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Απολογισμός

2013

ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ

ο 2014 βρίσκει το ιατρικό σώμα
στην ύστατη δυσμένεια και απαξίωση που γνώρισε ποτέ το λειτούργημά μας. Το χρόνο που πέρασε ζήσαμε
τεράστιες αδικίες και ανισότητες που
έπληξαν τους γιατρούς της Αθήνας και
προσπαθήσαμε με κάθε δυνατό τρόπο,
να αγωνιστούμε και να αντισταθούμε
απέναντι στον καθολικό μας αφανισμό.

Η υποβάθμιση του ιατρικού λειτουργήματος, η ανεργία και οι παρατεταμένες και
εντεινόμενες οριζόντιες περικοπές, οδή-

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

γησαν χιλιάδες γιατρούς και εκατομμύρια
ασθενείς σε οριακό σημείο
μιας ανθρωποκτονικής κρίσης.

Μέσα σε αυτή την κρίση, το 2013 ήταν χρονιά υλοποίησης ενός σημαντικού τμήματος του προγράμματος του ΔΣ του ΙΣΑ. Το
2014, είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε
το σχέδιο μας, προωθώντας έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην επιβίωση
των μελών μας, μέσα από την αξιοπρεπή
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Διαχρονικοί μας στόχοι
ήταν η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρικές
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, το
δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής
γιατρού, οι ουσιαστικοί ελεγκτικοί
μηχανισμοί στις δαπάνες Υγείας και
η ισότιμη προσβασιμότητα όλων των
λειτουργών υγείας σε έναν ΕΟΠΥΥ
μέσα από τη διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων.

Ενημέρωση των Γιατρών
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ΕΟΠΥΥ-ΠΦΥ

1

Το 2013 στηρίξαμε κάθε δυνατή προσπάθεια
για ένα αξιόμαχο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας με Εθνικό Όραμα και Στρατηγική. Τονίσαμε
επανειλημμένα ότι χρειαζόμαστε έναν ΕΟΠΥΥ προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες με
την αξιοποίηση όλων των νέων γιατρών, στον
οποίο, ο εξειδικευμένος γιατρός θα αποτελεί το
ανάχωμα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης και
τον πυλώνα εξοικονόμησης της υγειονομικής
δαπάνης .
Διοργανώσαμε ημερίδα για την ΠΦΥ με θέμα
«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στη χάραξη
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», ανοίγοντας έναν ουσιαστικό και
εποικοδομητικό διάλογο για
την υγεία με την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας και όλους
τους κλαδικούς φορείς. Κεντρική μας στόχευση, μέσα
από αυτή την ημερίδα ήταν
να αξιοποιηθούν όλοι οι εξειδικευμένοι γιατροί στη χώρα
μας ώστε να δομήσουμε ένα
Σύστημα υγείας, που σε όλα
τα επίπεδα θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η Υγεία
χρειάζεται Λύσεις Στρατηγικές και όχι μόνο Οικονομικές
με στόχο τη ζωή του Αρρώστου.
Στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, θέσαμε τις
τρεις προτάσεις που μας εγχειρήθηκαν από το
Υπουργείο στην κρίση των λειτουργών μελών
μας και ζητήσαμε από όλους γνώμες και παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφώσουμε μια τελική εισήγηση στο διάλογο για την ΠΦΥ. Από την
πρώτη στιγμή του διαλόγου, επιστρέψαμε ως
απαράδεκτο το σχέδιο για την Π.Φ.Υ. της Ομάδας Δράσης της Task Force, το οποίο θα μας
γύρισε 40 χρόνια πίσω στην εποχή του ανειδίκευτου γιατρού.
Θέσαμε ξεκάθαρα στο Υπουργείο Υγείας τις θέσεις μας για το Σύστημα λειτουργίας της ΠΦΥ
που θα αποτελέσει τη βάση της μεταρρύθμισης
με 1) τον εξειδικευμένο γιατρό της γειτονιάς
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στην ΠΦΥ να λειτουργεί ως ανάχωμα της
Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης 2) τον οικογενειακό γιατρός λειτουργό
της πρόληψης και διατήρησης της υγείας, ως
ανάχωμα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 3)
το Γιατρό Αιχμής να στελεχώνει τις άγονες
και τις παραμεθόριες περιοχές της Άγονης
Γραμμής, εκπαιδευμένος και στην τηλεϊατρική
και στην εξειδικευμένη υποστήριξη της Ζωής
που απαιτεί η σταθεροποίηση και η αερομεταφορά του αρρώστου από τις απομακρυσμένες
περιοχές της Ελλάδας.
Τονίσαμε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το προ-

