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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Ελληνας γιατρός δικαιούται
καλύτερες αμοιβές
και περισσότερο σεβασμό από την πολιτεία
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ιατρικός
Σύλλογος
Αθηνών, έδωσε μάχη τους
τελευταίους μήνες ενάντια
στην πρόθεση της κυβέρνησης
να δομήσει ένα Πρωτοβάθμιο
Σύστημα Υγείας που προσφέρει
χαμηλής
ποιότητας
φθηνές
υπηρεσίες στον ασθενή ενώ
παράλληλα αντιμετωπίζει χωρίς
σεβασμό τον λειτουργό της υγείας.
Η κυβέρνηση επιχείρησε να
αξιοποιήσει την οικονομική κρίση, για
να εκμεταλλευτεί τον ιατρικό κόσμο
και να τον παρασύρει σε συνεργασίες,
με εξευτελιστικές αμοιβές και
απαράδεκτες προϋποθέσεις.
Ο ΙΣΑ σε κοινή πορεία, με τους
άλλους
Ιατρικούς
Συλλόγους
της χώρας κάλεσε τους γιατρούς
της Αθήνας να αρνηθούν να
στελεχώσουν τις ΤOΜΥ καθώς
και να συμμετέχουν στο δίκτυο
των οικογενειακών γιατρών, με
τις εξευτελιστικές αμοιβές που
θέσπισε το υπουργείο Υγείας.
Δείξαμε ότι ο γιατρός της Αθήνας
όσο και εάν μαστίζεται από
την ανεργία και την οικονομική
δυσπραγία έχει δύναμη και
αξιοπρέπεια.
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Στείλαμε ένα ηχηρό μήνυμα:
Μεταρρύθμιση
χωρίς
τους
γιατρούς δεν μπορεί να υπάρξει.
Δυστυχώς με την ίδια απαξίωση
αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και τους
γιατρούς του Εθνικού Συστήματος
Υγείας που στηρίζουν το σύστημα
σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες,
καλύπτοντας με αυταπάρνηση, την
αδυναμία της πολιτείας .
Η δραματική μείωση των αποδοχών
των γιατρών του ΕΣΥ, τα τελευταία
χρόνια έχει δημιουργήσει μία
ασφυκτική οικονομικά κατάσταση,
για τους ίδιους και τις οικογένειές
τους.
Ο ιατρικός κόσμος της χώρας μας
διακρίνεται για το ιδιαίτερα υψηλό
επιστημονικό του επίπεδο.
Ο Έλληνας γιατρός είτε υπηρετεί
το ΕΣΥ, είτε είναι ιδιώτης αξίζει και
δικαιούται πολύ καλύτερες αμοιβές
και περισσότερο σεβασμό από την
πολιτεία.

Γιώργος
Πατούλης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.
Επικοινωνία:
email: proedros@isathens.gr
facebook: www.facebook.com/
giorgos.patoulis
twitter: @George_Patoulis

Ο ΙΣΑ συνεχίζει τον αγώνα..
Ο Σύλλογός μας είναι στις επάλξεις
και δίνει καθημερινή μάχη για την
επαγγελματική και οικονομική
επιβίωση και την αξιοπρέπεια των
γιατρών της Αθήνας.
Ενημέρωση των Γιατρών
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Παρόν και Μέλλον
της Παθολογίας στην Ελλάδα
Χατζητόλιος Ι. Απόστολος, Παγώνη Ματίνα, Μουρουγλάκης Αλέξανδρος,
Γκίκας Αχιλλέας, Σαββόπουλος Χρήστος, Ιωαννίδης Ιωάννης,
Πυρπασόπουλος Μάριος, Κόκκινος Σπυρίδων, Κούτρας Χρήστος,
Κυριαζής Ιωάννης, Χατζηγεωργίου Ιωάννης, Πεφάνης Άγγελος,
Κωτούλας Σόλων, Παπάζογλου Δημήτριος,
Τούλης Ευάγγελος, Μαλτέζος Ευστράτιος
1. Εισαγωγή.
ατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της στην Ελλάδα
αλλά και παγκόσμια, η ειδικότητα της παθολογίας
γνώρισε μεγάλη καταξίωση τόσο στους επιστημονικούς
κλάδους όσο και στη κοινωνικό περίγυρο. Σήμερα η
Παθολογία αντιμετωπίζει παλιές και νέες προκλήσεις. Ο όρος
ειδικότητα της Παθολογίας, γνωστός στη διεθνή βιβλιογραφία
ως internal medicine (εσωτερική παθολογία) αναφέρεται
στη κλινική ειδικότητα της Ιατρικής, που ασχολείται με την
πρόληψη, τη διάγνωση και τη μη χειρουργική θεραπεία των
νοσημάτων στους ενήλικες (μη παιδιατρικούς) ασθενείς. Η
Εσωτερική Παθολογία ασκείται τόσο σε νοσοκομειακές δομές
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (νοσοκομεία, εξωτερικά
ιατρεία και ιατρεία/τμήματα επειγόντων περιστατικών) όσο
και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κέντρα
Υγείας, ιδιωτικά ιατρεία). Συνεχίζοντας τη παράδοση
δεκαετιών, οι Παθολόγοι στελεχώνουν πανελλήνια τις δομές
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναλαμβάνοντας το ρόλο
του «οικογενειακού ιατρού», τα τελευταία χρόνια μάλιστα (από
το 1988) μαζί με τους Γενικούς Ιατρούς. 1
Ο όρος «Εσωτερική Ιατρική» εμφανίζεται το 1882 κατά τη
διάρκεια ενός ιατρικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Wiesbaden της Γερμανίας. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να έρθει σε
αντιδιαστολή με την έννοια της Χειρουργικής. Θα μπορούσαμε
να πούμε λοιπόν ότι η εκεί γεννήθηκε ο όρος “Εσωτερική
Ιατρική”, σκοπεύοντας να αφορίσει εκείνη την ειδικότητα της
Ιατρικής που προσεγγίζει τα νοσήματα συνδυάζοντας την
κλινική εικόνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, γνωρίζοντας
σε βάθος τους φυσιολογικούς (φυσιολογία του ανθρώπινου
σώματος) και τους παθογενετικούς (παθοφυσιολογία του
ανθρώπινου σώματος) μηχανισμούς του ανθρώπινου
σώματος. Σύμφωνα με τον ορισμό που αναπτύχθηκε από
τον Friedrich T. von Frerichs - Γερμανός Καθηγητής Ιατρικής
πανεπιστήμιο Goettingen 1819-1885 - «η εσωτερική
ιατρική είναι ενσωμάτωση της κλινικής άσκησης, της
παθολογοανατομικής και του εργαστηρίου».
Η Παθολογία δε θα πρέπει να συγχέεται με τον διεθνώς γνωστό
όρο Pathology μιας και αυτός αντιστοιχεί στη Παθολογική
Ανατομική, η οποία δεν αποτελεί κλινική αλλά διαγνωστική
(εργαστηριακή) ειδικότητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
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Ομοσπονδία Εσωτερικής Ιατρικής (European Federation
of Internal Medicine - EFIM)2 και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ιατρικών Ειδικοτήτων, η Παθολογία (Internal Medicine) έχει
ως αντικείμενο την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία
των ενήλικων ασθενών με νοσήματα εσωτερικών οργάνων
(καρδιάς, νεφρών, γαστρεντερικής οδού, ουροποιητικής
οδού, εγκεφάλου, πνευμόνων, νωτιαίου μυελού, μυών νεύρων
και αρθρώσεων), πολλαπλές παθήσεις (συνοσηρότητα) ή
άτυπη κλινική εικόνα. Η αντιμετώπιση της των νοσημάτων
γίνεται κατά κύριο λόγο ολιστικά (ολιστική ιατρική), δηλαδή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν εξίσου όλα τα εσωτερικά συστήματα του
ανθρώπινου οργανισμού (φυσιολογία και παθοφυσιολογία)
χωρίς να ξεχνά την κοινωνική, ψυχολογική και ηθική διάσταση
των κλινικών προβλημάτων των ασθενών.
2. Η Παθολογία στην Ελλάδα
Το νομικό πλαίσιο της Ειδικότητας της Παθολογίας ορίζεται
από το Νομοθετικό Διάταγμα 3366 20/23 Σεπτεμβρίου 1955
(ΦEK A’/ 258) 3 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΎ
ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΣ, ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” 4 καθώς και από το προεδρικό διάταγμα 415 της
29ης Δεκεμβρίου του 1994 (ΦEK A’ 236) “ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΏΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ”. Για την
απόκτηση του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας απαιτείται
άσκηση πέντε ετών στην Παθολογία.
Όπως ορίζεται από το νομικό πλαίσιο, κατά το πρώτο και δεύτερο
έτοςδίνεταιέμφασηστηνκλινικήεξέταση(ιστορικόκαισημειολογία)
και στην κλινική αξιολόγηση των συνήθων εργαστηριακών
εξετάσεων. Επίσης να διδάσκονται οι συνήθεις διαγνωστικές και
θεραπευτικές πράξεις που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν
την κλινική εξέταση (παρακεντήσεις, οφθαλμοσκόπηση, εξέταση
περιφερικού αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία
θώρακος κ.λ.π.) Δίνεται η πρωτοβουλία στην επίλυση και τον
χειρισμό συνήθων προβλημάτων.
Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος εκπαίδευσης γίνεται άσκηση
στην επίλυση δυσχερών και σύνθετων προβλημάτων
κλινικής διαφορικής διαγνωστικής. Γίνεται επίσης άσκηση
στη συγγραφή και παρουσίαση περιστατικών σε ακροατήριο.
Ταυτόχρονα γίνεται επισκόπηση των συγχρόνων θεμάτων της
ειδικότητας (Βιβλιογραφική ενημέρωση) καθώς και άσκηση σε
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κλινικοπαθολογοανατομικά προβλήματα (CPC). Προοδευτικά
να ανατίθεται στους ειδικευόμενους περισσότερο υπεύθυνο
έργο στο εξωτερικό ιατρείο, το τμήμα επειγόντων και στην
Κλινική. Στο τρίτο τρίμηνο του τετάρτου έτους να υπηρετούν
και εκπαιδεύονται σε καρδιολογική μονάδα και στο τελευταίο
τρίμηνο του ίδιου έτους σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Τέλος κατά το πέμπτο έτος, στο πρώτο εξάμηνο του έτους
αυτού οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν δικαίωμα επιλογής
για τρίμηνη υπηρεσία σε κάποια από τις υποειδικότητες
και εξειδικεύσεις της κυρίας ειδικότητας (εν προκειμένω
της Παθολογίας) παραδείγματος χάριν Αιματολογία,
Αλλεργιολογία,
Γαστρεντερολογία,
Δερματολογία,
Ενδοκρινολογία, Νεφρολογία, Πνευμονολογία – Φυματιολογία
και Ρευματολογία.
2.1 Ειδικά Γνωρίσματα της Παθολογίας
Ένα από τα ειδικά γνωρίσματα της ειδικότητας της παθολογίας,
είναι η ευρύτητα του γνωστικού αντικειμένου της. Έτσι
λοιπόν ο Παθολόγος καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει
μια σειρά από νοσήματα που άπτονται όλα τα ανθρώπινα
συστήματα. Ο Παθολόγος καθημερινά διαγιγνώσκει και
θεραπεύει νεφρολογικά νοσήματα, όπως οξεία και χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια, Πνευμονολογικά νοσήματα, όπως
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και άσθμα,
Γαστρεντερολογικά νοσήματα, όπως γαστρεντερίτιδες,
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου και έλκος δωδεκαδακτύλου, Ενδοκρινολογικά
νοσήματα όπως υποθυρεοειδισμός και υπερθυρεοειδισμός,
Καρδιαγγειακά νοσήματα όπως φλεβοθρόμβωση, αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριακή
υπέρταση, στεφανιαία νόσο, καρδιακές αρρυθμίες και
συγκοπτικά επεισόδια, μεταβολικά νοσήματα όπως
σακχαρώδης διαβήτης και ηλεκτρολυτικές διαταραχές,
διάφορα απλά και σύνθετα λοιμώδη νοσήματα λοιμώξεις
κοινότητος και ενδονοσοκομειακές, ηπατίτιδα, δερματικές
λοιμώξεις, ουρολοιμώξεις και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα, αιματολογικά νοσήματα όπως αναιμία καθώς και
διάφορες άλλες νοσηρές και νοσογόνες καταστάσεις όπως
νεοεξεργασίες, καταχρήσεις ουσιών και αλκοόλ, παχυσαρκία
και χρόνια επώδυνα νοσήματα. Ο παθολόγος παρακολουθεί
ή και αντιμετωπίζει ποικίλα νοσήματα μόνος ή σε συνεργασία
και με συναφείς ειδικότητες όπου απαιτείται.
2.2 Ειδικές απαιτήσεις της Παθολογίας
Οι καθημερινές απαιτήσεις του ιατρού παθολόγου ως ιατρού
αναφοράς για τον άρρωστο και το περιβάλλον του ποικίλουν.
Πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει η φροντίδα του ασθενούς, η
οξεία αντιμετώπιση και χρόνια παρακολούθηση (Patient care),
η συνεχής ενημέρωση της ιατρικής γνώσης ή και η ενασχόληση
με ποικίλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπως η συγγραφή
επιστημονικών άρθρων και συμμετοχή σε ιατρικά πρωτόκολλα
(Medical knowledge /Academic activities). Ιδιαίτερη βαρύτητα
δίνεται στις ικανότητες επικοινωνίας του ιατρού μιας και αυτές
θα συμβάλουν στη δημιουργία διαπροσωπικής σχέσης με τον
ασθενή (Communication skills), κάτι που θεωρείται απαραίτητο
για την ορθή παρακολούθησή του (ολιστική ιατρική). Ο
επαγγελματισμός5 και η συνέπεια σε βασικές επιστημονικές,
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ηθικές και κοινωνικές αρχές κρίνεται επιβεβλημένη. Εξάλλου,
σημαντική κρίνεται η ακρίβεια στις οδηγίες που δίνει ο ιατρός
στους ασθενής καθώς και η ικανότητα συνεργασίας του με
άλλους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπου χρειάζεται (Professionalism). Τέλος ο ιατρός Παθολόγος, καλείται πολλές φορές
να συντονίσεις και καθοδηγήσει την διάγνωση και τη φροντίδα
τους ασθενούς αλλά και την ενημέρωση του κοινού (Organization and leadership).
2.3 Στη καθ’ ημέρα πράξη
Η καθημερινή εργασία του γιατρού παθολόγου είναι μια
σύνθετη εμπειρία που περικλείει την κλινική πράξη αλλά και
άλλες επιστημονικές δραστηριότητες. Έτσι ο Παθολόγος
ασκεί τη προληπτική ιατρική διεξάγοντας προσυμπτωματικό
γενικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο (αντιμετώπιση
παραγόντων κινδύνου - εμβολιασμοί). Ο ιατρός παθολόγος
προβαίνει στη διάγνωση (με κλινική εξέταση και διαγνωστικές
πράξεις) και αντιμετώπιση (συμπτωματική και αιτιολογική)
οξέων περιστατικών. Αυτό λαμβάνει χώρα στα Επείγοντα
Ιατρεία νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Επιπλέον στα
τακτικά εξωτερικά ιατρεία (δημόσια και ιδιωτικά) διαχειρίζεται
χρόνια νοσήματα και συμβάλλει στην αποκατάσταση τους (πχ:
Αρτηριακή Υπέρταση, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Σακχαρώδης
Διαβήτης, Δυσλιπιδαιμία, ΧΑΠ, κά). Ο ιατρός παθολόγος
καλείται να συνεργαστεί και να συντονιστεί με ιατρούς άλλων
ειδικοτήτων όπου φυσικά αυτό απαιτείται. Στις καθημερινές
απαιτήσεις του γιατρού παθολόγου συμπεριλαμβάνεται η
συμβουλευτική (καθοδήγηση και υποστήριξη ασθενούς
και περιβάλλοντος, παραπομπή σε άλλους ειδικούς ιατρούς
και επίπεδα περίθαλψης) η οικογενειακή, ιατρική , η τήρηση
Ατομικού Φακέλου Υγείας και φυσικά η συνταγογράφηση. Ως
εκ τούτου, εσχάτως απαιτείται η εξοικείωση του παθολόγου με
τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, τις φορητές συσκευές, τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο.
2.4 Μετεκπαίδευση των Παθολόγων
Η Ειδικότητα της παθολογίας διαθέτει διάφορα αντικείμενα
μετεκπαίδευσης6 καθώς και εξειδικεύσεις7. Σε αυτά
εντάσσονται η Λοιμωξιολογία, η Εντατικολογία , η Γηριατρική,
η Υπερτασιολογία, η Διαβητολογία, η Κλινική Γενετική, οι
Μεταβολικές διαταραχές, τα Επαγγελματικά νοσήματα , η Κλινική
Φαρμακολογία, η Ιατρική Πληροφορική, η Κλινική Επιδημιολογία Ιατρική Στατιστική, η Υπερηχοτομογραφία, η Κλινική Ανοσολογία
, η Κλινική Ηπατολογία καθώς και η χορήγηση Χημειοθεραπείας
στην αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων.
Σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης,
η άποψη της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος διατυπώνεται
ξεκάθαρα λέγοντας ναι στις εξειδικεύσεις. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιείται είτε με την ενσωμάτωση τους στον κορμό
της εκπαίδευσης για την απόκτηση ειδικότητας είτε και στα
πλαίσια περαιτέρω μετεκπαίδευσης. Όλα αυτά όμως χωρίς να
δημιουργούν περιορισμούς στα επαγγελματικά δικαιώματα
του συνόλου των παθολόγων, δεδομένου ότι αντικειμενικά
αναφέρονται σε γνωστικά πεδία/κεφάλαια της ειδικότητάς.
Σε αντίθετη περίπτωση υφίσταται κίνδυνος κατάτμησης
της ειδικότητάς με τη δημιουργία (κυρίως για ιδιοτελείς
επαγγελματικές σκοπιμότητες) νέων «υποειδικοτήτων» που
Ενημέρωση των Γιατρών
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θα μετεξελιχθούν σε νέες ειδικότητες εις βάρος όχι μόνο της
Παθολογίας ως ειδικότητας κορμού, αλλά κυρίως εις βάρος
της περίθαλψης των ασθενών και του Εθνικού Συστήματος
Υγείας αλλά και πιθανές συνέπειες από την αποκλειστική
άσκηση εξειδικεύσεων της Παθολογίας. Αυτό θα μπορούσε
να οδηγήσει σε απώλεια του ολιστικού χαρακτήρα της
Παθολογίας στην καθημερινή ιατρική πράξη με αποκλειστικό
προσανατολισμό σε συγκεκριμένες διαγνωστικές και
επεμβατικές τεχνικές.
2.5 Προβληματισμοί σχετικά με την Ειδικότητα της
Παθολογίας
Η ευρύτητα του αντικειμένου δημιουργεί σε θεσμικό επίπεδο
προβλήματα και σύγχυση σε αυτούς που ασκούν πολιτικές
υγείας ως προς το έργο του Παθολόγου και την θέση του στο
Σύστημα Υγείας. Αυτό επιτείνεται από την έλλειψη σαφούς
οριοθέτησης της ειδικότητας με την Γενική Ιατρική. Είναι
απαράδεκτη η ισοπεδωτική προκήρυξη θέσεων παθολόγων
Ή γενικών γιατρών για τα Κέντρα Υγείας (ή άλλες θέσεις στη
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) με εκ του νόμου μάλιστα
πρόκριση των γενικών γιατρών. Επιπλέον ασάφεια προκαλεί
η επικάλυψη με συναφείς υποειδικότητες της Παθολογίας
(επιχειρείται μάλιστα η προσθήκη στους τίτλους ειδικοτήτων
γνωστικών αντικειμένων με τα οποία κατεξοχήν ασχολείται η
Παθολογία (π.χ. Ενδοκρινολογία - Διαβήτης και Μεταβολισμός,
Γαστρεντερολογία – Ηπατολογία, Γενική Ιατρική – Οικογενειακή
Ιατρική) .
Ειδικά στον Δημόσιο Τομέα ο Παθολόγος καλείται να
καλύψει οποιαδήποτε κενά του Συστήματος χωρίς πάντα
επιστημονικά κριτήρια με αντίστοιχη υποβάθμιση του
ρόλου του (παραδείγματος χάριν. ενώ στον Ιδιωτικό Τομέα
συναφείς «υποειδικότητες» επεκτείνονται σε περιστατικά της
Παθολογίας χρησιμοποιώντας παράτυπα έως και διπλό τίτλο
ειδικότητος, στα Νοσοκομεία αντίθετα νοσηλεύονται στις
Παθολογικές Κλινικές και όσα περιστατικά «περισσεύουν»).
Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, γενικώτερα
η οριοθέτηση του αντικειμένου της ειδικότητας εμφανίζει
δυσχέρειες λόγω της ευρύτητάς του και της κατά περίπτωση
αλληλοεπικάλυψής του με τις επιμέρους συναφείς
«υποειδικότητες». Από την άλλη αυθαίρετος περιορισμός
θεραπευτικών και διαγνωστικών αντικειμένων θα αναιρούσε
το κεντρικό και ολιστικό χαρακτήρα της ειδικότητας
της Παθολογίας (πχ αντιεπιστημονικός περιορισμός
συνταγογράφησης, περιορισμός παραπομπής εργαστηριακού
ελέγχου).
Στην Ελλάδα το φαινόμενο επιτείνεται από το γεγονός ότι η
πολιτεία δεν έχει μόνιμους επίσημους θεσμικούς συμβούλους
ανά ειδικότητα, με αποτέλεσμα το lobbying να είναι
ευκολότερο και το νομικό πλαίσιο να διαμορφώνεται με βάση
την ετερογένεια των επαγγελματικών συμφερόντων.

