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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο ιατρικός ςύλλογος iατρικός 
ςύλλογος Αθηνών,  
ξεκινά έναν νέο δίαυλο 

επικοινωνίας και ενημέρωσης τόσο 
για τα μέλη του  όσο και για το ευρύ 
κοινό, με την έκδοση αυτού του 
περιοδικού .
 ςήμερα  διανύουμε μια από τις 
πλέον δύσκολες περιόδους για 
την χώρα μας και ειδικά για το 
ιατρικό σώμα, το οποίο την ώρα 
που  μαστίζεται από την ανεργία 
και την υποαπασχόληση καλείται 
να αντιμετωπίσει μια πραγματική 
φοροκαταιγίδα.
Για το λόγο αυτό πιστεύουμε 
ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
υπάρχει συνεχή ενημέρωση ,για όλα 
όσα συμβαίνουν και επηρεάζουν 
τη ζωή και την επαγγελματική  μας 
επιβίωση .
μα αυτό το σκεπτικό αποφασίσαμε 
την έκδοση  αυτού του περιοδικού  
.Mέσα από αυτό το νέο βήμα 
θα  ήθελα να απευθύνω έκκληση 
για συστράτευση και συνένωση 
των δυνάμεων μας προκειμένου 
να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα 
ζητήματα και   τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο ιατρικός κόσμος.

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

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠρΟεΔρΟΥ

ΓΙωρΓΟΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ

προεδρος ι.ς.Α.
επικοινωνία: 

email: proedros@isathens.gr 
facebook: www.facebook.com/

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

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

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
δίνει καθημερινή μάχη για την επιβίωση 

και την επαγγελματική αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου 
και τη προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Όλοι μαζί ενωμένοι 
θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 

και θα παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο.



ΕνημΕρωση των ΓιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9

αρθρογραφια

Σιωπηλός εχθρός θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί 
η δυσλιπιδαιμία, μια από τις 

σύγχρονες επιδημίες που κοστίζει 
τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων 
κάθε χρόνο σε όλες τις ανεπτυγμένες 
χώρες του κόσμου. Για την πάθηση, 
που “ύπουλα” φράζει τις αρτηρίες και 
θέτει τον ασθενή σε υψηλό κίνδυνο 
καρδιακής προσβολής, διεξάγεται 
μεγάλος αριθμός μελετών, προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η πρόληψη και 
αντιμετώπισή της, με απώτερο στόχο 
τον επαρκέστερο έλεγχό της.
«Η δυσλιπιδαιμία είναι η παθολογική 
διαταραχή των λιπιδίων στο αίμα. 
τα λιπίδια αποτελούνται από τα 
τριγλυκερίδια, που είναι η μορφή με 
την οποία τα λιπίδια αποθηκεύονται 
στο λιπώδη ιστό και χρησιμεύουν ως 
“καύσιμο”, η LDL-χοληστερόλη («κακή» 
χοληστερόλη), οι αυξημένες τιμές της 
οποίας προκαλούν αθηροσκλήρωση 
και η HDL-χοληστερόλη («καλή» 
χοληστερόλη), ρόλος της οποίας είναι η 
απομάκρυνση της κακής χοληστερόλης 
από τα τοιχώματα των αγγείων και η 
μεταφορά της στο ήπαρ, έτσι ώστε 
να αποβληθεί από τον οργανισμό. 
Η δυσλιπιδαιμία μπορεί να είναι 
πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. 
ςτην πρώτη κατηγορία ανήκουν η 
οικογενής υπερχοληστερολαιμία, η 
χυλομικροναιμία, η μικτή υπερλιπιδαιμία, 
η οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία και η 
οικογενής μείωση της HDL. ςτη δεύτερη 
κατηγορία περιλαμβάνονται διαταραχές 
του μεταβολισμού των λιπιδίων που 
οφείλονται σε άλλα νοσήματα ή 
φάρμακα, όπως παχυσαρκία, Χρόνια 
Αποφρακτική πνευμονοπάθεια και 
σακχαρώδης διαβήτης», μας εξηγεί 

ο κ. Φώτιος Ν. Πατσουράκος, 
Καρδιολόγος-Αρχίατρος ε.α., 
επιστημονικός Διευθυντής του 
Ιδιωτικού Πολυϊατρείου Ηλιούπολης.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς 
λόγος για την επικινδυνότητα των 
λιπιδίων, τα οποία όχι μόνο δεν είναι 
επιβλαβή αλλά είναι και απαραίτητα, 
αρκεί να βρίσκονται σε υγιή επίπεδα. 
Για παράδειγμα, από τους κυριότερους 
ρόλους της χοληστερόλης είναι η 
διαμόρφωση και η διατήρηση των 
κυτταρικών μεμβρανών και δομών. 
Βοηθά τα κύτταρα να προσαρμοστούν 
στις αλλαγές της θερμοκρασίας, είναι 
δομικό συστατικό αρκετών ορμονών, 
μεταξύ αυτών της κορτιζόλης της 
τεστοστερόνης και των οιστρογόνων, 
βοηθά στην παραγωγή της βιταμίνης D, 
χολικών οξέων, τα οποία βοηθούν στην 
πέψη των λιπών, και στον μεταβολισμό 
των λιποδιαλυτών βιταμινών. παίζει 
επίσης σημαντικό ρόλο στον εγκέφαλο, 
που περιέχει περίπου το 25% της 
χοληστερόλης στο σώμα. είναι ζωτικής 
σημασίας για το σχηματισμό συνάψεων, 
δηλαδή τις συνδέσεις μεταξύ των 
νευρώνων που επιτρέπουν τη σκέψη, 
τη μάθηση ακόμα και το σχηματισμό 
αναμνήσεων.
Η χοληστερόλη όμως έχει 
δαιμονοποιηθεί. «Λόγω ελλιπών 
γνώσεων θεωρείτο ότι η αύξηση 
της χοληστερίνης οφειλόταν σε 
διατροφικούς λόγους, οπότε 
επικράτησε η αντίληψη ότι πρέπει 
να αποφεύγονται τροφές με υψηλή 
περιεκτικότητα σε χοληστερίνη. η 
επιστήμη προχώρησε, αλλά ακόμα 
και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι 
οι έχοντες υψηλή χοληστερίνη δεν 
επιτρέπεται να τρώνε ορισμένες 

Φ.Ν. ΠΑΤΣΟΥρΑΚΟΣ 
 Καρδιολόγος – Αρχίατρος ε.α

πρόεδρος Ένωσης ελευθεροεπαγγελματιών 
Καρδιολόγων ελλάδος 

και ομοσπονδίας Κλινικοεργαστηριακών ιατρών

Δυσλιπιδαιμία: 
μύθοι και αλήθειες
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από τις πιο υγιεινές τροφές, όπως 
τα αυγά. είναι καιρός να τεθούν τα 
ζητήματα στη σωστή βάση τους και να 
απομυθοποιηθούν ευρέως διαδεδομένες 
λανθασμένες πεποιθήσεις», σημειώνει 
ο κ. πατσουράκος και προσθέτει: «Τα 
δύο τρίτα της χοληστερόλης του 
οργανισμού παράγονται από το 
ήπαρ. είναι απολύτως αναληθές ότι 
η υψηλή χοληστερόλη προκαλείται 
μόνο από το είδος των τροφών 
που καταναλώνονται. Γενετικοί και 
κληρονομικοί είναι κυρίως οι λόγοι που 
παρουσιάζεται η δυσλιπιδαιμία. ςτα άτομα 
π.χ. με οικογενή υπερχοληστερολαιμία, η 
υψηλή χοληστερόλη επιμένει ακόμα και 
με αλλαγή της διατροφής και ένταξη της 
άσκησης στο καθημερινό πρόγραμμα. 
η διαιτητική χοληστερόλη δεν είναι 
τόσο επικίνδυνη όσο πίστευαν κάποτε, 
για τους περισσότερους τουλάχιστον 
ανθρώπους.
Μόνο πολύ μικρές ποσότητες 
χοληστερόλης που προέρχονται 
από τα τρόφιμα καταλήγουν ως 
χοληστερόλη στο αίμα, και όταν η 
πρόσληψη διαιτητικής χοληστερόλης 
αυξάνεται, το σώμα προσαρμόζει 
ανάλογα την χοληστερόλη που 
θα παραγάγει. η ισορροπημένη 
διατροφή και η συστηματική αποφυγή 
κορεσμένων και τρανς λιπαρών 
εξασφαλίζει στην πλειοψηφία των 
ανθρώπων φυσιολογικά επίπεδα 
χοληστερόλης».
Ένας άλλος μύθος, που ευτυχώς 
τα τελευταία χρόνια αρχίζει να 
“αποδομείται”, είναι ότι τα παιδιά δεν 
έχουν υψηλή χοληστερόλη. η αλήθεια 
είναι ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες 
να υποφέρουν από δυσλιπιδαιμία, η 
οποία συνήθως οφείλεται σε πρόβλημα 
του ήπατος που προκαλεί αδυναμία του 
οργάνου να απομακρύνει την περίσσεια 
χοληστερόλης από το σώμα. Αλλαγές 
στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης 
της σωματικής άσκησης, ο περιορισμός 
της πρόσληψης ζάχαρης και η αποφυγή 
επεξεργασμένων τροφίμων, συχνά 
βοηθά να αποκατασταθούν τα επίπεδα 
της χοληστερόλης.
Οι υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων 
προδίδουν την ανισορροπία της 
ποσότητας των θερμίδων που 
προσλαμβάνονται μέσω διατροφής 
και της ποσότητας που “καίγονται”. 
οι θερμίδες που περισσεύουν 

μετατρέπονται από τον οργανισμό σε 
τριγλυκερίδια, τα οποία οδηγούν σε 
αθηροσκλήρυνση, αυξάνοντας έτσι τον 
κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. ο 
έλεγχος της ποσότητας και ποιότητας 
των τροφίμων, η απώλεια βάρους 
και η σωματική άσκηση επιφέρει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στον αντίποδα, «οι χαμηλές τιμές 
της καλής χοληστερόλης HDL 
έχουν συσχετισθεί με αυξημένο 
κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. 
μελέτες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει 
εντονότερος κίνδυνος καρδιακής 
νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου 
στα άτομα με χαμηλά επίπεδα της HDL 
παρά στα άτομα με υψηλά επίπεδα 
της LDL. η καλή χοληστερόλη βοηθά 
στην αποβολή της ανεπιθύμητης 
χοληστερόλης, δρα ως αντιοξειδωτικό 
που αποτρέπει την επιβλαβή οξείδωση 
της LDL, και ως αντιφλεγμονώδες 
μέσο, ενώ έχει και αντιθρομβωτικές 
ιδιότητες. Η χαμηλή HDL χοληστερόλη 
που δεν συνοδεύεται από υψηλή 
LDL χοληστερόλη, αντιμετωπίζεται 
κυρίως με αλλαγές στις διατροφικές 
συνήθειες και με άσκηση. 
Φαρμακευτική αγωγή δίδεται όταν 
συνυπάρχουν άλλες ασθένειες 
ή προδιαθεσιακοί παράγοντες 
καρδιαγγειακών νόσων. Όταν η 
υγιεινοδιαιτητική αγωγή δεν επαρκεί 
για τη εξισορρόπηση των λιπιδίων 
στον οργανισμό, αυτή επιτυγχάνεται 
με φάρμακα, κυρίως με στατίνες και 
συμπληρώματα διατροφής με ωμέγα 3», 
συμπληρώνει ο κ. πατσουράκος.
Η πρόληψη ξεκινά με τον έλεγχο 
των επιπέδων των λιπιδίων στο 
αίμα με ιδιαίτερη έμφαση στους 
άνδρες άνω των 40 ετών και τις μετα-
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, σε όσους 
πάσχουν από αθηροσκληρωτική νόσο, 
παχυσαρκία, διαβήτη, υπέρταση, χρόνια 
νεφρική νόσο και χρόνια φλεγμονώδη 
νοσήματα, σε όσους έχουν οικογενειακό 
ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου ή 
δυσλιπιδαιμία, ακόμα κι αν είναι παιδιά. 
ςτη δευτεροπαθή δυσλιπιδαιμία στόχος 
είναι η θεραπεία της αιτίας που προκαλεί 
την πάθηση, πχ. η μείωση του σωματικού 
βάρους όταν πρόκειται για παχύσαρκο 
ασθενή. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
οι καλές διατροφικές επιλογές και η 
συστηματική άσκηση πρέπει να γίνει 
τρόπος ζωής.
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Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς 
κηλίδας είναι μία πάθηση που 
αφορά την κεντρική περιοχή του 

αμφιβληστροειδούς χιτώνα του ματιού 
με την οποία βλέπουμε συγκριτικά 
καλύτερα.
ςτον δυτικό κόσμο αποτελεί την πιο 
συχνή αιτία μείωσης της κεντρικής 
όρασης σε άτομα ηλικίας άνω των 50 
ετών.  η συχνότητα εμφάνισής της 
αυξάνεται προϊούσης της ηλικίας και 
αναμένεται να έχουμε μία δραματική 
εμφάνιση νέων κρουσμάτων τα 
επόμενα χρόνια, καθώς θα αυξάνεται το 
προσδόκιμο επιβίωσης.
η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας 
έχει 2 μορφές. η πιο ελαφρά είναι η 
ξηρά μορφή που συνήθως έχει ήπια 
συμπτωματολογία με διαταραχές 
στην όραση που τις ονομάζουμε 
μεταμορφοψίες.
Αντίθετα η πιο σοβαρή και με 
τη χειρότερη πρόγνωση είναι η 
εξιδρωματική ή υγρή μορφή που έχει 
σαν κατάληξη την απώλεια της κεντρικής 
όρασης στο 90% των ασθενών άνω των 
50 ετών.  η υγρή μορφή χαρακτηρίζεται 
από τη δημιουργία μίας παθολογικής 
νεοαγγειακής μεμβράνης που καταλήγει 
σε αιμορραγία και ανάπτυξη στο 
τελικό στάδιο ινώδους ιστού που έχει 
σαν αποτέλεσμα την κατάργηση της 
κεντρικής όρασης.
Αιτιολογία της πάθησης δεν έχει 
πλήρως διευκρινιστεί, έχουν 
ταυτοποιηθεί γονίδια και υπάρχουν 
προδιαθεσικοί παράγοντες όπως η 
υπέρταση,η υπερχοληστερολαιμία,οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις και το 
κάπνισμα.

ως προς την θεραπεία της πάθησης 
πρέπει να αναφέρουμε ότι ενώ πριν 
μερικά χρόνια υπήρχε αδυναμία 
αντιμετώπισης, σήμερα βρισκόμαστε 
σχεδόν σε δίλημμα ποιά απ’ όλες τις 
θεραπείες να επιλέξουμε.
το τελευταία χρόνια είχαμε σημαντικές 
εξελίξεις στην θεραπεία της πάθησης 
με την είσοδο στην φαρέτρα μας των 
αντιαγγειογενετικών ουσιών (αντι-
VeGF).
οι ουσίες αυτές αναστέλλουν την 
έκφραση του αγγειακού ενδοθηλιακού 
αυξητικού παράγοντα(VeGF) μίας 
πρωτεΐνης που προάγει μεταξύ των 
άλλων και την παθολογική νεοαγγείωση 
στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς.
η θεραπεία με τους αντι-VeGF γίνεται 
με έγχυση του φαρμάκου εντός της 
υαλοειδικής κοιλότητας του οφθαλμού 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα(4 
εβδομάδες).
η καθημερινή κλινική πράξη δείχνει 
σημαντικά αποτελέσματα από τη χρήση 
αυτής της θεραπευτικής μεθόδου.
Έχουμε μέχρι και 90% σταθεροποίηση 
ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις 
σημαντικής βελτίωσης σε ποσοστό 
30%.  πρέπει να τονιστεί ότι έχει μεγάλη 
σημασία η έγκαιρη διάγνωση και η 
άμεση αντιμετώπιση προκειμένου να 
έχουμε τα καλά αυτά αποτελέσματα που 
αναφέραμε.
Αυτή την περίοδο υπάρχουν και νέα 
φάρμακα που βρίσκονται στο στάδιο 
της μελέτης με πολύ ελπιδοφόρα 
αποτελέσματα καθώς επίσης και 
συνδυασμοί  φαρμάκων που ίσως 
αποτελέσουν την θεραπευτική τακτική 
του αύριο.

Ηλικιακή εκφύλιση 
της ωχράς Κηλίδας

Τελικά Θεραπεύεται;
ΙωΑΝΝΗΣ Ι. ΔΑΤΣερΗΣ 

Χειρουργός οφθαλμιάτρος
Αντιπρόεδρος εταιρίας Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς
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Η εθνική επιτροπή Βιοηθικής, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
εξέτασε το ζήτημα που ανέκυψε 

από την ανακοίνωση των αναισθησιολόγων 
του δημόσιου νοσοκομείου της ςάμου, 
περί άρνησης συμμετοχής τους σε ιατρικές 
πράξεις διακοπής της εγκυμοσύνης για λόγους 
συνείδησης, εφ’ όσον δεν υπάρχει κίνδυνος 
για τη ζωή ή την υγεία της εγκύου. η επιτροπή 
κρίνει απαραίτητη την παρέμβασή της, λόγω 
του σοβαρού δημόσιου προβληματισμού που 
προκλήθηκε από την εν λόγω ανακοίνωση 
και την ανάγκη πρακτικής αντιμετώπισης του 
ηθικού διλήμματος που αυτή ανέδειξε.

1. Τα δεδομένα
η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης για 
οποιονδήποτε λόγο αποτελεί ιατρική πράξη, 
με την οποία αντιμετωπίζεται μια κρίσιμη 
σύγκρουση αξιών: αφ’ ενός της αξίας της ζωής του 
κυοφορουμένου και, αφ’ ετέρου, της αυτονομίας 
της γυναίκας που κυοφορεί. η αυτονομία της 
γυναίκας αναλύεται σε σειρά θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων της ζωής, 
της υγείας, της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας. με την επιλογή της διακοπής 
της εγκυμοσύνης, προτεραιότητα δίνεται στην 
αυτονομία της γυναίκας, ως υπέρτερου αγαθού 
από τη ζωή του κυοφορουμένου. 
η βασική αυτή αξιολόγηση έχει γίνει κατ’ αρχήν 
αποδεκτή από το δίκαιο, στη συντριπτική 
πλειονότητα των εθνικών εννόμων τάξεων, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών της 
ε.ε., των η πΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας. 
δικαιολογείται από την παραδοχή που θέλει το 
ανθρώπινο έμβρυο να μην αποκτά την ιδιότητα του 
«προσώπου» (άρα του υποκειμένου δικαιωμάτων) 
έως τη στιγμή της γέννησης. η παραδοχή αυτή, 
πάντως, δεν αρνείται την αξία της ζωής του 
εμβρύου, ήδη από τη στιγμή της γονιμοποίησης 
του ωαρίου. Για τον λόγο αυτόν, η διακοπή της 
εγκυμοσύνης κατά κανόνα απαγορεύεται (και 
μάλιστα τιμωρείται από την ποινική νομοθεσία), 
μόνο δε κατ’ εξαίρεση συγχωρείται για να 
προστατευθεί η αυτονομία της γυναίκας.
μεταξύ των εννόμων τάξεων υπάρχουν, 
ωστόσο, σημαντικές διαφοροποιήσεις ως 
προς τους λόγους της επιτρεπτής διακοπής της 
εγκυμοσύνης. η βασική διάκριση εντοπίζεται, 
εδώ, μεταξύ κρατών που τη δέχονται μόνον 
για την προστασία της ζωής και της υγείας της 
γυναίκας και κρατών που προσθέτουν σε αυτούς 
τους λόγους και άλλους. ςημαντικότερος από 
τους άλλους αυτούς λόγους είναι η αναγνώριση 
της απολύτως ελεύθερης επιλογής της γυναίκας 
να τεκνοποιήσει (επομένως και να διακόψει την 
εγκυμοσύνη) στο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης 
του εμβρύου, το οποίο συνήθως οριοθετείται 
στο πρώτο τρίμηνο από τη στιγμή της σύλληψης.
η ελληνική έννομη τάξη ανήκει σε αυτή τη 
δεύτερη κατηγορία κρατών. με το άρθρο 
304 του ποινικού Κώδικα, η νομοθεσία 
μας δικαιολογεί την τεχνητή διακοπή 
της εγκυμοσύνης α) για την προστασία 
της ζωής ή της υγείας της εγκύου, χωρίς 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
Τεχνητή διακοπή της 

εγκυμοσύνης, όταν δεν 
υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή 

ή την υγεία της γυναίκας

εΘΝΙΚΗ εΠΙΤρΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
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χρονικό περιορισμό, β) ως ελεύθερη επιλογή 
της εγκύου, μέχρι τη 12η εβδομάδα της 
εγκυμοσύνης, γ) για λόγους παθολογίας 
του εμβρύου, μέχρι την 24η εβδομάδα της 
εγκυμοσύνης και δ) για «κοινωνικούς» λόγους 
(σε περιπτώσεις αιμομιξίας ή βιασμού), μέχρι 
τη 19η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.
οι επιλογές του νόμου βασίζονται σε 
συγκεκριμένες ηθικές αξιολογήσεις, παράγοντας 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που δεσμεύουν 
κάθε πολίτη, χωρίς πάντως να «καταργούν» 
τον ηθικό προβληματισμό. ο προβληματισμός 
αυτός παραμένει ελεύθερος, αφορά δε κυρίως 
τη συνείδηση του καθένα, που μπορεί και  να 
διαφωνεί με τον νόμο. ςτις δημοκρατικές 
κοινωνίες, η ελευθερία αυτή της συνείδησης 
δεν αποτελεί απλώς μια πρακτική δυνατότητα 
(«η συνείδηση δεν φυλακίζεται»), αλλά 
κατοχυρώνεται επίσης ως θεμελιώδες δικαίωμα.
οι ελευθερίες της συνείδησης και της έκφρασης 
στο ελληνικό δίκαιο αναγνωρίζονται, κατ’ 
αρχήν, στο επίπεδο του ςυντάγματος και της 
εςδΑ. ειδικά, ωστόσο, στην ιατρική πρακτική, 
ο νομοθέτης κατοχύρωσε το δικαίωμα 
συνειδησιακής αντίρρησης του ιατρού στη 
διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων με 
ιδιαίτερη ηθική και θρησκευτική φόρτιση, 
όπως η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, η 
θεραπεία αντισύλληψης, η υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή κ.λπ. (άρθ. 2 παρ. 5 του Κώδικα 
ιατρικής δεοντολογίας - ν. 3418/2005).
με βάση τα παραπάνω, δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι αποτελεί δικαίωμα οποιουδήποτε ιατρού η 
άρνηση τόσο της διενέργειας τεχνητής διακοπής 
της εγκυμοσύνης, όσο και της σύμπραξης 
με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, για 
συνειδησιακούς λόγους. η επιτροπή θεωρεί ότι 
το δικαίωμα αυτό απολαμβάνουν όλοι οι ιατροί, 
ανεξάρτητα από τη μονάδα που παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους (δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, 
κέντρο υγείας, ιδιωτικό ιατρείο κ.λπ.). επιπλέον, η 
αντίρρηση συνείδησης, εν προκειμένω, δεν είναι 
απαραίτητο να τεκμηριώνεται ειδικά από τον 
ιατρό, καθώς αποτελεί κατ’ εξοχήν ζήτημα του 
forum internum της προσωπικότητας: αρκεί η 
επίκληση της αντίρρησης, για να ενεργοποιηθεί 
το δικαίωμα αποχής από τη συγκεκριμένη πράξη.

