
Είναι μία από τις ελάχιστες υπηρεσίες υγείας που κοστίζει πολύ λίγο συγκριτικά με
τα τεράστια οφέλη που προσφέρει στην
υγεία και την ευημερία των πληθυσμών.
Οι γονείς που επιθυμούν να ενημερωθούν
περισσότερο σχετικά με τη μηνιγγίτιδα καλούνται να απευθυνθούν και να συμβου-

λευθούν τον παιδίατρό τους.
Το παρόν διαθέσιμο τετραδύναμο συζευγμένο εμβόλιο προσφέρει προστασία
από της οροομάδες A, C, W-135 και Y του
μηνιγγιτιδόκοκκου. Αυτό σημαίνει ότι
μένει ακάλυπτη η οροομάδα Β. Δυστυχώς όμως το εμβόλιο για την Μηνιγγίτιδα Β βρίσκεται εκτός του νέου Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμού.
Αξιοσημείωτη είναι η υποστήριξη από
την επιστημονική κοινότητα, σχετικά με
την αναγκαιότητα του εν λόγω εμβολίου.
Μάλιστα η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, συνέστησε στην παιδιατρική κοινότητα τον εμβολιασμό με Bexsero από
την ηλικία των 2 μηνών . Στην χώρα μας
όμως το κόστος του εμβολίου αυτού καλούνται να το καλύψουν οι ίδιοι οι γονείς.
Ενόψει της προστασίας της δημόσιας
υγείας αιτούμαστε όπως θεσμοθετηθεί
άμεσα η δυνατότητα συνταγογράφησης
του εμβολίου της Μηνιγγίτιδας Β.

Κλήσεις ιατρών σε απολογία
για συνταγογράφηση
Προς τον
κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο
Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 26.7.2017

Α

ξιότιμε Κύριε Αντιπρόεδρε,
Είναι πολλές οι καταγγελίες ιατρών μελών μας σύμφωνα με τις
οποίες καλούνται σε απολογία γιατί μετά
από σχετικό έλεγχο βρέθηκε να έχουν
«παραβεί την κείμενη νομοθεσία». Το ζήτημα αυτό είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Συχνά πρόκειται για παροράματα, προφανή σφάλματα που έγιναν σε ιδιωτική ή
δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας εξαιτίας της κόπωσης και του φόρτου
εργασίας των ιατρών, που, όπως καλώς
γνωρίζετε, όλα αυτά τα έτη της κρίσης
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έχουν με αυταπάρνηση υπηρετήσει το
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Άλλοτε
πάλι το «σφάλμα» αντικατοπτρίζει την
επιστημονική άποψη του θεράποντος
ιατρού που γνωρίζει καλώς το ιστορικό
και τις ιδιαιτερότητες του ασθενή του.
Άδικα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αποσπάτε την προσοχή των ιατρών
από το κύριο θεραπευτικό έργο τους και
τους τρομοκρατείτε, ιδιαίτερα όταν η οικονομική επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ είναι
ελάχιστη.
Ο ΙΣΑ έχει εξαρχής ταχθεί υπέρ του ελέγχου και η θέση του αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο έλεγχος όμως, όπως ασκείται
εν προκειμένω, είναι έωλος στο βαθμό
που δεν στηρίζεται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα. Δίδεται η εντύπωση ότι γίνεται
μόνο για εισπρακτικούς σκοπούς δια της
επιβολής προστίμων.

Ο ιατρός που νιώθει πάνω του τη δαμόκλειο σπάθη ενός άδικου και τυπολατρικού ελέγχου δεν μπορεί να ασκήσει
ανεπηρέαστος το ιατρικό του λειτούργημα, όπως επιβάλλουν οι κανόνες της
ιατρικής δεοντολογίας και επιτάσσει το
συμφέρον του ασθενή.
Σας καλούμε για ύστατη φορά να ενεργήσετε υπέρ του νόμου, του ΕΟΠΥΥ, του
Έλληνα ασθενή και ασφαλισμένου και
της δημόσιας υγείας. Σας καλούμε να
εξετάσετε την πρότασή μας, ο ΙΣΑ να διαδραματίσει έναν συμβουλευτικό ρόλο
ώστε, μετά από τον μηχανικό ή λογιστικό
έλεγχο των συνταγών που γίνεται από τις
υπηρεσίες σας, να εντοπίζονται οι περιπτώσεις όπου πράγματι υπάρχουν ενδείξεις παράβασης και ειδικότερα συστηματική παράβαση των ορίων ή κανόνων
συνταγογράφησης.
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Ο ΙΣΑ ζητά την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου,
για τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την
έναρξη διαλόγου, για τη θεσμοθέτηση ενός
βιώσιμου συστήματος που θα διασφαλίζει
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλους
τους ασθενείς
Αθήνα, 24/7/2017
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά
να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου,
για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή, χωρίς να προηγηθεί
διάλογος, με τους επιστημονικούς φορείς και τους Συλλόγους των Ασθενών.
Πρόκειται για ένα πρόχειρο νομοθέτημα
που έχει σοβαρές αδυναμίες καθώς δεν
διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των
ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Με το συγκεκριμένο νομοθέτημα θεσμοθετείται η αντιποίηση του ιατρικού
επαγγέλματος που εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους για τη Δημόσια υγεία. Ο ΙΣΑ
θεωρεί απαράδεκτο ότι επιτρέπεται σε
φαρμακοποιούς να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις ενώ δίνεται η δυνατότητα
συνταγογράφησης ιατρικών εξετάσεων
σε μαίες. Την ώρα που στις υπόλοιπες
χώρες του κόσμου τηρείται ευλαβικά η
απαγόρευση της χορήγησης φαρμάκων
χωρίς ιατρική συνταγή, στη χώρα μας
θεσμοθετείται η τέλεση ακόμα και ιατρικών πράξεων από μη γιατρούς.
Πρόκειται για μια δραματική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ο