νόμιο να διαθέτει πολλούς και καλούς γιατρούς,
υψηλά εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους και
ότι μόνο με την κατάλληλη ενδυνάμωση της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την αξιοποίηση των ειδικών γιατρών σε αυτήν, μπορεί
να επιτευχθεί η συγκράτηση των πολιτών εκτός
νοσοκομείου, γεγονος που πρέπει να αποτελέσει στόχευση κάθε πολιτικής υγείας. Γι αυτό
επιμέναμε ότι ο θεσμός του εξειδικευμένου
γιατρού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα
του συνολικού Συστήματος υγείας, θέση που
τελικά ο Υπουργός υγείας απεδέχθη στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουής
στις 11.12.2013.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής του
ασφαλισμένου στην ιατροφαρμακευτική
του περίθαλψη μέσα στον ΕΟΠΥΥ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίσαμε πολλάκις
ότι ο πολίτης με 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα δε μπορεί να πληρώνει 25%συμμετοχή στο φάρμακο και 15%συμμετοχή στις
εξετάσεις του, όπως εκείνος που το εισόδημά του είναι 50.000 ή 100.000 ευρώ. Και γι
αυτό προτείναμε στα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας, ως πρώτη προτεραιότητα,
τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας
πληροφοριών που θα συνδέει την ΗΔΙΚΑ
με το ΤAXIS, ώστε να δημιουργηθεί ένας
κλιμακωτός αλγόριθμε βάσει εισοδήματος
στον προσδιορισμό συμμετοχής του ασφαλισμένου.
Ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών
επισταμένως για όλους τους συμβαλλόμενους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς μέλη μας, τη
δίκαιη διευκόλυνση τους για την έκδοση
βεβαιώσεως όσον αφορά στους παρακρατούμενους φόρους, ώστε να μην πληρώνουν άδικα δύο φορές τον ίδιο.
Ταυτόχρονα, αιτηθήκαμε την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης ασφαλιστικής
ενημερότητας κάθε μήνα, ώστε να μην ταλαιπωρούνται άδικα ώρες ολόκληρες οι
γιατροί μας στο κυνήγι της γραφειοκρατίας
προκειμένου να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώναμε τους συμβεβλημένους γιατρούς
μας για το χρονοδιάγραμμα είσπραξης
των οφειλουμένων ποσών τους, τόσο στις
ιατρικές επισκέψεις όσο και στις πράξεις.
Προσφύγαμε στο ΣτΕ για την αλλαγή στο
νόμο που ορίζει τις άδειες λειτουργίας κοινού ιατρείου μόνο σε γιατρούς ίδιας ειδικόΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