2. Προτάσεις
Υπό τους όρους αυτούς, η επιτροπή 
διαπιστώνει μια προφανή σύγκρουση αξιών 
μεταξύ, αφ’ ενός, του νόμιμου δικαιώματος 
της γυναίκας να διακόψει την εγκυμοσύνη της, 
ανεξάρτητα από κίνδυνο της ζωής ή της υγείας 
της, όπως ορίζει ο νόμος, και, αφ’ ετέρου, του 
δικαιώματος άρνησης της συγκεκριμένης 
πράξης από έναν ή περισσότερους ιατρούς 

που εκείνη επιλέγει.
η σύγκρουση καθίσταται πιο σημαντική, όταν 
η γυναίκα προσφεύγει σε δημόσιο νοσοκομείο 
για να ασκήσει το δικαίωμά της. διότι, εξ 
ορισμού, από τη δημόσια παροχή φροντίδας 
υγείας δεν νοείται να εξαιρούνται νόμιμες 
ιατρικές πράξεις προς όλους τους πολίτες, εν 
όψει του κοινωνικού δικαιώματος της Υγείας 
(άρθ. 21 παρ. 3 Συντ.)• Επομένως, η Πολιτεία 
πρέπει να εξασφαλίσει με αποτελεσματικό 
τρόπο τη διενέργεια κάθε νόμιμης ιατρικής 
πράξης, ανεξάρτητα μάλιστα από τους 
λόγους που αυτή εμποδίζεται (οικονομικούς, 
διοικητικούς ή ηθικούς).
Για την επιτροπή δεν αποτελεί ενδεδειγμένη 
ηθικά λύση η επιβολή υποχρέωσης στους 
ιατρούς δημόσιου νοσοκομείου που εκφράζουν 
συνειδησιακή αντίρρηση στην τεχνητή διακοπή 
της εγκυμοσύνης, να προβούν σε τέτοια πράξη, 
εν όφει του υπαλληλικού τους καθήκοντος. 
τούτο, διότι η αντίρρηση αυτή αποτελεί 
κατοχυρωμένο δικαίωμα και μάλιστα ειδικά στο 
πλαίσιο του ιατρικού δικαίου, με υποκείμενο 
κάθε ιατρό: μια υποχρέωση «παραίτησης» 
από το δικαίωμα αυτό των ιατρών δημόσιων 
νοσοκομείων, θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτη 
εξαίρεσή τους από το διεθνώς αναγνωρισμένο 
πλαίσιο της ιατρικής δεοντολογίας.
εξ άλλου, η πρόβλεψη όρου «παραίτησης» 
από το δικαίωμα για τον διορισμό ιατρών σε 
δημόσια νοσοκομεία -ακόμη και αν πρόκειται 
για κάποιο ποσοστό αυτών- επίσης δεν 
ενδείκνυται, κυρίως διότι θα αγνοούσε το 
ενδεχόμενο μιας μεταγενέστερης αλλαγής 
πεποιθήσεων ορισμένων από αυτούς.
λύσεις, ωστόσο, υπάρχουν και, κατά την 
άποψη της επιτροπής, θα μπορούσαν να είναι:
είτε η πρόβλεψη διενέργειας της πράξης από 
ιδιώτες ιατρούς, με επιβάρυνση της δημόσιας 
ασφάλισης.
είτε η πρόβλεψη μετάβασης ιατρού από άλλο 
δημόσιο νοσοκομείο για τη διενέργεια της 
πράξης στο νοσοκομείο του τόπου κατοικίας 
της ενδιαφερομένης.
είτε η διευκόλυνση μεταφοράς της τελευταίας 
σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο για τη διενέργεια 
της ιατρικής πράξης, ιδίως όταν η περιοχή που 
κατοικεί η ενδιαφερόμενη είναι απομακρυσμένη.
τέλος, η επιτροπή επισημαίνει την 
ανάγκη εκπόνησης από την πολιτεία μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, ενημέρωσης για τις ασφαλείς 
μεθόδους αντισύλληψης και οικογενειακού 
προγραμματισμού, που θα εντάσσεται κατά 
πρώτο λόγο στη σχολική εκπαίδευση, χωρίς 
όμως να περιορίζεται σε αυτήν.
μια τέτοια πολιτική πρέπει να βασίζεται, αφ’ 
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ενός, σε έγκυρη επιστημονική τεκμηρίωση 
και, αφ’ ετέρου, στον σεβασμό των αξιών μιας 
ελεύθερης κοινωνίας που είναι ασύμβατες με 
την ενοχοποίηση της σεξουαλικής ζωής και 
συναφείς αναχρονιστικές προκαταλήψεις. 
με την πολιτική αυτή, η πολιτεία καλείται να 
αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για τον 
δραστικό περιορισμό του φαινομένου των 
αμβλώσεων και των τραυματικών συνεπειών 
του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

ΜεΙΟΨΗΦΟΥΣεΣ ΓΝωΜεΣ 
1. Το μέλος της επιτροπής Σεβ. Μητροπολίτης 
Σάμου και Ικαρίας κ.κ. ευσέβιος διατύπωσε 
την εξής μειοψηφούσα γνώμη:
τοποθέτησις του ςεβασμιωτάτου 
μητροπολίτου ςάμου καί ’ικαρίας κ.κ. 
εύσεβίου σχετικώς μέ τις εκτρώσεις.
ςυγχαίροντες έκ μέση καρδίας τούς ιατρούς 
Άναισθησιολόγους του νοσοκομείου ςάμου, 
οί όποιοι ένάντια στό ρεΰμα του κόσμου, 
έπέδειξαν ύψηλό αίσθημα εύθύνης, ρωμαλαΐο 
ήθος καί ανθρώπινη άξιοπρέπεια, έπιθυμοΰμε 
νά διευκρινίσουμε, ότι τό έπράξαμε άφ’ένός 
μέν διότι απέδειξαν ότι τόσο ό ιατρικός 
Κώδικας δεοντολογίας (25,5) όσο και ό Χάρτης 
θεμελιωδών δικαιωμάτων (10,1), έτσι όπως 
καταρτίστηκαν μετά άπό πολλούς άγώνες στό 
όνομα τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 
σεβασμού στην έλευθερία τής συνείδησης, 
λειτουργούν άψογα και έφαρμόζονται 
έμπρακτα στην περίπτωσή τους.
Άφ’ ετέρου δέ έπειδή ή κίνηση αύτή αποτελεί 
ένα πρώτο βήμα πρός τήν ήθική μας 
αναβάθμιση, ώς μία παρήγορη καί αισιόδοξη 
πρόταση ενάντια στήν έθνική μας γενοκτονία, 
καθώς στά άκριτικά μας νησιά τής ςάμου, 
τής ικαρίας καί των Φούρνων βιώνουμε 
έντονα τήν συρρίκνωση τοϋ πληθυσμού, ώς 
άποτέλεσμα τής μείωσης των γεννήσεων καί 
τής αύξησης των έκτρώσεων.
Ώς μέλος μάλιστα τής εθνικής ’επιτροπής 
Βιοηθικής, επιθυμώ νά καταθέσω έγγράφως 
καί προφορικώς τήν θεολογία τής ’ορθόδοξης 
‘εκκλησίας μας, σύμφωνα μέ τήν όποια ή 
έκτρωση ή άμβλωση ή ή γιά όποιδήποτε λόγο 
διακοπή τής κύησης, ονομάζεται (ός καθαρός 
φόνος. τό κυοφορούμενο έμβρυο είναι 
άνθρωπος κανονικός, διότι έξ άκρας συλλήψεως 
συνυπάρχει έν ζωή ή ψυχή μέ τό σώμα.
πέρα όμως άπό τήν διάσωση τοϋ ενός άνθρώπου, 
πού έμελλε νά δολοφονηθεί μέσα άπό τήν 
έκτρωση, διασώζεται καί ή ψυχή τής μητέρας, 
καθώς καί δλων όσοι συμμετέχουν σέ ένα τέτοιο 
έγκλημα. ’ιδίως όμως ή μητέρα διασώζεται, 
καθώς γνωρίζουμε πάμπολλες περιπτώσεις, 
κατά τις όποιες ή ’ορθόδοξη ’εκκλησία μας 

καλείται μέ τήν χάρη των ιερών μυστηρίων νά 
επουλώσει ψυχικά τραύματα καί νά θεραπεύσει 
άνοιχτές πληγές, πού προκαλοΰνται άπό 
τέτοιες πρακτικές, πολύ έπώδυνες έφ’ όρου 
ζωής! πληγές οί όποιες άπό τόν κόσμο καί τό 
φρόνημά του «έπουλώνονται» συνήθως μέ τή 
συνδρομή ψυχοφαρμάκων, καθώς άπουσιάζει 
όποιαδήποτε μέριμνα ψυχικής ύποστήριξης μετά 
τήν έκτρωση! διότι σύμφωνα μέ επιστημονική 
γνωμάτευση, «ή έκτρωση είναι μία ψυχοφθόρος 
διαδικασία μέ έπιπτώσεις στήν ψυχική ύγεία τής 
γυναίκας, πού τήν άκολουθοΰν σέ όλη τή ζωή 
της καί περιγράφονται μέ τόν όρο «μετεκτρωτικό 
σύνδρομο». πρόκειται για μιά ειδική κατηγορία 
μετατραυματικής άγχώδους διαταραχής» (Βλ. 
δρ. Ζωής δ. ςιάσου, μαιευτήρος Χειρουργοΰ, 
Γυναικολόγου, τό πραγματικό κόστος μιας 
έκτρωσης, περ. ΑΚτινες τ.763, μΑΪος- ιοΥνιος 
2017, σ. 87).
Καί άναλογισθεΐτε πόσο ποιο έπώδυνη 
άποβαίνει, όταν ή ήλικία «κατεβαίνει» 
έπικίνδυνα στά «χρόνια τής άθωότητας», όπως 
θά έπρεπε νά είναι καί νά λέγονται, καθώς 
δέν είναι λίγες οί φορές, όπου μετά άπό μία 
έκτρωση σέ μικρή ήλικία, ή γυναίκα δέν μπορεΐ 
νά τεκνοποιήσει όταν πλέον τό έπιθυμεΐ.
τώρα στήν αιτίαση, ότι ό νόμος δίνει τό 
δικαίωμα τής διακοπής τής κυήσεως, όταν 
αύτή κριθεΐ άνεπιθύμητη, άπαντοΰμε ότι πάνω 
άπό τόν άνθρώπινο νόμο είναι ό νόμος του 
θεοΰ. ’εκείνος δίνει τήν ζωή, ’εκείνος δανείζει 
τήν ύπαρξη, ’εκείνος χαρίζει τόν άνθρωπο 
καί εκείνος, όταν θέλει τόν λαμβάνει καί τόν 
μεθιστά στην άλλη διάσταση ζωής.
Ό ’ορθόδοξος Χριστιανός συχνά καλείται όχι 
νά παρακούσει, άλλά νά ύπερβεΐ ένσυνείδητα 
τόν νόμο, όταν αύτός έρχεται σέ άντίθεση μέ 
τόν νόμο τού Θεού.
ςτην «πρός διόγνητον επιστολή», ένα 
άπολογητικό κείμενο τής Χριστιανικής 
Γραμματείας των πρώτων αιώνων, ό άγνωστος 
συγγραφέας, έξηγώντας τί σημαίνει νά 
είσαι Χριστιανός, γράφει σέ κάποιο σημείο 
χαρακτηριστικά: «οί Χριστιανοί ύπακούουν 
στούς νόμους τοΰ κράτους, άλλα μέ τή ζωή 
τους ύπερβαίνουν τούς νόμους».
πέραν τούτων όμως, ό νόμος φαίνεται πώς 
αντιφάσκει, ιδίως όταν γίνεται λόγος γιά 
«κατοχυρωμένο δικαίωμα τής γυναίκας» ή 
γιά δικαίωμα αύτοδιάθεσης τοΰ σώματός της, 
(όπως άναφέρθηκε άκόμη καί στις έπερωτήσεις 
βουλευτών) καθώς σύμφωνα μέ τό άρθρο 1711 
ΑΚ τό κυοφορούμενο έμβρυο θεωρείται νόμιμος 
κληρονόμος, άφοΰ τονίζεται ότι «Κληρονόμος 
μπορεί να γίνει μόνο εκείνος που κατά το χρόνο 
της κληρονομιάς βρίσκεται στην ζωή ή έχει 
τουλάχιστον συλληφθεί...». ’επίσης τό άρθρο 
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34 ΑΚ σέ συνδυασμό μέ τό 36 ΑΚ κατοχυρώνουν 
τήν δυνατότητα τοΰ εμβρύου νά έχει δικαιώματα, 
μέ πρώτο αύτό τό δικαίωμα στη ζωή, τό όποιον, 
όπως αντιλαμβανόμαστε, δέν δύναται ούτε ή 
γυναΐκα-μητέρα νά τό παραβιάσει.
’επίσης πρέπει νά άναφέρουμε, πώς πουθενά δέν 
έγινε λόνος γιά τήν ψυχή τοΰ εμβρύου τήν όποίαν 
έγκαθιστά ό Θεός μέ τήν άκτιστη πνοή του, όπως 
έγινε καί μέ τόν πρώτο άνθρωπο τόν Αδάμ.
ούτε όμως άκούσθηκε κάτι καί γιά τό δικαίωμα 
τοΰ άνδρα-πατέρα, άφ’ής στιγμής μάλιστα 
σύμφωνα μέ τό ίσχΰον νομικό πλαίσιο δικαίου, 
έπαληθευθέντος άπό σειρά δικαστικών 
άποφάσεων, ή γυναίκα δέν φαίνεται νά έχει 
κατ’ άποκλειστικότητα άπόλυτο δικαίωμα 
έπιλογής, καθώς τό κυοφορούμενο έμβρυο 
δέν εμπίπτει στήν αυτοδιάθεσή της, άφοΰ 
φορείς τού έννόμου άγαθοΰ τοΰ εμβρύου είναι 
έκεΐνοι, πού έχουν συμβάλει στήν δημιουργία 
του, δηλαδή ό άνδρας καί ή γυναίκα. (Βλ. 
ςυμεωνίδου-Καστανίδου, εγκλήματα κατά 
προσωπικών άγαθών, 2006 σ. 68).
είρήσθω δέ έν παρόδιο ότι μάς πονά πολύ ή 
υποκρισία τής σύγχρονης κοινωνίας μας, όταν 
έπικροτεΐ νόμους, πού ορίζουν τιμωρίες (καί 
όρθώς ποιούν) γιά κακοποιήσεις ή θανάτους 
ζώων ή καλώς καί άγίως μέριμνα καί φροντίζει 
για τή διαιώνισή τους, καθώς κάποια εϊδη 
κινδυνεύουν νά άφανιστούν, καί έκ διαμέτρου 
αντίθετα νομοθετεί άνερυθρίαστα νά 
θανατώνονται μέ τόν παλαιό καί δοκιμασμένο 
τρόπο του ‘ηρώδη βρέφη αωρα καί μάλιστα 
πλήρως ανυπεράσπιστα, θυσιαζόμενα στό 
βωμό τής ηδονής, τής έγωπάθειας καί τής 
φιλοχρηματίας.
Απέναντι σ’αύτή τήν κατάφωρη άδικία ή 
’ορθόδοξη ’εκκλησία εχεί τήν εύθύνη καί τό 
σθένος νά ύψώνει τή φωνή της καί νά καλεΐ 
άπαντας στον ώραΐο άγώνα γιά τήν ύπεράσπιση 
των άνθρώπων πού άδυνατοΰν μάλιστα 
λόγφ τής έμβρυακής τους καταστάσεως νά 
προστατευθοΰν.,.άπό τήν μητέρα ή τούς γονείς!
Κατακλείοντας έπισημαίνουμε ότι έπ’ ούδενί ή 
ορθόδοξη ’εκκλησία μας δέν μπορεΐ νά ευλογήσει 
άπάνθρωπες καί έγκληματικές μεθόδους, πού 
άπλώς έπιχειροΰν νά καλύψουν τό κενό τής 
ελλιπούς ενημέρωσης τής σύγχρονης οικογένειας 
καί τού προγραμματισμού της. νά συναινέσει 
ελαφρά τή καρδία στήν έργαλειοποίηση 
τής έρωτικής συνάφειας «χάριν παιδείας», 
ευνουχίζοντας συναισθηματικά τή νέα γενιά, ή 
όποια μέσα στή σύγχυση των καιρών δέν φαίνεται 
νά άντιλαμβάνεται τήν ομορφιά τής σχέσης καί 
τήν δυναμική ολοκλήρωσή της. Καί άπόδειξη οί 
δηλώσεις των συμμετεχόντων στό 6ο πανελλήνιο 
ςυνέδριο Γυναικολογικής ενδοκρινολογίας, 
πού πραγματοποιήθηκε στήν Αθήνα στις 11 καί 

12 Φεβρουάριου 2017, σύμφωνα μέ τις όποιες 
«στήν ελλάδα γίνονται κάθε χρόνο 150.000 
έκτρώσεις, άπό τις όποιες οί 30.000 χιλιάδες 
άφορούν σέ έφηβες γυναίκες ήλικίας κάτω των 
16 ετών!», άλλά καί τήν δυνατότητα, πού δίνει ό 
άνθρώπινος νόμος νά έπιλέγουμε μέ αυθάδεια 
έναντι τού Θεού δημιουργού, ποιός πρέπει νά 
ζήσει καί ποιός όχι, άς άναρωτηθούμεν μήπως 
άποδεχόμαστε τελικώς στή σύγχρονη εποχή τόν 
άρχαΐο «καιάδα» (άν τελικώς ύπήρξε κι αύτός) 
γιά τόν όποιον, ώς μαθητές αισθανόμασταν 
αποτροπιασμό στό άκουσμα τής λέξης καί μόνον;
Καί «εάν ήμεΐς σιωπήσωμεν, οί λίθοι 
κεκράξονται» (λουκ. ιθ’40) γιά τήν άδικία 
άπέναντι στό άγέννητο παιδί.
Γιά τή σύγχυση των νέων ζευγαριών.
Γιά τήν άνευθυνότητα των άγοριών μας και 
τήν επιπολαιότητα των κοριτσιών μας. τά 
παραπάνω δέν συνιστοΰν οΰτε καταγγελία 
ούτε λίθο αναθέματος σέ όσους νέους μας 
παρασύρονται...
είναι ή πατρική φωνή και ή σπαρακτική κραυγή 
τής καρδιάς μας γιά τά νέα ζευγάρια μας, πού 
άθέλητα, αψυχολόγητα και άνυποφίαστα 
γίνονται φονεΐς των παιδιών τους. γιά τόν άδικο 
θάνατο όσων δέν πρόλαβαν νά χαροΰν τή ζωή. 
Γιά όσους ταλανίζονται ψυχικά και σωματικά μετά 
άπό τό μεγάλο τραύμα τής έκτρωσης. Και άν δέν 
έπείσθητε ακόμη, θυμηθείτε τά λόγια τοΰ ποιητή:
Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν πέρασαν, θα ‘ρθουν, 
θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν
οι αγέννητοι, oι νεκροί. (Κωστής παλαμας).