Το υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό της χώρας μας οδηγείται στη
μετανάστευση και στελεχώνει τα συστήματα υγείας των άλλων χωρών ενώ η
υγεία των Ελλήνων ασθενών παραδίδεται σε μη ιατρούς.
Τονίζουμε ότι το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών
στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό της χώρας μας.
Η θέσπιση του οικογενειακού γιατρού
είναι σε θετική κατεύθυνση, με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθεί τον ιατρικό
φάκελο του ασθενή. Είμαστε αντίθετοι σε
οποιαδήποτε μορφή gatekeeping που
θέτει εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών στους γιατρούς που έχουν ανάγκη.
Ζητούμε την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων, για όσους ιατρούς το επιθυμούν
και τη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών
αντίστοιχων της προσφοράς τους.
Επίσης σε θετική κατεύθυνση είναι η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων μέσω των
Ιατρικών Συλλόγων που αποτελεί ένα πάγιο αίτημα του ΙΣΑ που δικαιώθηκε μετά
από αγώνες πολλών ετών. Ωστόσο η εξαίρεση των οικογενειακών ιατρών από τη

Συλλογική Σύμβαση εγείρει εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητα που εξυπηρετεί. Ζητούμε να επεκταθούν οι Συλλογικές Συμβάσεις, για τους οικογενειακούς
ιατρούς καθώς και για όλο το φάσμα των
ιατρικών ειδικοτήτων.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Με το συγκεκριμένο νομοθέτημα δημιουργείται ένα συγκεντρωτικό και
κρατικοδίαιτο σύστημα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, χαμηλού κόστους,
το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για τη
δημόσια υγεία καθώς βάζει τις βάσεις
για την παράνομη άσκηση της ιατρικής
από επαγγελματίες που δεν διαθέτουν
το γνωστικό αντικείμενο. Καθώς μάλιστα
δεν έχει διασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση θα καταρρεύσει όταν εξαντληθούν τα κοινοτικά κονδύλια».
Ο ΙΣΑ ζητά την απόσυρση του Σχέδιο
Νόμου, για τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας και την έναρξη δημόσιου διαλόγου, για τη θεσμοθέτηση ενός βιώσιμου
συστήματος που θα διασφαλίζει υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες υγείας αξιοποιώντας το αξιόμαχο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.

Ο ΙΣΑ ζητά να διασφαλιστεί επάρκεια αίματος
κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών για
να μη κινδυνεύσει η υγεία των ασθενών
Αθήνα, 11/7/2017
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητά
να διασφαλιστεί η επάρκεια αίματος κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, προκειμένου να μη
δημιουργηθεί πρόβλημα τόσο με τους
πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς όσο και
με τους ασθενείς που θα χρειασθεί να
κάνουν μετάγγιση αίματος.
Ο ΙΣΑ ενημερώθηκε ότι το Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», στις 4 Ιουλίου, κοινοποίησε έγγραφο
στο Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας, με το
οποίο ζητά την «κατάθεση αίματος από
τους ασθενείς προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των μεταγγίσεων».