τητας, και ζητήσαμε την
άμεση τροποποίηση του
Υ3β/Γ.Π./οικ.36859/22-32013(ΦΕΚ 1088 Β΄/30-42013), ώστε ο ΙΣΑ να συνεχίσει να χορηγεί άδειες
και σε ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, υπό
την προϋπόθεση ότι
χρησιμοποιούν τον ίδιο
επιστημονικό εξοπλισμό.
Καταδικάσαμε δημόσια
την ενέργεια του ΕΟΠΥΥ
που, για να μειώσει το
έλλειμμα του, ζήτησε
από τους μικρούς βιοπαλαιστές γιατρούς να τον
χρηματοδοτήσουν!!!
Αντιμέτωποι με το «τσουνάμι» clawback και
του rebate που πλήττει κλινικοεργαστηριακούς και εργαστηριακούς γιατρούς, δηλώσαμε εξ αρχής την κάθετη αντίθεσή μας στο
αναδρομικό κούρεμα και το clawback.
Ο ΙΣΑ προσέφυγε στο Σ.τ.Ε. για το rebate στα
διαγνωστικά εργαστήρια και ιατρεία, ενώ
ταυτόχρονα συνέχισε τις παρεμβάσεις και
τις διεκδικήσεις για την αποφυγή αυτής της
αδικίας. Θέσαμε τους καίριους προβληματισμούς ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ των χιλιάδων γιατρών
της γειτονιάς και των μικρών εργαστηρίων
που καλούνται να δώσουν πίσω στο κράτος έως και 70% από αυτά που το κράτος
θα έπρεπε να τους πληρώσει… Μετά από
μεγάλο αγώνα, καταφέραμε τη ματαίωση
του διπλού Rebate για τους κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς, ενώ παράλληλα προβήκαμε σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τις
Επαγγελματικές Ενώσεις των Υγειονομικών,
αλλά και με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και των
Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών για τα
κρίσιμα ζητήματα του clawback, του rebate,
καθώς και των κριτηρίων αυτοαξιολόγησης.
Ζητήσαμε από τον ΕΟΠΥΥ να καθορίσει τον
αλγόριθμο, σύμφωνα με τον οποίο εκδόθηκε το clawback και να μας εγχειρίσει τους
μέσους όρους για τη διαδικασία ελέγχου
των δαπανών από τις ελεγκτικές εταιρίες,
ενώ παράλληλα πραγματοποιήσαμε δύο
διαδοχικές συναντήσεις με τις ίδιες τις Ελεγκτικές Εταιρείες για τη λειτουργικής τους
διαδικασία ελέγχων στους παρόχους. Καλέσαμε τους γιατρούς μέλη μας να προβούν
σε εξουσιοδότηση προς τον ΙΣΑ για να διαπραγματευθούμε σθεναρά τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, τις ιδιωτικές ελεγκτικές
εταιρίες και την επιτροπή διαπραγμάτευσης
του Οργανισμού.
Ενημέρωση των Γιατρών
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Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συνέχισε όλο το 2013 να διεκδικεί
το αυταπόδεικτο σε όλη την Ευρώπη δικαίωμα του γιατρού να επιλέγει
τη θεραπεία του ασθενή του, κάτι που το
Νοέμβριο 2012 αφαιρέθηκε από τους
γιατρούς της Ελλάδας, με τον περιβόητο Νομο Λοβέρδου: απέναντι σε αυτόν
το νόμο που «επιτρέπει» την αλλαγή του
φαρμάκου στον πάγκο του φαρμακείου,
ζητήσαμε τη λίστα των αποζημιούμενων
από τον ΕΟΠΥΥ φαρμάκων με τις τιμές
αναφοράς τους, ώστε να ενημερώσουμε
το ιατρικό σώμα, μια λίστα που ποτέ δε
μας δόθηκε διότι δεν υπήρξε ποτέ.
Και είμαστε σαφώς υπέρ του εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης,
ωστόσο αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια για τον ασθενή και υπό την θεραπευτική ευθύνη του γιατρού.
Και το 2013 εκθέσαμε πολλές φορές την
πάγια θέση μας ότι επιτέλους πρέπει να
εφαρμοστεί ο Νόμος 1049/29-4-2013
που ορίζει τη χορήγηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων ΜΟΝΟ με ιατρική συνταγή. Φάρμακο χωρίς ιατρική
Συνταγή δύναται να σημαίνει Άδικους
θανάτους σε Ανυποψίαστους Πολίτες
και Ανεξέλεγκτο κόστος για την Πολιτεία. Τονίσαμε επανειλημμένα τον κίνδυνο της αυτοίασης, διότι ο ασθενής αφήνει στην τύχη, το αν θα λάβει το κατάλληλο για την περίσταση σχήμα, σε δοσολογία και σκεύασμα. Επίσης, από την
υποθεραπεία κάποιες φορές υποτροπιάζει και αναγκάζεται να νοσηλευθεί και
αν πρόκειται για αντιβίωση, ο ασθενής
που επιλέγει την αυτοθεραπεια χωρίς
ιατρικό σημείωμα και ευθύνη, έχει μεγάλη πιθανότητα να πάρει λανθασμένες
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αγωγές μέσω αντιβιοτικών που μπορεί
να δημιουργήσουν ανθεκτικότητα, γεγονός που απέδειξε το ΚΕΕΛΠΝΟ με
πρόσφατη έρευνα, που αναφέρει την
Ελλάδα στα πανευρωπαϊκά ύψη της
μικροβιακής αντοχής από την αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών. Είπαμε ότι
πρέπει να εξορθολογήσουμε τη λήψη
των συνταγογραφούμενων φαρμάκων
μέσα από ελεγκτικούς μηχανισμούς που
θα αναλάβουν την τήρηση του νόμου
γιατί φάρμακο χωρίς γιατρό, σημαίνει
μετατροπή
του
φαρμάκου σε
φαρμάκι.
Δηλώσαμε
δημόσια τις
ανησυχίες
μας για τα no
name φάρμακα
που
εισήχθησαν
στο ελληνικό
εμπόριο από
την Ινδία και
το Μπαγκλαντές. Ρωτήσαμε επανειλημμένα τον
ΕΟΦ, αν τα
εισαγόμενα
γενόσημα
από τις τρίτες
χώρες
ε λ έ γ χον τα ι
ως φάρμακα
στην Ελλάδα ή αν ελέγχεται μόνο ο φάκελός τους… Και ο ΕΟΦ ευθαρσώς απάντησε ότι γίνονται έλεγχοι ΜΟΝΟ στο
φάκελο και όχι στο προϊόν….

Μιλήσαμε στην Πολιτική Φαρμάκου για μια Εθνική Συναίνεση
προς το όφελος του ασθενή
πολίτη και τονίσαμε ως
υψίστης σημασίας προτεραιότητα τη διαφύλαξη της ζωής και
της υγείας των ασθενών πολιτών μας με
ασφαλή φάρμακα.
Καλέσαμε τον ΕΟΦ
να εντείνει τους
ελέγχους του τόσο

ΦΑΡΜΑΚΟ

πριν την κυκλοφορία του φαρμάκου
όσο και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας στο τελικό προϊόν.
Γα τον αποδοτικό έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης προτείναμε την
αποτελεσματική και αποδοτική
εφαρμογή δύο κεντρικών πυλώνων ελέγχου α) της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και β)
των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ενώ ζητήσαμε επισταμένως
την τροποποίηση του νόμου για
να επιτρέπεται η αναγραφή πέραν των 3 φαρμάκων ανά συνταγή, για να αποφευχθεί μια μεγάλη
ταλαιπωρία γιατρών και ασθενών,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που
χρόνιοι ασθενείς λαμβάνουν δέκα
και δώδεκα διαφορετικά σκευάσματα.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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ΙΣΑ συμπαραστάθηκε στο δίκαιο αγώνα των χιλιάδων γιατρών των Μονάδων ΕΟΠΥΥ που απολύονται εν μια
νυκτί, δηλώνοντας την ξεκάθαρη αντίθεσή
του απέναντι στην καθολική κατάρρευση
των πρωτοβάθμιων δομών του ΕΟΠΥΥ και
παράλληλα πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας βήματα απεμπλοκής αυτού του αδιέξοδου που έχει περιέλθει το υγειονομικό
μας σύστημα, ώστε να δοθεί οριστική