2. επίσης, το μέλος της επιτροπής Καθ. κα 
Αθηνά Κοτζάμπαση διατύπωσε την εξής 
μειοψηφούσα γνώμη:
«Θα ήθελα να παρατηρήσω:
(α) Ότι το θέμα δεν είναι η τεχνητή διακοπή 
της κύησης αλλά η άρνηση των γιατρών 
της δημόσιας υγείας να παρέχουν νόμιμες 
υπηρεσίες, όπως είναι η τεχνητή διακοπή της 
κύησης - η οποία είναι ελεύθερη και χωρίς 
προϋποθέσεις για τη γυναίκα τις πρώτες 12 
βδομάδες, με βάση το άρθρο 304 πΚ.
(β) στην πρώτη παράγραφο θα μπορούσε να 
διατυπωθεί “...αντιμετώπισης του -προσωπικού-
ηθικού διλήμματος”, και
(γ) στα συμπεράσματα, κατά τη γνώμη μου, θα 
πρέπει να αναφέρεται ότι:
“πρέπει να υπάρχει πρόνοια εκ μέρους των 
γιατρών ή του νοσοκομείου για την εύρυθμη 
λειτουργία της δημόσιας υγείας και άρα και 
για την ύπαρξη διαθέσιμου προσωπικού 
π.χ. άλλων αναισθησιολόγων, ειδικά στα 
νησιά, όπως γίνεται και σε κάθε απεργία των 
νοσοκομειακών γιατρών”».
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Ο ΙΣΑ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη 
με τους Συλλόγους Ασθενών και τους 

επιστημονικούς-επαγγελματικούς Φορείς 
με θέμα  το Σχέδιο Νόμου, 

για την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας

Ο ιατρικός ςύλλογος 
Αθηνών συγκάλεσε 
έκτακτη σύσκεψη με 

τους εκπροσώπους των ςυλ-
λόγων Ασθενών και των επι-
στημονικών-επαγγελματικών 
ενώσεων, για το νέο σύστημα 
πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας που πρόκειται να θε-
σμοθετήσει η κυβέρνηση.
Κoινός τόπος ήταν η αναγκαι-
ότητα να δομηθεί ένα πρωτο-
βάθμιο ςύστημα Υγείας που 
θα διασφαλίζει υψηλού επιπέ-
δους υπηρεσίες υγείας και δεν 
θα εμποδίζει τη ελεύθερη πρό-
σβαση των ασθενών στους 
γιατρούς που έχουν ανάγκη.
Αποφασίσθηκε να αποστα-
λεί στους εκπροσώπους των 
ςυλλόγων Ασθενών και των 
επιστημονικών ιατρικών ενώ-
σεων και Φορέων ,το σχετικό 
ςχέδιο νόμου που έδωσε το 
υπουργείο Υγείας ,σε δημόσια 
διαβούλευση προκειμένου να 
το επεξεργαστούν και να κα-
ταθέσουν τις προτάσεις τους.
το επόμενο χρονικό διάστη-
μα θα διοργανωθεί νέα συνά-
ντηση προκειμένου να γίνει 
επεξεργασία αυτών των προ-
τάσεων και να δομηθεί ένα 
κοινό πλαίσιο δράσης.
ςχολιάζοντας το θέμα ο πρό-
εδρος του ιςΑ Γ. Πατούλης 
δήλωσε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ ανοίγει το διάλογο με 
τους ασθενείς και τις επιστημο-
νικές ενώσεις για το νέο σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας. Στόχος μας είναι μέσα από 

ένα κοινό πλαίσιο δράσης και συ-
νεργασίας να συμβάλλουμε στη 
θεσμοθέτηση ενός συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας που θα παρέχει υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσίες υγείας σε κάθε πο-
λίτη σε όποιο μέρος της Ελλάδας 
και εάν κατοικεί. Ένα σύστημα βι-
ώσιμο και δημοκρατικό, το οποίο 
δεν θα καταστρατηγεί την αρχή 
της ελεύθερης πρόσβασης του 
ασθενή στον υψηλά εξειδικευ-
μένο επιστημονικό προσωπικό 
της χώρας το οποίο στελεχώνει 
τα υγειονομικά συστήματα των 
υπολοίπων χωρών. Ο ιατρικός 
κόσμος ενώνει τις δυνάμεις τους 
με τους ασθενείς και όλοι μαζί θα 
διεκδικήσουμε το σύστημα υγεί-
ας που μας αξίζει.»
ςτην σημερινή έκτακτη σύ-
σκεψη συμμετείχαν οι κάτωθι:
ςΥνδεςμος ΑποΦοιτων 
ς.ς.Α.ς. και π.ο.ς.Κ.ε.
πΑτςοΥρΑΚος Φωτιος
ενωςη ελεΥΘεροεπΑΓΓελ-
μΑτιων ΚΑρδιολοΓων ελ-
λΑδος 
δημοποΥλος ΒΑςιλης 
(Γεν. ΓρΑμμΑτεΑς)
ελληνιΚη ετΑιρειΑ μΑςτο-
λοΓιΑς
ιωΑννιδοΥ – μοΥΖΑΚΑ λΥ-
διΑ (προεδρος)
ελληνιΚη ετΑιρειΑ Χει-
ροΥρΓιΚης ορΘοπεδιΚης 
τρΑΥμΑτιολοΓιΑς (εεΧοτ) 
ΧρηςτοΓεωρΓος πΑΥλος 
(Αντιπροεδρος τμημΑτος 
π.Φ.Υ. της εεΧοτ)
ελληνιΚη πνεΥμονολοΓι-
Κη ετΑιρειΑ

μ. τοΥμπης
ελληνιΚη ενδοΚρινολοΓι-
Κη ετΑιρειΑ 
ΘωμοποΥλος ΑνδρεΑς 
(μελος δς)
ελληνιΚη ετΑιρειΑ επει-
ΓοΥςΑς ιΑτριΚης 
εΥτΥΧιΑ πολΥΖωΓοποΥ-
λοΥ (Γεν. ΓρΑμμΑτεΑς)
ελληνιΚη ετΑιρειΑ Αλλερ-
ΓιολοΓιΑς & ΚλινιΚης Ανο-
ςολοΓιΑς, πΑνελληνιΑ 
ενωςη ΑλλερΓιολοΓων
δημΑΚΑ πΑνΑΓιωτΑ (Αντι-
προεδρος της ενωςης ΚΑι 
μελος δς εεΑΚΑ)
ελληνιΚη ομοςπονδιΑ 
διΑΒητη (ελοδι)
δημητριος ςΥΚιωτης (Γεν. 
ΓρΑμμΑτεΑς)
ελληνιΚη ετΑιρειΑ Αντι-
ρεΥμΑτιΚοΥ ΑΓωνΑ 
(ελ.ε.Αν.Α.)
πΑππΑ ΑΘΑνΑςιΑ, και ΚοΥ-
ΒελΑς δημητρης
ετΑιρειΑ νοςοΥ ΑλτςΧΑι-
μερ ΚΑι ςΥνΑΦων διΑτΑρΑ-
Χων ΑΘηνων 
λΥρΑς ΒΑςιλειος (μελος δς)
ελληνιΚη νεΦρολοΓιΚη 
ετΑιρειΑ 
ΘεοΦΑνης ΑποςτολοΥ 
(Αντιπροεδρος)
ενωςη ελεΥΘεροεπΑΓΓελ-
μΑτιων πΑιδιΑτρων ΑττιΚης
ΦοΥςιΑς δημητριος 
(ΓρΑμμΑτεΑς)
ενωςη επΑΓΓελμΑτιων 
ΑΚτινολοΓων ΑπειΚονις-
των ελλΑδος
δημητριος πΑπΑνδρεοΥ 
(μελος δς)

ενωςη επΑΓΓελμΑτιων 
ΑπειΚονιςτων ελλΑδος 
πολιτιμη λεονΑρδοΥ 
(προεδρος)
ελληνιΚη ετΑιρειΑ ΦΥςι-
Κης ιΑτριΚης ΚΑι ΑποΚΑ-
τΑςτΑςης (εεΦιΑπ)
νιΚολΑος ςτΑμοΥλης 
(προεδρος επΑΓΓελμΑ-
τιΚης επιτροπης εεΦιΑπ, 
Αντιπροεδρος εεΦιΑπ
ενωςη πνεΥμονολοΓων 
ελλΑδος
τςΑτςος ΑνΑςτΑςιος
ελληνιΚη ετΑιρειΑ ΦΥςι-
Κης ιΑτριΚης & ΑποΚΑτΑς-
τΑςης
ροΥςςος νιΚολΑος (προε-
δρος)
ςΥλλοΓος Ατομων με 
ςΚληρΥνςη ΚΑτΑ πλΑΚΑς,
δΑΒης Αποςτολος (Γεν. 
ΓρΑμμΑτεΑς), και τςιροΥ 
ΓεωρΓιΑ (τΑμιΑς)
ΦλοΓΑ- ςΥλλοΓος Γονιων 
πΑιδιων με νεοπλΑςμΑτι-
Κη ΑςΘενειΑ
μΑριΑ τρΥΦωνιδη (προε-
δρος)
ςΥλλοΓος ςΚελετιΚης ΥΓει-
Ας «πετΑλοΥδΑ»
τςεΚοΥρΑ μεμη (προεδρος)
ΚεΦι ςΥλλοΓος ΚΑρΚινο-
πΑΘων εΘελοντων Φιλων 
& ιΑτρων
ΧηνΑρη μΑιρη (Αντιπροε-
δρος)
πΑνελληνιος ςΥλλοΓος 
μετΑμοςΧεΥΘεντων εΚ 
νεΦροΥ
πολΥδωροΥ ΧριςτοΦορος 
(προεδρος), και δημητρΑ-
ΚοποΥλος Αποςτολος 
(ΥπεΥΘ. επιΚοινωνιΑς)
η ΚΑρδιΑ τοΥ πΑιδιοΥ
ΑΘηνΑ ΒΑρελΑ Κολτςιδο-
ποΥλοΥ (προεδρος)
πΑνελληνιΑ ομοςπονδιΑ 

Αθήνα, 11/5/2017

Γ. Πατούλης: «Ο Ιατρικός κόσμος ενώνει τις δυνάμεις 
του με τους ασθενείς και όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε 
το σύστημα υγείας που μας αξίζει»
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Αθήνα, 11.04.2017

Ο ιατρικός ςύλλογος 
Αθηνών τις τελευταίες 
ημέρες έχει γίνει απο-

δέκτης παραπόνων από ια-
τρούς συμβεβλημένους με τον 
ε.ο.π.Υ.Υ., οι οποίες αφορούν 
την χρονική ισχύ της ασφαλιστι-
κής  ενημερότητας για είσπρα-
ξη χρημάτων από τον ε.ο.π.Υ.Υ. 
οι συγκεκριμένες ασφαλιστικές 
ενημερότητες έχουν ζητηθεί 
από τον ε.ο.π.Υ.Υ για εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του , 
οι οποίες οφειλές αφορούν τα 
έτη προ του 2012, καθώς και 

την καταβολή του υπολοίπου 
10%., που αφορά επισκέψεις 
2012-2015. η αρμόδια υπη-
ρεσία του νέου ασφαλιστικού 
φορέα ε.Φ.Κ.Α. (πρώην τ.ς.Α.Υ.), 
με ανακοίνωσή της ενημερώ-
νει ότι η ημερομηνία λήξης της 
ασφαλιστικής ενημερότητας θα 
συμπίπτει με την ημερομηνία 
λήξης προθεσμίας καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών 
(π.χ. σήμερα δίνεται ασφαλιστι-
κή ενημερότητα με ημερομηνία 
λήξης την 30/04/2017). πλην 
όμως, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του ε.ο.π.Υ.Υ. δεν αποδέχονται 

ασφαλιστικές ενημερότητες, 
οι οποίες έχουν χρονική ισχύ 
μικρότερη των είκοσι (20) ημε-
ρών, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργείται μια σύγχυση και δυ-
σκολία στην προσκόμιση των 
ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
είναι πλέον κατανοητό ότι 
ο ιατρός είναι έρμαιο μιας 
απίστευτης γραφειοκρατίας 
και αυθαίρετης ερμηνείας 
του νόμου ανάμεσα σε έναν 
ασφαλιστικό φορέα (ε.Φ.Κ.Α.), 
ο οποίος δεν δύναται να λει-
τουργήσει κανονικά, και στον 
ε.ο.π.Υ.Υ. , ο οποίος θέτει συ-

νεχώς αναχώματα στην εξό-
φληση παλαιότερων οφειλών.
τέλος δια της παρούσης επιστο-
λής μας, επιθυμούμε να ενημε-
ρωθούμε αφενός από τον εΦΚΑ 
(τομέα πρώην τςΑΥ), δυνάμει 
ποιας διάταξης προβαίνουν 
στην έκδοση ασφαλιστικής 
ενημερότητας με συγκεκριμένη 
και τόσο σύντομη χρονική ισχύ, 
καθώς και  αφετέρου να πληρο-
φορηθούμε από τον ε.ο.π.Υ.Υ. 
που εδράζεται η άρνηση του να 
δεχθεί ασφαλιστικές ενημερό-
τητες με χρονική ισχύ μικρότε-
ρης των είκοσι ( 20 ) ημερών.

Χρονική ισχύς ασφαλιστικών ενημεροτήτων για την 
πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιατρών

οιΚοΓενειων ορΓΑνωςεων 
ΓιΑ ΨΥΧιΚη ΥΓειΑ
ΓιΑννετοποΥλοΥ ΑνΑςτΑςιΑ
ΑλμΑ Ζωης, πΑνελληνιος 
ςΥλλοΓος ΓΥνΑιΚων με 
ΚΑρΚινο μΑςτοΥ
πΑρΑςΚεΥη μιΧΑλοποΥ-
λοΥ (οδοντιΑτρος)
ελληνιΚη ετΑιρειΑ ΓιΑ 
την ινωδη ΚΥςτιΚη νοςο 
(ε.ε.ι.Κ), πΑνελληνιος ςΥλ-
λοΓος ΚΥςτιΚης ινωςης 
Κοντοπιδης δημητριος 

(προεδρος), και ςΑρδελης 
ΚωνςτΑντινος (μελος)
Κεντρο Ζωης
ΒΑΚερλης λεωνιδΑς (προ-
εδρος)
πΑνελληνιος ςΥλλοΓος 
ΦΥςιΚοΘερΑπεΥτων 
ιωΑννης μΑρμΑρΑς (Β’ 
Αντιπροεδρος)
ελληνιΚη ρεΥμΑτολοΓιΚη 
ετΑιρειΑ
 εκ μέρους του κ. τροντΖΑ 
πΑνΑΓιωτη παρέστη ο κ. 

μπιλιρΑΚης εΥριπιδης
επΑΓΓελμΑτιΚη ενωςη ΑΓ-
ΓειοΧειροΥρΓων ελλΑδος
Α. ΧρονοποΥλος (προε-
δρος)
επνελ
τςιριΚη ςτΑμΑτοΥλΑ
πΑνελληνιΑ επΑΓΓελμΑ-
τιΚη ενωςη ςτρΑτιωτιΚων 
ΓιΑτρων «ελεςτριΑ»
πλΑΚιωτης ΑνΑρΓΥρος 
(Γεν. ΓρΑμμΑτεΑς)
ποςιπΥ – πεεΒι

ΚλεινΑΚης ιωΑννης (Γεν. 
ΓρΑμμΑτεΑς)
ρεΥμΑτολοΓιΚη ετΑιρειΑ 
επΑΓΓελμΑτιΚη επιτροπη
 ΦρΑΓΚΑΚης νιΚολΑος (με-
λος)
ελληνιΚη ετΑιρειΑ πλΑςτι-
Κης επΑνορΘωτιΚης & Αις-
ΘητιΚης ΧειροΥρΓιΚης
 τΑρΑμπε μιΧΑλης (προε-
δρος), και μΑντΑλος πΑ-
νΑΓιωτης (Γεν. ΓρΑμμΑ-
τεΑς)

Το δ.ς. του ιςΑ  δηλώνει 
ομόφωνα ότι είναι κατη-
γορηματικά αντίθετο σε 

κάθε ενέργεια που θα οδηγήσει 
στην υποβάθμιση της ειδικότη-
τας της Κυτταρολογίας, η οποία 
θα πρέπει όχι μόνο να παραμεί-
νει κύρια και ανεξάρτητη αλλά 
και να αναβαθμιστεί, σύμφωνα 
με τις προτάσεις της ελληνικής 
εταιρείας Κλινικής Κυτταρο-
λογίας. η χώρα μας οφείλει να 
αναδείξει το έργο των ελλήνων 
ιατρών Κυτταρολόγων, οι οποί-
οι συνεχίζοντας το έργο του θε-
μελιωτή της ειδικότητας Γεωρ-
γίου 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 δι-
άγνωση θανατηφόρων νόσων.
Κάθε απόφαση ή τυχόν πρότα-
ση της επιτροπής εκπαίδευσης 
του ΚεςΥ για ‘‘ενιαία εκπαίδευ-
ση στην παθολογική Ανατομική 
και ενοποίηση συναφών ιατρι-
κών επιστημονικών εταιρειών’, 
η οποία έχει ως στόχο τη σιωπη-
ρή 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 υποβάθμιση του επιστη-

μονικού έργου των ιατρών Κυτ-
ταρολόγων και εν γένει του γνω-
στικού αντικειμένου της ειδικό-
τητας, αλλά θέτει και ζητήματα 
ανεπαρκούς εκπαίδευσης στην 
Κυτταρολογία . ςυγκεκριμένα, η 
προτεινόμενη εκπαίδευση ενός 
μόνο έτους στην κυτταρολογία 
για την κατοχύρωση του δικαι-
ώματος άσκησης των ιατρικών 
πράξεων που εμπίπτουν στο 
γνωστικό αντικείμενο της,  είναι 
αντίθετη σε κάθε επιστημονικό 
δεδομένο αλλά και στις οδηγίες 
της eυρωπαϊκής ςυνομοσπον-
δία 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 ενεργή-
σουν άμεσα για τη σύσταση 
ανεξάρτητης ομάδας εργασί-
ας Κυτταρολογίας, δεδομένου 
ότι η Κυτταρολογία αποτελεί 
σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία κύρια και ανεξάρτητη ει-
δικότητα.   η ομάδα αυτή οφεί-
λει 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 προ-
όδου του, όπως και οι ομάδες 
εργασίας κάθε νομοθετημένης 
ιατρικής ειδικότητας.

Αντίθετος ο Ι.Σ.Α. σε κάθε προσπάθεια κατάργησης ή 
υποβάθμισης της ιατρικής ειδικότητας της Κυτταρολογίας
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Στην επαγγελματική εξόντωση 
και στην οικονομική εξαθλί-
ωση, οδηγεί ο νέος ασφαλι-

στικός και φορολογικός νόμος τους 
ελευθεροεπαγγελματίες και τους συ-
νταξιούχους ενώ συγχρόνως απειλεί 
την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών 
ταμείων και υποθηκεύει το μέλλον 
των επόμενων γενεών. 
οι εμπειρογνώμονες που συμμετεί-
χαν στην πανιατρική συγκέντρωση 
-ημερίδα του ιατρικού ςυλλόγου 
Αθηνών ,με θέμα «Ασφαλιστικός –
φορολογικός νόμος ,οι συνέπειές του 
για τους γιατρούς», η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε σήμερα ςάββατο 4 
Φεβρουαρίου 2017, στο ξενοδοχείο 
τιτάνια, μίλησαν για ένα πρόχειρο 
και ανεφάρμοστο ανθρωποκτόνο 
νομοθέτημα, για το οποίο εγείρονται 
σοβαρά ζητήματα συνταγματικότη-
τας των ρυθμίσεων, τα οποία θα αξι-
οποιηθούν στα ένδικα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν .
ςε φορτισμένη ατμόσφαιρα δεκάδες 
γιατροί καθώς και πρόεδροι ιατρι-
κών ςυλλόγων ,επιστημονικών ενώ-
σεων και επαγγελματικών Φορέων 
που παρακολούθησαν την ημερίδα 
εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, 
για το νέο σύστημα που με αυταρ-
χισμό δημεύει το εισόδημα του επι-
στημονικού κόσμου και τινάζει στον 
αέρα τις συντάξεις του.
 τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε 
ο πρόεδρος του ιςΑ κος Γ. πατού-
λης, ο οποίος διευκρίνισε ότι θα εξα-
ντληθούν όλα τα μέσα προκειμένου 
να μην εφαρμοστεί αυτός ο άδικος 
και κοινωνικά ανάλγητος νόμος που 
επιβαρύνει όλους τους Έλληνες και 
ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους ενώ 
κηρύττει τον πόλεμο στους νέους 
οδηγώντας τους στην ξενιτιά. 
ειδικότερα ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. πα-
τούλης επεσήμανε τα εξής:
«πουθενά στην ευρωπαϊκή Ένωση, 
δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα που 
να κατανέμει τόσο ανισοβαρώς τα 
βάρη, μεταφέροντας το πρόβλημα 
στις επόμενες γενεές. Καλούμε όλο 
τον επιστημονικό κόσμο να συστρα-
τευτεί ενάντια στα ειδεχθή αυτά μέ-
τρα και ζητούμε από τα πολιτικά κόμ-

ματα να πάρουν σαφή θέση καθώς 
υποθηκεύεται το μέλλον ολόκληρων 
γενεών. Ζούμε ιστορικές στιγμές και 
όλοι έχουν χρέος να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους».
Από την πλευρά του ο κος Γιώργος 
ρωμανιάς οικονομολόγος τ. Γεν. 
Γραμματέας Κοιν. Ασφαλίσεων, στην 
ομιλία του με θέμα « το καθεστώς 
συνταξιοδότησης των γιατρών με τη 
νέα νομοθεσία», επεσήμανε ότι από 

τις 16 ιουλίου μέχρι σήμερα έχουν 
ψηφιστεί εννέα νόμοι για το συνταξι-
οδοτικό που αλληλοαναιρούνται.
«είναι η πρώτη φορά που ψηφίζεται 
ένας νόμος, τόσο μεγάλης σημασίας, 
χωρίς να έχει γίνει αναλογιστική με-
λέτη. το νέο σύστημα που ξεκινά με 
έλλειμμα 1 δις, δημιουργεί τεράστια 
αβεβαιότητα και κοινωνική ασφυξία 
ενώ δυναμιτίζει τις συντάξεις χωρίς 
καμία προοπτική. πρόκειται για ένα 
πρόχειρο και θνησιγενές μόρφωμα, 
το οποίο δεν προβλέπει μεταξύ άλ-
λων τι θα συμβεί μετά το 2018.»
ςτη συνέχεια ο κος Αλέξης μητρό-
πουλος καθηγητής εργατικού δι-
καίου έκανε εισήγηση με θέμα την 
«Κρίση του ασφαλιστικού συστήμα-
τος» και παρουσίασε τις αιτίες καθώς 
και προτάσεις για την υπέρβασή της. 
«τα χρόνια του μνημονίου οι συντα-
ξιούχοι έχασαν περισσότερα από 48 
δις .ουσιαστικά μετακυλίθηκε η κρί-
ση στους συνταξιούχους και στους 
ασφαλισμένους ,την ώρα που το συ-
νταξιοδοτικό σύστημα οδηγείται σε 

κατάρρευση. πρόκειται για ένα εκ 
προμελέτης έγκλημα κατά των συ-
νταξιούχων και του ελληνικού λαού 
»,τόνισε.
ςτις «συντάξεις και στις νέες εισφο-
ρές των γιατρών», αναφέρθηκε ο 
κος διονύσιος τεμπονέρας δικηγό-
ρος - εργατολόγος, ο οποίος μετα-
ξύ άλλων επεσήμανε ότι από το νέο 
σύστημα πλήττονται οι ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες όπως είναι οι χήρες 

και τα άτομα με αναπηρία.« Ένα από 
τα μεγάλα μειονεκτήματα του νέου 
νόμου είναι ότι  οι συντάξεις για τα 
άτομα με αναπηρία είναι πενιχρές 
ενώ θεσπίζει  ως όριο ηλικίας το 
55ο έτος για τις  συντάξεις χηρείας 
.το νέο σύστημα στηρίζεται κυρίως 
στην αύξηση των εισφορών για τους 
αυτοαπασχολούμενους και ελευθε-
ροεπαγγελματίες καθώς και στην 
αναπροσαρμογή των νέων συντάξε-
ων’’, τόνισε ο κ. τεμπονέρας
Από την πλευρά της, η νομικός ςύμ-
βουλος του ιςΑ κυρία ελένη πα-
παευαγγέλου μίλησε για τη νομική 
αντιμετώπιση του ασφαλιστικού ζη-
τήματος και αναφέρθηκε στα ένδικα 
μέσα, τα οποία πρόκειται να χρησι-
μοποιήσει ο ιςΑ.
«το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναλο-
γιστική μελέτη αποτελεί πρόκριμα 
για την νομιμότητα .επίσης εγείρο-
νται ζητήματα συνταγματικότητας 
των ρυθμίσεων τα οποία αφορούν 
την αρχή της αναλογικότητας ,την 
επαγγελματική ελευθερία ,την πρό-



ΕνημΕρωση των ΓιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 21

δελτια τυπου

Συστράτευση όλων των επιστημόνων ενάντια 
στον ανεφάρμοστο και ανθρωποκτόνο νέο 
ασφαλιστικό –φορολογικό νόμο αποφασίσθηκε 
στην πανιατρική συγκέντρωση – ημερίδα του ΙΣΑ  
• Εγείρονται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων τα οποία θα 
αξιοποιηθούν στα ένδικα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ΙΣΑ.