3. Συμπεράσματα
Το μέλλον της παθολογία στην Ελλάδα απαιτεί εκ νέου
διαμόρφωση του επιστημονικού αντικειμένου και καταγραφή
των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου της Παθολογίας. Οφείλει
να κατοχυρωθεί θεσμικά η ενσωμάτωση της Γηριατρικής, της
Οικογενειακής Ιατρικής και της Προληπτικής Ιατρικής, που
αντικειμενικά αποτελούν πεδίο καθημερινής ενασχόλησης
κάθε Παθολόγου. Σημαντικός κρίνεται
ο καθορισμός
θέσεων Παθολόγων στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
(Κέντρα Υγείας) με κατάργηση της παράλογης διαζευκτικής
προκήρυξης με Γενικούς Ιατρούς. Πρέπει επίσης να δοθεί
έμφαση στον επιτελικό ρόλο του Παθολόγου ως εκ των
πραγμάτων συντονιστή, ιδίως κατά τη παρακολούθηση
ασθενών με πολυνοσηρότητα.
Η πίεση της οικονομικής κρίσης προς οργανωτικές αλλαγές της
υγείας αποτελεί ευκαιρία επαναπροσδιορισμού. Προϋπόθεση
αναβάθμισης της ειδικότητας, είναι αφενός η βέλτιστη
εκπαίδευση και ενασχόληση στη χρήση των υπαρχουσών
διαγνωστικών πράξεων (πέραν του ακουστικού και του
πιεσόμετρου: ΗΚΓ, οξυμετρία, σπιρομέτρηση, παρακεντήσεις,
καθετηριασμοί, doppler υπερηχοτομογραφία κ.ά.) και
αφετέρου η εκπαίδευση και εξοικείωση με νέες μεθόδους
και τεχνολογίες στο χώρο της Παθολογίας (διαχείριση
πληροφοριών / Clinical decision support system - Watson IBM,
Artificial Intelligence, βιοτεχνολογία, τηλειατρική κτλ)
Παραμένει ο βασικός χαρακτήρας της Παθολογίας, ως
ειδικότητος κορμού του Συστήματος Υγείας, με ιδιαίτερο
γνώρισμα την δυνατότητα ολιστικής αντιμετώπισης του
ασθενούς και τον συντονισμό των λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων,
που συνάδει με την ευρύτητα του γνωστικού αντικειμένου
της Παθολογίας (εις βάθος γνώση όλων των συστημάτων
του ανθρώπινου οργανισμού). Πρέπει μάλιστα να τονισθεί εν
προκειμένω, ότι όσο πιο πολύπλοκοι γίνονται οι θεραπευτικοί
αλγόριθμοι, και όσο αυξάνεται η δυνατότητα επιλογής νέων
διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών, τόσο μεγαλώνει η
ανάγκη καθοδήγησης και συνολικής ιατρικής διαχείρισης (
medical management ). H στοχευμένη εξειδίκευση παρέχει
μεν το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, ωστόσο ενέχει τον
κίνδυνο της μερικής θεώρησης των πραγμάτων, κάτι που
μπορεί να αποβεί βλαπτικό για την αντιμετώπιση νοσημάτων
(ολιστική ιατρική), αλλά και κοστοβόρο λόγω των συνεχών
παραπομπών των ασθενών από ειδικότητα σε ειδικότητα. Η
ολιστική αντιμετώπιση και η εις βάθος γνώση καθώς και η
επιστημονική δυνατότητα συντονισμού και συμβουλευτικής
για οποιαδήποτε προβλήματα υγείας του ασθενούς, αλλά και
του περιβάλλοντός του αναδεικνύει την καθοριστική θέση του
παθολόγου και περαιτέρω, όσον αφορά την συμμόρφωση
του ασθενούς στις θεραπευτικές οδηγίες - λόγω της στενής
διαπροσωπικής σχέσης που αναπτύσσεται - και άρα το
καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
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Οι στρατηγικές Ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στην
Ελλάδα, ήταν το θέμα ημερίδας που διοργανώθηκε υπό την
αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ , στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς
Έκθεσης Τουρισμού

Ο

ι στρατηγικές Ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στην
Ελλάδα, ήταν το θέμα ενδιαφέρουσας ημερίδας που
διοργανώθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Ιατρικού
Τουρισμού, υπό την αιγίδα
του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ, στο
πλαίσιο της 4ης Διεθνούς
Έκθεσης Τουρισμού ,το
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου
2017.
Παράγοντες της αγοράς,
εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης ανέλυσαν το παγκόσμιο τοπίο,
τις προοπτικές που ανοίγονται για τη χώρα μας και
τις ενέργειες που πρέπει
να γίνουν, ώστε η Ελλάδα
να διεισδύσει στην παγκόσμια αγορά και να εδραιωθεί ως προορισμός.
Όπως επισημάνθηκε από
τους ομιλητές, η χώρα μας
διεκδικεί με αξιώσεις ένα
σημαντικό κομμάτι από
την πίτα των 40 δις ευρώ
στην αγορά του ιατρικού
τουρισμού σε παγκόσμιο
επίπεδο .Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν η Ελλάδα
σήμερα κατέχει μόλις το
3% του ιατρικού τουρισμού παγκοσμίως, όταν η
Τουρκία, η Πολωνία και η
Τσεχία κατέχουν το 13%
και το Βέλγιο το 8%. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από
τις 750 ιαματικές πηγές
που διαθέτει η χώρα μας
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μόνο 120 θα αναγνωριστούν μέχρι τέλος του
έτους ως ιαματικοί φυσικοί
πόροι.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και
της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, στην ομιλία του μέσω
skype, λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Αυτοδιοίκησης
στην Κίνα, αναφέρθηκε σε
σειρά επαφών που είχε στη
Σαγκάη και στο Πεκίνο για
τον ιατρικό τουρισμό και
τον τουρισμό υγείας στη
χώρα μας και επισήμανε
ότι η Ελλάδα μέσα από μία
σειρά παρεμβάσεων που
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έχει υλοποιήσει, δημιουργεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μέτωπο.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης,
τόνισε μεταξύ άλλων τα
εξής:
«Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την Ελλάδα, σε
κορυφαίο προορισμό ιατρικού τουρισμού, 12 μήνες το χρόνο . Να αναδείξουμε τις ελληνικές πόλεις,
ως city break προορισμούς
και να προσελκύσουμε
επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας και νέα εισοδήματα σε μια χώρα που

δοκιμάζεται τα τελευταία
οκτώ χρόνια από μια δομική κρίση. Η χώρα μας έχει
ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα .Μπορούμε να
προσελκύσουμε ασθενείς
τουρίστες υψηλού επιπέδου και να κρατήσουμε
στην Ελλάδα τα καλύτερα
μυαλά της χώρας ,τους
Έλληνες επιστήμονες . Ο
επιστημονικός κόσμος , η
τοπική αυτοδιοίκηση και ο
ιδιωτικός τομέας του τουρισμού και της υγείας ενώνουν τις δυνάμεις τους για
την επίτευξη του εθνικού
αυτού στόχου»
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας που θα διασφαλίζει στους πολίτες
το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής γιατρού,
τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο
της συμμετοχής του, στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας

Τ

ην ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας που δεν θα υποβαθμίζει την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
αλλά θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη
πρόσβαση των ασθενών, στις υπηρεσίες
υγείας ,αξιοποιώντας το υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της
χώρας, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του
στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές
της Υγείας που διοργανώνει ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονο-

μίας και Πολιτικής της Υγείας.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης που συμμετείχε σε Debate, με θέμα «Διλλήματα σχετικά με την πρόσβαση και την παραπομπή
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»,
μεταξύ άλλων επισήμανε τα εξής:
«Η μεταρρύθμιση στον υγειονομικό τομέα πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, στη βελτίωση της
ιατρικής αποτελεσματικότητας και της
οικονομικής αποδοτικότητας .Η δημιουργία συστήματος Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι μια μεταρρύθμιση
που έχει ανάγκη η χώρα . Ωστόσο είναι
λάθος να δημιουργηθεί ένα σύστημα
συγκεντρωτικό και κρατικοδίαιτο που

αποκλείει το αξιόμαχο ιατρικό δυναμικό
της χώρας. Έχουμε ανάγκη από ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
που θα διασφαλίζει στους πολίτες ,το
δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής γιατρού, δεν θα αποκλείει κανέναν γιατρό
και το κυριότερο, θα διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου των
δαπανών .Πρωταρχικός στόχος πρέπει
να είναι η κάλυψη των μεγάλων υγειονομικών αναγκών του συνόλου του
πληθυσμού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ,μέσα από την επαρκή και
αποτελεσματική αξιοποίηση του υψηλά
εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού που
διαθέτει η χώρα μας».

Συνάντηση του Ι.Σ.Α. με τον αντιπρόεδρο του ΕΦΚΑ
για τα ληξιπρόθεσμα και την μείωση κατά 50%
για ασφαλισμένους με πάνω από 40 έτη

Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ για clawback και καταβολή ληξιπρόθεσμων

Σ

τις 13/11 έγινε συνάντηση του ΙΣΑ
με τον αντιπρόεδρο του ΕΦΚΑ κ. Δ.
Τσακίρη. Τον πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Γ.
Πατούλη εκπροσώπησε ο ταμίας κ. Φ. Πατσουράκος. Στην συνάντηση επίσης παρευρέθηκε και η προϊσταμένη της νομικής
υπηρεσίας του Ι.Σ.Α. κ. Ε. Παπαευαγγέλου.
Η συνάντηση είχε θέμα την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων που έχει αναλάβει ο ΕΦΚΑ και την υλοποίηση της
έκπτωσης του 50% για όσους ασφαλισμένους έχουν κλείσει 40 χρόνια ασφάλισης.
Στη συνάντηση ο κ. Τσακίρης μας διαβεβαίωσε για τα κάτωθι:
(α) ότι έχει δρομολογηθεί η μηνιαία εκταμίευση χρημάτων για την αποπληρωμή
των ληξιπροθέσμων στους ιατρούς για
τα ταμεία τα οποία έχει αναλάβει ο ΕΦΚΑ
για την εκκαθάρισή τους. Αρχικά θα καταβληθούν τα ποσά που έχουν εκκαθα-
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ριστεί και πιθανολογεί ότι το σύνολο των
οφειλομένων θα έχουν καταβληθεί έως
30.6.2018
(β) Η πρόθεση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ
είναι να δημιουργηθεί μία ενιαία πλατφόρμα για την εκκαθάριση των οφειλών
όλων των ασφαλισμένων τόσο με βάση
τα εισοδήματα του 2017 όσο και για
εκείνους που έχουν περισσότερα από
40 έτη ασφάλισης και έχουν υποβάλει
σχετικό αίτημα για μείωση κατά 50% της
εισφοράς στον ΕΦΚΑ όπως προβλέπει ο
νόμος. Στόχος είναι τον Ιανουάριο του
2018 να έχει υλοποιηθεί η σχετική εφαρμογή του νόμου και όσα ποσά έχουν παρακρατηθεί ενώ έχει υποβληθεί το αίτημα για μείωση 50% θα συμψηφιστούν με
τις μέλλουσες εισφορές.
Παράλληλα ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή
στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη
με την οποία ζητά την άμεση εφαρμογή

της απόφασης του ΣτΕ που ακυρώνει τις
αποφάσεις σχετικά με τους τρόπους αποζημίωσης των συμβεβλημένων παρόχων
υγείας και τις νέες τιμές των διαγνωστικών
εξετάσεων. Επιπλέον, ο ΙΣΑ αιτήθηκε την
καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών
ετών 2010-2011-2012 από τον ΕΟΠΥΥ
στους ιατρούς-μέλη του, πριν αυτοί καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό στον ΕΟΠΥΥ
για τον συμψηφισμό με το clawback.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε
ότι θα πρέπει να βρεθούν οι διαδικασίες
και οι βέλτιστες πρακτικές επ’ ωφελεία
των ασφαλισμένων και των ιατρών.
«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πρέπει άμεσα να αποπληρωθούν και να διασφαλιστεί η συνέχεια του κράτους και η εφαρμογή των νόμων που έχουν ψηφιστεί. Ο
ΙΣΑ θα συνεχίσει τις πιέσεις για την πρακτική εφαρμογή του νόμου προς όφελος
των ιατρών μελών του.»