3

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

διέξοδος και λύση στην κρίση
εκατομμυρίων ασθενών και χιλιάδων γιατρών που βρίσκονται σήμερα
στο δρόμο.
Από την πρώτη στιγμή, ο ΙΣΑ στήριξε την
απεργία των γιατρών των Πολυϊατρείων
του ΕΟΠΥΥ και κάλεσε Παρόχους και Χρήστες
Υγείας να συστρατευθούν σε αυτό τον αγώνα
απέναντι στις Μαζικές Απολύσεις.
Επίσης, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, συμμετείχε στις απεργιακές κινητοποιήσεις των
Νοσοκομειακών ιατρών, στήριξε τις απεργίες
της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, εναντιώθηκε στην οικονομική Ομηρία των Γιατρών και έθεσε δυναμικά την κόκκινη γραμμή της ισότιμης πληρωμή όλων των υγειονομικών.
Μαζί με τις επαγγελματικές Ιατρικές Ενώσεις και σύσσωμο το
Πανυγειονομικό Μέτωπο αντιτάχθηκε σε κάθε προσπάθεια
κατάρρευσης της Δημόσιας Υγείας και αφανισμού του μικρού

Κ

αταγγείλαμε επανειλημμένα τα «προκλητά
σκάνδαλα» περί «ανήθικων» ελλήνων γιατρών και την καθολική αμαύρωση του

ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4

γιατρού της γειτονιάς.
Διαχρονικός μας στόχος ήταν μια Εθνική Στρατηγική Καθοδήγηση που θα δομεί το Σύστημα Υγείας πάνω στις πραγματικές ανάγκες της πατρίδας μας και θα προσφέρει τις καλύτερες
υπηρεσίες με το χαμηλότερο κόστος.
Δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι γα να πετύχει η μεταρρύθμιση, χρειάζεται o Υγειονομικός Χάρτης που θα αναδεικνύει, πόσοι γιατροί χρειάζονται, ανά ειδικότητα και ανά περιφέρεια με μεταβατική δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή, και άνοιγμα των συμβάσεων σε νέους συναδέλφους, εφόσον ήδη υπάρχουν ελεγκτι-

Ιατρικού Σώματος για υπερσυνταγογράφηση. Ζητήσαμε από
τον Υπουργό Υγείας στοιχεία
για τους επίορκους, προκειμένου να τους παραπέμψουμε στα
πειθαρχικά μας όργανα αλλά δε
μας δόθηκε κανένα όνομα!!!
Προσφύγαμε στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών και
ζητήσαμε ονόματα και διευθύνσεις για την αποκατάσταση της

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

κοί μηχανισμοί μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Πιστεύουμε στο γιατρό της γειτονιάς και όχι στα μεγάλα ιδιωτικά καρτέλ της Υγείας, που η περαιτέρω ενίσχυσή τους θα
παρέχει «ψυχρή» ιατρική, αμφιβόλου ποιότητας, ιδιαίτερα για
ασθενείς μέσα από τον ΕΟΠΥΥ.

αλήθειας. Και θα είμαστε οι πρώτοι που θα τιμωρήσουμε τους πραγματικά επίορκους και θα τους
απομακρύνουμε από την άσκηση της ιατρικής. Γι
αυτό είναι τα πειθαρχικά μας όργανα, για να αναλαμβάνουν την αυτοκάθαρση, με επιστημονικά και
ιατρικά κριτήρια…
Ο ΙΣΑ πρωτοστάτησε και όταν ο ΕΟΠΥΥ δημοσιοποίησε τις περιπτώσεις 87 γιατρών που έδωσαν
πολλές εξετάσεις, ενώ από τον περαιτέρω έλεγχο σε 59 εξ αυτών αποφάσισαν την τετράμηνη
διακοπή της συνεργασίας τους. Όχι μόνο ζητήσαμε να ανακληθούν άμεσα οι χωρίς αιτιολογία
επιβληθείσες ποινές στους γιατρούς για τις παρακλινικές εξετάσεις, αλλά προβήκαμε και σε
εξώδικη διαμαρτυρία προς τον ΕΟΠΥΥ για τη
χωρίς αιτία αφαίρεση του δικαιώματος συνταγογράφησης σε 59 γιατρούς, τονίζοντας ότι δε
μπορούν να αξιολογήσουν την ιατρική πράξη
της Συνταγογραφίας και της Παραπεμπτικογραφίας, λογιστές που δε γνωρίζουν ούτε Ιατρική
ούτε Στατιστική.
Ενημέρωση των Γιατρών
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κ