σβαση στην επαγγελματική δραστη-
ριότητα και την αρχή της ισότητας», 
επεσήμανε η κ. παπαευαγγέλου.
ο φοροτεχνικός του ιςΑ κος Θεό-
δωρος μπαρμπούρης , μίλησε για 
το νέο φορολογικό καθεστώς των 
γιατρών τονίζοντας ότι τα νέα μέτρα 
έχουν στόχο κάθε ιατρό και κάθε 
επιστήμονα  αφού το ποσοστό της 
άμεσης φορολογίας και της ασφαλι-
στικής εισφοράς ξεπερνάει το 60 % 
του καθαρού εισοδήματος, το οποίο 
ουσιαστικά σημαίνει δήμευση της 
περιουσίας των ασφαλισμένων. πρό-
κειται για τριπλασιασμό των ασφαλι-
στικών εισφορών οι οποίες πλέον 
χαρακτηρίζονται καθαρά φοροει-
σπρακτικού χαρακτήρα χωρίς καμία 
απολύτως ανταποδοτικότητα».
η συμμετοχή στην ημερίδα εκ μέ-
ρους του ιατρικού κόσμου ήταν με-
γάλη καθώς δεκάδες γιατροί πήραν 
το λόγο μετά τις ομιλίες διατύπωσαν 
τις απορίες του και εξέφρασαν την 
αγωνία τους.
ενώ μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι 
εξής:
Βλασταράκος μ. πρόεδρος πα-
νελληνίου ιατρικού ςυλλόγου, εξα-
δάκτυλος Α., πρόεδρος ιατρικού 
ςυλλόγου Θεσσαλονίκης, πλατα-

νησιώτης ν., πρόεδρος ιατρικού 
ςυλλόγου πειραιά, μαστοράκου Α., 
πρόεδρος ιατρικού ςυλλόγου πα-
τρών, Βερβεσός δ., μέλος δ.ς. δικη-
γορικού ςυλλόγου Αθηνών, πρόε-
δρος ταμείου νομικών, Κατσίκης Α., 
πρόεδρος οδοντιατρικής ομοσπον-
δίας, μαυρίδης δ.,  Α’ Αντιπρόεδρος 
ελληνικής οδοντιατρικής ομοσπον-
δίας, πατούλης Γ. πρόεδρος ι.ς.Α., 
μπιλιράκης ε. Αντιπρόεδρος ι.ς.Α., 
πρόεδρος ενιμΑΑ, Βασιλείου Α., Γε-
νικός Γραμματέας ι.ς.Α., πατσουρά-
κος Φ., ταμίας δ.ς. ι.ς.Α., πρόεδρος 
εεΚε, πρόεδρος ςΑ/ςςΑς, τσούκα-
λος ε. μέλος δ.ς. ι.ς.Α., δατσέρης ι. 
μέλος δ.ς. ι.ς.Α., μαρίνος Γ. μέλος 
δ.ς. ι.ς.Α., πρόεδρος εελιΑ, ελευθε-
ρίου Γ., μέλος δ.ς. ι.ς.Α., προβατάς 
ς., μέλος δ.ς. ι.ς.Α., Καλιαμπάκος 
ς. μέλος δ.ς. ι.ς.Α., Ζαφειράκης 
π., μέλος δ.ς. ι.ς.Α., ρέντης Α. μέ-
λος δ.ς. ι.ς.Α., Καλλιάτσος ι., μέλος 
δ.ς. ι.ς.Α., μυλωνάκη δ. μέλος δ.ς. 
ι.ς.Α., ρηγάκης ς. επίτιμος πρόεδρος 
ι.ς.Α., Κασσάρας Γ., μέλος πειθαρ-
χικού ςυμβουλίου ι.ς.Α., Χατζηπα-
ναγιώτου Θ., πρόεδρος ποςιπΥ, 
πρόεδρος ςειπ, πλακιώτης Α. Γε-
νικός Γραμματέας επαγγελματικής 
Ένωσης ςτρατιωτικών ιατρών, Κρα-

μποβίτης ς. πρόεδρος πεεΒι, Υφα-
ντίδης Α., Β’ Αντιπρόεδρος πεεΒι, 
Γενικός Γραμματέας ποςιπΥ, Κουμά-
κης Κ. Αντιπρόεδρος εελιΑ,  λιανός 
δ., εκπρόσωπος ποςεΥπ εοπΥΥ-
πεδΥ, νησιώτης Α., Αντιπρόεδρος 
ογκολογικής εταιρείας, λεονάρδου 
π., μπουκουβάλας Ζ., εκπρόσωπος 
της ελληνικής εταιρείας πλαστικής 
Χειρουργικής, πρόεδρος επαγγελ-
ματικής Ένωσης Ακτινολόγων-Απει-
κονιστών ελλάδος, τριανταφύλλου 
δ., Αντιπρόεδρος επαγγελματικής 
Ένωσης Ακτινολόγων-Απεικονιστών 
ελλάδος,  ςιώρας η., Αντιπρόεδρος 
εινΑπ, νταλούκας Κ. πρόεδρος της 
Ένωσης ελευθεροεπαγγελματιών 
παιδιάτρων Αττικής, Γαβράς π., Γενι-
κός Γραμματέας ςεΥπ-εοπΥΥ πεδΥ 
Αττικής, τομαράς Α. πρώην μέλος 
δ.ς. ι.ς.Α., λυμπερίδης π. πρόεδρος 
πανελληνίου ςυλλόγου Φυσικοθε-
ραπευτών, τσαγρής Γ. πρόεδρος 
πανελλήνιας Ένωσης ελευθεροε-
παγγελματιών Φυσικοθεραπευτών, 
Βαβουγιός π., πρόεδρος ςυνταξι-
ούχων δημοσίου, λουκόπουλος Κ., 
πρόεδρος πανελληνίου ςυλλόγου 
ςυνταξιούχων οτε, μιλτιάδους π., 
πρόεδρος Κίνησης πολιτών Απόδο-
σης πολιτικής δικαιοσύνης 
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Σε συγκινητική ατμόσφαιρα και 
παρουσία επιφανών προσωπι-
κοτήτων από το χώρο της ια-

τρικής, της πολιτικής και του επιχει-
ρείν της χώρας καθώς και πλήθους 
κόσμου, πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση, για την παρουσίαση της έκδο-
σης 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 δυ-
ναμικής παρουσίας του ιατρικού 
ςυλλόγου Αθηνών, στη διάρκεια της 
οποίας αναλήφθηκαν πρωτοβουλί-
ες και δόθηκαν σημαντικοί αγώνες 
προς όφελος των ιατρών, των ασθε-
νών και της δημόσιας Υγείας. πα-
ρουσιάστηκε το ιστορικό λεύκωμα 
που αποτελεί τη σημαντικότερη έκ-
δοση του ιςΑ και έχει στόχο να απο-
δώσει φόρο τιμής, στους ιατρούς της 
Αθήνας, για την προσφορά τους.
την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος 

του ιςΑ Γιώργος πατούλης, ο οποί-
ος βράβευσε σημαντικές προσωπι-
κότητες που έχουν ξεχωρίσει για το 
έργο τους και την προσφορά τους 
στο εθνικό ςύστημα Υγείας.

ειδικότερα τιμήθηκαν από τον πρό-
εδρο και το δ.ς. του ι.ς.Α. οι κάτωθι:
• Μαριάννα Βαρδινογιάννη – πρό-
εδρος του ςυλλόγου Φίλων παιδιών 
με καρκίνο «ελπιδΑ»
• Γρηγόριος Σκαλκέας – Καθηγητής 

Χειρουργικής, Ακαδημαϊκός
• Γεώργιος Δαΐκος – επίτιμος Καθη-
γητής παθολογίας και λοιμώξεων 
πανεπιστημίου Αθηνών 
• Θανάσης Μαρτίνος – διευ-
θύνων 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. πρό-
εδρος ιςΑ
• Σωτήρης Ρηγάκης – επίτιμος πρό-
εδρος ιςΑ

ςτη συνέχεια ο κ. Πατούλης μίλησε 
για τον αγώνα που έδωσε διαχρονι-
κά ο ιςΑ, ως θεματοφύλακας της δη-
μόσιας Υγείας.
ειδικότερα ο πρόεδρος του ιςΑ, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων τα εξής:
 «Ο ΙΣΑ πρωταγωνιστεί εδώ και δεκα-

• Σε συγκινητική ατμόσφαιρα 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, 
για την παρουσίαση της έκδοσης του ιστορικού 
Λευκώματος του ΙΣΑ, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
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Η οικογένεια των Ιατρών της Αθήνας, 
γιόρτασε 92 χρόνια  αγώνων και προσφοράς 
στο κοινωνικό σύνολο

ετίες, 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, εί-
μαστε περήφανοι. Γιατί σε διαφορετι-
κές χρονικές περιόδους και σε κρίσιμες 
ιστορικές συγκυρίες, η οικογένεια των 
Ιατρών της Αθήνας ανταποκρίθηκε με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης στις προκλή-
σεις που αντιμετώπισε και αντιμετω-
πίζει διαχρονικά, τόσο ο ιατρικός κό-
σμος, όσο και η κοινωνία των πολιτών. 
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει τον αγώνα και θα 
εξαντλήσει όλα περιθώρια για να προ-
ασπίσει τη Δημόσια υγεία και να δια-
σφαλίσει την επαγγελματική επιβίωση 
και την αξιοπρέπεια του ιατρικού κό-
σμου». 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 πρω-
τοβουλίες και τις σημαντικές δράσεις 
του ιςΑ από το 1924 που έγινε η πρώ-
τη του συνεδρίαση μέχρι σήμερα.
«Σε αυτό το Οδοιπορικό των 92 χρόνων 
ζωής του Συλλόγου, ο αναγνώστης του 
Λευκώματος, θα διαπιστώσει ότι ο δρό-
μος δεν ήταν σπαρμένος με ροδοπέτα-
λα 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 εκφώνη-
ση 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 πο-
λιτικού κόσμου ,εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόεδροι 
επιστημονικών εταιριών, επαγγελ-
ματικών ενώσεων, Φαρμακευτικών 
εταιριών και πλήθος κόσμου. ενώ 
χαιρετισμό απηύθυνε ο πατήρ Γα-
βριήλ ,εκπρόσωπος του μακαριό-
τατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης ελλάδος κ.κ. ιερώνυμου.
ειδικότερα την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους μεταξύ άλλων 
οι κάτωθι:
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δημήτρης ρίζος, βουλευτής ςΥριΖΑ, εκ-
πρόσωπος του προέδρου της Βουλής
πατήρ Γαβριήλ, εκπρόσωπος μακα-
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου ιερώνυμου
δημήτρης Χατζηγεωργίου, δ/ντής 
ΓεΑ, εκπρόσωπος αρχηγού ΓεΑ
Αναστάσιος ςπανός, δ/ντής Γεν, εκ-
πρόσωπος αρχηγού Γεν
παναγιώτης Κοτιλέας, δ/ντής Γες, 
εκπρόσωπος αρχηγού Γες
Βασίλης οικονόμου, βουλευτής, το-
μεάρχης 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, Υποστράτη-
γος ελληνικής Αστυνομίας
μιχάλης Βλασταράκος, πρόεδρος πις
Αθανάσιος Κατσίκης, πρόεδρος 
οδοντιατρικής ομοσπονδίας
Ανάργυρος πλακιώτης, επίτιμος 
πρόεδρος πεεΒΥ
Γιάννης μαρμαράς, Αντιπρόεδρος 
πανελληνίου ςυλλόγου Φυσικοθε-
ραπευτών
Χριστίνα Θεοδωρίδου, πρόεδρος 
του ςωματείου μεταμοσχευμένων 
Ήπατος «ΥπΑρΧω»
πέτρος Γερασιμίδης, εκπρόσωπος 

της ελληνικής ομοσπονδίας διαβήτη
ιωάννης μακρής, πρόεδρος ελληνι-
κής Χειρουργικής εταιρείας
Γιώργος Βουγιούφας, πρόεδρος πα-
νελληνίου ςυνδέσμου ιατρικών δια-
γνωστικών Κέντρων
δημήτρης Κοσμίδης, πρόεδρος πο-
ντιακού ςυλλόγου Αμαρουσίου
δημήτριος μπουκουβάλας, πρόε-
δρος Αδελφοτήτων πεντέλης
Γιώργος Βαϊόπουλος, Καθηγητής 
ρευματολόγος
παναγιώτης ςίσκος, Καθηγητής 
εΚπΑ και άλλοι Καθηγητές της ιατρι-
κής ςχολής Αθηνών
δημήτρης Κωστόπουλος, καθηγητής 
πανεπιστημίου
Γιάννης Καραδήμας, Καθηγητής ορ-
θοπαιδικός
Κατερίνα μαχαιρίνα, η αρχαιότερη 
προϊσταμένη των διοικητικών Υπη-
ρεσιών του ιςΑ
Γρηγόρης ρομποτής, διευθυντής 
NoVARTiS HeLLAS
μέλη διοικητικών ςυμβουλίων του 
ιςΑ, πειθαρχικών ςυμβουλίων, εξε-
λεκτικών επιτροπών, εκλεκτόρων 
πις κ.ά.
Γιατροί, εθελοντές του ιατρείου Κοι-
νωνικής Αποστολής
εκπρόσωποι ςυλλόγων Ασθενών κ.ά.

Ε. Θεοδοσίου Παπαδέλλη, Φ. Πατσουράκος,Φ. Παπαδέλλης, Γ. Κουμουτσάκος, Μ. Βαρδινογιάννη, Γ. Πατούλης,Ν. Κεραμέως και Α. Σπανός
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Τους τρόπους συνεργασίας 
με στόχο την ενίσχυση και 
ανάπτυξη του τουρισμού 

Υγείας προς όφελος και των τοπι-
κών κοινωνιών εξέτασαν από κοι-
νού 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 δι-
αμόρφωση του ανταγωνιστικού 
προφίλ και της διεθνούς προ-
βολής των πακέτων ιατρικών 
υπηρεσιών τουρισμού, με τον κ. 
πατούλη να επισημαίνει πως η 
ελλάδα διαθέτει σημαντικά συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα για να 
ενισχύσει τη θέση της στην αγο-
ρά 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 ελλή-
νων ιατρών για την δικτύωση 
και ένταξη των υφιστάμενων και 
νέων clusters ,με  στόχο να υπάρ-
ξει ένας κεντρικός συντονισμός 
για την προβολή της χώρας.
ςε αυτό το πλαίσιο ενημέρωσε 
την κα Κουντουρά πως υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες συνεργασί-
ας με Έλληνες ομογενείς του εξωτε-
ρικού οι οποίοι έχουν τη βούληση να 
στηρίξουν έμπρακτα κάθε προσπά-
θεια 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 ελκυστι-
κού προορισμού για αυτήν την δυ-

ναμικά αναπτυσσόμενη μορφή του-
ρισμού υγείας και ευεξίας.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο πρόε-
δρος 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 κλά-
δο της Υγείας και του τουρισμού, 
με σταθερά και ουσιαστικά βήματα 
ευελπιστούμε ότι θα τοποθετήσου-
με 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.».

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 
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Τις προοπτικές ενίσχυσης του 
ιατρικού τουρισμού στη χώρα 
μας προς όφελος της ανάπτυ-

ξης και των τοπικών κοινωνιών,  μέσα 
από συνέργειες με την ελληνική ομο-
γένεια της Αυστραλίας, συζήτησαν 
ο πρόεδρος του ιςΑ  και της Κεδε Γ. 
πατούλης με τον ελληνικής καταγω-
γής υπουργό μικρών επιχειρήσεων, 
Έρευνας και εμπορίου της πολιτείας 
Βικτώρια Φ. δαλιδάκη, ο οποίος βρί-

σκεται στην Αθήνα.
ςτη συνάντηση μετείχαν ο πρόεδρος 
της ελληνικής Κοινότητας της μελ-
βούρνης Β. παπαστεργιάδης,  ο Γ.Γ. 
της Κοινότητας Κ.. μάρκος και ο Αντι-
πρόεδρος του παγκόσμιου ινστιτού-
του ελλήνων ιατρών Κ. πάντος. 
ςτο επίκεντρο της συζήτησης βρέ-
θηκε το επικείμενο συνέδριο με 
αντικείμενο τον τουρισμό υγείας το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στη μελ-

βούρνη στις 25 και 26 νοεμβρίου 
2017. ςτο ςυνέδριο όπου θα συμμε-
τάσχουν 160 ιατροί,  Έλληνες ομογε-
νείς που δραστηριοποιούνται στην 
Αυστραλία, κορυφαίες προσωπικό-
τητες από το χώρο του επιχειρείν, της 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της Υγείας 
και του τουρισμού της Αυστραλίας 
αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι 
κοινές δράσεις και οι πρωτοβουλίες 
προώθησης στου τουρισμού Υγείας 

Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ και της ΚεΔε 
με τον υπουργό Μικρών επιχειρήσεων, Έρευνας και 
εμπορίου της πολιτείας Βικτώρια Φ. Δαλιδάκη και 
Πρόεδρο της ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης 
Β. Παπαστεργιάδη για τον Τουρισμό Υγείας
Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΙΣΑ : « Ενεργοποιούμε τις τοπικές κοινωνίες, αξιοποιούμε 

τον δυναμισμό των Ελλήνων σε κάθε γωνιά, προωθούμε συνεργασίες, με στόχο την 

ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό 12 μήνες το χρόνο»
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στη χώρα μας. 
ο κ. πατούλης εστίασε στα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η 
ελλάδα για να ενισχύσει τη θέση της 
στην αγορά του τουρισμού Υγείας 
αλλά και στο  ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η τοπική Αυτοδιοί-
κηση στην διαμόρφωση του αντα-
γωνιστικού προφίλ και της διεθνούς 
προβολής των πακέτων ιατρικών 
υπηρεσιών τουρισμού, προς όφελος 
των τοπικών κοινωνιών. επιπρόσθε-
τα αναφέρθηκε στη μεγάλη σημα-
σία των συνεργασιών που πρέπει να 
αναπτυχθούν για να δοθεί ώθηση σε 
αυτόν το νέο αναπτυξιακό τομέα. 
Από την πλευρά τους τόσο ο υπουρ-
γός επιχειρήσεων και Έρευνας όσο 
και ο πρόεδρος της ελληνικής Κοινό-
τητας εξέφρασαν τη διάθεση και τη 
βούληση να συμβάλουν στην ενίσχυ-

ση του τουρισμού υγείας στη χώρα 
μας αλλά και στη διεύρυνση των 
επενδυτικών προοπτικών της χώρας.

ςε δηλώσεις του ο κ. πατούλης τόνι-
σε τα εξής:
«η συζήτηση με τον υπουργό αλλά 
και τον πρόεδρο της ελληνικής Κοι-
νότητας της μελβούρνης ήταν ιδιαί-
τερα  γόνιμη και εποικοδομητική. η 
ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας 
είναι από τις πιο ενεργές και δραστη-
ριοποιείται ιδιαίτερα εποικοδομητι-
κά προς όφελος της μητέρας-πατρί-
δας. Αυτή τη διάθεση προσφοράς 
έχουμε χρέος και καθήκον να την 
αξιοποιήσουμε.

η τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργα-
σία με την επιστημονική κοινότητα 
αλλά και την ελληνική ομογένεια σε 

όλο τον κόσμο, ενωμένη, θα εργα-
στεί με στρατηγικό και όραμα με 
ένα κοινό στόχο: να ενεργοποιηθεί 
η χώρα σε κεντρικό επίπεδο και να 
διεκδικήσει ένα σημαντικό μερίδιο 
στη διεθνή αγορά ιατρικού τουρι-
σμού. Αναπτύσσουμε πρωτοβου-
λίες, αξιοποιούμε τον δυναμισμό 
των ελλήνων σε κάθε γωνιά, προω-
θούμε συνεργασίες, αναδεικνύουμε 
και προβάλλουμε τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της πατρίδας μας, με 
στόχο την ανάδειξη της ελλάδας σε 
κορυφαίο τουριστικό προορισμό 12 
μήνες το χρόνο. 

πρόκειται για μία εθνική προσπά-
θεια την οποία θα συνεχίσουμε να 
στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, 
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών 
και της εθνικής ανάκαμψης». 