Ενημέρωση των Γιατρών

7

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου,
στο κάλεσμα για συγκέντρωση φαρμάκων,
για τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας
Συγκινητική ήταν για άλλη
μια φορά, η ανταπόκριση
του κόσμου, στο κάλεσμα
για συγκέντρωση φαρμάκων,
για τους αναξιοπαθούντες
συμπολίτες μας ,στο πλαίσιο
της δράσης του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ «Όλοι
Μαζί Μπορούμε και στην
Υγεία», στην οποία συμμε-

τέχει το Ιατρείο Κοινωνικής
Αποστολής ,του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών και του
Φιλανθρωπικού Οργανισμού
«Αποστολή», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Οι εθελοντές του Ιατρείου,
συμμετείχαν σήμερα, σε τρεις
δράσεις στη Γλυφάδα, την
Αγία Παρασκευή και το Νέο

Ψυχικό, στις οποίες συγκεντρώθηκαν συνολικά περισσότερες από 40 σακούλες,
με φάρμακα και υγειονομικό
υλικό.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:
«Ευχαριστούμε από την καρδιά μας, όλους τους συμπολίτες μας που ανταποκρίθηκαν

σε αυτό το κάλεσμα και με
μοναδικό ανθρωπισμό, διέθεσαν τα φάρμακα που είχαν
ή αγόρασαν, για τις ανάγκες
των συμπολιτών μας. Ευχαριστούμε και τους εθελοντές
μας και συνεχίζουμε όλοι μαζί
την προσπάθεια, για τη στήριξη των αναξιοπαθούντων
συνανθρώπων μας».

Τριάντα νέοι από την Τρίπολη επισκέφθηκαν
το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και παρέδωσαν
φάρμακα και υγειονομικό υλικό που συγκέντρωσε
η Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας
Τριάντα νέοι και μαθητές
Λυκείου από την Τρίπολη,
επισκέφθηκαν το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και παρέδωσαν φάρμακα και υγειονομικό υλικό που συγκέντρωσε
η Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας, τις ημέρες
των Χριστουγέννων.
Τα φάρμακα παρέδωσε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Γερμανός,
στον αντιπρόεδρο του ΔΣ
του ΙΣΑ Ευριπίδη Μπιλιράκη
και στους εθελοντές του Ια-
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τρείου .
Ειδικότερα παραδόθηκαν 25
σακούλες με φάρμακα και
υγειονομικό υλικό καθώς και
ένα αναπηρικό αμαξίδιο ,τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν
για να καλύψουν τις ανάγκες
των ασθενών του Ιατρείου
Κοινωνικής Αποστολής .
Τα παρέλαβαν η υπεύθυνη του Ιατρείου εθελοντής
γιατρός Ελένη Μελιάδου, η
φαρμακοποιός Άννα Παπαπροκοπίου και οι εθελόντρι-

Ενημέρωση των Γιατρών

ες Καλλιόπη Περρέα ,Βούλα
Παπαδοπούλου, Τούλα Τζαβέλλα, Μαρία Αρναούτη και
Ηρώ Παπαδέα.
Σχολιάζοντας την αξιέπαινη
αυτή πρωτοβουλία, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:
«Θέλω να ευχαριστήσω από
τα βάθη της καρδιάς μου την
Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας
και Κυνουρίας που πήρε αυτή
την πολύτιμη για εμάς πρωτοβουλία καθώς και τους δεκά-

δες ανώνυμους συνανθρώπους μας που προσέφεραν τη
στήριξή τους στο Ιατρείο μας.
Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος
γιατί στην αποστολή αυτή
συμμετείχαν νέοι και παιδιά
από την περιοχή, αποδεικνύοντας ότι όσες δύσκολες στιγμές και εάν περνάει η πατρίδα
μας μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον αφού υπάρχουν παιδιά που έχουν μέσα
τους την αγάπη και την αλληλεγγύη για το συνάνθρωπο»
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης,
αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο της ελληνικής επιστημονικής
κοινότητας, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην τελετή έναρξης
του 73ου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

Ο

πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης,
συμμετείχε στην τελετή
έναρξης του 73ου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής
και Τραυματολογίας, η οποία
πραγματοποιήθηκε, την Τε-

τάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017,
στην Αθήνα.
Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε
στο υψηλό επίπεδο των ελλήνων επιστημόνων και μίλησε
για την ελληνική ορθοπαιδική οικογένεια που είναι στην
πρώτη γραμμή των επιστη-

μονικών εξελίξεων.
«Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για
εμένα να κάνω την τελετή
έναρξης του ετήσιου συνεδρίου μας της ΕΕΧΟΤ, στα
70 χρόνια λειτουργίας της. Η
ορθοπαιδική οικογένεια στη
χώρα μας προχωρά μπροστά

και παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η
οικονομική κρίση, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των
επιστημονικών
εξελίξεων
προσφέροντας το καλύτερο
δυνατό στον ασθενή και στο
σύστημα υγείας.»

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να απέχουν
από την υπογραφή των νέων συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ
Όχι στην απαξίωση του ιατρικού λειτουργήματος!

Α

γαπητοί συνάδελφοι,
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
έχοντας ως πρωταρχικό μέλημά
του την προστασία των ιατρών –μελών
του, εξέδωσε στις 22.01.2018 Δελτίο
Τύπου ζητώντας την τροποποίηση των
προϋποθέσεων για την σύναψη των
συμβάσεων οικογενειακών ιατρών με
τον
ΕΟΠΥΥ, και εν συνεχεία στις
24.01.2018 απέστειλε επιστολή στον
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, να μας απαντήσει
άμεσα σε καίρια ερωτήματα και να αποσαφηνίσει συγκεκριμένα ζητήματα επί
των νέων συμβάσεων.
Επειδή ουδεμία απάντηση λάβαμε, παρόλο που η τεθείσα από τον ΕΟΠΥΥ
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
είναι έως την 31.01.2018, οφείλουμε να
επισημάνουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ιατρούς – μέλη μας, εάν
προβούν στην υπογραφή των ανωτέρω
συμβάσεων.
Καταρχάς οφείλουμε να τονίσουμε ότι
οι όποιες ανακοινώσεις βλέπουν το φως
της δημοσιότητας και στις οποίες γίνεται αναφορά περί του γεγονότος ότι επί
του παρόντος δεν υπάρχει σκέψη για
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

αποκλεισμό από το δικαίωμα συνταγογράφησης των μη συμβεβλημένων με
τον ΕΟΠΥΥ ιατρών, είναι τουλάχιστον
άκαιρες. Το δικαίωμα του κάθε ιατρού
να συνταγογραφεί είναι συνταγματικά
κατοχυρωμένο και για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η όποια αντίθετη σκέψη
συνιστά Casus belli!!
Περαιτέρω σημειώνουμε ότι οι διάφοροι
φορείς που προβαίνουν σε αυθαίρετες
ερμηνείες αναφορικά με την δυνατότητα των οικογενειακών ιατρών να αυξήσουν το εισόδημά τους κατά 1.600€, το
μόνο που πετυχαίνουν είναι να ρίχνουν
νερό στο μύλο του Υπουργείου Υγείας,
το οποίο προσπαθεί να εγκλωβίσει του
ιατρούς με την υπογραφή των ανωτέρω
συμβάσεων.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η σχέση
του ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ θα αποτελεί
πλέον μια υπαλληλική σχέση εφόσον ο
ιατρός προκειμένου να απουσιάσει ακόμα και για εκπαιδευτικούς λόγους, οφείλει να ενημερώσει και να αιτηθεί άδεια
από τον ΕΟΠΥΥ.
Όπως επισημάναμε ήδη στην επιστολή
μας η αμοιβή του ιατρού ανά ασθενή

απάδει του ιατρικού λειτουργήματος
(0,75€ ανά ασθενή), ενώ την ίδια στιγμή
καλείται να πληρώσει ο ίδιος τις ασφαλιστικές του εισφορές!
Την ίδια στιγμή όπως προκύπτει, τα χρήματα που θα λάβουν μεικτά ανέρχονται
στα 1.600€ έως 2.000€ που αντιστοιχούν
σε 2250 ασθενείς. Από αυτά 30% θα αποδοθεί στον ΕΦΚΑ, 30% στην Εφορία και θα
καταλογιστεί προκαταβολή φόρου 100%
για το επόμενο έτος. Στην ουσία απομένει ένα 10-20% προκειμένου ο ιατρός να
μπορέσει να πληρώσει τα λειτουργικά του
έξοδα και τις υποχρεώσεις του.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και πάλι
τον απαράδεκτο περιορισμό του ηλικιακού ορίου των 65 ετών, ειδικά από την
στιγμή που τέτοιος περιορισμός δεν υφίσταται ούτε για πρόσληψη στο Δημόσιο!
Συνάδελφοι,
Οι παρούσες συμβάσεις με τις προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί είναι απαξιωτικές για το ιατρικό λειτούργημα ΚΑΙ
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ! Οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και να προασπίσουμε τα
δικαιώματα των ιατρών!
Ενημέρωση των Γιατρών
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Ο Πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτώρια
της Αυστραλίας Ηon Daniel Andrews
ένωσε τη φωνή του με τον πρόεδρο του ΙΣΑ
και της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη,
για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
στην Ελλάδα

Η

καρδιά της Ελλάδας χτύπησε στη
Μελβούρνη της Αυστραλίας, σε
μια συγκινητική εκδήλωση, στο
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πλαίσιο της οποίας ο Πρωθυπουργός
της Πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας
Daniel Andrews ένωσε τη φωνή του με

τον πρόεδρο του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη, για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης της
Αυστραλίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και πλήθος κόσμου
συμμετείχαν στην εκδήλωση, για
την παρουσίαση πιστού αντιγράφου
τμήματος της ζωφόρου του Παρθενώνα που τοποθετήθηκε στην
είσοδο του κτιρίου της Ελληνικής
Κοινότητας Μελβούρνης, η οποία
συμπλήρωσε 120 χρόνια από την
ίδρυσή της.
Η εκδήλωση συνέπεσε με το Συνέδριο για τον Τουρισμό Υγείας, στην
Ελλάδα που διοργανώνουν το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και
το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων
Γιατρών, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και τον
Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Μελβούρνης, υπό την αιγίδα του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στις 25 και
26 Νοεμβρίου 2017.
Ειδικότερα ο Πρωθυπουργός της
πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας
Daniel Andrews δήλωσε:
«Ζητάμε την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην πατρίδα
τους και θα συνεργαστούμε μαζί σας
για να βοηθήσουμε την Ελλάδα στο
δίκαιο αίτημά της. Απαιτούμε την
αποκατάσταση της αδικίας που έγινε
εις βάρος της χώρας σας»
Από την πλευρά του ο Γ. Πατούλης,
πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ τόνισε τα εξής :
«Δίνουμε μάχη για να επιστρέψουνε
τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην πατρίδα τους ,στην Αθήνα. Ενώνουμε
τη φωνή μας ,με τους φιλέλληνες ανά
τον κόσμο, για το μεγάλο αυτό εθνικό σκοπό. Βρήκαμε ισχυρούς συμμάχους στα μέλη της κυβέρνησης της
Αυστραλίας, μιας χώρας στην οποία
η μεγάλη ελληνική κοινότητα κρατά
ζωντανό το πνεύμα του ελληνισμού».
Σε ανάλογο πνεύμα ήταν οι δηλώσεις και άλλων αξιωματούχων
της κυβέρνησης της Αυστραλίας
όπως ο αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης της Βικτώρια Hon
Matthew Guy και ο αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών Michael
Sukkar που διαβεβαίωσαν ότι θα
στηρίξουν το αίτημα της Ελλάδας
για την επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα στην Αθήνα.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σημαντικό συνέδριο
για τον Τουρισμό Υγείας
στην Ελλάδα,
διοργανώνεται στη Μελβούρνη
της Αυστραλίας
με την συμμετοχή κορυφαίων
προσωπικοτήτων από την Ελλάδα
και το εξωτερικό
στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017

Σ

ημαντικό συνέδριο για τον Τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα διοργανώνουν στη Μελβούρνη της
Αυστραλίας, το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών, σε συνεργασία με
την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και
τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Μελβούρνης , υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος , στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017.
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν έλληνες
επιστήμονες και επιχειρηματίες ,μέλη
της Ελληνικής και της Αυστραλιανής
κυβέρνησης καθώς και ομογενείς που
δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία
στο χώρο του επιχειρείν, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της υγείας και του τουρισμού της Αυστραλίας.
Ο Τουρισμός Υγείας μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας για την επερχόμενη
δεκαετία .Το συνέδριο γίνεται στο πλαίσιο
μιας σειρά σημαντικών δράσεων και διεθνών επαφών, με στόχο την ανάδειξη της
χώρας μας ως διεθνούς αναγνωρισμένου
προορισμού Τουρισμού Υγείας καθώς και
την τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα αυτό.
Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων πρώτος σταθμός ήταν η Νέα Υόρκη, τον
Οκτώβριο του 2016. Ακολούθησαν το
Μόντρεαλ του Καναδά και το Σικάγο των
ΗΠΑ, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του
2017 καθώς και η διοργάνωση του 1ου
Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού Υγείας
στην Ιθάκη, τον Μάιο του 2017.
Ο επόμενος σταθμός είναι η Αυστραλία
που είναι το «σπίτι» χιλιάδων Ελλήνων
και μάλιστα η Μελβούρνη ,την πόλη που

έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα της ομογένειας σε όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 600.000 Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία οι 300.000
ζουν στην Μελβούρνη.
Σχολιάζοντας το θέμα ο Γ.Πατούλης
,πρόεδρος του ΙΣΑ της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, τόνισε
τα εξής:
«Ο τουρισμός υγείας μπορεί να γίνει η
χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μας. Καθώς
μπορεί να συμβάλλει αφενός στην ανάπτυξη και ανάκαμψη της οικονομίας και
αφετέρου στον εμπλουτισμό του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών,
στην ποιοτική βελτίωση του εγχώριου
τουριστικού προϊόντος και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό. Η
Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ταχέως
αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς του
ιατρικού τουρισμού, αφού διαθέτει μια
σειρά από πλεονεκτήματα που της το
επιτρέπουν, όπως είναι το συγκριτικά
χαμηλό κόστος των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου επιστημονική επάρκεια και εμπειρία του
ιατρικού προσωπικού και τις σύγχρονες
υποδομές υγείας Για το λόγο αυτό έχουμε ξεκινήσει μια σειρά σημαντικών δράσεων και διεθνών επαφών που έχουν
στόχο την ενημέρωση αναφορικά με τις
προοπτικές του Τουρισμού Υγείας στην
Ελλάδα, τις δυνατότητες ανάπτυξης και
προώθησης υψηλής ποιότητας ιατρικών
και τουριστικών υπηρεσιών καθώς και
την υλοποίηση των σχετικών επενδυτικών υποδομών μέσα στο διεθνές περιβάλλον ».
Ενημέρωση των Γιατρών
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Η ανάδειξη της Ελλάδας,
σε κορυφαίο προορισμό τουρισμού υγείας
είναι ο στόχος σημαντικής διημερίδας
που διοργανώνεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας,
υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ,
στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017