Ο
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Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
τους σε αίμα, οι ασθενείς θα πρέπει να
διασφαλίσουν κατά μέσον έξι αιμοδότες
το μήνα κάτι που για τους περισσότερους
ασθενείς είναι αδύνατον να επιτευχθεί.
Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο ,το
πρόβλημα οφείλεται στη ελάττωση των
εξωτερικών αιμοληψιών, στη μείωση
των αιμάτων από τον Ελβετικό Ερυθρό
Σταυρό κατά 200 φιάλες το μήνα καθώς
και στη μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών λόγω διακοπών.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης επισημάνει τα εξής:
«Το πρόβλημα που παρουσιάζεται με τα
αποθέματα αίματος τους καλοκαιρινούς

είναι μέχρι ένα βαθμό αναμενόμενο και
γι αυτό οι αρμόδιες αρχές όφειλαν να είχαν μεριμνήσει εγκαίρως , για να το αποτρέψουν και όχι να ρίχνουν την ευθύνη
στους ασθενείς . Το τελευταίο χρόνο τα
τμήματα αιμοδοσιών έχουν αποδυναμωθεί σε ανθρώπινο δυναμικό ,με αποτέλεσμα να γίνονται με δυσκολία οι εξωτερικές αιμοληψίες και να έχει συρρικνωθεί
το ωράριο λειτουργίας τους, γεγονός
που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την
κατάσταση. Το υπουργείο Υγείας έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση και οφείλει
να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί και να διασφαλίσει τις μεταγγίσεις των ασθενών.»

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Όμιλος ΟΤΕ: Νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά στο Καρπενήσι

Ν

έο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου δημιούργησε ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με
το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».
Το νέο ΤΕΠ θα προσφέρει άμεση περίθαλψη σε
περισσότερα από 7.000 παιδιά ετησίως, ενισχύοντας τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας στην
ευρύτερη περιοχή.
Την τελευταία πενταετία, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διαθέσει πάνω από 500 χιλιάδες ευρώ για τον εξοπλισμό
11 μονάδων για παιδιά σε νοσοκομεία όλης της
χώρας, φροντίζοντας περισσότερα από 85 χιλιάδες
παιδιά.
«Όταν ένα παιδί φτάνει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ο χρόνος είναι πολύτιμος για την έκβαση
της υγείας του. Ενισχύοντας τις υποδομές και τον
εξοπλισμό των παιδιατρικών μονάδων διευκολύνουμε το απαιτητικό έργο των γιατρών για τη φροντίδα των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να
μπορούμε να στηρίζουμε την υγεία των παιδιών μας
και να κάνουμε τη διαφορά για το μέλλον τους.», δήλωσε σχετικά η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director
Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ.
«Όσο πιο σοβαρό είναι ένα περιστατικό, που φτάνει στο νοσοκομείο, τόσο λιγότερος είναι ο χρόνος
που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι πάρα πολύ
σημαντικό να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό
για να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε άμεσα
και επιτυχημένα. Η δημιουργία ΤΕΠ για παιδιά μας
λύνει τα χέρια και αυξάνει την ασφάλεια και αξιοπιστία του εξοπλισμού που διαθέτουμε.» ανέφερε
σχετικά η κα Μαρία Παυλίδου, Παιδίατρος συντονίστρια παιδιατρικού τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.
Με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων
Περιστατικών είναι εφικτή η ανταπόκριση των
νοσοκομείων εντός της κρίσιμης πρώτης ώρας
(Golden Hour) από τον τραυματισμό ενός παιδιού.
Εκτός από το ΤΕΠ Καρπενησίου, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει
συμβάλει στη δημιουργία ακόμη δύο ΤΕΠ, στο
«Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων στην
Πάτρα και στο «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο
στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης σε συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς για παιδιά, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συμβάλει στον εξοπλισμό με ειδικά μηχανήματα οκτώ
νοσοκομείων σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα,
Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.
Ο Όμιλος ΟΤΕ στέκεται διαχρονικά δίπλα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες μέσα από διάφορες
δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2016 η κοινωνική
συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ ξεπέρασε τα 3,6 εκατ.
ευρώ.
publi

Final adv Farmasyn.qxp_29Χ36 19/01/16 11:13 Page 1

Από μικροί
ήμασταν περίεργοι ...

...να ανακαλύψουμε ποιο είναι το πιο
σημαντικό πράγμα στον κόσμο.
Όταν το βρήκαμε αποφασίσαμε να
κάνουμε έργο ζωής την προάσπιση
και εξασφάλισή του- της υγείας.
Είμαστε στο πλευρό της ιατρικής
κοινότητας παρέχοντας φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας,
προσπαθώντας να έχουν πρόσβαση
σε αυτά, όλοι οι συνάνθρωποί μας.
Παραμένουμε περίεργοι, παραμένουμε αποφασισμένοι, παραμένουμε
στο πλευρό σας με τον ενθουσιασμό
και την επιμονή μικρού παιδιού.
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