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 
για τα ληξιπρόθεσμα του εΟΠΥΥ

Ο ι.ς.Α., δια του προέδρου 
του, είχε ζητήσει νομοθετι-
κή ρύθμιση τόσο αναφορικά 

με την καταληκτική ημερομηνία για 
την πληρωμή των οφειλομένων από 
τον εοπΥΥ, όσο και για το ζήτημα 
της παραγραφής.  δημοσιεύτηκε σή-
μερα η ΥΑ με Αριθμ. 2/48342/δπΓΚ 
τροποποίηση της αριθμ. 2/57103/
δπΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού οικονομικών 
«εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων» (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 προϋπο-
λογισμό τους, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 52 του 
ν. 4430/2016. Αντίστοιχα, για τον εο-

πΥΥ το όριο του συνολικού ποσού 
του αιτήματος μειώνεται κατά το 
ανωτέρω ποσό.
οι φορείς προβαίνουν στην κατά 
προτεραιότητα εξόφληση των σχε-
τικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσε-
ων. η εξόφληση γίνεται με αύξουσα 
χρονολογική σειρά (προηγούνται οι 
παλαιότερες υποχρεώσεις) και σε 
κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμε-
νου έτους πριν την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 
προηγούμενου κάθε φορά έτους. ει-
δικά για τον εοπΥΥ και τους φορείς 
που ενσωματώθηκαν σε αυτόν, η 
εξόφληση των υποχρεώσεων δύνα-
ται να γίνεται με χρονολογική σειρά 
για κάθε φορέα ξεχωριστά. η σει-
ρά εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων μπορεί να ανατρέπε-
ται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν αφορούν σε δικαστικές απο-
φάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,
β) όταν προβλέπονται ποινές και 
πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρη-

σης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,
γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση 
επιτακτικών και επειγουσών ανα-
γκών,
δ) όταν δεν προσκομίζονται όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά,
ε) όταν υφίστανται κωλύματα νομι-
μότητας για την εξόφληση τους.»
η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων πρέπει να ολοκληρω-
θεί μέχρι το τέλος του επόμενου από 
τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης 
μήνα, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται 
να παρατείνεται σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις μετά από αιτιολογημένο αί-
τημα που υποβάλλεται στη δπΓΚ του 
Γενικού λογιστηρίου του Κράτους, 
μέσω της οικείας ΓδοΥ. το πρόγραμ-
μα επιχορήγησης για την εκκαθάρι-
ση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
ολοκληρώνεται την 30.6.2018.
ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών θα συ-
νεχίσει αγωνιστικά και δυναμικά να 
παρεμβαίνει ώστε να πληρωθούν 
άμεσα οι ιατροί για τα δεδουλευμένα 
τους.
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Αθήνα, 23/5/2017

ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο  ια-
τρικός ςύλλογος Αθηνών,  με τους 
ςυλλόγους Ασθενών και τους εκ-

προσώπους των επιστημονικών ενώσε-
ων και των επαγγελματικών Φορέων, με 
θέμα  το ςχέδιο νόμου για την πρωτο-
βάθμια Φροντίδας Υγείας .πρόκειται για 
τη δεύτερη συνάντηση  που πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία του ιςΑ ,προκει-
μένου να συζητηθούν τα κρίσιμα ζητή-
ματα που προκύπτουν από το εν λόγω 
ςχέδιο νόμου
 εκφράστηκε ο προβληματισμός  ότι  το 
νέο σύστημα βάζει επιπρόσθετα εμπόδια 
στην πρόσβαση του ασθενή στην περί-
θαλψή του καταστρατηγώντας  την ελεύ-
θερη επιλογή ιατρού από τον ασθενή.
εκπρόσωποι των Φορέων και των ςυλ-
λόγων Ασθενών επεσήμαναν  ότι ο 
οικογενειακός γιατρός πρέπει να έχει 
σημαντικό ρόλο στο σύστημα πρωτο-
βάθμιας 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 εξειδικευ-
μένους γιατρούς (gatekeeping). 
μάλιστα αναφέρθηκαν  σε πρόσφατη 
έρευνα του πανεπιστημίου πελοποννή-
σου που έδειξε ότι το 24% των ασθενών 
αντιμετωπίζουν ήδη εμπόδια στην πρό-
σβαση στο  γιατρό τους.
 εκφράστηκαν φόβοι ότι η  αραίωση 
του δικτύου των συμβεβλημένων ειδι-
κών ιατρών του εοπΥΥ και τα εμπόδια 
πρόσβασης  των ασθενών σε εξειδικευ-
μένες υπηρεσίες  θα οδηγήσουν σε υπο-
βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας.
παράλληλα εκφράστηκαν προβληματι-
σμοί για την βιωσιμότητα  του νέου συ-
στήματος καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί 
η χρηματοδότησή σου.
ςτο πλαίσιο της εισήγησής του ο πρόε-
δρος του ιςΑ Γ. πατούλης ανέφερε τα εξής:

«η ανάγκη για ένα βιώσιμο πρωτοβάθ-
μιο ςύστημα Υγείας είναι αναμφισβήτη-
τη και αποτελεί προϋπόθεση κάθε σύγ-
χρονου  συστήματος υγείας. ωστόσο το 
συγκεκριμένο νομοθέτημα  είναι πρό-
χειρο και ανεφάρμοστο. δεν νοείται να 
δομείται σύστημα πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας χωρίς  υγειονομικό χάρτη 
.το συγκεκριμένο ςχέδιο νόμου δεν αξι-
οποιεί ούτε τις υπάρχουσες δομές  ούτε  
το έμψυχο δυναμικό της χώρας  που 
στελεχώνει τα συστήματα υγείας των 
υπολοίπων χωρών. ο ιςΑ ανοίγει το διά-
λογο με ασθενείς και φορείς για να συμ-
βάλλει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου 
συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας  που θα διασφαλίζει την  ισότιμη 
πρόσβαση όλων των ασθενών σε υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.» 

ςτην σύσκεψη παρέστησαν οι κάτωθι:

εκ του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α
ΑρνΑοΥτη μΑριΑ
ΒηΧΑς ΓεωρΓιος
ΚΑλιΑμπΑΚος ςωτηριος
μπιλιρΑΚης εΥριπιδης
ρεντης ΑΧιλλεΑς
τςοΥΚΑλος εΥςτΑΘιος
ΨΥΧΑρης πΑνΑΓιωτης

εΙΝΑΠ
πΑΓωνη μΑτινΑ (προεδρος – ςΥντ. 
δ/ντης ΓνΑ –ΓεννημΑτΑ)

ΣΥΝΔεΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤωΝ Σ.Σ.Α.Σ. & 
Π.Ο.Σ.Κ.ε. - ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
πΑτςοΥρΑΚος Φωτιος

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ εΠΙΤρΟΠΗ ΥΓεΙΟΝΟΜΙ-
ΚωΝ
τςοΥΚΑλος εΥςτΑΘιος (προεδρος) 

εΝΙ – εΟΠΥΥ
ΑρΓΥρΑΚης Κων/νος (μελος δ.ς.)

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ

ιωΑννιδοΥ – μοΥΖΑΚΑ λΥδιΑ (προ-
εδρος)

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ ΧεΙρΟΥρΓΙΚΗΣ 
ΟρΘΟΠεΔΙΚΗΣ ΤρΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(εεΧΟΤ)  
εΥςτΑΘιοΥ πΑνος (προεδρος 2016)

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΝωΣΗ ΙΑΤρΙΚΗΣ ΒΙΟ-
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΠεΙΒ)
ΧΑτΖηπΑνΑΓιωτοΥ ςτΥλιΑνος ( 
μελος δ.ς. – ΑνΑπληρ. ΚΑΘηΓητης 
ιΑτριΚης ςΧολης εΚπΑ)

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ ΧεΙρΟΥρΓΙΚΗΣ 
ΟρΘΟΠεΔΙΚΗΣ ΤρΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(εεΧΟΤ)  
ΧρηςτοΓεωρΓος πΑΥλος (Αντιπροε-
δρος τμημΑτος π.Φ.Υ. της εεΧοτ)

εΛΛΗΝΙΚΗ ρεΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ εΤΑΙ-
ρεΙΑ (ε.ρ.ε.-εΠ.ε.ρ.ε.)
ΚΑτΑΞΑΚη εΥΑΓΓελιΑ (Γεν.ΓρΑμμΑ-
τεΑς)

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤρΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εεΦΙΑΠ)
νιΚολΑος ςτΑμοΥλης (προεδρος 
επΑΓΓελμΑτιΚης επιτροπης εεΦιΑπ, 
Αντιπροεδρος εεΦιΑπ
ετΑιρειΑ νοςοΥ ΑλτςΧΑιμερ ΚΑι ςΥ-
νΑΦων διΑτΑρΑΧων ΑΘηνων 
λΥρΑς ΒΑςιλειος (μελος επιςτημο-
νιΚης επιτροπης)

εΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤρΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ
μΑρΚΑΚη λιλιΑν (μελος)

εΛΛΗΝΙΚΗ ΧεΙρΟΥρΓΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ
πινης ςτΑμΑτιος (Β΄Αντιπροεδρος)

ΠΟΣΙΠΥ – ΠεεΒΙ
ΧΑτΖηπΑνΑΓιωτοΥ Θεοδωρος (προ-
εδρος)

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ ΑΛΛερΓΙΟΛΟ-
ΓΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ευρεία σύσκεψη του ΙΣΑ με τους Συλλόγους 
Ασθενών και τους εκπροσώπους των 
επιστημονικών ενώσεων και των 
επαγγελματικών Φορέων για την ΠΦΥ
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(εεΑΚΑ)
ΓρηΓορεΑς Χρηςτος (προεδρος)

εΝωΣΗ εΛεΥΘερΟεΠΑΓΓεΛΜΑΤΙωΝ 
ΚΑρΔΙΟΛΟΓωΝ εΛΛΑΔΟΣ 
δημοποΥλος ΒΑςιλης (Γεν. ΓρΑμ-
μΑτεΑς)

εΝωΣΗ εΛΛΗΝωΝ ωρΛ
ΚεςιδοΥ ολΓΑ (προεδρος)

εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙΚΗ εΝωΣΗ ΑΓΓεΙΟΧεΙ-
ρΟΥρΓωΝ εΛΛΑΔΟΣ
Α. ΧρονοποΥλος (προεδρος)

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΝωΣΗ εΛεΥΘ/ΤΙωΝ 
ΦΥΣΙΚΟΘερΑΠεΥΤωΝ 
τςΑΓρης ΓεωρΓιος (προεδρος)

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ ΓεΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟ-
ΓεΝεΙΑΚΗΣ ΙΑΤρΙΚΗΣ (εΛεΓεΙΑ)
μποδοςΑΚης μερΚοΥρης (προε-
δρος)
μπΑτιΚΑς Αντωνιος (Γεν.ΓρΑμμΑ-
τεΑς)

εΛΛΗΝΙΚΗ ΝεΦρΟΛΟΓΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ 
ΧΑτΖηΓιΑννΑΚος δημητριος (με-
λος δ.ς.)

εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙΚΗ εΝωΣΗ ΔερΜΑΤΟ-
ΛΟΓωΝ
τςιΑτοΥρΑ ΑμΑλιΑ (Γεν.ΓρΑμμΑτεΑς)

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟ-
ΘερΑΠεΥΤωΝ 
ιωΑννης μΑρμΑρΑς (Β’ Αντιπροε-
δρος)

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔεΣΜΟΣ ΙΑΤρΙ-
ΚωΝ ΔΙΑΓΝωΣΤΙΚωΝ ΚεΝΤρωΝ 
ΒοΥΓιοΥΚΑς ΓιωρΓος (προεδρος)

εΝωΣΗ ΠΝεΥΜΟΝΟΛΟΓωΝ εΛΛΑ-
ΔΟΣ
τςΑτςος  ΑνΑςτΑςιος (προεδρος)

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙΚΗ εΝω-
ΣΗ ΣΤρΑΤΙωΤΙΚωΝ ΓΙΑΤρωΝ «εΛεΣ-
ΤρΙΑ»
πλΑΚιωτης ΑνΑρΓΥρος (Γεν. ΓρΑμ-
μΑτεΑς)

ρεΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ εΠΑΓ-
ΓεΛΜΑΤΙΚΗ εΠΙΤρΟΠΗ
 ΦρΑΓΚΑΚης νιΚολΑος (μελος)

ΑΛΜΑ ΖωΗΣ- ΠΑΝεΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ 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 ΣΚΛΗρΥΝ-
ΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
ΧριςτοδοΥλιδοΥ ιωΑννΑ

Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.-ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣ-
ΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓωΝ ΟρΓΑΝωΣεωΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓεΙΑ
ΓιΑννετοποΥλοΥ ΑνΑςτΑςιΑ (προ-
εδρος)
ςΚΑμνελος δημητριος (Γεν. ΓρΑμ-
μΑτεΑς)

Π.ε.Σ.ΠΑ.-ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΝωΣΗ ΣΠΑ-
ΝΙωΝ ΠΑΘΗΣεωΝ
ΚολτςιδοποΥλοΥ ΑΘηνΑ (τΑμιΑς 
δ.ς.)

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜεΤΑ-
ΜΟΣΧεΥΘεΝΤωΝ εΚ ΝεΦρΟΥ 
πολΥδωροΥ ΧριςτοΦορος (προε-
δρος)
πετρηνοΥ εΥΓενιΑ (μελος δ.ς.)

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠρΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ -εΝΗΜερωΣΗΣ &ΒΟΗΘεΙΑΣ 
ΚΑρΔΙΟΠΑΘωΝ ΠΑΙΔΙωΝ «Η ΚΑρΔΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΒΑρελΑ-ΚολτςιδοποΥλοΥ ΑΘηνΑ 
(προεδρος)

ΣωΜΑΤεΙΟ ΗΠΑΤΟΜεΤΑΜΟΣΧεΥΘε-
ΝΤωΝ 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 επαγ-
γελματικών και επιστημονικών φορέων 
ιατρών, ιατρών-μελών του ιςΑ και συλ-
λόγων ασθενών στο ακόλουθο email: 
isathens2@isathens.gr
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Αθήνα, 26/6/2017

Το διοικητικό ςυμβούλιο του ιατρι-
κού ςυλλόγου Αθηνών συζήτησε 
το φαινόμενο  της συχνής έκδο-

σης από κάποιους ιατρούς γνωματεύ-
σεων, γνωμοδοτήσεων, ιατρικών εκθέ-
σεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε δι-
καστικές διενέξεις τρίτων προσώπων για 
περιστατικά ιατρικής φύσης για τα οποία 
δεν έχουν προσωπική άποψη. 
με βάση τις διατάξεις, αλλά και το πνεύ-
μα του Κώδικα ιατρικής δεοντολογίας 
(ν. 3418/2005 [ΦεΚ Α 287] «Κώδικας ια-
τρικής δεοντολογίας», - εφεξής Κ.ι.δ.), 
το διοικητικό ςυμβούλιο του ιατρικού 
ςυλλόγου Αθηνών εκδίδει την παρακά-
τω δεσμευτική για τα μέλη του απόφαση 
που αφορά στους κανόνες έκδοσης ια-
τρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων 
ή πραγματογνωμοσυνών. 

[Α]
Γενική σύσταση: 
ο Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας ανα-
γνωρίζει μόνο τα ιατρικά πιστοποιη-
τικά και τις ιατρικές γνωματεύσεις, εκ 
των οποίων τα μεν πρώτα πιστοποιούν 
πραγματική κατάσταση και προϋποθέ-
τουν για τη νόμιμη έκδοσή τους προ-
ηγούμενη 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 δυνα-
τού. 
ςυνεπώς, πέραν της πραγματογνωμοσύ-
νης, που διατάσσεται από τις δικαστικές 
αρχές, τα πάσης φύσεως έγγραφα ια-
τρών για δικαστική χρήση θα πρέπει να 
φέρουν ως τίτλο, ανάλογα με το περιε-
χόμενό τους, είτε αυτό του «ιατρικού πι-
στοποιητικού» είτε της «ιατρικής Γνωμά-
τευσης». 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». περαι-
τέρω 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 πιστοποιητι-
κού. 3. τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι 
ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδονται μετά 
από προηγούμενη γραπτή ή προφορική 
αίτηση του προσώπου στο οποίο αφο-
ρούν ή, κατ’ εξαίρεση, τρίτου προσώ-
που που έχει έννομο συμφέρον και το 
αποδεικνύει, καθώς και όταν αυτό ρητά 
προβλέπεται στο νόμο. ειδικά τα ιατρι-
κά πιστοποιητικά που αφορούν στην 
παρούσα κατάσταση του ασθενούς 
προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέτα-
ση του ασθενούς. η έκδοση αναληθών 
ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πει-
θαρχικό 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 εξουσιοδοτη-
θεί ειδικά από τον αιτούντα.».

[Β]
ΚΑΝΟΝεΣ
1. το κείμενο θα πρέπει να είναι αντάξιο 
της αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλ-
ματος όσον αφορά στον τρόπο γραφής, 
ο οποίος επιβάλλεται να είναι ευπρεπής 
(ενδεικτικά χωρίς bold, κεφαλαία κλπ).
2. ςε κάθε τέτοιο έγγραφο ιατρικής γνω-
μάτευσης θα πρέπει να παρατίθεται ει-
σαγωγικά το παρακάτω κείμενο: «την 
παρούσα συντάσσω μετά από αίτημα 
του….. αφού έλαβα υπ΄ όψη μου τα πα-
ρακάτω αναφερόμενα έγγραφα, χωρίς 

ουδέποτε να έχω εξετάσει τον ασθενή 
που αφορά/ ή μετά από εξέταση του 
ασθενή. το εκδίδω σύμφωνα με τους κα-
νόνες της ιατρικής επιστήμης, τον Κώδι-
κα ιατρικής δεοντολογίας και τον όρκο 
του ιπποκράτη.».
3. οποιαδήποτε επιστημονική άποψη θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται από παρατιθέ-
μενη ιατρική βιβλιογραφία που αναφέ-
ρεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδο-
μένα.
4. Απαγορεύεται η κατ’ επάγγελμα έκ-
δοση ιατρικών γνωματεύσεων, εκτός αν 
σχετική υποχρέωση έχει έρεισμα διαφα-
νή και συγκεκριμένη σχέση εργασίας. 
5. Κάθε ιατρός επιτρέπεται να γνωματεύ-
ει, αποκλειστικά εντός του γνωστικού 
αντικειμένου της ειδικότητάς του, εάν:
α) του ανατεθεί πραγματογνωμοσύνη 
από δικαστική Αρχή.
β) έχει προσωπική αντίληψη του περι-
στατικού για το οποίο  γνωματεύει ή 
εφόσον υπήρξε καθοιονδήποτε τρόπο 
θεράπων ιατρός του ασθενούς ή του νε-
κρού.
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 δι-
άδικο μέρος η έκδοση ιατρικής γνωμά-
τευσης οφείλει:
α) να ενημερώνει την άλλη διάδικο πλευ-
ρά και να ζητά  τυχόν άλλα έγγραφα τα 
οποία θα έπρεπε ενδεχομένως να γνω-
ρίζει 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 συμ-
μορφωθούν στους παραπάνω κανόνες 
προκειμένου να συμβάλουν τόσο στη 
διαφύλαξη του κύρους του ιατρικού λει-
τουργήματος όσο και στη απονομή της 
δικαιοσύνης.

Κανόνες έκδοσης πάσης φύσεως ιατρικών 
πιστοποιητικών ή γνωματεύσεων επί υποθέσεων 
που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη
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Αθήνα, 8/6/2017

Συνάντηση πραγματοποιήθη-
κε στα γραφεία του ιατρικού 
ςυλλόγου Αθηνών για τα θέ-

ματα της ειδικότητας της ιατρικής 
βιοπαθολογίας. ςτη συνάντηση συμ-
μετείχαν ο πρόεδρος του ιςΑ κος Γ. 
πατούλης, ο πρόεδρος της  πανελ-
λήνιας Ένωσης ιατρικής Βιοπαθολο-
γίας κος ν. μαλισιόβας, η πρόεδρος 
της ελληνικής εταιρείας ιατρικής Βι-
οπαθολογίας και εργαστηριακής ια-
τρικής 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. 
ςτη συνάντηση συζητήθηκαν τα σο-
βαρότατα 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 εναρ-
μονισμός με την κοινοτική οδηγία  
(2005/36/εΚ), καθότι η παρένθεση 
αυτή δημιουργούσε τεράστια σύγ-
χυση και αποστερούσε τους νέους 
ιατρός από το δικαίωμα να βρουν ερ-
γασία στο εξωτερικό, δημοσιεύτηκε 
ο ν. 4461/2017. ειδικότερα σύμφω-
να 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 ειδι-
κότητας «ιατρική Βιοπαθολογία (μι-
κροβιολογία)» διαγράφεται η εντός 
της παρενθέσεως λέξη «μικροβιο-
λογία».
2) Αποφασίστηκε δυναμική παρέμ-
βαση σε όλα τα νοσοκομεία της 
Αττικής στα οποία  μη ιατροί και συ-
γκεκριμένα επιστήμονες συναφών 

ειδικοτήτων, όπως ο κλινικοί χημικοί, 
μοριακοί βιολόγοι, βιοεπιστήμονες,  
αυθαίρετα έχουν λάβει θέση διευθυ-
ντή βιοχημικού εργαστηρίου και εκ-
παιδεύουν ιατρούς βιοπαθολόγους 
για να λάβουν την ιατρική ειδικότητα 
και διενεργούν  εργαστηριακές εξε-
τάσεις οι οποίες ανήκουν αμιγώς στο 
γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής 
βιοπαθολογίας.
Αποφασίστηκε η σφράγιση, η επιβο-
λή προστίμου και η προσφυγή ενώ-
πιον των εισαγγελικών Αρχών για τις 
περιπτώσεις μη ιατρικών  εταιρειών 
που  διενεργούν αυθαίρετα και πα-
ράνομα εξετάσεις που ανήκουν στο 
γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής 
βιοπαθολογίας και χορηγούν γνωμα-
τεύσεις, χωρίς να διαθέτουν επιστη-
μονικά υπεύθυνο ιατρό βιοπαθολό-
γο και δίχως σχετική άδεια σύμφωνα 
με το πδ 84/2001.