Η

ανάδειξη της Ελλάδας σε
κορυφαίο προορισμό, στον
παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας είναι ο στόχος σημαντικής διημερίδας που διοργανώνουν
στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, το
Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας
και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών, σε συνεργασία με την
Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης
και τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο
Μελβούρνης, υπό την αιγίδα του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017.
Πρόκειται για τον τέταρτο σταθμό,
μετά την Νέα Υόρκη, το Μόντρεαλ
και το Σικάγο όπου πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία ανάλογες
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εκδηλώσεις πριν από μερικούς μήνες.
Στη συνέδριο συμμετέχουν επιφανή
μέλη της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας
και της Αυστραλίας, μέλη της κυβέρνησης της Αυστραλίας, εκπρόσωποι
εταιριών που δραστηριοποιούνται
στο χώρο του τουρισμού και της
υγείας καθώς και ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι ομιλητές τόνισαν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της χώρας μας και
ανέπτυξαν το σχέδιο δράσης, για την
αύξηση του μεριδίου της Ελλάδας,
στο τζίρο της παγκόσμιας αγοράς
του τουρισμού υγείας, ο οποίος όπως
έδειξαν νεότερες έρευνες, ξεπερνά
σε ετήσια βάση τα 100 δισεκατομμύ-

ρια δολάρια ενώ αναμένεται ετήσια
αύξηση κατά 15%-25%.
Ο Γ. Πατούλης πρόεδρος του ΙΣΑ,
της ΚΕΔΕ, του Διεθνούς Κέντρου
Τουρισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών,
τόνισε την ανάγκη εκπόνησης ενός
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, για την ανάπτυξη του τουρισμού
υγείας στην Ελλάδα, στο οποίο θα
γίνεται χαρτογράφηση του ανταγωνισμού αλλά και των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας.
Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη
δημιουργίας ενός οδικού χάρτη,
μέσω του οποίου θα προτείνονται
συγκεκριμένες πολιτικές, με σκοπό
την προώθηση των εθνικών μας στόχων πάνω στον τομέα αυτό. «Η δημι-

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ουργία ισχυρού brand και φήμης της
Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού
τουρισμού υγείας είναι κρίσιμη για
την επιτυχία της νέας στρατηγικής
.Θέτουμε ως προτεραιότητα την κινητοποίηση και ενθάρρυνση της
συμπαράστασης του απόδημου Ελληνισμού, με σκοπό οι Έλληνες του
εξωτερικού, να συνδράμουν σαν
πρέσβεις καλής θέλησης, καταναλωτές, πάροχοι, χορηγοί, επενδυτές»,
τόνισε ο κ. Πατούλης.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασίλης Παπαστεργιάδης, επισήμανε ότι η Αυστραλία είναι μια δυναμική αγορά από την οποία η Ελλάδα
μπορεί να επωφεληθεί καθώς πολλοί Αυστραλοί ασθενείς ταξιδεύουν
στο εξωτερικό .Επίσης ανέφερε ότι
η συνεργασία των δύο χωρών είναι
άριστη και σε αυτό έχει συμβάλλει
η δυναμική ελληνική κοινότητα, η
οποία θα στηρίξει την προσπάθεια
ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού
που αποτελεί εθνικό στόχο.
Χαιρετισμό απηύθυναν μεταξύ άλλων η Χριστίνα Σημαντιράκη ,Γενι-

κή Πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη,η οποία χαρακτήρισε τον
τουρισμό υγείας βασικό πυλώνα
ανάπτυξης και τόνισε ότι έχει ήδη
ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης
στην Αυστραλία για την προώθηση
του θεματικού τουρισμού.
Επίσης ο Marinis Pirpiris, πρόεδρος
της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας της
Αυστραλίας, ο Αrthur Baoustanos,
πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ,ο Κωνσταντίνος Δήμτσας,
Γενικός Διευθυντής «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ.α

Ενημέρωση των Γιατρών
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Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο
πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης είχε συνομιλίες με ομογενείς,
μέλη της κυβέρνησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης της Αυστραλίας που
συμμετείχαν στη διημερίδα .Ειδικότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος
συζητήθηκαν με τον πρώην υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού της
Βικτώριας Ιωάννη Πανταζόπουλο,
το βουλευτή της έδρας του Oakleigh
Σταύρο Δημόπουλο και το μέλος της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Βικτώριας
,πρώην Δήμαρχο του Fitzroy Δημοτικό Σύμβουλο του Μanninham Μιχάλη Ζαφειρόπουλο.
Στη συνέχεια σε κλίμα συναισθητικής φόρτισης ζευγάρια που έγιναν
γονείς με εξωσωματική γονιμοποίηση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, διηγήθηκαν την εμπειρία τους
και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη
τους στους Έλληνες επιστήμονες.
Ο Κωνσταντίνος Πάντος, αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου
Ελλήνων Ιατρών και Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής επισήμανε ότι:
«Οι Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες
του κόσμου και ανήκουν στον Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών
είναι αυτοί που με την αξιοπιστία
τους βοηθούν στην εδραίωση της
εμπιστοσύνης του διεθνούς κοινού
για τις υπηρεσίες που προσφέρει η
Ελλάδα στο κομμάτι του ιατρικού
τουρισμού.»
Στη συνέχεια επιφανή μέλη της επιστημονικής κοινότητας έκαναν τοποθετήσεις σχετικά με το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας στην Ελλάδα και τις δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν
οι πολίτες της Αυστραλίας.
Ειδικότερα πραγματοποίησαν ομιλίες οι κάτωθι:
Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμ-
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ματέας I.H.T.C., Ιδρυτής & Δ/νων
Σύμβουλος Vitabooking.co : «Ο κόμβος του Τουρισμού Υγείας www.
vitabooking.com»
Νικόλαος Σ. Κουβελάς, αναπλ. Καθηγητής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ,πρόεδρος Ομίλου
Οδοντιατρικού Τουρισμού Αθηνών,
πρόεδρος EURODENTICA :«Γιατί να
φτιάξω τα δόντια μου στην Ελλάδα»
Σταύρος Τομπρής, MD, PhD, DDS, Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Διευθυντής
Κλινικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ευρωκλινικής Αθηνών, Διευθυντής
European Vascular Anomalies clinic:»Η
θεραπεία των αιμαγγειωμάτων και των
αγγειακών δυσπλασιών του προσώπου
στην Ελλάδα.»
Σωτήρης Τσιούμας, πρόεδρος Ελληνικής Αισθητικής και μη Επεμβατικής Χειρουργικής, ΟφθαλμολόγοςΟφθαλμοπλαστικός,συμβασιούχος
Καθηγητής Αισθητικής Ιατρικής του
πανεπιστημίου Camerino Ιταλίας:
«Αισθητική ιατρική κ αναίμακτη χειρουργική»
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα, ε. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου
Αθηνών, Χειρούργος–Γυναικολόγος,
Μαστολόγος-Ογκολόγος , πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας: «Από το Α έως το Ω στη διάγνωση
και τη διαχείριση των ασθενειών του
μαστού»
Λίνα Ευγενή, Βιολόγος Αναπαραγωγής, Διευθύντρια Τράπεζας Σπέρματος «ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ»: «Ανδρική Γονιμότητα: Διαγνωστική Αξιολόγηση
– Προστασία – Λύσεις»
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Δερματολόγος, Νομικός,
πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας
Θερμικής Ιατρικής, αντιπρόεδρος
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου:

«Προτάσεις και στρατηγικές επενδύσεων, για την υγειονομική περίθαλψη και τον Θερμαλισμό»
Σοφία Καλανταρίδου, MD, PhD.,
Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Στείρωσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών Β’ Μαιευτική
και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Αρεταίειο: «Από τον Ιπποκράτη στους
σύγχρονους ερευνητές των Ελληνικών Ιατρικών Σχολών: ένα ταξίδι καινοτομίας και παροχής υγειονομικής
περίθαλψης στους Έλληνες της οικονομικής κρίσης»
Δρ. Δημήτρης Τσουκαλάς MD,
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διατροφικής Ιατρικής. Ε.Ι.Νυ.Μ:
«Τι είναι η Μεταβολομική Ιατρική»
Δρ. Νίκος Λολατζής, MBBS FRCOG
FRANZCOG, IVF Specialist, Διευθυντής του» Centre for Infertility
Solutions» «Υπογονιμότητα - υπάρχει πάντα μια λύση»
Δρ. Αλεξάνδρα Μαστρογιαννάκη- Μαρίνη, Ιατρός Μικροβιολόγος
- Βιοπαθολόγος, πρώην Διευθύντρια
Εργαστηριακής Αιματολογίας στο
Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας,τέως ιατρός στο νοσοκομείο Παίδων
«Αγία Σοφία»Αθηνών, Μέλος των
Med-Professionals.
Εργαστήριο«ΑΝΑΛΥΣΗ»(Μικροβιολογικό,Βιοχημικό,Ανοσοαιματολογικό,
Ορμονολογικό)Κυπαρίσσια Μεσσηνία:
«Ιατρικός Τουρισμός και Κυπαρισσία
Μεσσηνίας. Ιδανικός προορισμός
Τόπος να ζεις και να επισκέπτεσαι.»
Δρ Joel Bernstein, Ειδικός Γονιμότητας, Ιατρικός Διευθυντής του
Monash IVF Bondi Junction so BSc,
MBBCh (Wits) FRCOG, FRANZCOG
«Αναπαραγωγικός Τουρισμός: 17
χρόνια και 300 μωρά αργότερα!»
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Το επενδυτικό ενδιαφέρον των Αυστραλών,
για την Ελλάδα, τονίστηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης,
για τον τουρισμό υγείας που διοργανώθηκε,
στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ

Ο

ι προοπτικές επένδυσης στην
Ελλάδα και τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της χώρας μας,
στον τομέα του τουρισμού υγείας, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης
που διοργανώθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών, σε συνεργασία με
την Ελληνική Λέσχη Σίδνεϊ, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
στις 24 Νοεμβρίου 2017.
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ Σταύρος Κυρίμης και κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και επιστημονικό κόσμο της ομογένειας και της
Αυστραλίας, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της Τράπεζας του Σίδνεϊ Μίλτος
Μιχαλέας. Τη διοργάνωση υποστήριξαν
η γνωστή ομογενής ηθοποιός και συγγραφέας Μαίρη Κούστα και οι επιχειρηματίες Γ. Πέτσης και Γ. Γαβριηλίδης.

Κλιμάκιο επιστημόνων από την Ελλάδα, με επικεφαλής τον Γιώργο Πατούλη,
πρόεδρο του ΙΣΑ , της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, παρουσίασε τις δυνατότητες της Ελλάδας
στον τουρισμό υγείας και τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται για επενδύσεις.
Τονίστηκε ότι η Αυστραλία είναι μια
αγορά, στην οποία η χώρα μας μπορεί
να στοχεύσει με πολύ καλές προοπτικές.
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Μάλιστα στην αρχή του επόμενου έτους
θα ξεκινήσει η επεξεργασία Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου που πρόκειται
να υπογραφεί μεταξύ Ευρώπης και Αυστραλίας, με στόχο τη διευκόλυνση των
επενδυτικών διαδικασιών.
Στη σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας,
αναφέρθηκε η σύμβουλος Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ Κάτια Γκίκιζα.
Σύμφωνα με την κ. Γκίκιζα το επόμενο
χρονικό διάστημα το προξενείο θα εντάξει τον τουρισμό υγείας ως νέα κατηγορία
στην εκστρατεία ενημέρωσης των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Αυστραλίας.
Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η ελληνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας για
να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά
του τουρισμού υγείας .Το αναπτυξιακό
σοκ που έχει ανάγκη η Ελλάδα μπορεί
να προέλθει μόνο από την ενίσχυση της
εξωστρέφειας και την προσέλκυση νέων
επενδύσεων, σε τομείς που διαθέτουν
υψηλή προστιθέμενη αξία όπως ο τουρισμός υγείας».
Στην ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο
πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Σίδνεϊ

Γιάννης Κομινός, ο οποίος επεσήμανε
ότι ενώ υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον,
η γραφειοκρατία είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
Στο υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών στην
Ελλάδα καθώς και στις προοπτικές συνεργασίας, με τα μέλη της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της
Αυστραλίας αναφέρθηκαν οι κάτωθι:
Κωνσταντίνος Δίμτσας, Γενικός Διευθυντής «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».
Κωνσταντίνος Πάντος, Αντιπρόεδρος
Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας ,Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας
Αναπαραγωγικής Ιατρικής.
Νικόλαος Σ. Κουβελάς, αναπλ. καθηγητής Οδοντιατρικής, πρόεδρος Ομίλου
Οδοντιατρικού Τουρισμού Αθηνών,
πρόεδρος EURODENTICA.
Σωτήρης Τσιούμας, , ΟφθαλμολόγοςΟφθαλμοπλαστικός, πρόεδρος Ελληνικής Αισθητικής και μη Επεμβατικής Χειρουργικής, Συμβασιούχος Καθηγητής
αισθητικής ιατρικής του πανεπιστημίου
Camerino Ιταλίας.
-Σταύρος Τομπρής MD, PhD, DDS, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός χειρούργος, Διευθυντής κλινικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμματέας
I.H.T.C., Founder & CEO of Vitabooking.
com.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Ενημέρωση των Γιατρών

17

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ανάγκη διαμόρφωσης
μίας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής,
για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας,
τονίστηκε από έγκριτους ομιλητές,
στο πλαίσιο Ημερίδας
που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ

Η

ανάγκη διαμόρφωσης μίας
ολοκληρωμένης
εθνικής
στρατηγικής, για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας που θα
συμβάλλει στην τόνωση της εθνικής
οικονομίας και θα λειτουργήσει ως
εφαλτήριο ,για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών ,τονίστηκε από έγκριτους
ομιλητές, στο πλαίσιο της Ημερίδας
,με θέμα «Ιατρικός Τουρισμός & Το-
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πική Αυτοδιοίκηση», που πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, τη
Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, στην Αθήνα.
Η ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση,
διοργανώθηκε από το Διεθνή και
τον Ελληνικό Σύνδεσμο Τουρισμού
Υγείας και το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο
του «Money show».
Οι έγκριτοι ομιλητές παρουσίασαν,

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα
των σημαντικών δράσεων, για τον
Τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα, που
πραγματοποιήθηκαν, τον τελευταίο
χρόνο, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την
Αυστραλία, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ.
Οι μεγαλύτερες αγορές
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά εξερχόμενου ιατρικού
τουρισμού στον κόσμο, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο ταξίδια
υγείας/ ευεξίας και ακολουθούν οι
ΗΠΑ και οι ασιατικές αγορές (Ν. ΚοΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ρέα, Κίνα και Ιαπωνία ). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ρωσία βρίσκεται στη
δεύτερη θέση, και στη συνέχεια η
Γαλλία και η Ιταλία.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν επίσης, στην έκθεση του World Travel
Monitor -που διεξήχθη από την IPK
International, για λογαριασμό της
έκθεσης ITB Berlin-, από την οποία
προέκυψε ότι το 70% των διεθνών
ταξιδιών στο εξωτερικό που εντάσσονται στην κατηγορία τουρισμού
υγείας έχουν ως βασικό κίνητρο την
ευεξία .Το υπόλοιπο 30%, αφορούσε
ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για