άναμε παρεμβάσεις για λήψη
σειράς μέτρων που σχετίζονται με τη Διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας σε ομάδες υψηλής λοιμικότητας σε μεταδοτικά νοσήματα.
Τονίσαμε την αναγκαιότητα της πιστοποίησης στην πλανωδιακή Ιατρική Πράξη και ζητήσαμε από όλους
τους φορείς που εμπίπτουν στα όρια
του ΙΣΑ να αδειοδοτηθούν μέσα από
τις πιστοποιημένες διαδικασίες του
νόμιμου ιατρείου. Στηρίξαμε έμπρακτα το θεσμό της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης, μέσα από προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, διεξάγοντας
καμπάνιες εμβολιασμών, ενημέρωσης και εξετάσεων screening για το
ca παχέως εντέρου, για το ca μαστού
, για το Σακχαρώδη Διαβήτη και άλλα
νοσήματα. Τονίσαμε την αναγκαιότητα τη Πρόληψης σε όλα τα επίπεδα,
από την Εθνική Στρατηγική των Μέτρων Πρόληψης για το AIDS ως την
ανάγκη πιστοποίησης των πηγών
θέρμανσης και καύσιμης ύλης κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για
ΧΑΠ και σοβαρά αναπνευστικά και
καρδιαγγειακά νοσήματα από την
καύση βοιοανθράκων σε καυσόξυλα και ξυλόσομπες.

ΤΣΑΥ
Τ

7

η χρονιά που πέρασε, ο ΙΣΑ κατέγραψε όλο το φάσμα των προβλημάτων που σχετίζονται με
τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του
ΤΣΑΥ, με το συνταξιοδοτικό καθεστώς
και τις ιδιαιτερότητες που διέπουν την
εφαρμογή των πρόσφατων ακρωτηριαστικών νομοθετημάτων στις συντάξεις.
Ζητήσαμε να λάβουμε γνώση των σχετικών οικονομικών στοιχείων του ταμείου
και τονίσαμε τη σπουδαιότητα του διαχειριστικού ελέγχου για τη βιωσιμότητά
του, προτείνοντας συγκριμένα μέτρα
που πρέπει άμεσα να ληφθούν, ώστε

12 Ενημέρωση των Γιατρών
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ξ

εκινήσαμε
μεγάλο
αγώνα για να διεκδικήσουμε τις δεδουλευμένες εφημερίες των
Ειδικευομένων και των Ειδικών σε Αττικό, Θριάσιο ,Αιγινήτειο, ΓΝΑ 251, Σωτηρία,
Ευαγγελισμό, Γενικο Νοσοκομείο Ελευσίνας και άλλων
νοσοκομείων. Στηρίξαμε τις
επισχέσεις εργασίας των ειδικευομένων και ασκήσαμε
κάθε μέτρο πίεσης, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου στις διοικήσεις των
Νοσοκομείων με αλλεπάλληλες επιστολές, προειδοποιώντας ότι οι γιατροί μας
ξενυχτούν με αυτοθυσία,
μήνες ολόκληρους στην
αρρώστια και στο θάνατο
χωρίς να πληρώνονται τις
δεδουλευμένες τους εφημερίες. Καλέσαμε τους
γιατρούς μέλη μας και
ξεκινήσαμε μαζί τους τις
Εξώδικες Διαμαρτυρίες,
ώστε να καταβληθούν άμεσα οι δεδουλευμένες τους
εφημερίες.
Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, το
ΔΣ του ΙΣΑ επεσήμανε την
ανάγκη κεντρικού σχεδιασμού στις συγχωνεύσεις
και τη μετατροπή κάποιων νυν δευτε-

οι τομείς Συνταξιοδότησης, Υγείας και
Πρόνοιας να επιβιώσουν οικονομικά και
να βελτιωθούν ποιοτικά.
Θέσαμε επανειλημμένα στον Υπουργό
Εργασίας το ζήτημα των δυσλειτουργιών του ΤΣΑΥ, με χαρακτηριστικό τις
απαράδεκτες καθυστερήσεις στην απόδοση συντάξεων και οφειλών.
Προσφύγαμε στο ΣτΕ για την αναστολή
της εκτελεσης της 236/17-06-2013 απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με
την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή
του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στην Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, διότι