Συνάντηση του ΙΣΑ με την ΠεΙΒ και την εεΙΒ/εΙ για τα 
ζητήματα αντιποίησης
Ο ΙΣΑ θα προσφύγει στον εισαγγελέα και θα επιβάλλει 
πρόστιμα
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Η  ανάδειξη της ελλάδας σε κορυ-
φαίο προορισμό, στον παγκό-
σμιο χάρτη του ιατρικού τουρι-

σμού είναι ο στόχος σημαντικής διημε-
ρίδας που συνδιοργανώνουν στο ςικάγο 
των ηπΑ, ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών, 
η Κεντρική Ένωση δήμων ελλάδας και 
ο τομέας ιατρικού τουρισμού του ιν-
στιτούτου επιστημονικών ερευνών του 
πις, σε συνεργασία με την ομοσπονδία 
ελληνικών ςωματείων ςικάγου, στις 28 
και 29 Απριλίου 2017. πρόκειται για τον 
τρίτο σταθμό , μετά την νέα Υόρκη και 
το μόντρεαλ, όπου πραγματοποιήθη-
καν με μεγάλη επιτυχία ανάλογες εκδη-
λώσεις πριν από μερικούς μήνες. 
οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στο 
πλαίσιο του εθνικού ςτρατηγικού ςχεδί-
ου, για την προώθηση του τουρισμού 
υγείας της χώρας μας που περιλαμβάνει 
σειρά δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
,με στόχο να αναδειχθούν τα ανταγω-
νιστικά πλεονεκτήματα της ελλάδας σε 
αυτόν τον τομέα. παράλληλα οι δρά-
σεις αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
του παγκόσμιου ινστιτούτου ελλήνων 
ιατρών που συνενώσει τους απανταχού 
της γης Έλληνες ιατρούς.
ςτην διημερίδα συμμετείχαν επιφανή 
μέλη της επιστημονικής και επιχειρημα-
τικής κοινότητας της ελλάδας και των 
ηπΑ, εκπρόσωποι εταιριών που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο του τουρι-

σμού και της υγείας καθώς και μμε από 
την ελλάδα και το εξωτερικό. την ελληνι-
κή κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουρ-
γός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής 
παναγιώτης Κουρουμπλής. 
ςύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιά-
στηκαν από τους ομιλητές, ο τζίρος της 
παγκόσμιας αγοράς ιατρικού τουρισμού 
όπως έδειξαν νεότερες έρευνες, ξεπερ-
νά σε ετήσια βάση τα 100 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια ενώ πρόκειται να αυξηθεί 
κατά 25% έως το 2025.
οι ομιλητές επεσήμαναν ότι οι ιατρικές 
υπηρεσίες στις ηπΑ είναι εξαιρετικά 
ακριβές ,γεγονός που καθιστά τη χώρα 
μας ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Ανέφε-
ραν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις 
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις , για τις 
οποίες ο ασθενής πρέπει να πληρώσει 
συμμετοχή από 50.000 έως 90.000 δολά-
ρια. επίσης το κόστος μιας κολονοσκό-
πησης ξεπερνά τα 15.000 δολάρια και 
το κόστος μια αξονικής τομογραφίας τα 
4.500 δολάρια. ςύμφωνα με εκτιμήσεις 
περισσότεροι από 1,25 εκατομμύρια 
Αμερικανοί πολίτες αναζητούν ιατρικές 
υπηρεσίες στο εξωτερικό .μάλιστα πα-
ρουσιάστηκε το μοντέλο της Κόστα ρίκα 
,η οποία αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο 
στον ιατρικό τουρισμό αφού προσελκύ-
ει κάθε χρόνο 40.000 ασθενείς από τις 
ηπΑ και τον Καναδά με ετήσιο τζίρο 350 
εκατομμύρια δολάρια.

ο Υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής 
πολιτικής παναγιώτης Κουρουμπλής 
χαρακτήρισε τον ιατρικό τουρισμό έναν 
νέο σημαντικό δρόμο, για την ελλάδα 
ενώ εξήρε την πρωτοβουλία του πρό-
εδρου του ιςΑ Γ. πατούλη, για την ανά-
πτυξη του παγκόσμιου ινστιτούτου ελ-
λήνων Γιατρών .
 «οι επιστήμονες της διασποράς είναι 
ένας τεράστιος πλούτος για τη χώρα μας 
τον οποίον πρέπει να ενεργοποιήσουμε. 
οι εκδηλώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές γιατί σπέρνουν τον σπόρο για 
την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 
και τη συνένωση των δυνάμεων του ια-
τρικού κόσμου. η ελλάδα διαθέτει το κα-
λύτερο φυσικό πλεονέκτημα, το φιλόξε-
νο περιβάλλον και το υψηλό επιστημο-
νικό δυναμικό για να πρωτοστατήσει», 
τόνισε ο κος Κουρουμπλής.
ο Γ. πατούλης, πρόεδρος του ιςΑ, της 
Κεδε και του τομέα ιατρικού τουρισμού 
του ινστιτούτου επιστημονικών ερευνών 
του πις αναφέρθηκε στο εθνικό ςχέδιο 
δράσης, για την ανάπτυξη του τουρι-
σμού Υγείας στη χώρα μας. 
«ο τουρισμός Υγείας τοποθετείται μετα-
ξύ των σημαντικότερων αναπτυξιακών 
μοχλών της ελληνικής οικονομίας για 
την επερχόμενη δεκαετία . ςτόχος μας 
είναι να αναδείξουμε την ελλάδα, σε κο-
ρυφαίο προορισμό ιατρικού τουρισμού, 
12 μήνες το χρόνο. να αναδείξουμε τις 

Ο τουρισμός Υγείας στην ελλάδα και οι ευοίωνες 
προοπτικές του είναι το θέμα διημερίδας που 
διοργανώνουν ο ΙΣΑ και η ΚεΔε, στο Σικάγο των 
ΗΠΑ στις 28 και 29 Απριλίου 2017 
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ελληνικές πόλεις, ως city break προορι-
σμούς και να προσελκύσουμε επενδύ-
σεις, που θα δημιουργήσουν χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας και νέα εισοδήματα 
σε μια χώρα που δοκιμάζεται τα τελευ-
ταία οκτώ χρόνια από μια δομική κρίση. 
η χώρα μας έχει ισχυρά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα .μπορούμε να προσελ-
κύσουμε ασθενείς τουρί-
στες υψηλού επιπέδου και 
να κρατήσουμε στην ελλά-
δα τα καλύτερα μυαλά της 
χώρας, τους Έλληνες επι-
στήμονες.»

Από την πλευρά του ο Κώστας Χανιωτά-
κης, πρόεδρος της ελληνικής ομογένειας 
του ςικάγου εξήρε την ελληνική 
επιστημονική κοινότητα που όπως 
είπε χαρακτηριστικά είναι παγκό-
σμιας εμβέλειας. «Αυτό είναι το 
πρόσωπο της δημιουργικής ελλάδας που 
μας κάνει περήφανους που αντιστέκεται 
και επιμένει. Θα στηρίξουμε την προσπά-
θεια για την ανάπτυξη του ιατρικού του-
ρισμού γιατί και εμείς θα ωφεληθούμε και 
την πατρίδα μας θα βοηθήσουμε». 
Χαιρετισμούς απηύθυναν, η πολυξέ-
νη πετροπούλου, Γενική πρόξενος 
της ελλάδας στο ςικάγο και ο Nicolae 
Banicioiu, πρώην υπουργός Υγείας της 
ρουμανίας 
ςτη συνέχεια επιφανή μέλη της επιστη-
μονικής κοινότητας έκαναν τοποθετήσεις 
σχετικά με το υψηλό επίπεδο των παρε-
χόμενων υπηρεσιών υγείας στην ελλάδα 
και τις δυνατότητες που μπορούν να αξι-
οποιήσουν οι Αμερικανοί πολίτες.
ειδικότερα ο νίκος Αυλώνας καθηγητής 
στο DePaul University ,πρόεδρος του Κέ-
ντρου Αειφορίας (CSe) επεσήμανε ότι η 
ελλάδα είναι μια από τις πιο ελκυστικές 
χώρες για ιατρικό τουρισμό στον κόσμο 
και γι αυτό και υπάρχει μεγάλο επενδυτι-
κό ενδιαφέρον . ο κ. Αυλώνας ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι ένα από τα μεγαλύ-
τερα fund επένδυσε πρόσφατα 200 εκα-
τομμύρια δολάρια στον τουρισμό υγεί-
ας στην ελλάδα ενώ άλλα τουλάχιστον 
δέκα μεγάλα funds αναζητούν ευκαιρίες 
για επενδύσεις στην χώρα μας.
ο Κωνσταντίνος πάντος, Γυναικολό-
γος, γενικός γραμματέας της ελληνι-
κής εταιρίας Αναπαραγωγικής ιατρικής 
αναφέρθηκε στο παγκόσμιο ινστιτούτο 
ελλήνων ιατρών. «μέσω του ινστιτού-
του δίνεται η δυνατότητα τόσο σε Έλ-
ληνες γιατρούς να κάνουν μεταπτυχια-
κές σπουδές στο εξωτερικό όσο και σε 

γιατρούς της ομογένειας να συνεχίσουν 
την μετεκπαίδευση τους σε ελληνικά πα-
νεπιστήμια .επιπλέον διευκολύνεται η 
πρόσβαση των υπογόνιμων ζευγαριών 
στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξω-
σωματικής γονιμοποίησης που προσφέ-
ρει η χώρα μας.»
ο Βασίλης Αποστολόπουλος, διευθύ-
νων ςύμβουλος του ομίλου ιατρικού 
Αθηνών επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει 
ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
στον τομέα του ιατρικού τουρισμού κα-
θώς υπάρχουν μονάδες που μπορούν να 
προσφέρουν άρτιες υπηρεσίες σε πολύ 
καλές τιμές και να προσελκύσουν ασθε-
νείς από όλο τον κόσμο.
ο νικόλαος Κουβελάς, επίκουρος καθηγη-
τής οδοντιατρικού τμήματος πανεπιστη-
μίου Αθηνών και πρόεδρος του Athens 
Dental Tourism Cluster τόνισε τη σημασία 
της ποιοτικής οδοντιατρικής από εξειδι-
κευμένους οδοντιάτρους που συνεργά-
ζονται στον ίδιο χώρο. Όπως επεσήμανε 
σημαντικά είναι τα οφέλη και για τους 
ομογενείς καθώς στη χώρα μας το κόστος 
των οδοντιατρικών θεραπειών είναι το 
1/5 σε σχέση με τις ηπΑ. Για παράδειγμα 
το εμφύτευμα έχει κόστος στις ηπΑ από 
3.500 έως 7.000 δολάρια ενώ στην ελλάδα 
το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο.
ο Αλέξανδρος πρίνος, πρόεδρος Medi 
πρίνου μίλησε για το υψηλό επίπεδο της 
κοσμητικής χειρουργικής και της αισθη-
τικής δερματολογίας στη χώρα μας και 
τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που μπο-
ρούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες σε 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
ο Γεώργιος μαρούλης, ομότιμος Καθη-
γητής μαιευτικής Γυναικολογίας στo πα-

νεπιστήμιο Rush και στο πανεπιστήμιο 
του ςικάγου, διευθυντής Κέντρων εξω-
σωματικής Γονιμοποίησης, μίλησε για την 
κρυοσυντήρηση στην υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή και τους νέους ορίζοντες 
που ανοίγει ειδικά για τις γυναίκες μεγα-
λύτερης ηλικίας.
ο ιωάννης δατσέρης, MD, PhD, FeBo, 
Χειρουργός οφθαλμίατρος, ιατρικός δι-
ευθυντής oMMA αναφέρθηκε στο υψη-
λό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσι-
ών της οφθαλμολογίας στη χώρα μας με 
επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης που 
παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις.
ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής 
δερματολογίας - νομικός, πρόεδρος ελλη-
νικής Ακαδημίας ιαματικής ιατρικής επεσή-
μανε ότι η ελλάδα έχει απεριόριστη δυναμι-
κή ανάπτυξης κέντρων θαλασσοθεραπείας 
λόγω της τεράστιας ακτογραμμής της και 
του εξαίρετου βιοκλίματος.
ο Ανδρέας Βυθούλκας, iVF Specialist 
Romania μίλησε για τις προοπτικές του 
ιατρικού τουρισμού στον τομέα της εξω-
σωματικής γονιμοποίησης.
ο πέτρος μαμαλάκης, Ceo Health 
Tourism Greece μίλησε για τον 
Vitabooking.com, τον κόμβο του τουρι-
σμού Υγείας, μέσου του οποίου ο κάθε 
ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορη-
θεί τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρε-
σίες και να επικοινωνήσει με τα κορυφαία 
ιατρικά κέντρα.
η εκδήλωση έκλεισε με τις συγκινητικές 
μαρτυρίες ομογενών που επισκέφθηκαν τη 
χώρα μας για να κάνουν εξωσωματική γο-
νιμοποίηση και κατάφεραν να πραγματο-
ποιήσουν το όνειρό τους να φέρουν στον 
κόσμο ένα υγιές παιδί.

• O τζίρος της παγκόσμιας αγοράς ιατρικού τουρισμού, σύμφωνα με 
νεότερες έρευνες , ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια

• 1,25 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες 
αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό

• δυναμικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα από μεγάλα funds
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Η ανάγκη εκπόνησης ενός εθνικού 
ςτρατηγικού ςχεδίου ,για την 
ανάπτυξη του ιατρικού τουρι-

σμού στη χώρα μας τονίστηκε από τους 
ομιλητές στο πλαίσιο του ςυνεδρίου με 
θέμα «τουρισμός Υγείας: μοχλός Ανά-
πτυξης της εθνικής οικονομίας & Ανά-
δειξης της ελλάδος σε κορυφαίο τουρι-
στικό 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 οικουμε-
νικότητα της ελληνικής επιστήμης που 
αποτελεί το μεγαλύτερο πρεσβευτή της 
χώρας μας. ωστόσο τόνισαν ότι η ελλά-
δα δεν αντέχει άλλες απώλειες επιστη-
μονικού δυναμικού και επισήμαναν πως 
η πολιτεία οφείλει να αναπτύξει πολιτι-
κές ,για την αξιοποίησή τους και να δημι-
ουργήσει τις συνθήκες ,για την επαγγελ-
ματική επιβίωσή τους. 

ςτο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ιςΑ 
παρουσίασε το παγκόσμιο ινστιτού-
το ελλήνων ιατρών που όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά έχει στόχο αφενός την 
ανάδειξη της οικουμενικότητας της ελ-
ληνικής ιατρικής επιστήμης και αφετέ-
ρου την επανένωση του ελληνικού ια-
τρικού επιστημονικού δυναμικού, μέσω 
της διεθνούς δικτύωσης των ελλήνων 
ιατρών που δραστηριοποιούνται παγκο-
σμίως. 
«τα τελευταία χρόνια η χώρα μας εξε-
λίσσεται σε ιδανικό προορισμό και για 
ιατρικό τουρισμό λόγω του εκσυγχρονι-
σμού των υποδομών, των υψηλού επιπέ-
δου ξενοδοχειακών μονάδων και κυρί-
ως λόγω του διεθνώς καταξιωμένου ια-
τρικού και νοσηλευτικού προσωπικού» 
σημείωσε ο κ. πατούλης και πρόσθεσε 
πως η ενίσχυση του συγκεκριμένου το-
μέα μπορεί να γίνει πόλος προσέλκυσης 
της διεθνούς και ευρωπαϊκής ιατρικής 
κοινότητας και επισκεπτών, δημιουρ-
γώντας προϋποθέσεις για την ενίσχυση 
της οικονομίας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 
ςτο περιθώριο του ςυνεδρίου παρα-
χώρησαν ςυνέντευξη τύπου , ο πρόε-
δρος 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 Αντιπεριφε-
ρειάρχης ιονίων νήσων ς. Γαλιατσάτος, 
η βουλευτής νομού Κεφαλλονιάς και 
ιθάκης Α. Θεοπεφτάτου και ο δήμαρχος 
Κεφαλλονιάς Αλ. παρίσης.
ο κ. Κουρουμπλής επισήμανε ότι η πρω-
τοβουλία για την ενίσχυση του τουρι-
σμού Υγείας αποτελεί μέρος της προ-
σπάθειας για να οδηγηθεί η χώρα στην 
έξοδο από την κρίση και πρόσθεσε πως 
θα συνεχίσει να στηρίζει τη συγκεκριμέ-
νη πρωτοβουλία.
ο Γ. πατούλης υπογράμμισε τη σημασία 
να αντιμετωπιστεί η νησιωτικότητα όχι 
ως πρόβλημα αλλά ως ευκαιρία ανάπτυ-
ξης και τόνισε ότι η πολιτεία πρέπει να 
δώσει κίνητρα στους γιατρούς να στε-
λεχώσουν τις μονάδες Υγείας. επίσης 
εστίασε στην ανάγκη αποκέντρωσης 
του συγκεντρωτικού κράτους προκειμέ-
νου 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 συμ-
βάλλει την επιμήκυνση της τουριστικής 
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περιόδου, γεγονός με πολλαπλά οφέλη 
για τις τοπικές κοινωνίες και εστίασε στη 
συμμετοχή της τοπικής Αυτοδιοίκησης 
την οποία χαρακτήρισε πολύτιμη. 
Αναφερόμενος στη διεξαγωγή του ςυνε-
δρίου με αντικείμενο τον τουρισμό Υγεί-
ας, ο κ. ςτανίτσας επισήμανε ότι θα βο-
ηθήσει την ιθάκη καθώς και άλλα μικρά 
νησιά να δείξουν τις δυνατότητες τους 
αλλά και να αναδείξουν τα προβλήματα 
τους όπως είναι η έλλειψη ιατρικού προ-
σωπικού σε νευραλγικές θέσεις.
ςτη σημαντική συμβολή της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια ενί-
σχυσης του τουρισμού Υγείας αναφέρ-
θηκε ο κ. παρίσης ενώ ο κ. Γαλιατσά-
τος χαρακτήρισε τον ιατρικό τουρισμό 
«εφαλτήριο» οικονομικής και κοινωνι-
κής 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 διευ-
θύνων ςύμβουλος ομίλουMediπρίνου 
:«πρότυπες υπηρεσίες υγείας στον το-
μέα της κοσμητικής ιατρικής και ευζωί-
ας»
Κωνσταντίνος πάντος, διευθυντής μο-
νάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
γής, ιδρυτής Κλινικής «Γενεςις ΑΘη-
νων», Γενικός Γραμματέας ε.ε.Α.ι. :«Υπο-
βοηθούμενη Αναπαραγωγή στο πλαίσιο 
του τουρισμού Υγείας»
νικόλαος ς. Κουβελάς, επίκ. Καθη-
γητής πανεπιστημίου Αθηνών, πρό-
εδροςAthens Dental Tourism Cluster, 
ιδρυτής & πρόεδρος eURoDeNTiCA 
:«Υψηλή ποιοτική οδοντιατρική στον ια-
τρικό τουρισμό»
Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής 
δερματολογίας - νομικός, πρόεδρος ελ-
ληνικής 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, ειδι-
κός ρινοπλαστικής - ωτοπλαστικήςκαι 
πλαστικής Χειρουργικής προσώπου, 
Χειρουργικό Κέντρο “ΑΦροδιτη”
«πλαστική χειρουργική προσώπου: 
Υγεία & ομορφιά»
παύλος Καψαμπέλης, ςυντονιστής – δι-
ευθυντής Χειρουργικής Γενικού νοσο-
κομείου Ζακύνθου, πρόεδρος ιατρικού 
ςυλλόγου Ζακύνθου
«δημόσια νοσοκομεία τουριστικών πε-
ριοχών & τουρισμός Υγείας»
ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής, 
πρόεδρος εεΑι:
«η ελλάδα ως κέντρο τουρισμού Υγείας 
από την Αρχαιότητα»
Χάρης Βαβουρανάκης, πρόεδρος ιατρι-
κού 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 μαιευτι-
κής – Γυναικολογίας
«Υδροθεραπεία. πρόληψη μαιευτικών 
&γυναικολογικών προβλημάτων»
Γεώργιος Ζωγράφος, Καθηγητής Χει-
ρουργικής Αναπληρωτής πρύτανη εθνι-

κού 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 ελλή-
νων επιστημόνων της διασποράς στα 
διεθνή fora»
ςτέφανος Γερουλάνος, Καθηγητής Χει-
ρουργικής & ιστορίας της ιατρικής, πρό-
εδρος του διεθνούς ιπποκράτειου ιδρύ-
ματος
«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 θε-
ραπευτήρια από την αρχαιότητα στο 
σήμερα»
Γιώργος πατούλης, πρόεδρος Κεντρικής 
Ένωσης δήμων ελλάδος,
πρόεδρος ιατρικού ςυλλόγου Αθηνών, 
πρόεδρος παγκόσμιου ινστιτούτου ελ-
λήνων ιατρών «επανασυστήνοντας την 
ελλάδα και τους Έλληνες»
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, M.D, 
Ph.D. Director, healthCare cybernetics
«δημιουργία και διαχείριση προορι-
σμών τουρισμού Υγείας – η ελλάδα σαν 
το διεθνές πρότυπο»
ευάγγελος Κεκάτος, Αντιδήμαρχος του-
ρισμού Υγείας & πρόνοιας δήμου Κε-
φαλλονιάς
Θωμάς ρούσσης, δήμαρχος ωρωπού

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
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Η ανάγκη να ληφθούν μέτρα, για 
την προστασία από την ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία, 

τονίστηκε στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρου-
σας ημερίδας, με θέμα  «μη ιονίζουσα 
Ακτινοβολία και οι πιθανές επιπτώσεις 
της στην Υγεία» που διοργάνωσε ο ιςΑ, 
το ςάββατο 1η Απριλίου 2017, υπό την 
αιγίδα της Κεδε.
εισηγήσεις για το θέμα έκαναν ο δρ. 
Θεόδωρος μέτσης, μηχανολόγος ηλε-
κτρολόγος, μηχανικός περιβάλλοντος, 
η δρ. ςτέλλα Κάννα μιχαηλίδη, χημι-
κός, πρόεδρος της επιτροπής Κύπρου, 
για την προστασία του περιβάλλοντος 
και της Υγείας των παιδιών, ο ςτυλιανός 
Ζηνέλης, αντιπρόεδρος της ελληνικής 
Αντικαρκινικής εταιρείας Κεφαλονιάς 
– ιθάκης, ο λουκάς μαργαρίτης, καθη-
γητής ραδιοβιολογίας, τμήμα Βιολογίας 
εθνικό Καποδιστριακό πανεπιστήμιο 
Αθηνών, και η μαρία Φλουράκη, δικηγό-
ρος, διαμεσολαβήτρια. ςυντονιστής της 
ημερίδας ήταν ο επίτιμος πρόεδρος του 
ιςΑ, ςωτήρης ρηγάκης.
ςύμφωνα με τους ομιλητές, η επιστο-
λή διαμαρτυρίας 220 επιστημόνων δι-
εθνούς κύρους προς τον οηε και τον 
παγκόσμιο οργανισμό Υγείας, για τα ση-
μερινά επίπεδα ακτινοβολίας το 2015, 
τα αποτελέσματα του ερευνητικού προ-
γράμματος NTP (National Toxicology 
Program) που δημοσιεύτηκαν το 2016, 
-στo οποίο αναφέρεται αύξηση εγκε-
φαλικών όγκων και σβαννωμάτων καρ-
διάς σε πειραματόζωα-, η αυξανόμενη 
συμπτωματολογία ηλεκτρικής Υπερευ-
αισθησίας, σε σημαντικό ποσοστό του 
πληθυσμού, από την έκθεσή του στην 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η με-
γάλη άνοδος του αυτισμού, καθώς και η 
πρωτοβουλία αρκετών κρατών να μειώ-
σουν δραστικά τα επιτρεπτά όρια ακτι-
νοβολίας ( ιταλία, ελβετία, ρωσία, πολω-
νία, Βουλγαρία, ςλοβενία), επιτάσσουν 
μια πιο προσεκτική και ενδελεχή εξέτα-
ση των επιπτώσεων από την κατάχρηση 
της ασύρματης επικοινωνίας. 
ςχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του 
ιςΑ Γ. πατούλης, ανέφερε τα εξής:
«ο ιςΑ ως θεματοφύλακας της δημόσιας 
υγείας, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία 