ιατρικούς λόγους (θεραπεία, αποτοξίνωση σε νοσοκομείο και νοσηλεία
σε κλινικές).
Ο Γ. Πατούλης ,πρόεδρος του ΙΣΑ,
της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς Κέντρου
Τουρισμού Υγείας, αναφέρθηκε στα
συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει
η χώρα μας, για να καταστεί προορισμός Τουρισμού Υγείας, ωστόσο
υπογράμμισε πως η απουσία εθνικής στρατηγικής έχει ως αποτέλεσμα
ελάχιστες νοσοκομειακές μονάδες
να είναι σήμερα διεθνώς πιστοποιημένες, όταν την ίδια στιγμή στην
Τουρκία είναι περισσότερες από 40,
Ενημέρωση των Γιατρών
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στην Ιταλία 20 και στην Ταϊλάνδη
γύρω στις 15. Πρόσθεσε δε, ότι ελάχιστα είναι τα ελληνικά νοσοκομεία
που έχουν προχωρήσει σε συμφωνίες, με κορυφαία διεθνή νοσοκομειακά ιδρύματα, τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν το διεθνές προφίλ της χώρας.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης ,τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική ανάπτυξης, του τομέα του Ιατρικού Τουρισμού, αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστεί, η δημιουργία ενός νέου
κλάδου που θα συμβάλει καθοριστικά στην εθνική οικονομία. Η χώρα
μας, χάρη στο βιοκλίμα της, στο άριστο επιστημονικό δυναμικό της που
πλαισιώνει τις σύγχρονες υποδομές
υγείας, το συγκριτικά χαμηλό κόστος
των υπηρεσιών και την πληθώρα
των ιαματικών της πηγών ,με ποιότητα υδάτων ανώτερη ακόμα και
από τα πιο φημισμένα κέντρα του
εξωτερικού, διαθέτει όλα τα εχέγγυα
για να καταστεί κορυφαίος προορισμός Τουρισμού Υγείας. Ωστόσο,
στερείται εθνικής στρατηγικής και
για το λόγο αυτό επιβάλλεται συνένωση, των δυνάμεων και ανάληψη
πρωτοβουλιών, τόσο από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, όσο και από τους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς
φορείς».
Στην ημερίδα χαιρετισμό απεύθυνε
ο Γιώργος Τζιάλλας, Γεν. Γραμματέας.
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού.
Ενδιαφέρουσες ομιλίες πραγματοποίησαν οι κάτωθι:
Γιάννης Καραγιάννης, πρόεδρος
του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας, Δήμαρχος Λαγκαδά
και Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ: “Συνεργασία μονάδων Υγείας με Λουτροπόλεις»
Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής Δερματολογίας - πρόεδρος
Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής - πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής & Συμπληρωματι-
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κής Ιατρικής: «Ιαματική Ιατρική και
προοπτικές για την Ανάπτυξη του
Τουρισμού Υγείας»
Κωνσταντίνος Πάντος, Dr Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Αντιπρόεδρος
International Health Tourism Center
:«Τεχνητή Γονιμοποίηση, ένα ώριμο
προϊόν για τον Τουρισμό Υγείας»
Βαγγέλης Πάνου, Γενικός διευθυντής
ΚΕΔΕ :«Μοντέλο Τουρισμού Υγείας,
μοχλός ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης»
Πέτρος
Μαμαλάκης,
Γ.Γ.
International Health TourismCenter
(IHTC),CEO&Founder “Vitabooking”:
«O Κόμβος του Τουρισμού Υγείας
Vitabooking.com»
Σωτήρης
Παπασπυρόπουλος,Γενικός Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ:«Τουρισμός Υγείας και τα παράλληλα οφέλη των Δήμων»

Νικόλαος Σ. Κουβελάς, Επικ. Καθηγητής Οδοντιατρικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος
AthensDentalTourismCluster, CEO
Eurodentica:«Ποιοτική Οδοντιατρική. Ο μόνος τρόπος ανάπτυξης στον
οδοντιατρικό τουρισμό»
Ζαχαρίας Καπλανίδης ,Επιχειρηματίας - Οικονομολόγος - Γεν. Γραμματέας Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας:«Απαραίτητα βήματα
για την ολοκλήρωση του προϊόντος
του Τουρισμού Υγείας»
Παναγιώτης Κουτσίκος, Επιχειρηματίας - Πρόεδρος ΕΤΕΕ & ΕΒΕΒΕ Αντιπρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου
Τουρισμού Υγείας:«Συνεργασία στον
Ιατρικό Τουρισμό μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας - Βουλγαρίας»
Αθανάσιος Κατσίκης ,πρόεδροs Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Σύμφωνο συνεργασίας
με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών,
υπέγραψε ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Αυστραλίας

Σ

ύμφωνο συνεργασίας με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων
Ιατρών, υπέγραψε ο Ελληνικός
Ιατρικός Σύλλογος Αυστραλίας, συμμετέχοντας ενεργά στη γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας που οικοδομείται
μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων ανά
τον κόσμο.
Η υπογραφή του Συμφώνου έγινε στο
πλαίσιο του Συνεδρίου για τον Τουρισμό
Υγείας στην Ελλάδα που διοργάνωσαν
στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και το
Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών,
σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και τον Ελληνικό Ιατρικό
Σύλλογο Μελβούρνης, υπό την αιγίδα
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στις
25 και 26 Νοεμβρίου 2017.
Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων ΙαΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

τρών που αποτελεί πρωτοβουλία του
προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, αποτελεί
διεθνή κόμβο για τη διασύνδεση όλων
των Ελλήνων ιατρών ανά τον κόσμο με
κύριους στόχους, την ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και τη μετάδοση τεχνογνωσίας, τη
διευκόλυνσή τους στην ανεύρεση εργασίας, τη δημιουργία κινήτρων με στόχο
την επιστροφή τους και την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση στην Ελλάδα, την εθελοντική παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών από Έλληνες
ιατρούς σε περιστατικά που χρήζουν
άμεσης και αντικειμενικής ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον κόσμο, τη καθιέρωση και απονομή Βραβείων Αριστείας
για τους Έλληνες Ιατρούς με διεθνώς
αναγνωρισμένη δράση κ.α
Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας
που υπέγραψε με τον Ελληνικό Ιατρικό

Σύλλογο Αυστραλίας ο οποίος αριθμεί
600 μέλη, προβλέπεται μεταξύ άλλων,
η ανταλλαγή φοιτητών Ιατρικής στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των δύο χωρών
και η συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά
προγράμματα.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του
ΙΣΑ και του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Ο μεγάλος αριθμός των Ελλήνων ιατρών συνθέτουν ένα επιστημονικό δυναμικό υψηλής ποιότητας, με αναγνωρισμένες διεθνώς περγαμηνές και ικανότητες, με τεράστια εμπειρία και μεγάλη
κοινωνική προσφορά. Αυτό το αξιόλογο
δυναμικό είναι διασκορπισμένο σε όλα
τα σημεία της υφηλίου και αποτελούν
τον καλύτερο πρεσβευτή της Ελλάδος.
Θέλουμε να αναδείξουμε την ιατρική
επιστήμη και τον Έλληνα ιατρό ως ένα
από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Ενημέρωση των Γιατρών
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νέας Ελλάδας που πρέπει να δημιουργήσουμε».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Αυστραλίας,
Μαρίνης Πιρπιρής δήλωσε τα εξής:
« Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς η ευκαιρία να συμβάλλουμε στη συνεχή ενημέρωση και στην εκπαίδευση Ελλήνων
Ιατρών, παγκοσμίως, προωθώντας έτσι
το πνεύμα της Ελληνικής επιστήμης. Ως
Έλληνες της διασποράς στη μεγαλύτερη

πόλη Ελληνόφωνων εκτός Ελλάδας, ευχόμαστε επιτυχία στην προσπάθεια για
την προώθηση του τουρισμού υγείας
στην Ελλάδα και δεσμευόμαστε για την
υποστήριξή μας».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου για τον τουρισμό υγείας παρουσιάστηκε από τον
Πέτρο Μαμαλάκη, Γενικό Γραμματέα του
Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας ένα
διαδικτυακό μαγκαζίνο το GREEKSNET
,που φιλοδοξεί να ενώσει τους Έλληνες

ανά τον κόσμο καθώς θα μπορούν να
διαβάσουν σημαντικά νέα από τη ομογένεια και την Ελλάδα, δράσεις για τον
τουρισμό υγείας και ελληνικές πρωτοπορίες στην επιστήμη.
Παράλληλα ανακοινώθηκε η διοργάνωση του 1ου συνεδρίου του Παγκόσμιου
Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών που θα γίνει στη Κω τον ερχόμενο Μάιο, σηματοδοτώντας προς κάθε κατεύθυνση την οικουμενικότητα της ελληνικής επιστήμης.

Συνέντευξη του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη
στην εφημερίδα «Παρασκήνιο» για τον Τουρισμό Υγείας

Τ

ις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στη
χώρα μας ανέπτυξε Πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στην εφημερίδα «Πα-

προϊόντος αλλά και στην επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου.
Με στόχο να καταστεί η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός στον τομέα του ια-

Γ. Πατούλης:
«Άσος για την Ελλάδα ο Τουρισμός Υγείας»
Υπό τη διοργάνωση του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Συνέδριο
για τον Τουρισμό Υγείας στις 25 και 26 Νοεμβρίου στη
Μελβούρνη
ρασκήνιο». Ειδικότερα ο κ. Πατούλης
επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως ο συγκεκριμένος τομέας μπορεί να συμβάλλει
αφενός στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας και αφετέρου στην ποιοτική βελτίωση του εγχώριου τουριστικού
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τρικού τουρισμού, τοπική αυτοδιοίκηση,
επιστημονική κοινότητα αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία γόνιμη συνεργασία,
αναφέρει, και σημειώνει πως σε αυτή
την προσπάθεια είναι πολύτιμη και η

συμβολή της ομογένειας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε στο σημαντικό συνέδριο που θα
πραγματοποιηθεί για τον ιατρικό τουρισμό σε συνεργασία του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ,
του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας,
την ερχόμενη εβδομάδα, 25-26 Νοεμβρίου στη Μελβούρνη, μία πόλη με την μεγαλύτερη ελληνική ομογένεια σε όλο τον
κόσμο. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν
Έλληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες,
μέλη της ελληνικής κυβέρνησης καθώς
και επιχειρηματίες ομογενείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
Καταλήγοντας ο κ. Πατούλης εστίασε
στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας στον τομέα αυτό όπως είναι το
χαμηλό κόστος υπηρεσιών καθώς και το
υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό. « Η χώρα μας αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τον Τουρισμό Υγείας»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Καινοτόμο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, για ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού πρόκειται να πραγματοποιήσουν
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Φιλανθρωπικός
Οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, σε 145 ενορίες

Κ

αινοτόμο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, για τις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού πρόκειται να πραγματοποιήσουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός
«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ,σε 145 ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Το πρόγραμμα που προβλέπει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, για
ανασφάλιστους και οικονομικά
αδύναμους πολίτες και θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή των εθελοντών του Ιατρείου Κοινωνικής
Αποστολής και σε συνεργασία με
τον Όμιλο Βιοϊατρική, ανακοινώθηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση
στο πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, παρουσία
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερωνύμου Β’. Όπως ανακοινώθηκε κλιμάκιο Εθελοντών του
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής
θα εξετάζουν ανασφάλιστους και
οικονομικά αδύναμους ενορίτες
,σε τακτά χρονικά διαστήματα και
θα χορηγείται ιατρικό σημείωμα
που θα παραπέμπει όποιον χρήζει
ανάγκης, σε προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις.
Στην εκδήλωση παρέστη και η
Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της
UNESCO και πρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, η οποία
αναφέρθηκε στην στήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στη
μεγάλη εκστρατεία που διενεργεί
ο Σύλλογος ,για την αύξηση των
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

δοτών μυελού των οστών.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στην
ομιλία του επισήμανε: “Από την
πρώτη στιγμή που η κοινωνία μας
βρέθηκε μέσα στην ύφεση και
την κρίση ο στόχος μας ήταν να
μην μείνει κανένας συνάνθρωπός
μας χωρίς φαγητό, χωρίς ρούχο,
χωρίς στέγη, χωρίς φάρμακο και
χωρίς γιατρό. Αναπτύξαμε δομές
και προγράμματα πάνω σε αυτόν
τον άξονα. Η συνεργασία όλων
των καλοπροαίρετων δυνάμεων
δεν είναι δυνητική επιλογή, αλλά
είναι μονόδρομος. Συγχαίρω την
“ΑΠΟΣΤΟΛΗ”, τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών, προσωπικά τον πρόεδρο
του Γ. Πατούλη και την “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ” που αποφάσισαν από κοινού
να βαδίσουν πάνω σε αυτόν τον
δρόμο της αλληλοστήριξης και συνεργασίας»
Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος
Πατούλης αναφέρθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο χαρακτηρίζοντας
τον πνευματικό ηγέτη της αγάπης
και της προσφοράς και μίλησε για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς ομάδες της Αθήνας τονίζοντας τα εξής:
«Η μεγάλη συμμαχία ανθρωπιάς
και αλληλεγγύης που δημιούργησαν ο ΙΣΑ και η ΑΠΟΣΤΟΛΗ έδωσε
ελπίδα και δύναμη στους απελπισμένους και στους αδύναμους
.Στόχος της προσπάθειάς μας είναι να διασφαλίσουμε όχι μόνο
την υγεία αλλά και την αξιοπρέπειa

των συνανθρώπων μας που χτυπήθηκαν από την οικονομική κρίση.
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
για να έχει ο κάθε συνάνθρωπός
μας ,τη φροντίδα και την αγάπη
που χρειάζεται. Όλοι μαζί μπορούμε να παλέψουμε για την ελπίδα
και την αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας και για ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας».
Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμ. Συμεών
Βολιώτης επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: «Οι ενορίες της Αρχιεπισκοπής μας, οι δομές μας όλες,
ιδιαίτερα αυτές που αναπτύσσονται σε υποβαθμισμένες και επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας, θα
στηρίξουν αυτήν την δυνατότητα
που θα δώσει ανακούφιση και βοήθεια σε συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη.”
O Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας
τόνισε τα εξής: «Συνεχίζουμε τη διεύρυνση του κοινωνικού μας έργου
με ισχυρές συμμαχίες στο χώρο της
υγείας, με γνώμονα την ενίσχυση
του αδύναμου συνανθρώπου μας.
Υποστηρίζουμε το αναφαίρετο δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση
στο πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου την υγεία. Στο σημείο αυτό
θα ήθελα να συγχαρώ όλους του
Εθελοντές Ιατρούς και το προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίες
του στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και να ευχαριστήσω τον
καθένα ξεχωριστά για το αδιάκοπο
έργο τους και την αξιέπαινη θυσιαστικής τους προσφορά».
Ενημέρωση των Γιατρών
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Ελπιδοφόρα μηνύματα από την Κίνα
για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας της Ελλάδας

Ο

ι ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας της Ελλάδας στην Κίνα
ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποίησε στο Πεκίνο ,ο Γ. Πατούλης πρόεδρος του ΙΣΑ,
της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς Κέντρου
Τουρισμού Υγείας, με εκπρόσωπους
του πολιτικού και επιστημονικού κόσμου και της επιχειρηματικής κοινότητας της Κίνας.
Ο κ. Πατούλης παρουσίασε τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της
χώρας μας, στον τομέα του τουρισμού υγείας και προέβη σε υπογραφή Συμφωνιών Συνεργασίας , με εκπροσώπους του επιστημονικού και
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γηριατρικό τουρισμό και στον τουρισμό
υγείας και ευεξίας. «Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Η Ελλάδα
μπορεί να γίνει σημαντικός παίκτης
του τουρισμού υγείας, στην αγορά
της Κίνας. Έγιναν σημαντικές επαφές
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που επιβεβαίωσαν το ισχυρό ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Πρέπει να
επισημανθεί ότι το 24% του πληθυ-

σμού της Κίνας είναι άτομα τρίτης
ηλικίας που ταξιδεύουν και ενδιαφέρονται για τον τουρισμό υγείας. Μά-

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης συμμετείχε
σε ευρεία σύσκεψη στο Πεκίνο και υπέγραψε Συμφωνίες
Συνεργασίας με παράγοντες του επιστημονικού και
επιχειρηματικού κόσμου της Κίνας.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
λιστα στο Πεκίνο, ο αριθμός αυτής
της ομάδας του πληθυσμού ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια», επισήμανε
ο κ. Πατούλης.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα υγειονομικά και ασφαλιστικά συστήματα
των δύο χωρών ενώ συζητήθηκαν
τρόποι υγειονομικής κάλυψης των
Κινέζων τουριστών. Αποφασίσθηκε
η δημιουργία ειδικής Επιτροπής που
θα επεξεργαστεί το πλαίσιο της πε-

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ραιτέρω συνεργασίας, μεταξύ των
φορέων των δύο χωρών.
Μετά το πέρας της σύσκεψης, υπεγράφη Συμφωνία Συνεργασίας ,με
την πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών
Γιατρών Κίνας κυρία Han Lu, παρουσία επιχειρηματικών και οικονομικών παραγόντων της Κίνας.
Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Κίνας

κ. Liuqian. Συζητήθηκαν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος που αφορούσαν τα υγειονομικά συστήματα
των δύο χωρών και υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της
Κινεζικής παραδοσιακής ιατρικής
στη χώρα μας, την ανταλλαγή φοιτητών και τη διευκόλυνση των ελλήνων επιστημόνων.