ροβάθμιων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων σε Δημόσια
Διαγνωστικά Κέντρα και
Εργαστήρια, χωρίς να αποκλείονται κάποιους πληθυσμιακές ομάδες από τις
κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις και τη δυνατότητα
τριτοβάθμιας νοσηλείας.
Αντιταχθήκαμε
απέναντι
στο κλείσιμο διαγνωστικών
εργαστηρίων τριτοβάθμιων
νοσοκομείων και εξειδικευμένων μονάδων (π.χ. καρδιοχειρουργική, μεσογειακή,
κυστικής ίνωσης κλπ) και
καταγγείλαμε δημοσια την
πρόθεση συγχώνευσης του
Νοσοκομείου παίδων Πεντέλης με τα Νοσοκομεία
Παίδων Α.Κυριακού και
Αγ.Σοφία, προειδοποιώντας
την ερήμωση των Βορείων
Προαστίων χωρίς παιδιατρική κάλυψη.
Μιλήσαμε πρώτοι για το
σχεδιασμο ενός βορειοανατολικού υγειονομικού
άξονα της Αττικής που θα
καλύπτει όλες τις ιατρικές
ειδικότητες και σε επίπεδο
εφημεριών και θα προσφέρει μέσα από τις κατάλληλες
αλλαγές χρήσης των συμβαλλόμενων νοσοκομείων
τριτοβάθμιες
υπηρεσίες
υγείας υψηλής ασφάλειας
και ποιότητας.

θεωρήσαμε ότι η εκτέλεση μίας τέτοιας
απόφασης θα προκαλέσει νέα μείωση
του αποθεματικού και της περιουσίας
του ταμείου των γιατρών μελών μας.
Πρώτιστη προτεραιότητά μας ήταν το
κρίσιμο ζήτημα της άμεσης απόδοσης
των συντάξεων στους συνταξιούχους,
και κυρίως στους μονοσυνταξιούχους,
διότι δικαίωμα όλων των γιατρών μελών του ΙΣΑ, όπως και όλων των εργαζομένων, στη σύνταξη μετά από πολυετή
εργασία είναι ιερό και πρέπει με κάθε
τρόπο να διαφυλαχθεί.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ
Κ
εντρική Στόχευση του ΙΣΑ στη
διαχειριστική διεκδίκηση των
αιτημάτων μας ήταν πρόταση
για Συμψηφισμό των Οφειλών του Δημοσίου προς τους Γιατρούς με τις οφειλές των Γιατρών προς το Δημόσιο.
Δώσαμε ένα διαρκή, αδιάλειπτο και
συστηματικό αγώνα όλη τη χρονιά που
πέρασε για να κατοχυρώσουμε την
απόδοση των Οφειλών των 3 τελευταίων χρόνων που είχαν τα επιμέρους
ταμεία προς τους γιατρούς, μέσα από
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως
ορίζει ο Νόμος και ο Κανονισμός του

9
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ΕΟΠΥΥ.
Ζητήσαμε κούρεμα βάσει εισοδήματος
και πετύχαμε τη μείωση του κουρέματος από το 20% στο 15%. Πραγματοποιήσαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις
στον ΕΟΠΥΥ, αλλά και στα Υπουργεία
Υγείας και Οικονομικών, πιέσαμε και
είδαμε τα πρώτα δείγματα του αγώνα
μας, μέσα από τη σταδιακή αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
ΟΠΑΔ, του ΤΑΠΟΤΕ και άλλων ταμείων.
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι
την τελική ολοκλήρωση αποπληρωμής όλων των ληξιπρόθεσμων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΑ

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δημιούργησε μια διαδικτυακή
πλατφόρμα άμεσης και γρήγορης ενημέρωσης, το e-Γραφείο Πληροφόρησης και Απασχόλησης που αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων
για την ενημέρωση των γιατρών μελών
του σχετικά με θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Την 1η Ιανουαρίου 2013 έγινε πράξη
ένα μεγαλόπνοο καινοτόμο σχέδιο της
διοίκησης του ΙΣΑ: η δυνατότητα της
ηλεκτρονικής πληρωμής της ετήσιας
συνδρομής όλο το 24ωρο μέσα από
την ιστοσελίδα του ΙΣΑ, στη διεύθυνση
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

www.isathens.gr . Μέσα από αυτή τη
δυναμική συλλογική προσπάθεια του
ΔΣ και πολλών συνεργατών του ΙΣΑ, καταφέραμε το 2013 και πετύχαμε 2.138
ηλεκτρονικές πληρωμές. Στόχος μας
για το 2014 είναι να τις κάνουμε πολύ
περισσότερες. Η πληρωμή γίνεται με
απευθείας σύνδεση και χρήση τραπεζικών συστημάτων και δεν αποθηκεύονται πουθενά από την εφαρμογή, στοιχεία από την κάρτα που χρησιμοποιεί
ο γιατρός. Μετά την πληρωμή, το σήμα
αυτοκινήτου και η απόδειξη πληρωμής
αποστέλλονται στους γιατρούς ταχυδρομικά.