ανοιχτή συζήτηση, για την ηλεκτρομα-
γνητική Ακτινοβολία και τις ενδεχόμενες 
επιπτώσεις αυτής, στην δημόσια Υγεία. 
η πολιτεία οφείλει να λάβει τα απαραί-
τητα μέτρα, για να προστατέψει τους 
πολίτες ακολουθώντας το παράδειγμα 
άλλων χωρών, όπου το πλαίσιο έχει γίνει 
πιο αυστηρό. πρέπει όμως και ο κάθε 
χρήστης αυτών των συσκευών, να σέβε-
ται τους κανόνες προστασίας και να μην 
κάνει κατάχρηση. οφείλουμε μέσα από 
την αυτοδιοίκηση και τους ιατρικούς 
συλλόγους να δούμε που συγκλίνουν οι 
βέλτιστες πρακτικές ,οι οποίες ισχύουν 
στις άλλες χώρες και να τις εφαρμόσου-
με προς όφελος των πολιτών. πρόκειται 
για ένα θέμα ανοιχτό που παρακολου-
θούμε στενά προκειμένου να κάνουμε 
τις αναγκαίες παρεμβάσεις.».
ςτο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιά-
στηκε το υπόμνημα του κ. μαργαρίτη 
προς τον υπουργό Ψηφιακής πολιτι-

κής τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης 
ν. παπά, στο οποίο αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά: «οι επιδράσεις στην υγεία, 
από τις ακτινοβολίες της ασύρματης 
τεχνολογίας, περιλαμβάνουν αυξημένο 
κίνδυνο, για εμφάνιση καρκίνου, κυτ-
ταρικού στρες, αύξηση των επιβλαβών 
ελεύθερων ριζών, γενετικές βλάβες δο-
μικές και λειτουργικές αλλαγές του ανα-
παραγωγικού συστήματος ,διαταραχές 
των λειτουργιών μάθησης και μνήμης. 
επίσης άμεσες επιπτώσεις με το μορφή 
πονοκεφάλων, έλλειψης συγκέντρωσης, 
αϋπνίες, διαταραχές μνήμης, μείωση 
ανοσοποιητικού συστήματος αλλεργίες 
κ.τ.λ. αποτελούν καθημερινά συμπτώ-
ματα, στους διαμένοντας πλησίον των 
κεραιών».
Από την πλευρά του ο δρ μέτσης επεσή-
μανε ότι ερευνητικά ιδρύματα, ακαδημα-
ϊκοί και αξιόλογοι επιστήμονες προειδο-
ποιούν ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας που 

Η ανάγκη να ληφθούν μέτρα, για την προστασία από την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τονίστηκε στο πλαίσιο 
ημερίδας που διοργάνωσε ο ΙΣΑ, υπό την αιγίδα της ΚεΔε

• Οι επιστήμονες συνιστούν 
ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά 
και προτείνουν να αλλάξουν τα 
εθνικά όρια έκθεσης  

• Ποιοι είναι οι κανόνες, για την 
ασφαλή χρήση της ασύρματης 
επικοινωνίας 
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καταγράφονται σήμερα μέσα στον αστι-
κό ιστό δεν είναι ασφαλή. «τα πορίσμα-
τα μελετών κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου, για τα αρνητικά συμπτώματα 
στην υγεία, με έμφαση στο σύνδρομο της 
ηλεκτρομαγνητικής υπερευαισθησίας 
που σε κάποιες χώρες έχει πάρει μορφή 
επιδημίας», είπε χαρακτηριστικά. επίσης 
πρόσθεσε ότι νέες εφαρμογές, όπως η τε-
χνολογία του 5G και οι έξυπνοι μετρητές 
που θα αντικαταστήσουν τους αναλο-
γικούς μετρητές της δεη, θα αυξήσουν 
την ακτινοβολία και θα επηρεάσουν την 
καθημερινότητα μας.

την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προ-
στασίας για τα παιδιά τόνισε η δρ. ς. 
μιχαηλίδη, η οποία παρουσίασε τις 
πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Κυπρι-
ακή κυβέρνηση, για την προστασία των 
παιδιών καθώς και μελέτες που ρητά 
αντιτίθενται στην χρήση της ασύρματης 
επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά συστή-
ματα των σχολείων καθώς και στην έκ-
θεση των μαθητών ειδικά στην νηπιακή 
και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
ςύμφωνα με τους ομιλητές πολλές επι-
στημονικές μελέτες και πορίσματα ιδρυ-
μάτων συστήνουν πιο προσεκτική και 
ελεγχόμενη έκθεση στην ακτινοβολία 
και προτείνουν μεταξύ άλλων τα εξής: 
1)να αναθεωρηθεί η νομοθεσία και να 
τροποποιηθούν τα όρια έκθεσης, με 
βάση τα νέα βιολογικά δεδομένα, κατά 
το πρότυπο άλλων χωρών

2)να ληφθούν μέτρα, για τη μείωση της 
έκθεσης των παιδιών. να γίνεται χρήση 
ενσύρματου δικτύου, στα νηπιαγωγεία, 
σχολεία κ.α. 

3) η χορήγηση αδειών να μην περιλαμ-

βάνει τοποθέτηση κεραιών, κοντά σε 
σχολεία, ημερήσια κέντρα φροντίδας, 
γηροκομεία, νοσοκομεία ή άλλα κτίρια 
όπου ευαίσθητες ομάδες ανθρώπων μέ-
νουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

με βάση τα συμπεράσματα της ημερί-
δας, ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών, εξέ-
δωσε τους κανόνες ασφαλούς χρήσης, 
της ασύρματης επικοινωνίας που συνί-
στανται στα εξής:

• Χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο 
λογικά και για σύντομα τηλεφωνήματα.
• Παιδιά κάτω των 14 ετών καλό είναι να 
μην χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα.
• Μην βάζεις το κινητό σε επαφή με το 
κεφάλι σου.
• Μην κάνεις χρήση κινητού στο αυτοκί-
νητο, τραίνο, αεροπλάνο ή ανελκυστήρα.
• Μην κάνεις χρήση κινητού όταν υπάρ-
χουν μικρά παιδιά,  ή έγκυες γυναίκες 
γύρω σου.
• Κράτησε το κινητό μακριά από το 

σώμα σου.
• Όταν κάνεις χρήση κινητού κράτα 
απόσταση από άλλους.
• Μην τοποθετείς το κινητό στην τσέπη 
σου. 
• Την νύχτα κλείνε πάντα το κινητό σου 
και απενεργοποίησε το Wi Fi.
• Μην παίζεις παιχνίδια στο κινητό τη-
λέφωνο on-line, βάλτο σε airplane mode
• Η χρήση “hands free” είναι προτιμότε-
ρη αλλά και εκεί μπορεί να υπάρξει ακτι-
νοβολία. 
• Ασύρματα LAN (Wi FI) μπορούν να σε 
εκθέσουν σε ακτινοβολία μικροκυμά-
των.
• Περιόρισε το Wi Fi και κάνε χρήση 
σταθερής - ενσύρματης σύνδεσης.
• Όταν το σήμα που δέχεσαι είναι κακό 
μην τηλεφωνείς. 
• Αν έχεις πρόσβαση σε σταθερή γραμμή, 
κάνε χρήση αυτής κατά προτεραιότητα
• Απενεργοποίησε επιλογές Wi Fi, 
Bluetooth, και Data, όταν δεν χρησιμο-
ποιούνται

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

Σε απάντηση της εξώδικης διαμαρτυρί-
ας του ιςΑ ο πρόεδρος του εοπΥΥ κ. 
ς. μπερσίμης  απαντά την 27/4/2017 

ότι οι Φ.Κ.Α. πλην των περιπτώσεων του 
οπΑδ,  του οίκου ναύτου και του τΑπ-οτε, 
παραμένουν υπόχρεοι για την εκκαθάρι-
ση και διεκπεραίωση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών τους, ως διαμορφώθηκαν μέχρι 
31.12.2012.  ςυνακόλουθα η αποπληρωμή 
μέχρι 30.6.2017 των παρόχων για υπηρεσίες 
προς τους φορείς τΥδΚΥ, ιΚΑ, ετΑΑ, τςΑΥ, 
τΑΥτεΚω, ηςΑπ, τ.Α.Α.π.τ.π.Γ.Α. τελεί σε συ-
νάρτηση της έγκαιρης αποστολής στον εο-

πΥΥ των απαιτούμενων στοιχείων από τους 
Φ.Κ.Α., άλλως οι εναπομείνασες υποχρεώσεις 
θα βαρύνουν τον οικείο φορέα. 
ςτο σημείο αυτό ο ιςΑ διευκρινίζει προς όλα 
τα μέλη του ότι, αν και δεν κατονομάζεται ο οι-
κείος φορέας, ο οποίος και θα βαρύνεται με τις 
εναπομείνασες υποχρεώσεις, αυτός δεν  είναι 
άλλος από τον εΦΚΑ!  
Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό από την 
απάντηση του προέδρου του εοπΥΥ, ότι οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές των ανωτέρω ανα-
φερόμενων φορέων είναι αμφίβολο αν θα 
πληρωθούν παρά την υφιστάμενη νομική 

υποχρέωση.
το δ.ς. του ιςΑ, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανωτέρω απάντηση, φέρει την υποχρέωση 
να ενημερώσει τα μέλη του, που έχουν απαι-
τήσεις απέναντι στους  Φ.Κ.Α. πλην των περι-
πτώσεων του οπΑδ,  του οίκου ναύτου και 
του τΑπ-οτε, ότι θα πρέπει να ενεργήσουν 
ατομικά, προβαίνοντας στις νόμιμες δικα-
στικές ενέργειες, για την εξασφάλιση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους που αφορούν 
τα έτη πριν την 31.12.2012. οι υπηρεσίες του 
ιςΑ θα συνδράμουν κατά το δυνατόν τα μέλη 
του.
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Στην αναγκαιότητα να υπάρξουν 
οι απαραίτητες νομοθετικές πρω-
τοβουλίες και να δημιουργηθούν 

τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου η 
υγεία να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομί-
ας, 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 πρέ-
πει όλοι να λειτουργήσουμε εθνικά με 
κεντρικό στόχο και σκοπό να υπάρχει 
μια ισότιμη και δίκαιη παροχή υπηρεσι-
ών υγείας σε όλους τους πολίτες. «πρέ-
πει να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιό-
τητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 
πρόσβασης των πολιτών». 
ςτη συνέχεια επισήμανε ότι οι σταθερές 
βάσεις συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα μπορούν να δημι-
ουργήσουν εκείνες τις προοπτικές που 
θα ωθήσουν σε νέες αναπτυξιακές δρα-
στηριότητες.
ως ενδεικτικό παράδειγμα ανέφερε τον 
τουρισμό Υγείας, όπου σε παγκόσμιο 
επίπεδο γίνεται τζίρος κάθε χρόνο πε-
ρίπου 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 επι-
τυχημένα παραδείγματα στο εξωτερικό. 
πρέπει να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία 
και να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική 
αποκέντρωση των κρατικών αρμοδιο-
τήτων», 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 συνεν-
νόηση. 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 συνεργα-
σίες με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου 
να διαμορφωθούν οι αναγκαίες υποδο-
μές που θα οδηγήσουν στην οικονομική 
ανάπτυξη.
«Θα πρέπει να αναλάβουμε όλες εκεί-
νες τις πρωτοβουλίες που θα μας βοη-
θήσουν να κρατήσουμε τους νέους στη 
χώρα μας και ταυτόχρονα θα βοηθήσου-
με να επιστρέψουν και εκείνοι που έχουν 

φύγει. Για παράδειγμα οι νέοι γιατροί θα 
μπορούσαν να παραμείνουν στη πατρί-
δα μας, αν καταφέρουμε να δημιουρ-
γήσουμε 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 αξιό-
μαχοι και έχουμε αξιόμαχο προσωπικό. 
Αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε» 
κατέληξε ο πρόεδρος του ιςΑ. 

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
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Ο ΙΣΑ επί ποδός πολέμου ενάντια στο ληστρικό 
νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα

Μάχη ενάντια στο ληστρικό 
νέο ασφαλιστικό και φορο-
λογικό σύστημα πρόκειται 

να δώσει ο ιατρικός ςύλλογος Αθη-
νών, ο οποίος να προτίθεται να εξα-
ντλήσει όλα τα μέσα προκειμένου να 
μην εφαρμοστούν τα ειδεχθή μέτρα 
που θα οδηγήσουν στην εξαθλίωση 
τον επιστημονικό κόσμο της χώρας. 
ειδικότερα το δ ς του ιςΑ, στο πλαί-
σιο της σημερινής συνεδρίασής του 
εξέφρασε για άλλη μια φορά την 
αγανάκτησή του για το νέο σύστημα 
που οδηγεί σε άμεση δήμευση του 
εισοδήματος των γιατρών σε ποσο-
στό που ξεπερνά το 75% και αποφά-
σισε ομοφώνως αφενός να χρησιμο-
ποιήσει όλα τα ένδικα μέσα σε εθνι-
κό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αφε-
τέρου την κατά μέτωπο σύγκρουση 
με όσους συνυπογράφουν την θανα-
τική καταδίκη του επιστημονικού κό-
σμου της χώρας και προτίθενται να 
παραδώσουν την υγεία στα μεγάλα 
επιχειρηματικά συμφέροντα.
ο πρόεδρος του ιςΑ Γ. πατούλης μί-

λησε για ιστορικές στιγμές και ανα-
φέρθηκε στο χρέος που έχει ο ιατρι-
κός ςύλλογος Αθηνών να δώσει μάχη 
για ν αποτρέψει την καταστροφή του 
επιστημόνων και κατά επέκταση του 
ασφαλιστικού και υγειονομικού συ-
στήματος της χώρας. ειδικότερα ο κ. 
πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ βρίσκεται θα δώσει μάχη για 
να αποτρέψει τη εφαρμογή αυτού 
του κοινωνικά ανάλγητου ασφαλι-
στικού και φορολογικού συστήματος 
που οδηγεί στην επαγγελματική και 
οικονομική εξόντωση τους ασφαλι-
σμένους ενώ απειλεί την βιωσιμότη-
τα του ασφαλιστικού συστήματος. Η 
εφαρμογή των μέτρων θα οδηγήσει 
με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσι-
μο της πλειοψηφίας των ιατρείων και 
ειδικά των νεότερων επιστημόνων οι 
οποίοι βάλλονται περισσότερο. Θα 
εξαντλήσουμε όλα τα μέσα για να μην 

επιτρέψουμε την καταστροφή του επι-
στημονικού κόσμου της χώρας και την 
παράδοση της υγείας στα μεγάλα επι-
χειρηματικά συμφέροντα.»
ο ιςΑ αποφάσισε την κλιμάκωση 
των ενεργειών και των παρεμβάσε-
ών του το επόμενο χρονικό διάστη-
μα και μεταξύ των άλλων προγραμ-
ματίζει τα εξής:
• Προετοιμάζει σειρά ένδικων πα-
ρεμβάσεων σε εθνικό και ευρωπα-
ϊκό επίπεδο.
• Καλεί τους εκπροσώπους των 
επιστημονικών και επαγγελματι-
κών ενώσεων και των φορέων σε 
έκτακτη συγκέντρωση στα γρα-
φεία του ΙΣΑ ,στις 25-1-2017
• Θα διοργανώσει μεγάλη πανιατρι-
κή συγκέντρωση σε κεντρικό ξενο-
δοχείο ,στις 4/2/2017 στο πλαίσιο 
της οποία θα ληφθούν αποφάσεις 
για τις περαιτέρω κινήσεις.

Γ. Πατούλης: Θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα ενάντια στα ειδεχθή 
μέτρα που οδηγούν στην εξαθλίωση τον επιστημονικό κόσμο της 
χώρας και παραδίδουν την υγεία στα επιχειρηματικά συμφέροντα

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

Το διοικητικό ςυμβούλιο του ια-
τρικού ςυλλόγου Αθηνών, με 
σημερινή απόφασή του ζητά να 

αποσυρθεί ΑμεςΑ το ςχέδιο νόμου 
για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας καθώς υπο-
βαθμίζει δραματικά τη δημόσια υγεία.
ο ιςΑ τονίζει ότι το ςχέδιο νόμου είναι 
αναχρονιστικό, πρόχειρο και ανεφάρ-
μοστο .είναι απαράδεκτο το γεγονός 
ότι επιχειρεί να δομήσει αυθαίρετα 
ένα σύστημα πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης χωρίς να στηρίζεται σε υγει-
ονομικό χάρτη και χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες 
της χώρας μας καθώς και τις ιδιαιτε-
ρότητες αναφορικά με το ανθρώπινο 
δυναμικό.

Ακόμη θέτει εμπόδια στην πρόσβαση 
των ασθενών στο υψηλά εξειδικευμέ-
νο επιστημονικό προσωπικό της χώ-
ρας μας που στελεχώνει τα συστήμα-
τα υγείας των υπολοίπων χωρών. 
παράλληλα βάζει τις βάσεις για την 
παράνομη άσκηση της ιατρικής από 
επαγγελματίες που δεν διαθέτουν το 
γνωστικό αντικείμενο θέτοντας σε 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν 
έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση 
του νέου συστήματος, το οποίο μοι-
ραία θα καταρρεύσει όταν εξαντλη-
θούν τα κοινοτικά κονδύλια.
το ςχέδιο νόμου υποβαθμίζει δραμα-
τικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
και απαξιώνει το ιατρικό λειτούργημα. 

Αποτελεί πρωτοφανές δείγμα απο-
λυταρχισμού και αντιδημοκρατικής 
συμπεριφοράς, η προσπάθεια να θε-
σπιστεί το νέο σύστημα, χωρίς να προ-
ηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τον  
πανελλήνιο ιατρικό ςύλλογο καθώς και 
με τον  ιατρικό ςύλλογο Αθηνών που 
αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό 
σύλλογο της χώρας.
Καλούμε τις επιστημονικές ενώ-
σεις, τους Φορείς και τους γιατρούς 
μέλη μας να καταθέσουν τις απόψεις 
τους στην ιστοσελίδα του ιςΑ.(www.
isathens.gr)
Ζητούμε την άμεση απόσυρση του 
επικίνδυνου για τη δημόσια υγεία 
ςχεδίου νόμου για την πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας.
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Κοινό μέτωπο ενάντια στον 
ανθρωποκτόνο ασφαλιστικό-
φορολογικό νόμο συγκρο-

τούν οι υγειονομικοί όπως αποφα-
σίσθηκε στα πλαίσια της πανυγειο-
νομικής συγκέντρωσης που διοργά-
νωσε ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών, 
με τη συμμετοχή επιστημονικών 
ενώσεων και Φορέων, τη δευτέρα 20 
Φεβρουαρίου 2017, στο Ξενοδοχείο 
PReSiDeNT.
οι εκπρόσωποι των υγειονομικών 
κλάδων εξέδωσαν ψήφισμα εναντί-
ον του νόμου-ταφόπλακα για τους 
επαγγελματίες και αποφάσισαν να 
δώσουν ενωμένοι συλλογική μάχη 
για την απόσυρσή του.
ςύμφωνα με τα στοιχεία που παρου-
σιάστηκαν από εμπειρογνώμονες 
που συμμετείχαν στην εκδήλωση, το 
άθροισμα φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών, για εισοδήματα που κυ-
μαίνονται από 20.000 ευρώ έως και 
70.000 ευρώ, ξεκινάει από το 60% 
και μπορεί να φτάσει μέχρι και 80% 
των φορολογητέων εισοδημάτων.
προσθέτοντας σε αυτά τα ποσά το 
τέλος επιτηδεύματος, το κόστος 
χρήσης και την προμήθεια των P.o.S. 
για τις τραπεζικές συναλλαγές και 
άλλους έμμεσους φόρους γίνεται κα-
τανοητό ότι το τελικό αποτέλεσμα εί-
ναι να απομένει το 10% έως 15% του 
καθαρού εισοδήματος για να καλύ-
ψει τις καθημερινές προσωπικές και 
οικογενειακές ανάγκες.
είναι χαρακτηριστικό ότι χιλιάδες ια-
τροί οι οποίοι μέχρι 31/12/2016 κα-
τέβαλαν από 4.000 έως 5.000 ευρώ 
εισφορές το χρόνο τώρα καλού-

νται να πληρώσουν από 10.000 έως 
15.000 ευρώ ετησίως.
την συγκέντρωση άνοιξε ο πρόε-
δρος του ιςΑ Γ. πατούλης ο οποίος 
μίλησε για τον επιστημονικό μεσαίω-
να που επιβάλει η κυβέρνηση και την 
εκτέλεση του ιατρικού κόσμου από 
ένα πρόχειρο και ανεφάρμοστο νο-
μοθέτημα για το οποίο μάλιστα εγεί-
ρονται σοβαρά ζητήματα συνταγμα-
τικότητας των ρυθμίσεων που πρό-
κειται να αξιοποιηθούν στα ένδικα 
μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.
ο πρόεδρος του ιςΑ κάλεσε τον 
υγειονομικό κλάδο σε συστράτευση 
ενάντια στο φοροεισπρακτικό νόμο 
που αποτελεί την ταφόπλακα του 
ιατρικού κλάδου και κατ’ επέκταση 
του επιστημονικού δυναμικού της 
χώρας μας.
«οδηγούμαστε στην πλήρη φτωχο-
ποίηση και εξαφάνιση της μεσαίας 
τάξης, η οποία αποτελεί την ατμομη-
χανή της ελληνικής οικονομίας. ςτην 
ουσία ωφελούνται μόνο τα υψηλά 
εισοδήματα και οι μεγάλοι επιχειρη-
ματικοί όμιλοι στους οποίους παρα-
δίδεται η υγεία και το επιστημονικό 
προσωπικό της χώρας. είμαστε απο-
φασισμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα 
μέσα για να αποτρέψουμε αυτή την 
εξέλιξη», ανέφερε ο Γ. πατούλης.
ο κος μιχάλης Βλασταράκος πρόε-
δρος του πανελληνίου ιατρικού ςυλ-
λόγου τόνισε ότι πρόκειται για έναν 
νόμο φοροεισπρακτικό εναντίον του 
οποίου ο ιατρικός κόσμος θα κινηθεί 
δυναμικά με όλα τα ενδεδειγμένα 
μέσα.
ο κος ςωτήρης ρηγάκης επίτιμος 