Ενημέρωση των Γιατρών
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Σειρά επαφών του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη
με αυτοδιοικητικούς και επιστημονικούς φορείς
στη Σανγκάη

Γ. Πατούλης: «Με όχημα την Αυτοδιοίκηση, θα εργαστούμε
από κοινού για τη διεύρυνση των προοπτικών συνεργασίας
των δύο χωρών για την ισχυροποίηση των τοπικών
κοινωνιών»
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης στο
πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Σανγκάη με αφορμή τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Παγκόσμιου Συμβουλίου UCLG, πραγματοποίησε σειρά εποικοδομητικών
επαφών με εκπροσώπους αυτοδιοικητικών και επιστημονικών φορέων.
Συγκεκριμένα ο κ. Πατούλης, συνοδευόμενος από το γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Σανγκάη Β. Ξηρό συναντήθηκε
με τον Αντιδήμαρχο Σανγκάης, αρμόδιο
για τις διεθνείς σχέσεις, Fan Yyfei.
Κατά τη συζήτηση έγινε ευρεία αναφορά
στις ιστορικές καταβολές και στους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης που ενώνουν τον ελληνικό με τον κινεζικό λαό.
Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκαν οι τρόποι περαιτέρω συνεργασίας της ΚΕΔΕ με
αυτοδιοικητικούς φορείς της Κίνας και
κυρίως η προοπτική αδελφοποίησης ελληνικών πόλεων με πόλεις της Κίνας, με
στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ των δύο
χωρών.
Παράλληλα στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι συνέργειες που
μπορούν να δρομολογηθούν από κοι-
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νού, σε τομείς όπως ο πολιτισμός και ο
τουρισμός, προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών. Ειδικότερα με αφορμή τη
διοργάνωση της παγκόσμιας έκθεση εισαγωγών πολιτισμού που θα γίνει στη
Σανγκάη το Νοέμβριο του 2018, εξετάστηκε η δυνατότητα συμμετοχής της Ελλάδας για την προβολή του τουριστικού
της προϊόντος, σε μία μεγάλη αγορά, μία
πρόταση που έτυχε θερμής ανταπόκρισης από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ.
Ακολούθως ο κ. Πατούλης συναντήθηκε και με τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού
Συλλόγου Σανγκάης Zhao Dandan. Η
συζήτηση εστιάστηκε στην ανταλλαγή
ιατρικού προσωπικού μεταξύ των δύο
χωρών, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω γνωστές στη χώρα μας αλλά και
να εκπαιδευθούν οι Έλληνες ιατροί σε
παραδοσιακές μεθόδους ιατρικής της
Κίνας, όπως είναι ο βελονισμός.
Παράλληλα συζητήθηκαν θέματα που
σχετίζονται με την ασφάλιση της υγείας
των τουριστών επισκεπτών στη χώρα μας
και θέματα που αφορούν στον τουρισμό
υγείας όπως η αναπαραγωγική ιατρικήεξωσωματική γονιμοποίηση- όπου θα εξεταστούν περαιτέρω τρόποι συνεργασίας.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε τα εξής:
Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις πολύ χρήσιμες
συναντήσεις που είχα εδώ στην Σανγκάη, καθώς είχα την ευκαιρία να συζητήσω με εκπροσώπους σημαντικών
φορέων της Αυτοδιοίκησης αλλά και του
επιστημονικού κόσμου, για σημαντικά
θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της χώρας μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για
την πολύτιμη συνεργασία και τα όσα
προσφέρει στη χώρα μας τον γενικό
πρόξενο της Ελλάδας στη Σανγκάη Β.
Ξηρό.
Ελλάδα και Κίνα παραδοσιακά έχουν
πολύ καλές σχέσεις σε οικονομικό, πολιτιστικό και διπλωματικό επίπεδο, οι
οποίες έχουν αντέξει στο χρόνο και
έχουν αποφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα για τη χώρα μας.
Η βούληση της Κίνας, μίας από τις μεγαλύτερες κρατικές δυνάμεις στον κόσμο,
να στηρίζει την Ελλάδα και να επιδιώκει
επενδύσεις στη χώρα μας με αναπτυξιακό πρόσημο, χαίρει της αποδοχής και
της εκτίμησης του Ελληνικού λαού.
Με όχημα την Αυτοδιοίκηση, θα εργαστούμε από κοινού για τη διεύρυνση
των προοπτικών συνεργασίας των δύο
χωρών σε τομείς όπως η οικονομική
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ο
τουρισμός υγείας, ο πολιτισμός αλλά
και οι επενδύσεις. Με αυτό τον τρόπο
εκπέμπουμε μηνύματα αισιοδοξίας και
ελπίδας ότι η Ελλάδα θα βγει από το
σκοτεινό τούνελ της κρίσης και θα μπει
σε τροχιά εθνικής ανασυγκρότησης.
Σε λίγες ώρες θα επισκεφθούμε την
πόλη Hangzhou προκειμένου να συμμετάσχουμε σε ένα διήμερο αυτοδιοικητικό συνέδριο, με παγκόσμια συμμετοχή,
όπου στο επίκεντρο θα βρεθούν οι έξυπνες πόλεις. Όλοι μαζί από κοινού θα
ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές για
το πώς, μέσω της Αυτοδιοίκησης, μπορούμε, επενδύοντας σε πρωτοποριακά
μέσα όπως η αειφόρος ανάπτυξη, να διευρύνουμε την αναπτυξιακή προοπτική
των τοπικών μας κοινωνιών».

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Δυναμικό παρόν του ΙΣΑ στο τηλεμαραθώνιο αγάπης της
UNICEF για τον εμβολιασμό των παιδιών στην Ελλάδα και
στον κόσμο
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στηρίζει
την προσπάθεια της UNICEF, για τον εμβολιασμό παιδιών ευπαθών κοινωνικών
ομάδων στη χώρα μας.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης συμμετείχε στη διοργάνωση του
«Τηλεμαραθώνιου Αγάπης» ,από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, στο
πλαίσιο της οποίας επισήμανε ότι ο ΙΣΑ
και η ΚΕΔΕ θα συμβάλουν οικονομικά
στην προσπάθεια της UNICEF.
Ειδικότερα ο Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Η UNICEF επιτελεί ένα σημαντικό έργο
σε μια κρίσιμη περίοδο. Η αποστολή της
είναι ακόμα ποιο ουσιαστική, λόγω της
αντιεμβολιαστικής τάσης που επικρατεί. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να
εξασφαλίσουμε τα αναγκαία εμβόλια.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας πάνω από 1 εκατομμύριο
παιδιά σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν
να χάσουν τις ζωές τους καθώς δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Αυτή η μεγάλη
αλυσίδα αλληλεγγύης θα πρέπει να γίνει
ακόμα μεγαλύτερη για να εξαλειφτούν

οι κίνδυνοι για τη ζωή τους .Σε μια εποχή
που αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών και
ανασφάλιστων οικογενειών, πρέπει όλοι
να συμβάλουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε στην αναχαίτιση της φτώχειας
και στη διεύρυνση της ομπρέλας αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής».
Ενημέρωση των Γιατρών
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O ΙΣΑ στηρίζει την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΟΕΝΓΕ , την Τετάρτη
31 Ιανουαρίου 2018 και καλεί τα μέλη του σε μαζική συμμετοχή

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στηρίζει την 24ωρη πανελλαδική
απεργία που έχει προκηρύξει η
Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδας, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και καλεί τα μέλη του σε μαζική
συμμετοχή.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους , σε εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες και στηρίζουν
με αυταπάρνηση το Δημόσιο Σύστημα
Υγείας που καταρρέει από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Ωστόσο η πολιτεία τους έχει οδηγήσει στην

οικονομική εξαθλίωση, με αποτέλεσμα
πλέον να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν
στις βιοτικές ανάγκες των οικογενειών
τους.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Οι ανοχές και οι αντοχές του ιατρικού
κόσμου έχουν πλέον εξαντληθεί. Οι νοσοκομειακοί γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να στηρίξουν το
Εθνικό Σύστημα Υγείας που καταρρέει. Οι
ελλείψεις σε προσωπικό είναι τραγικές.
Οι περισσότερες κλινικές, ειδικά στην περιφέρεια υπολειτουργούν χωρίς βασικές

ειδικότητες ενώ παραμένουν κλειστά τα
κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που θα έσωζαν ζωές. ΤΟ ΕΣΥ δεν
αντέχει να χάσει καμία θέση εργασίας.
Καλούμε το υπουργείο Υγείας, να καλύψει όλα τα κενά, με μαζικές προσλήψεις
γιατρών και να διασφαλίσει τις θέσεις των
επικουρικών γιατρών που στηρίζουν το
σύστημα».
Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν
μαζικά, στην πανελλαδική απεργία της
ΟΕΝΓΕ Τετάρτη 31/01/18 και στην συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την ίδια
μέρα στις 12 το μεσημέρι.

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει το καταστροφικό
νομοσχέδιο, για το «χρόνο εργασίας» των νοσοκομειακών γιατρών
και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει το καταστροφικό νομοσχέδιο, για το «χρόνο εργασίας»
των νοσοκομειακών γιατρών που επιχειρεί να επιβάλει με πρωτοφανείς αντιδημοκρατικές διαδικασίες, το υπουργείο
Υγείας.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας που αμείβεται με παχυλούς μισθούς
νομοθετεί καθεστώς εργασιακής αιχμαλωσίας και συνθήκες «γαλέρας» για τους
γιατρούς του ΕΣΥ ενώ τους οδηγεί στην
οικονομική εξαθλίωση.
Επιπρόσθετα δίνει τη χαριστική βολή
στα δημόσια νοσοκομεία που καταρρέ-

ουν οδηγώντας σε διάλυση τμήματα και
κλινικές που αντιμετωπίζουν ήδη πολύ
σοβαρά προβλήματα.
Καταγγέλλουμε τις πραξικοπηματικές
διαδικασίες με τις οποίες επιχειρεί το
υπουργείο Υγείας να περάσει το νομοσχέδιο αφού δεν μεσολαβεί ούτε καν
24ωρο για την πρόσκληση φορέων στην
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε τα εξής:
«Το αξιόμαχο προσωπικό των δημόσιων
νοσοκομείων δίνει μάχη για να κρατήσει
όρθια τα νοσοκομεία που καταρρέουν
από την υποχρηματοδότηση. Η πολιτι-

κή ηγεσία του υπουργείου Υγείας δίνει
τη χαριστική βολή στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας αντιμετωπίζοντας με πρωτοφανή
απαξίωση και έλλειψη σεβασμού το ιατρικό προσωπικό. Επιχειρεί απολυταρχικά
και αντιδημοκρατικά να νομοθετήσει ένα
έκτρωμα που θα οδηγήσει σε περαιτέρω
κατάρρευση τα δημόσια νοσοκομεία και
θα οδηγήσει στην οικονομική εξαθλίωση
τους γιατρούς. Θα δώσουμε μάχη να αποτρέψουμε τα καταστροφικά αυτά σχέδια».
Ο ΙΣΑ εκφράζει τη συμπαράστασή του
στους νοσοκομειακούς γιατρούς και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις της ΕΙΝΑΠ.

O ΙΣΑ κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη την απόφαση συμψηφισμού
των οφειλών του ΕΟΠΥΥ με το rebate και clawback χωρίς παράλληλα να
έχουν πληρωθεί τα ληξιπρόθεσμα ετών 2010-2012

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκανε
καταγγελία στο Συνήγορο του Πολίτη, για την αιφνιδιαστική απόφαση του ΕΟΠΥΥ που αφορά το συμψηφισμό
των οφειλών του Φορέα, με το ποσό rebate
και clawback που οφείλει ο κάθε πάροχος
για τα έτη 2013 και εφεξής, χωρίς ωστόσο
ο Φορέας να έχει προβεί σε ολική αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών του.
Τα ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ
έχουν αφήσει μεγάλα ποσά ληξιπρόθεσμα
προς τους ιατρούς, για τα οποία φέρει την
αποκλειστική ευθύνη ο ΕΟΠΥΥ ως καθολικός διάδοχος. Οφείλει λοιπόν πρώτα

28 Ενημέρωση των Γιατρών

να προβεί σε ολική αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων και αφού αποπληρωθούν
πλήρως τα ληξιπρόθεσμα να ξεκινήσει η
καταβολή 120 δόσεων όπως ισχύει και για
τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου.
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι ιατροί
καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό
του clawback για τα έτη 2013-2015, με
υποκοστολογημένο τιμοκατάλογο κατά
70%, το οποίο εφαρμόζεται από το 2016.
Επιπρόσθετα η προθεσμία των τριών ημερών που έδωσε ο Φορέας είναι ασφυκτική
ειδικά για τα μικρά εργαστήρια και πολυϊατρεία ενώ καθιστά οποιαδήποτε προσπά-

θεια ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων
που αναρτήθηκαν πρακτικά αδύνατη.
Τέλος ουδεμία απάντηση έχει δώσει ο
ΕΟΠΥΥ στην επανειλημμένη ερώτηση
του ΙΣΑ για το ποιες θα είναι οι συνέπειες
απόρριψης της προτάσεως συμβιβασμού
για τους ιατρούς.
Ο ΙΣΑ ζητά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς αυτή η απόφαση οδηγεί αυτονόητα στον αφανισμό
των ιατρών καθότι αδυνατούν πλέον να
ανταπεξέλθουν ενόψει των οφειλών του
ΕΟΠΥΥ και της φορολογικής και ασφαλιστικής λαίλαπας.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι.Σ.Α.
Τρίτη 10 Οκτωβρίου 7-10 μ.μ.
UPDATE IN……Μαιευτική και Γυναικολογία
Υπεύθυνος Οργάνωσης Η. Φερέτης
Πρώτη Συνεδρία 7.00- 7.54
ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Συντονιστής
Ν. Παπαντωνίου Καθηγητής ΕΚΠΑ
1. Γ. Δεκαβαλάς
Καθηγητής Παν. Πατρών
Update στον έλεγχο πρώτου Τριμήνου
2. Γ. Δασκαλάκης
Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρόβλεψη και πρόληψη του πρόωρου τοκετού σε μονήρεις κυήσεις
3. Θ. Στέφος
Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
Πρόβλεψη και διαχείριση του πρόωρου
τοκετού σε πολύδυμες κυήσεις
4. Ε. Αναστασάκης
Επ. Γυν. Κλιν. ΝΝΑ (Μ. Γαία-Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών)
Πρόβλεψη και πρόληψη προεκλαμψίας.
5. Α. Αθανασιάδης
Καθηγητής ΑΠΘ
Μη Επεμβατικός προγεννητικός Έλεγχος
(NIPT-Συμβουλευτική)
6. Σ. Σηφάκης
τ. Διευθυντής ΕΣΥ (Μ. Μητέρα-Ηράκλειο
Κρήτης)
Σύνδρομο Εμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης,
σύγχρονη αντιμετώπιση
Δεύτερη Συνεδρία 7.54 - 8.30
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
1. Δ. Λουτράδης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Διατήρηση της Γονιμότητας σε ασθενείς με
καρκίνο

2. Ν. Παπαριστείδης
Συντ. Διευθυντής Γ.Ν. ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Κριτήρια Υπογονιμότητας
3. Κ. Πάντος
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Γένεσις
Πρωτοποριακή χρήση του PRP στην γυναικολογία
4. Β. Ταρλατζής
Καθηγητής ΑΠΘ
Εκτίμηση του ωοθηκικού δυναμικού και
αντιμετώπιση της πτωχής ωοθηκικής απάντησης
5. Μ. Μαστρομηνάς
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Γένεσις
NGS: Next Generation Sequencing για τον
προγεννητικό έλεγχο των εμβρύων
6. Ν. Βλάχος
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Διαχείριση της υπογονιμότητας στην κλιμακτήριο.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΣΑ
Κου Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ
Τρίτη Συνεδρία 8.30 – 9.06
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Συντονιστής
Γ. Βλάχος Καθηγητής ΕΚΠΑ
1. Ν. Θωμάκος
Επ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας &
Γυναικολογικής Ογκολογίας Παν. Αθηνών
Η θέση της ριζικής τραχηλεκτομίας σήμερα

2. Α. Δαπόντε
Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου
3. Θ. Λιακάκος
Επιμ. Γυν. Κλ. ΝΝΑ (Μαιευτήριο ΙΑΣΩ)
Γονιμότητα και κύηση σε ασθενείς με
BRCA+
4. Α. Σιούτας
Ιδιώτης Θεσσαλονίκη (Διαβαλκανικό κέντρο)
Η ρομποτική αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου
Τέταρτη Συνεδρία 9.06 – 9.51
ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Συντονιστής Χ. Χρέλιας Αν. Καθηγητής
ΕΚΠΑ
1. Σ. Αθανασίου:
Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρόπτωση πυελικών οργάνων ,ελάχιστες
επεμβατικές τεχνικές
2. Ι. Χατζηπαπάς
Διευθυντής Γ.Ν. Αλεξάνδρας
Φορητότητα στην Ενδοσκόπηση
3. Θ. Γρηγοριάδης
Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Η νεότερη αντιμετώπιση αντιμετώπιση της
ακράτειας με την χρήση ταινιών
4. Ο. Κούκουρα
Επιμ. Β Π.Γ.Ν. Λάρισας
Σύνδρομο επώδυνης ουροδόχου κύστεως
5. Π. Χειρίδης
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Η Ρομποτική στην Ουρογυναικολογία