Πρόσφατα, προβήκαμε σε ακόμη ένα
μεγαλο ηλεκτρονικό βήμα: Για πρώτη
φορά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσέφερε σε όλα του τα μέλη τη δυνατότητα να δημιουργήσουν την προσωπική
τους ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ΔΩΡΕΑΝ για ένα χρόνο. Πρόκειται για μια
υπηρεσία που εξασφάλισε ο ΙΣΑ, μέσω
της εταιρείας IpHost και του Ευρωπαϊκού Μητρώου για Ονόματα Χώρου στο
Διαδίκτυο (EURid), και έδωσε ήδη σε
220 γιατρούς μέλη μας τη δυνατότητα
δημιουργίας της δικής τους ιστοσελίδας δωρεάν.
Ενημέρωση των Γιατρών
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ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μ

ε στόχευση την καλύτερη εκπαίδευση κάθε νέου γιατρού
της Αθήνας, το Ακαδημαϊκό
Έτος 2012 - 2013 υλοποιήσαμε, μέσα
από μια ισχυρή συμμαχία - η Ιατρική
Σχολή του Εθνικού Καποδιαστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενα μετεκπαιδευτικά μαθήματα
για τους νέους γιατρούς με και χωρίς

τίτλο ειδικότητας μέσα από τις έγκριτες γνώσεις πανεπιστημιακών καθηγητών. Η σημασία των μετεκπαιδευτικών αυτών μαθημάτων, του Α Κύκλου
στην Παθολογία και το Β κύκλου στη
Χειρουργική ήταν μεγάλη, διότι μέσα
από τα μαθήματα, ο νέος γιατρός είχε τη
δυνατότητα να ενημερωθεί για τα νεότερα δεδομένα, την έγκυρη διάγνωση και
τη δευτερογενή πρόληψη, τη διαγνω-

στική και διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των νοσημάτων, τις διαγνωστικές
και
θεραπευτικές
κατευθυντήριες
οδηγίες σε σημαντικά πεδία
της
ιατρικής
επιστήμης που
άπτονται πολλών
ειδικοτήτων.
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ο Μάιο του 2013, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Νέας Υόρκης, προβήκαμε σε πράξη
αδελφοποίησης, μια ιστορικής σημασίας πράξη στο χώρο
της Υγείας, τόσο για τον Ελληνισμό της Αμερικής όσο και για την ίδια
την Ελλάδα. Η αδελφοποίηση αυτή έθεσε ένα καινοτόμο λειτουργικό
πλαίσιο με στόχο την ένωση των μεγάλων δυνάμεων της Ομογένειας
για την ουσιαστική στήριξη των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και τη στήριξη των νέων γιατρών της χώρας
μας που οδεύουν στην Αμερική, μέσα από την καθοδήγηση και την
ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας στην δικτύωση όλων των ελληνικής καταγωγής επιστημόνων.
Παράλληλα, δημιουργήσαμε ένα ευρωπαϊκό ιατρικό βήμα μέσα από
τη δικτύωση των Ιατρικών Συλλόγων διάφορων ευρωπαϊκών πρωτευουσών (Βερολίνο, Μαδρίτη, Βιέννη) που βρίσκονται δίπλα στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, θέτοντας ένα πανευρωπαϊκο πλαίσιο
αρχών και θέσεων με τη δημιουργία μιας «Χάρτας Υγείας του Ευρωπαίου Πολίτη», που θα διασφαλίζει ποιοτική παροχή υπηρεσιών
υγείας για τον ευρωπαίο πολίτη και αξιοπρέπεια σε όλα τα επίπεδα
για τον ευρωπαίο γιατρό.
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ο Φεβρουάριο 2012 δημιουργήσαμε το Ιατρείο Κοινωνικής
Αποστολής, ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών μαζί με την Ιεράς Αρχιεπισκοπή
Αθηνών και το Φιλανθρωπικό της Οργανισμό «Αποστολή»,
σε ένα πρότυπο επίπεδο μία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
Περίθαλψης στην για τους Ανασφάλιστους Πολίτες της Αττικής που
επεκτείνεται με τα 11 παραρτήματα
του και τα συνεργαζόμενα Κοινωνικά Ιατρεία σε όλη τη χώρα.
Από την έναρξη της λειτουργίας του
μέχρι και σήμερα, το Ιατρείο αριθμεί 30.000 ιατρικές επισκέψεις
ανασφάλιστων, οικονομικά εξαθλιωμένων ασθενών, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε
και τη θεραπευτική του αγωγή από
ΔΩΡΕΑΝ το Κοινωνικό Φαρμακείο του
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής.
Από το Φεβρουάριο 2012 ως σήμερα
έχουν εμβολιαστεί 4.780 ανασφάλιστα
παιδια, τα περισσότερα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση. Η εκστρατεία
Παιδικού εμβολιασμού ξεκίνησε πέρυσι και συνεχίζεται για 2η συνεχόμενη
χρονιά στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και στα Παραρτήματά του στους 5
εμβολιαστικούς σταθμούς στη Βούλα,
στο Περιστέρι, στο Ίλιον, στο Ηράκλειο
και στην Ηλιούπολη. Επίσης εμβολιάσαμε 563 παιδιά σε Λέρο, Καστελλόριζο, Ίο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Αμοργό,
Θηρασιά και Σαντορίνη
Από αρχές Ιανουαρίου 2014 ξεκινάει η
εκστρατεία και στα 2 παραρτήματα του
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνων και της
ΓΣΕΒΕΕ
18.000 εμβολιασμοί ολοκληρώθηκαν
ήδη σε παιδιά που δεν είχαν κάνει σχεδόν κανένα από τα βασικά εμβόλια, και
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τέθηκαν σε πρόγραμμα εμβολιασμού.
Καθημερινά 300 – 400 ασθενείς προσέρχονται στο Κοινωνικό μας Φαρμακείο για να πάρουν το φάρμακο που
έχουν ανάγκη.