πρόεδρος του ιςΑ είπε χαρακτηρι-
στικά ότι η κυβέρνηση βρήκε δρόμο 
στο ασφαλιστικό αδιέξοδο οδηγώ-
ντας ολόκληρη τη χώρα σε αδιέξοδο.
ο κος Αθανάσιος Κατσίκης πρόε-
δρος της οδοντιατρικής ομοσπονδί-
ας χαρακτήρισε το νόμο ως μνημείο 
παραβατικότητας και κάλεσε τον 
υγειονομικό κόσμο σε εγρήγορση 
προκειμένου να κινηθεί εναντίον 
του.
ο κος Κώστας Κούβαρης πρόεδρος 
του Φαρμακευτικού ςυλλόγου πει-
ραιά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το 
ασφαλιστικό σύστημα απειλείται με 
κατάρρευση από το νέο νόμο.
ο κος Γεώργιος τσαγρής, πρόεδρος 
της πανελλήνιας Ένωσης ελευθερο-
επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών 
επεσήμανε ότι ο νόμος είναι το τελει-
ωτικό χτύπημα για τους ελευθεροε-
παγγελματίες και τιμωρεί τον ειλικρι-
νή φορολογούμενο.
η κυρία Αθηνά τραχήλη, πρόεδρος 
του πανελληνίου Κτηνιατρικού ςυλ-
λόγου μίλησε για ληστρική επιδρο-
μή της κυβέρνησης και τόνισε ότι οι 
κτηνίατροι κλείνουν τα ιατρεία τους, 
οδηγούνται στην παρανομία και 
στην μαύρη εργασία ή φεύγουν σε 
άλλες χώρες όχι μόνο της ευρώπης 
αλλά και της Αφρικής.
η κυρία ματίνα παγώνη, πρόεδρος 
της Ένωσης ιατρών νοσοκομείων 
Αθήνας πειραιά διευκρίνισε ότι σε 
κάθε δημόσιο νοσοκομείο διοργα-
νώνονται αυτή την περίοδο συνε-
λεύσεις με στόχο να ενημερωθούν οι 
γιατροί για το τραγικό νόμο και στη 
συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις για 
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Κοινό μέτωπο ενάντια στον ανθρωποκτόνο 
ασφαλιστικό-φορολογικό νόμο 
συγκροτούν οι υγειονομικοί φορείς
δυναμικές κινητοποιήσεις.
ο κος Αθανάσιος Υφαντής πρόεδρος 
του οδοντιατρικού ςυλλόγου Αττι-
κής διευκρίνισε ότι είναι αδύνατη η 
επαγγελματική επιβίωση των οδοντι-
άτρων και τόνισε την ανάγκη για συλ-
λογική δράση εναντίον του νόμου.
η κυρία μαρία μενενάκου, πρόε-
δρος του οδοντιατρικού ςυλλόγου 
πειραιά αναφέρθηκε στις καταστρο-
φικές συνέπειες του νόμου και τόνι-
σε ότι στερείται ηθικών ερεισμάτων.
ο κος Γιάννης μαρμαράς, αντιπρό-
εδρος του πανελληνίου ςυλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών επεσήμανε ότι 
ο μέσος φυσικοθεραπευτής καλεί-
ται να πληρώσει διπλάσιες εισφορές 
από πέρσι και ένα μεγάλο ποσοστό 
θα αναγκαστεί να κλείσει τα εργα-
στήριά του.
ο κος νίκος πλατανησιώτης πρόε-
δρος του ιατρικού ςυλλόγου πειραιά 
χαρακτήρισε πολεμική τη στάση της 
κυβέρνησης και επεσήμανε ότι αντι-
μετωπίζουν τον ελευθεροεπαγγελ-
ματία ως εχθρό που πρέπει να εξα-
φανιστεί.
ςτη συνέχεια το λόγο πήραν μέλη 
του δ.ς. του ι.ς.Α. και άλλων Φορέων 
τα οποία τόνισαν την συσπείρωση 
όχι μόνο του υγειονομικού κλάδου 
αλλά και των επιστημόνων στο σύ-
νολό τους ενάντια στο νόμο -ταφό-
πλακα των επιστημόνων.
οι εκπρόσωποι των υγειονομικών 
κλάδων εξέδωσαν Ψήφισμα κατά 
του ασφαλιστικού και φορολογικού 
νόμου και μεταξύ άλλων αποφάσι-
σαν τα εξής:
• Την κατάθεση δήλωση επιφύλαξης 
για τις εισφορές προς τον ε.Φ.Κ.Α. 
στα γραφεία του αρμόδιου ασφαλι-
στικού φορέα ( ε.Φ.Κ.Α. ) 
• Την προσφυγή όλων των φορέων 
στο ςυμβούλιο επικρατείας.
• Απεργιακές κινητοποιήσεις και 
αποχή από τα καθήκοντα

• Συλλογική αντίδραση από κοινού 
με τους υπόλοιπους επιστημονικούς 
κλάδους.
• Δράσεις για την ενημέρωση και 
την ευαισθητοποίηση της ελληνική 
κοινωνίας 
• Τέλος καλούν τα πολιτικά κόμματα 
να πάρουν σαφή θέση για τον κατα-
στροφικό αυτό νόμο.
ςτη συγκέντρωση παρευρέθησαν οι 
ακόλουθοι:
Βλασταράκος μ. πρόεδρος πανελ-
ληνίου ιατρικού ςυλλόγου, πλατα-
νησιώτης ν. πρόεδρος ιατρικού 
ςυλλόγου πειραιά και το μέλος 
του δ.ς. ςυμεωνίδης Κ., Ψυχογιός Β. 
πρόεδρος ιατρικού ςυλλόγου Αρκα-
δίας, Κατσίκης Α. πρόεδρος οδοντι-
ατρικής ομοσπονδίας, Υφαντής Α. 
πρόεδρος οδοντιατρικού ςυλλόγου 
Αττικής, Καλογερόπουλος ς. εκπρό-
σωπος Φαρμακευτικού ςυλλόγου 
Αττικής, μενενάκου μ. πρόεδρος 
οδοντιατρικού ςυλλόγου πειραιά, 
Κούβαρης Κ. πρόεδρος Φαρμακευ-
τικού ςυλλόγου πειραιά, μαρμαράς 
Γ. Αντιπρόεδρος πανελληνίου ςυλ-
λόγου Φυσικοθεραπευτών, τσαγρής 
Γ. πρόεδρος πανελλήνιας Ένωσης 
ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικο-
θεραπευτών, τραχήλη Α. πρόεδρος 
πανελληνίου Κτηνιατρικού ςυλλό-
γου, παγώνη ς., πρόεδρος εινΑπ, 
πατούλης Γ. πρόεδρος ι.ς.Α., Βασι-
λείου Α., Γενικός Γραμματέας ι.ς.Α., 
πατσουράκος Φ. ταμίας δ.ς. ι.ς.Α., 
πρόεδρος ποςΚε και εεΚε, δατσέ-
ρης ι. μέλος δ.ς. ι.ς.Α., πρόεδρος 

εελιΑ, μαρίνος Γ. μέλος δ.ς. ι.ς.Α., 
προβατάς ς. μέλος δ.ς. ι.ς.Α., Κα-
λιαμπάκος ς. μέλος δ.ς. ι.ς.Α., πρό-
εδρος ςειινΑπ, ρέντης Α. μέλος δ.ς. 
ι.ς.Α., Καλλιάτσος ι., μέλος δ.ς. ι.ς.Α., 
μυλωνάκη δ. μέλος δ.ς. ι.ς.Α., Γα-
λανόπουλος ι. μέλος δ.ς. ι.ς.Α., ρη-
γάκης ς. επίτιμος πρόεδρος ι.ς.Α., 
Χατζηπαναγιώτου Θ., πρόεδρος πο-
ςιπΥ, πρόεδρος ςειπ, Κραμποβίτης 
ς. πρόεδρος πεεΒι, Χρονόπουλος Α. 
πρόεδρος επαγγελματικής Ένωσης 
Αγγειοχειρούργων ελλάδος, πλα-
κιώτης Α. Γενικός Γραμματέας ελευ-
θεροεπαγγελματιών ςτρατιωτικών 
ιατρών ρούσσος ν. πρόεδρος ελ-
ληνικής εταιρείας Φυσικής ιατρικής, 
Ανθόπουλος τ. πρόεδρος επαγγελ-
ματικής Ένωσης ελλήνων δερματο-
λόγων-Αφροδισιολόγων, μουζάκα 
λ. πρόεδρος ελληνικής εταιρείας 
μαστολογίας, Κλωνιζάκης μ. πρό-
εδρος ςυλλόγου εργαζομένων ια-
τρών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 
Αθήνας-πειραιά, Αργυρού Κ. Γενική 
Γραμματέας Ένωσης μαιευτήρων-
Γυναικολόγων, ςταμούλης ν. Αντι-
πρόεδρος εεΦιΑπ, Γεωργακόπουλος 
Θ. πρόεδρος ελευθεροεπαγγελματι-
ών Ακτινολόγων, Φραγκούλης ε. Γε-
νικός Γραμματέας ελληνικής Ένωσης 
Γενικής ιατρικής, λεούσης Γ. εκπρό-
σωπος πεδΥ πειραιά, μιλτιάδους π. 
πρόεδρος Κίνησης πολιτών Απόδο-
σης πολιτικής δικαιοσύνης, μαρκό-
πουλος Γ. πρωτοβουλία Αγώνα Αυ-
τοαπασχολούμενων και μισθωτών 
οδοντιάτρων
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ενημέρωση για τις κρατήσεις των ιατρών από το ΤΣΑΥ

Μεγάλος αριθμός  ιατρών 
διαμαρτύρεται διότι μέλη 
μας έχουν καταθέσει αιτή-

σεις ήδη από το έτος 2014 προς το 
τςΑΥ για επιστροφή διπλών κρατή-
σεων, που τους έχουν επιβληθεί από 
το τςΑΥ, αιτούμενοι την επιστροφή 

τους, πλην όμως ουδεμία απάντηση 
έλαβαν.
 παρακαλούμε όπως μας ενημερώσε-
τε σε ποια υπηρεσία πρέπει τα μέλη 
μας να απευθυνθούν, η οποία είναι 
αρμόδια για την επιστροφή των χρη-
μάτων αυτών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επ’ αφορμής των δηλώσεων του 
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα 
σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που  δεν θα υποβαθμίζει 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών άλλα θα διασφαλίζει την 
απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας

επιστολή προς τον 
Διοικητή του εΦΚΑ 
κ. Αθανάσιο Κ. Μπακαλέξη

Ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών, επ  
αφορμής των σημερινών δη-
λώσεων του πρωθυπουργού 

κ. Αλέξη τσίπρα  τονίζει την ανάγκη 
να θεσπιστεί ένα σύστημα πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας που δεν θα 
υποβαθμίζει την ποιότητα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών αλλά θα διασφα-
λίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ασθενών στις υπηρεσίες υγείας αξι-
οποιώντας  το υψηλά εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό της χώρας.
είναι γεγονός ότι ο γενικός γιατρός 
έχει σημαντικό ρόλο στο πρωτο-
βάθμιο σύστημα υγείας ως οικογε-
νειακός γιατρός. ωστόσο  ο  ιςΑ εκ-
φράζει την αντίθεσή του στο θεσμό 
των υποχρεωτικών παραπομπών 
από τους οικογενειακούς γιατρούς  
καθώς θα δημιουργήσει σημαντικά 
εμπόδια στην πρόσβαση του ασθε-
νή στο υψηλά εξειδικευμένο επιστη-
μονικό προσωπικό της χώρας μας, 

το οποίο γίνεται ανάρπαστο από τα 
υγειονομικά συστήματα των υπολοί-
πων ευρωπαϊκών χωρών. 
με νέο σύστημα δημιουργείται 
«υπεργιατρός» γενικός γιατρός, ο 
οποίος θα έχει στην ευθύνη του 2.000 
ασθενείς και θα πρέπει για όλους αυ-
τούς τους ασθενείς να ασκεί σχεδόν 
όλες μαζί τις ιατρικές ειδικότητες, 
ανεξαρτήτως της εκπαίδευσης του ή 
μη σε αυτές! 
η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη 
με  τα σύγχρονα επιστημονικά δεδο-
μένα και τη διεθνή ιατρική πρακτική 
ενώ θα οδηγήσει στη μετανάστευση 
το υψηλά εξειδικευμένο  επιστημονι-
κό προσωπικό της χώρας. 
Θεωρούμε επίσης επικίνδυνο το γε-
γονός ότι στο νέο σύστημα επιτρέπε-
ται σε φαρμακοποιούς να πραγματο-
ποιούν ιατρικές πράξεις ενώ δίνεται η 
δυνατότητα συνταγογράφησης ιατρι-
κών εξετάσεων σε μαίες. την ώρα που 

στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου 
τηρείται ευλαβικά η απαγόρευση της 
χορήγησης φαρμάκων χωρίς ιατρική 
συνταγή, στη χώρα μας θεσμοθετεί-
ται η τέλεση ακόμα και ιατρικών πρά-
ξεων από μη γιατρούς.
«η μεταρρύθμιση στον υγειονομικό 
τομέα πρέπει να αποσκοπεί στη δι-
ασφάλιση της ποιότητας, στη βελτί-
ωση της ιατρικής αποτελεσματικό-
τητας και της οικονομικής αποδοτι-
κότητας .η δημιουργία  συστήματος 
πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι 
μια μεταρρύθμιση που έχει  ανάγκη 
η χώρα. ωστόσο είναι λάθος να δημι-
ουργηθεί ένα σύστημα συγκεντρω-
τικό και κρατικοδίαιτο που αποκλείει 
το αξιόμαχο ιατρικό δυναμικό της 
χώρας. Θα πρέπει επίσης να διασφα-
λιστεί η χρηματοδότησή του για να 
μην καταρρεύσει όταν τελειώσουν 
τα κοινοτικά κονδύλια», σχολίασε ο 
πρόεδρος του ιςΑ Γ.πατούλης.

Αθήνα   30.5.2017
Κύριε διοικητά,

Σε συνέχεια του γόνιμου δια-
λόγου που είχαμε μαζί σας 
σήμερα για διάφορα ζητή-

ματα που απασχολούν τους ια-
τρούς μέλη μας, υποβάλουμε και 
εγγράφως το αίτημα για τις άμεσες 
δικές σας ενέργειες για νομοθετική 
ρύθμιση ώστε η προβλεπόμενη 
στη διάταξη του άρθρου 52 του 
ν. 4430/2016 προθεσμία για την 
καταβολή των ληξιπροθέσμων 
οφειλών του εοπΥΥ και των ΦΚΑ 
προς συμβεβλημένους ιδιώτες πα-
ρόχους υπηρεσιών υγείας να παρα-
ταθεί έως 30.9.2017, προκειμένου 
οι οφειλές αυτές να διασφαλιστούν. 
παρακαλούμε για τις άμεσες δικές 
σας ενέργειες

Διάθεση τερματικών αποδοχής καρτών PoS 
από eurobank με βελτιωμένους όρους

Σύμφωνα 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 οποία υπάρχουν οι προνομια-

κοί όροι για τους ιατρούς μέλη μας. 
επισημαίνεται ότι για την προμήθεια 
των μηχανημάτων PoS κάθε ιατρός 
μπορεί να επισκεφθεί το υποκατά-
στημα της τράπεζας eurobank που 
επιθυμεί, με την αστυνομική και ια-
τρική του ταυτότητα.
Να τονιστεί ότι η χρήση των μηχα-
νημάτων PoS είναι υποχρεωτική 
από 27/7/2017.
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Ο Ι.Σ.Α. καταγγέλλει τη νέα φοροεισπρακτική λαίλαπα, 
μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές
Δεν έχει τέλος ο εμπαιγμός και οι ψεύτικες υποσχέσεις

o ιατρικός ςύλλογος Αθηνών 
καταγγέλλει το νέο «χτύπη-
μα» της κυβέρνησης στους 

επιστήμονες και στους ελευθεροεπαγ-
γελματίες, καθώς με το νέο τρόπο υπο-
λογισμού των ασφαλιστικών εισφο-
ρών δημεύει ένα ακόμα ποσοστό του 
εισοδήματος που τους έχει απομείνει, 
από την φοροεισπρακτική λαίλαπα 
που έχει επιβάλει και τους οδηγεί στην 
επαγγελματική και οικονομική εξαθλί-
ωση.
η κυβέρνηση έχει προσυπογράψει 
με τους δανειστές τη γενοκτονία των 
ελλήνων επιστημόνων και ελευθεροε-
παγγελματιών και έχει παραδώσει την 
υγεία του ελληνικού λαού, στα μεγάλα 
καρτέλ των οποίων τα συμφέροντα 
εξυπηρετεί.
ειδικότερα στη νέα συμφωνία με 
τους δανειστές, αποφασίσθηκε ότι 
στον υπολογισμό των ασφαλιστικών 
εισφορών δεν πρόκειται να εκπί-
πτουν οι ασφαλιστικές εισφορές του 
προηγούμενου χρόνου. δηλαδή ου-
σιαστικά ο ελευθεροεπαγγελματίας 
θα… φορολογηθεί για τις ασφαλι-

στικές του εισφορές!
Αυτό θα έχει μια δραματική επιβάρυν-
ση στο εισόδημα των ελευθεροεπαγ-
γελματιών κατά τουλάχιστον 30 %.
Για παράδειγμα για ετήσια εισοδήματα 
των 20.000 ευρώ, η επιβάρυνση για το 
2018 θα είναι 987 ευρώ και από το 2019 
και μετά 1.915. ενώ για εισοδήματα 
30.000 ευρώ, η επιβάρυνση για το 2018 
θα είναι 1.480 ενώ από το 2019 και μετά 
θα φτάσει στις 2.873 ευρώ.
 «η παράλογη αυτή ρύθμιση όχι μόνο 
αναδεικνύει την προχειρότητα και 
την ανικανότητα όσων την επινόησαν 
αλλά αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση 
εκτελεί συμβόλαια θανάτου του επι-
στημονικού δυναμικού της χώρας, 
προς όφελος των μεγάλων οικονομι-
κών συμφερόντων. την ώρα που το 
υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό 
δυναμικό μας θα οδηγεί στη μετανά-
στευση, η υγεία του ελληνικού λαού 
θα παραδοθεί στα καρτέλ», σχολίασε 
ο πρόεδρος του ι.ς.Α. Γ. πατούλης.

ςημειώνεται ότι το κύριο επιχείρημα 
του πρώην υπουργού εργασίας κ. Κα-
τρούγκαλου κατά τη συνάντηση με 
το δ.ς. του ι.ς.Α., στις 25 ιανουαρίου 
2016, στη διάρκεια της κατάληψης 
του Υπουργείου από τον ι.ς.Α., ήταν το 
γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εισφορές 
εκπίπτουν από το εισόδημα! Ένα χρό-
νο μετά κατάφεραν να διαψεύσουν 
με το πλέον απροκάλυπτο τρόπο τον 
εαυτό τους. δυστυχώς δεν έχει τέλος ο 
εμπαιγμός και οι ψεύτικες υποσχέσεις.
ο ι.ς.Α. ζητά από τον πανελλήνιο ια-
τρικό ςύλλογο να συγκαλέσει άμεσα 
έκτακτη Γενική ςυνέλευση, προκει-
μένου να ενημερωθεί όλος ο ιατρι-
κός κόσμος για τις επιπτώσεις της 
νέας φοροεισπρακτικής λαίλαπας 
και να αποφασισθούν οι τρόποι αντί-
στασης.
Καλούμε σε εγρήγορση και συστρά-
τευση τους επιστήμονες και τους 
ελευθεροεπαγγελματίες της χώρας 
που απειλούνται με αφανισμό. 

• Γ. Πατούλης: Ζητούμε να γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. 
και καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε εγρήγορση

Ο ΙΣΑ προσέφυγε στο Στε 
για την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων

Την 23.12.2016, με αίτησή του 
ενώπιον του ςτε, ο ιατρικός 
ςύλλογος Αθηνών ζήτησε την 

ακύρωση της Α3(γ)/οικ.76492/2016 
[ΦεΚ Β 3458] Κοινής Υπουργικής Από-
φασης των Υπουργών εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού οικονομικών με θέμα «Κοστολό-
γηση και ανακοστολόγηση ιατρικών 

πράξεων.» με την οποία ανακοστολο-
γήθηκε σειρά ιατρικών εργαστηρια-
κών πράξεων, χωρίς να ληφθεί καθό-
λου υπ’ όψιν το πραγματικό ελάχιστο 
κόστος εκτέλεσής τους. 
Αυτό παραβιάζει ευθέως την επαγ-
γελματική ελευθερία των ιατρών 
και είναι ευθέως αντίθετο στις αρχές 
της χρηστής διοίκησης, της δικαι-
ολογημένης εμπιστοσύνης και της 
αναλογικότητας, με δεδομένο ότι οι 

οριζόμενες ελάχιστες τιμές θα έπρε-
πε, για κάθε μία από τις πράξεις, να 
καλύπτει τουλάχιστον το κόστος 
εκτέλεσής τους σε ένα  ορθολογικά 
οργανωμένο εργαστήριο.
ο ιατρικός ςύλλογος Αθηνών θα 
συνεχίσει να μάχεται για το κύρος 
του ιατρικού λειτουργήματος, την 
αξιοπρέπεια των ιατρών μελών του 
και το αυτονόητο δικαίωμά τους να 
ασκούν το λειτούργημά τους. 
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