Απόφαση του ΙΣΑ για στήριξη των επαγγελματικών ενώσεων των εργαστηριακών γιατρών

Τ

ο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κατά την συνεδρίαση του στις
16.11.2017, με ομόφωνη απόφασή
του ενέκρινε το αίτημα της Πανελλήνιας
Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστηριακών
Γιατρών Βιοπαθολόγων-ΚυτταρολόγωνΠαθολογοανατόμων (ΠΕΕΒΙ) για οικονομική στήριξη, προκειμένου να είναι σε
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

θέση να συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα ενώπιον του ΣτΕ αναφορικά με την
αίτηση ακύρωσης κατά της Υπουργικής
Απόφασης για την υπό κοστολόγηση των
τιμών του 2016.
Επίσης κατά την ως άνω Συνεδρίαση εγκρίθηκε και το αίτημα της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων Ελλάδας να

στηρίξει ο ΙΣΑ τις όποιες ένδικες ενέργειες
κατά της απόφασης του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τον συμψηφισμό των δαπανών.
Ο ΙΣΑ στέκεται πάντα αρωγός στις προσπάθειες τόσο των ιατρών-μελών του,
όσο και των Επαγγελματικών Ενώσεων με
αίτημα την δικαίωση των μελών τους και
την προάσπιση των συμφερόντων τους.
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Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του κοινού
από την χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή

Τ

ην ανάγκη να υπάρξει νομοθετική
ρύθμιση για την προστασία του κοινού από τη χορήγηση φαρμάκων
χωρίς ιατρική συνταγή και την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών τόνισε ο πρόεδρος
του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στο
πλαίσιο ευρείας σύσκεψης για το θέμα
που συγκάλεσε ο πρόεδρος τους ΚΕΕΛΠΝΟ Θ. Ροζενμπεργκ, με τη συμμετοχή
εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπροσώπων Φορέων.
Κοινός τόπος ήταν η ανάγκη να γίνουν
στοχευμένες ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
και των επαγγελματιών υγείας για τις επι-

πτώσεις της άσκοπης κατανάλωσης των
αντιβιοτικών που οδηγεί στην εμφάνιση
ανθεκτικών μικροβίων.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε στη μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης για το θέμα
που πραγματοποιεί εδώ και ένα χρόνο η
ΚΕΔΕ και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων σε συνεργασία με επίλεκτα μέλη
της επιστημονικής κοινότητας.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Το θέμα της κατάχρησης αντιβιοτικών
και της χορήγησης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή είναι ένα κρίσιμο ζήτημα,
για το οποίο μάλιστα ο ΙΣΑ προσέφυγε
πρόσφατα στον εισαγγελέα ζητώντας

την παρέμβαση του για την προστασία
της δημόσιας υγείας. Η χώρα μας κατέχει πολύ υψηλά ποσοστά στην εμφάνιση
ανθεκτικών μικροβίων τα οποία συχνά
αποβαίνουν μοιραία για τους ασθενείς.
Θεωρούμε πολύ σημαντικό μα υπάρξει
συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τους κινδύνους που
εγκυμονεί η κατάχρηση αντιβιοτικών.
Επίσης ζητούμε να υπάρξει νομοθετική
ρύθμιση για τη χορήγηση φαρμάκων
χωρίς συνταγή ιατρού όπως γίνεται στις
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης όπου το
πλαίσιο είναι αυστηρό και αποτρέπει
αυτά τα φαινόμενα»

Την άμεση απόσυρση της απαξιωτικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος
για τη σύμβαση των οικογενειακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ,
ζήτησε το ΔΣ του ΙΣΑ, από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σ. Μπερσίμη
Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να απέχουν από την υπογραφή των νέων συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

Τ

ην άμεση απόσυρση της απαξιωτικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για
τη σύμβαση των οικογενειακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, ζήτησε το ΔΣ του ΙΣΑ,
από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη
Μπερσίμη ,ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, διευκρίνισε ότι
οι όροι εργασίας και οι οικονομικές απολαβές που προβλέπονται στη σύμβαση,
προσδιορίζονται επακριβώς από τη σχετική υπουργική απόφαση , η οποία δεν
αφήνει περιθώριο ευελιξίας στο Φορέα.
(για τις απαντήσεις του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ πατήστε ΕΔΩ)
Το ΔΣ του ΙΣΑ διευκρίνισε ότι εμμένει στην απόφασή του σύμφωνα με την

οποία, οι παρούσες συμβάσεις, με τις προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί είναι
απαξιωτικές ,για το ιατρικό λειτούργημα.
Στην ουσία απομένει ένα 10%-20% της
αμοιβής του γιατρού -που δεν ξεπερνά τα
500 ευρώ -,για να καλύψει τα λειτουργικά
του έξοδα.
Επιπρόσθετα είναι απαράδεκτο το γεγονός, ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι όροι
και οι προϋποθέσεις της σύμβασης και οι
γιατροί καλούνται να επιλέξουν ένα αδιευκρίνιστο πεδίο εργασίας.
Επίσης εγκλωβίζει τον ασθενή, στερώντας
του, το πρωταρχικό δημοκρατικό δικαίωμα της επιλογής του θεράποντα γιατρού
και εξαναγκάζοντάς τον να καλυφθεί από
ένα φθηνό ανεπαρκές και κατώτερης ποι-

ότητας σύστημα υγείας.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, σχολιάζοντας το θέμα τόνισε τα εξής:
«Οι όροι των συμβάσεων που καθορίζονται από την σχετική υπουργική απόφαση είναι κατάπτυστοι και αποτελούν
προσβολή για τον ιατρικό κόσμο. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας που έχει αποφασίσει τους
απαξιωτικούς και απαράδεκτους αυτούς
όρους, προσυπογράφοντας την επαγγελματική και οικονομική εξαθλίωση
των γιατρών να την αποσύρει εδώ και
τώρα. Καλούμε τον ιατρικό κόσμο να
γυρίσει την πλάτη και να μη συμμετέχει
στην προσπάθεια απαξίωσης και περαιτέρω φτωχοποίησής του».

Δημοσιεύτηκαν σήμερα οι οδηγίες προς τους παρόχους
ανοιχτής περίθαλψης για συμψηφισμό οφειλών 2012-15
με ανείσπρακτα ποσά από rebate-clawback 2013-15

Δ

ημοσιεύτηκαν σήμερα οι οδηγίες προς τους παρόχους ανοιχτής
περίθαλψης για συμψηφισμό
οφειλών 2012-15 με ανείσπρακτα ποσά
από rebate-clawback 2013-2015. Πατήστε ΕΔΩ.
Ο ΙΣΑ ενημερώνει τα μέλη του ότι σε
περίπτωση που δε συμφωνούν με το
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ποσό οφειλής μπορούν να επιλέξουν
την ενέργεια « Προσέλευση σε αρμόδια
ΠΕ.ΔΙ για τακτοποίηση διαφοράς» και να
πατήσουν συνέχεια. Θα εμφανιστεί νέο
μήνυμα στο οποίο θα σας προτρέπει να
προσέλθετε το αργότερο μέχρι την 24η
Οκτωβρίου 2017 στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ.
Θα εκδοθεί και νεότερη ενημέρωση από

τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών όπου θα
αναφέρεται η σχετική περαιτέρω διαδικασία σε περίπτωση που κάποιο μέλος
μας διαφωνεί με το ποσό οφειλής, σε
κάθε περίπτωση όμως πρέπει να τονιστεί ότι καταληκτική ημερομηνία για την
κατάθεση ένστασης στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ
είναι η 24η Οκτωβρίου.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Στα εγκαίνια των νέων γραφείων
του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδας
«Ηπάρχω» ο Πρόεδρος του ΙΣΑ

Ο

Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης παραβρέθηκε στα εγκαίνια των νέων
γραφείων του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδας «Ηπάρχω»,
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την
Πρόεδρο του Σωματείου Χ. Θεοδωρίδου.
Τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του
Σωματείου πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος.
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης τόνισε τα
εξής:
«Η παρουσία μας σήμερα εδώ, ενισχύει το
μήνυμα ζωής και ελπίδας που πρέπει να
εκπέμψουμε δίνοντας το παράδειγμα στις
τοπικές μας κοινωνίες, και το έναυσμα για
περισσότερη ευαισθητοποίηση στο θέμα
των μεταμοσχεύσεων.
Θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρο του

Σωματείου Χ. Θεοδωρίδου για τις άοκνες
προσπάθειες που καταβάλλει για τη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων που δο-

Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΙΣΑ: «Εκπέμπουμε ισχυρό μήνυμα ελπίδας
και καλούμε τις τοπικές κοινωνίες να στηρίξουν τη δωρεά οργάνων,
την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού»
κιμάζονται αλλά και όλους όσοι με το έργο
τους, συμβάλουν ώστε να μετατραπεί ο
ανθρώπινος πόνος, σε ελπίδα ζωής.
«Σπίτια» όπως αυτό που εγκαινιάζουμε
σήμερα πρέπει όλοι να τα στηρίζουμε και
να τα ενισχύουμε. Με τη δωρεά οργάνων
δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία ζωής στους
έχοντες ανάγκη μεταμόσχευσης. Πρόκειται για την ύψιστη μορφή εθελοντικής
προσφοράς και αλτρουισμού. Μία πράξη
ανθρωπισμού και πολιτισμού από όλους

Επίσκεψη του Ι.Σ.Α. στον Ευαγγελισμό

Ο

Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γεώργιος Πατούλης,
συνοδευόμενος από τα μέλη του
Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου
κκ Ε. Μπιλιράκη, Αντιπρόεδρο, Α. Βασιλείου, Γενικό Γραμματέα και Φ. Πατσουράκο,
Ταμία επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι
στον Ευαγγελισμό την κ. Ν. ΓκουλάκηΜητσάκη, Διοικήτρια του Νοσοκομείου
και τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Χ. Πλιάτσικα.
Σκοπός της παραπάνω επίσκεψης ήταν η
ενημέρωση τους για τη χθεσινή επίθεση
εναντίον ιατρού από μέλη του Ρουβίκωνα.
Από πλευράς Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
τονίστηκε η ανάγκη κάθε ιατρός να αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια στο χώρο εργασίας του: «Οφείλουμε να προστατεύσουμε εκείνους που δίνουν τη μάχη από την
πρώτη γραμμή για την υγεία των πολιτών,
αλλά και να παρέχουμε τη δυνατότητα
στον πολίτη να υποβάλει κάθε παράπονο
ή καταγγελία του. Γι’ αυτό εξάλλου υπάρχουν τα πειθαρχικά συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων και του ΕΣΥ.», τόνισε ο κ.
Πατούλης.
Η κ. Διοικήτρια αναφέρθηκε στο τεράστιο
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μας, καθώς η δωρεά οργάνων αποτελεί τη
βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της μετα-

έργο που επιτελείται στο Νοσοκομείο
Ευαγγελισμός, το οποίο υποδέχεται κατά
μέσο όρο σε κάθε εφημερία περίπου 1600
περιστατικά, κατάσταση που αναμένεται
να ομαλοποιηθεί άμεσα με την λειτουργία
των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έλαβε τη
διαβεβαίωση ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα λάβει άμεσα μέτρα για την
περιφρούρηση της αξιοπρέπειας άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος και της
ασφάλειας στο χώρο του Νοσοκομείου.
Επιπλέον η κ. Διοικήτρια τόνισε ότι κάθε
καταγγελία που υποβάλεται στη Διοίκηση
του Νοσοκομείου εξετάζεται άμεσα και
ενδελεχώς, γεγονός που σε συνδυασμό
με την κατάρτιση της λίστας χειρουργείων υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας
τους τελευταίους μήνες, παρέχει εχέγγυα
παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε
όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις.
Συμφώνησαν ότι υπάρχουν θεσμοί, οι
οποίοι λειτουργούν και εξέφρασαν την
ελπίδα τέτοια περιστατικά να μην επαναληφθούν. Αποτελεί πάγια θέση του ΙΣΑ ότι
το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη.

μόσχευσης. Δυστυχώς η Ελλάδα σε αυτόν
τον τομέα είναι στη θέση του ουραγού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα απαιτείται ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών
φορέων αλλά και όλων των πολιτών.
Ας κάνουμε όλοι αυτό το «δώρο ζωής» σε
χιλιάδες ασθενείς συνανθρώπους μας, γεφυρώνοντας με μοναδικό τρόπο τη ζωή
με το θάνατο».

Ο ΙΣΑ στηρίζει την
κινητοποίηση της
ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ
στις 23 Νοέμβρη

Ο

ΙΣΑ στηρίζει την εξαγγελθείσα στάση εργασίας της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ την Πέμπτη
23/11/2017 για την διεκδίκηση των αιτημάτων τους για τους επικουρικούς και
καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν
σε αυτή

Ο ΙΣΑ στηρίζει
την κινητοποίηση
της ΕΙΝΑΠ στις 12
Ιανουαρίου

Ο

ΙΣΑ στηρίζει την εξαγγελθείσα
24ωρη απεργία της ΕΙΝΑΠ την
Παρασκευή 12/1/2018 για την
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που καταργεί το δικαίωμα της απεργίας στα
Πρωτοβάθμια Σωματεία και καλεί όλα
τα μέλη του να συμμετέχουν σε αυτή
Ενημέρωση των Γιατρών
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Την υποχρέωση της πολιτείας, να διασφαλίσει την πρόσβαση
των ασθενών στα φάρμακα που έχουν ανάγκη, τόνισε ο
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της παρουσίας
του, στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΦΕΕ
Tην υποχρέωση της πολιτείας ,να διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών
στα φάρμακα που έχουν ανάγκη και
στις νέες καινοτόμες θεραπείες, τόνισε ο
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ,στο πλαίσιο της παρουσίας του ,στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΦΕΕ, την
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, στην Αίγλη
Ζαππείου.
Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτο, το δικαίωμα του κάθε ασθενή
να επωφεληθεί από τις εξελίξεις της επιστήμης και κάλεσε το υπουργείο Υγεί-
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ας να κάνει τις αναγκαίες διαρθρωτικές
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις οι οποίες
καθυστερούν απελπιστικά, παρά το γεγονός ότι είναι ο μόνος ενδεδειγμένος
δρόμος για να περιοριστούν οι δαπάνες.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης επισήμανε τα
εξής:
«Ο ιατρικός κόσμος έχει αποδείξει ότι
συνεργάζεται και στηρίζει κάθε προσπάθεια, για πραγματική εξυγίανση του συστήματος και εξοικονόμηση χρημάτων,
μέσα από τις απαραίτητες διαθρωτικές
αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που

έχει ανάγκη το σύστημα. Σε καμία όμως
περίπτωση, η εξοικονόμηση των χρημάτων ,δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος
της υγείας και της ζωής των ασθενών.
Είναι σαφές ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη δεν επαρκεί για να καλύψει
τις ανάγκες των ασθενών στη χώρα μας.
Η ανθρωποκτόνα πολιτική που ακολουθείται, με τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της υγείας, έχει καταντήσει τον
έλληνα, ασθενή δεύτερης κατηγορίας
στην Ευρώπη που δεν έχει πρόσβαση
στις καινοτόμες θεραπείες.»

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΙΣΑ, παρουσία των μελών του ΔΣ και
των εργαζομένων
Σε εορταστική ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας του ΙΣΑ, παρουσία των μελών του
ΔΣ και των εργαζομένων ,στα γραφεία
του ΙΣΑ ,την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.
Ο πρόεδρος Γ. Πατούλης και τα μέλη του
ΔΣ, ευχαρίστησαν τους εργαζόμενους
για την προσπάθεια που καταβάλλουν
,για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλό-

γου και για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ιατρών της Αθήνας.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ,επισήμανε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίες, σε όλες τις κρίσιμες περιόδους της
Ελλάδας ,σε μια ιστορική διαδρομή 92
ετών που μας κάνει υπερήφανους. Σε
όλες αυτές τις διαφορετικές χρονικές συ-

γκυρίες, ο ΙΣΑ ανταποκρίθηκε με υψηλό
αίσθημα ευθύνης, στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και ο ιατρικός κόσμος. Ο ΙΣΑ
είναι το σπίτι των γιατρών της Αθήνας
και θα συνεχίσει τον αγώνα, για να προασπίσει τη Δημόσια υγεία και την επαγγελματική επιβίωση και την αξιοπρέπεια
του ιατρικού κόσμου».