Και βέβαια είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε όλους τους ασθενείς που
παρακολουθούν οι γιατροί του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, αλλά και σε
αυτούς που παρακολουθούνται από άλλους συναδέλφους και λαμβάνουν χρόνιες αγωγές, έχει καταστεί επανειλημμένα σαφές ότι προκειμένου να λάβουν
φάρμακα από το Κοινωνικό μας Φαρμακείο, υποχρεούνται να εξετάζονται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα από τους
ειδήμονες θεράποντες ιατρούς, προκειμένου να ρυθμίζονται οι θεραπευτικές
τους αγωγές με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για την κάθε ασθένεια.
Με την αμέριστη συμπαράσταση του
Συνδέσμου Φαρμακευτικών εταιρειών
Ελλάδος, που είναι συνοδοιπόρος μας
από την πρώτη μέρα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, πραγματοποιούμε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκστρατεία Παιδικού Εμβολιασμού και υιοθετούμε κάθε μήνα χρόνιους αρρώστους

για να τους προμηθεύουμε τη μηνιαία
αγωγή τους σε ενορίες και Κοινωνικά ιατρεία όλης της χώρας , ένα πρόγραμμα
που ξεκίνησε από 1η Οκτωβρίου 2013
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας
και τη στήριξη του ΕΟΦ.
Είναι σημαντικό επίσης να μην ξεχνάμε το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ
που είναι μαζί μας σε αυτό το πανανθρώπινο έργο της συλλογής και παράδοσης φαρμάκων κάθε Σάββατο σε
μια άλλη γειτονιά.
Στους 18 μήνες τη δράση συγκεντρώσαμε 570.000 φάρμακα, ιδρύσαμε Κοινωνικά Φαρμακεία σε όλη
τη χώρα και διοχετεύσαμε 340.000
φάρμακα σε δήμους, μητροπόλεις,
και ιδρύματα, καθώς και στις Ιερές
Μονές του Αγίου Όρους: Ένα έργο
που επιτυγχάνεται με αμείωτη συνέχεια και συνέπεια, μέσα τη συμμετοχή
χιλιάδων ανώνυμων πολιτών.
Διοργανώσαμε 18 Οδοιπορικά Υγείας
σε 42 απομακρυσμένες και άγονες
περιοχές όλης της χώρας, από το νοτιότερο ως το βορειότερο άκρο μιας
ξεχασμένης Ελλάδας, δημιουργώντας
ένα δίκτυο ιατρικής και κοινωνικής στήριξης στους ακρίτες της νησιωτικής και
ηπειρωτικής Ελλάδας από το Καστελλόριζο και τη Γαύδο ως τη ελληνική Δερβιτσάνα στο Αργυρόκαστρο της Β.Ηπείρου. Στόχος του κάθε Οδοιπορικού
Υγείας ήταν η πρωτοβάθμια κλινική και
εργαστηριακή εξέταση των παιδιών και
των κατοίκων σε προληπτικό επίπεδο,
η διανομή φαρμακευτικού υλικού και
αναλωσίμων μέσα από τις κοινωνικές
Υπηρεσίες των τοπικών κοινωνιών και
τα Αγροτικά Ιατρεία και η παράλληλη
καταγραφή των προβλημάτων και των
υγειονομικών αναγκών των κατά τόπους περιοχών.
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ΙΣΑ, ως θεματοφύλακας της
Δημόσιας Υγείας, θα συνεχίσει
να διεκδικεί τα δίκαια αιτήματα
του ιατρικού κόσμου, με κεντρικό στόχο
το όφελος του αρρώστου.
Οφείλουμε, ως λειτουργοί της Υγείας,
να είμαστε στη πρώτη γραμμή για να
διαφυλάξουμε σε κάθε συνάνθρωπό
μας, ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο, το
ύψιστο αγαθό της ζωής που είναι η
υγεία του.
Αυτή είναι η ιατροκοινωνική μας
αποστολή. Αυτό είναι το καθήκον μας.
Γιατί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,
στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι
πάντα ο Ασθενής πολίτης, ο Άρρωστος,
ο κάθε Άνθρωπος.
Καθημερινά, μπορείτε να ενημερώνεστε
για τις δράσεις του ΙΣΑ στην ιστοσελίδα
www.isathens.gr, να αξιοποιείτε όλες
τις υπηρεσίες που σας προσφέρει ο
σύλλογος και να συμμετέχετε στις
συνδικαλιστικές, επιστημονικές και
κοινωνικές δραστηριότητες του.
Και μην ξεχνάτε, ότι ο ΙΣΑ είναι ο δικός
σας σύλλογος. Ανήκει σε όλους μας.

Καλή Χρονιά!!!
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