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, αφιερωμένη στους
εθελοντές, έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, του
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής
Σε συγκινητική ατμόσφαιρα, έγινε η
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, του
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής ,του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή,
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ,την
Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018.
Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΙΣΑ ,ήταν αφιερωμένη
στους εθελοντές του Ιατρείου που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κάνοντας
εφικτή τη λειτουργία του.
Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης, παρουσία των μελών του Δ.Σ.
Α. Βασιλείου, Α. Θωμόπουλου, Γ. Μαρίνου, Ε. Μπιλιράκη και Φ. Πατσουράκου,
οι οποίοι ευχαρίστησαν θερμά τους εθελοντές, για το σημαντικό έργο τους.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, είναι το καταφύγιο για εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας ,που είχαν την
ατυχία να χτυπηθούν από την οικονομική κρίση. Δημιουργήσαμε μια πρότυπη
κοινωνική δομή, χάρη στην ευαισθησία,
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στο πλεόνασμα ανθρωπιάς και στην
αλληλεγγύη των δεκάδων εθελοντών
μας που έκαναν εφικτή τη μεγάλη αυτή
συμμαχία ανθρωπιάς ,διαθέτοντας πολύ
προσωπικό χρόνο και κόπο. Οι εθελοντές είναι η καρδιά του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και τους ευχαριστούμε
θερμά για την προσφορά τους».
Το κομμάτι της πίτας εκ μέρους των
εθελοντών, παρέλαβε η υπεύθυνη του
ιατρείου κ. Ελένη Μελιάδου, την οποία
ευχαρίστησαν τα μέλη του Δ.Σ., για την
προσφορά της.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν δεκάδες
εθελοντές του ιατρείου καθώς και πρόεδροι Ομοσπονδιών και Επαγγελματικών
Ενώσεων, εκπρόσωποι ιδιωτικών και
δημόσιων νοσοκομείων, στρατιωτικών
νοσοκομείων, πολυιατρείων ,διαγνωστικών κέντρων κ.α.
Σημειώνεται ότι η μουσική επιμέλεια της
βραδιάς, ήταν προσφορά του Ωδείου
Αμαρουσίου.
Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, συμπλήρωσε έξι χρόνια λειτουργίας, κατά
τη διάρκεια των οποίων, έχει πραγματο-

ποιήσει πάνω από 55.000 ιατρικές επισκέψεις. Καθημερινά περισσότεροι από 100
ασθενείς περνάνε το κατώφλι του ενώ χορηγούνται 300-500 φάρμακα την ημέρα.
Περισσότεροι από 69 εθελοντές γιατροί,
23 ειδικοτήτων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στο Ιατρείο, με εβδομαδιαία
παρουσία, καθώς και 200 εργαστηριακοί και κλινικοί γιατροί και ιδιωτικά εργαστήρια.
Το Ιατρείο έχει 20 παραρτήματα στην
Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Στα
χρόνια της λειτουργίας του, έχει πραγματοποιήσει 30 οδοιπορικά υγείας, σε
ακριτικές περιοχές της νησιωτικής και
ηπειρωτικής χώρας.
Στηρίζει 22 Δήμους σε όλη την χώρα, με
Κοινωνικά Ιατρεία και Κοινωνικά Φαρμακεία, συνεργάζεται με 33 ενορίες της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 26
Μητροπόλεις σε όλη την Ελλάδα. Έχει
αποστείλει φάρμακα σε Δημόσια νοσοκομεία, Αγροτικά ιατρεία, Πολυδύναμα
Περιφερειακά Ιατρεία, Προνοιακά Ιδρύματα και Σωφρονιστικά καταστήματα σε
όλη την Ελλάδα.
Ενημέρωση των Γιατρών
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Την αξία της πρόληψης τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
ο οποίος συμμετείχε στην παρουσίαση εκστρατείας ενημέρωσης
για τη θρόμβωση

Τ

ην αξία της πρόληψης στη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών,
τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο οποίος συμμετείχε στην παρουσίαση μιας σημαντικής εκστρατείας
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού που διοργανώνει το Ινστιτούτο
Μελέτης & Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και στην Αντιθρομβωτική Αγωγή, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης (13 Οκτωβρίου).
Στόχος τη εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την θρόμβωση
ώστε να υπάρξει άρτια ενημέρωση και

έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στη διάγνωση και στη θεραπεία.
Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:
«Με τις εκδηλώσεις αυτές το Ινστιτούτο
Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή αλλά
και η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και
Ενδαγγειακής Χειρουργικής, αποδεικνύουν ότι νοιάζονται εξίσου τόσο για την
επιστημονική κατάρτιση των γιατρών,
όσο και για τη βελτίωση του επιπέδου
Υγείας του λαού, που επιτυγχάνεται με

την ενημέρωση για τους τρόπους πρόληψης. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους είναι ότι η υγεία δεν είναι
μόνο η θεραπευτική διαδικασία. Πάνω
και πρώτα απ’ όλα είναι η διατήρηση
της Υγείας, που μπορεί να επιτευχθεί με
την ενημέρωση, την πρόληψη και τη διάγνωση. Έτσι θα διατηρηθεί η υγεία των
πολιτών σε ποιοτικό επίπεδο αλλά θα
εξοικονομηθούν και πόροι για να αξιοποιηθούν σε άλλους σκοπούς της υγειονομικής φροντίδας. Εμμένουμε λοιπόν
στην πάγια πεποίθησή μας ότι η υγεία
πρέπει να ξεκινά από την πρόληψη».

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει την ρίψη χημικών μέσα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

Μ

ε αφορμή το θλιβερό γεγονός
ρίψης δακρυγόνων μέσα στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών επανέρχεται στο προσκήνιο ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για την Δημόσια Υγεία το
οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών το
έχει αναδείξει με ιδιαίτερη έμφαση.
Είναι γνωστό ότι η ρίψη δακρυγόνων σε
κλειστό χώρο απαγορεύεται. Μάλιστα στη
διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται μεμονωμένα περιστατικά θανάτων, ενώ το βέβαιο είναι ότι προϋπάρχοντα προβλήματα
υγείας από το αναπνευστικό, το καρδι-

αγγειακό, τους οφθαλμούς και το δέρμα
μπορεί να επιδεινωθούν σημαντικά, ενώ
μετά την έκθεση του ανθρώπου σε κάποιο
χημικό δακρυγόνο παράγοντα μπορεί να
προκληθεί σοβαρή βλάβη σε πολλά όργανα ή συστήματα. Ειδικότερα τα άτομα με
ιστορικό άσθματος, χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, ή άλλων αναπνευστικών παθήσεων και νοσημάτων του
καρδιαγγειακού, κινδυνεύουν άμεσα.
Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη διότι είναι θεσμικά ο προστάτης της Δημόσιας Υγείας,

ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αποδοθούν
ευθύνες για την συγκεκριμένη ενέργεια.
Τέλος εκτιμούμε ότι στους δύσκολους
καιρούς για την πατρίδα μόνο η αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης και
ο σεβασμός των δεινοπαθούντων πολιτών, μπορούν να μας εμπνεύσουν την
ελπίδα, να μας οδηγήσουν σε διαδικασίες διαλόγου και κοινωνικής συναίνεσης,
ώστε να οδηγηθούμε στην έξοδο από
την κρίση και να σταματήσει η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιπαράθεσης της
πολιτικής ηγεσίας με τους πολίτες.

Η πρόταση της εξατομικευμένης φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής
αποτελεί ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέωση κάθε ιατρού

Η

συνταγογράφηση είναι αμιγώς
ιατρική πράξη και αποτελεί μία
από τις βασικές υποχρεώσεις
κάθε θεράποντος ιατρού. Η εκ μέρους
του ιατρού πρόταση της πλέον κατάλληλης, κατά την επιστημονική του κρίση και
τους σύγχρονους κανόνες της Ιατρικής,
εξατομικευμένης φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής αποτελεί ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέωσή του. Και
αυτό, ανεξάρτητα από την υποχρέωση
να συνταγογραφεί με βάση αποκλειστικά
τη δραστική ουσία και σύμφωνα με τους
κανόνες της συνταγογράφησης.
Ενόψει σειράς ερωτημάτων ιατρών-μελών μας, επανερχόμαστε στο θέμα και,
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με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο,
υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί όχι απλώς
δικαίωμα, αλλά υποχρέωση του κάθε
ιατρού να ενεργεί σύμφωνα με τους
κανόνες της Ιατρικής και τις επιταγές
της επιστημονικής του συνείδησης, να
συνταγογραφεί μεν με τη δραστική ουσία, αλλά, παράλληλα, να υποδεικνύει
στον ασθενή το καταλληλότερο κατά τη
κρίση του συγκεκριμένο φάρμακο αναφοράς ή γενόσημο φάρμακο, ακόμη και
σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις της Υπουργικής Απόφασης,
συνεκτιμώντας και τις όποιες οικονομικές διαστάσεις. Τούτο επιβάλλει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρ. 2 και

3 του ν. 3418/2005), αλλά και είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία, όπως,
με τον πλέον σαφή τρόπο, δέχθηκε το
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Ολομ.
3802/14- ιδίως σκέψη 18).
Καλούμε λοιπόν την μεν ΗΔΙΚΑ να αποσύρει άμεσα τη φραγή συνταγογράφησης στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτεται το όριο του 15%, τα δε μέλη
μας να τηρήσουν τη νομιμότητα και να
εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την παραπάνω οδηγία, ανταποκρινόμενα έτσι στο
υπέρτατο καθήκον τους να ενεργούν
πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και τον σεβασμό
στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΙΣΑ εκφράζει την
ανησυχία του, για
τα νέα κρούσματα
ιλαράς ,σε υγειονομικό
προσωπικό
νοσοκομείων

Α

γαπητοί Συνάδελφοι,
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζει την ανησυχία του, για τα
νέα κρούσματα ιλαράς, σε υγειονομικό
προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων.
Το προσωπικό του ΕΣΥ, εργάζεται σε
συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης,
λόγω των τραγικών ελλείψεων, στη στελέχωσή των μονάδων υγείας.
Την ίδια ώρα ,οι ελλείψεις και η ποιοτική υποβάθμιση των υλικών (γάντια που
σκίζονται ,έλλειψη καθαριστικών κ.τ.λ.),
συνιστούν ένα επισφαλές περιβάλλον
που εκθέτει το προσωπικό, σε σοβαρούς
κινδύνους.
Η μείωση των κονδυλίων που προβλέπονται στο φετινό προϋπολογισμό ,για
τα δημόσια νοσοκομεία, θέτει σε σοβαρό
κίνδυνο την υγεία και τη ζωή, τόσο των
ασθενών όσο και των εργαζόμενων.
Η αύξηση της χρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων αποτελεί προϋπόθεση,
για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Ο ΙΣΑ ζητά αξιοπρεπείς αμοιβές, για το
προσωπικό των νοσοκομείων και συνθήκες εργασίας που να διασφαλίζουν την
ασφάλεια των εργαζόμενων.

Κύριε Τόσκα αναλάβετε τις ευθύνες,
προστατεύστε τους πολίτες

Ο

ιατρικός κόσμος της χώρας και
ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στο
πολύπαθο ΕΣΥ κάτω από πολύ
δύσκολες συνθήκες , για να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς,
πρέπει να μπορούν να ασκούν το ιατρικό λειτούργημα στο χώρο εργασίας
τους σε συνθήκες ασφάλειας κι αξιοπρέπειας.
Αυτές τις συνθήκες πρέπει να τους τις
διασφαλίζει το επίσημο Κράτος.
Το σημερινό περιστατικό στον Ευαγγελισμό και οι τραμπουκισμοί σε βάρος
ενός γιατρού, αποδεικνύει ότι το Κράτος είναι υπό διάλυση και η κοινωνία
μας σταδιακά μετατρέπεται σε ζούγκλα.
Αυτά που ζούμε σήμερα, όπου δυναμικές μειοψηφίες καταλύουν με ευκολία
τους νόμους κι εξευτελίζουν ατιμώρητοι άλλους πολίτες , δεν μπορούν πλέον
να γίνονται ανεκτά. Η απόδοση δικαιοσύνης και η αντιμετώπιση πιθανών παραβατικών συμπεριφορών δεν μπορεί
να γίνεται με κανόνες αυτοδικίας.

Για τους λειτουργούς της υγείας που
παραβαίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη,
προβλέπονται συγκεκριμένες, νόμιμες
διαδικασίες για την τιμωρία τους. Δεν
θα μετατρέψουμε την Ελλάδα σε Φαρ
Ουέστ. Η βία γεννά βία κι αυτό δεν
πρέπει να το επιτρέψουμε. Η ευθύνη
της Κυβέρνησης είναι τεράστια γι αυτόν τον ηθικό κατήφορο που παίρνει η
χώρα. Τα διαρκώς επαναλαμβανόμενα
περιστατικά βίας με τους ίδιους κάθε
φορά πρωταγωνιστές, πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα
από το Κράτος αλλά και το σύνολο του
πολιτικού κόσμου. Η σιωπή είναι συνενοχή. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οφείλει άμεσα να καταδικάσει το περιστατικό με ξεκάθαρη δημόσια δήλωση. Ο δε κ. Τόσκας δεν έχει
καμία πια δικαιολογία. Οφείλει άμεσα
είτε να συλλάβει τους δράστες της σημερινής επίθεσης, είτε να παραιτηθεί.
Ο ΙΣΑ καταδικάζει κάθε μορφή βίας
από όπου κι αν προέρχεται.

Καταχώριση επίσκεψης με προγενέστερη
ημερομηνία στο eΔΑΠΥ

Α

γαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από έντονες διαμαρτυρίες συναδέλφων μας ότι
δεν μπορούν να καταχωρίσουν τις
επισκέψεις των ασθενών τους από

την Παρασκευή 13/10 λόγω της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του e-ΔΑΠΥ ενημερωθήκαμε
από τον ΕΟΠΥΥ για την διαδικασία
καταχώρησης.

Ο ΙΣΑ συμμετείχε στο 16ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD
που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Ο

ΙΣΑ συμμετείχε στο 16ο Ετήσιο
Συνέδριο HEALTHWORLD που
διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (4-5
Οκτωβρίου 2017), στην Αθήνα.
Σχολιάζοντας τη συμμετοχή του ΙΣΑ στη
σημαντική αυτή διοργάνωση, ο πρόεδρος Γ. Πατούλης τόνισε ότι ο τομέας
της υγείας μπορεί να παίξει σημαντικό
ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και
στην κοινωνική ευημερία.
Ειδικότερα ο Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει παρέμβει πολλές φορές στο πλαίσιο του
θεσμικού του ρόλου επισημαίνοντας
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ότι οι δαπάνες της υγείας είναι ανελαστικές και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να
εξαιρεθούν από τα μνημόνια. Ένα σωστό υγειονομικό σύστημα διατηρεί την
υγεία των πολιτών και συντελεί στην αύξηση του μέσου όρου ζωής τους. Κάθε
μεταρρύθμιση πρέπει να λαμβάνει χώρα
με γνώμονα καταρχάς το όφελος του
ασθενή και να διασφαλίζει την παροχή
των ποιοτικότερων υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Το ζητούμενο
είναι να συνδυαστεί το χαμηλότερο κόστος στην οικονομία ,με το χαμηλότερο κόστος στην απώλεια ανθρώπινων
ζωών και όχι να γίνουν «εκπτώσεις» που

θα έχουν δυσμενή επίπτωση στην υγεία
των πολιτών.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι δείκτες
υγείας έχουν άμεση συνάρτηση με την
αύξηση των δαπανών για την υγεία, με
απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση τη
σωστή και ορθολογική αξιοποίησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η επένδυση στην πρόληψη έχει μεγάλη ανταποδοτική αξία για
ένα σύγχρονο σύστημα υγείας »
Σημειώνεται ότι τον πρόεδρο του ΙΣΑ,
εκπροσώπησε ο ταμίας Φώτης Πατσουράκος, ο οποίος συμμετείχε στη θεματική ενότητα με θέμα «Δαπάνες υγείας με
στόχο την ανταποδοτικότητα».
Ενημέρωση των Γιατρών
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Ο ΙΣΑ διαμαρτύρεται έντονα και δηλώνει την αγανάκτησή
του, για την αιφνιδιαστική και εκβιαστική απόφαση, για το
συμψηφισμό των οφειλών του Φορέα, με το ποσό rebate
και clawback

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαμαρτύρεται έντονα και δηλώνει
την αγανάκτηση του, για την
αιφνιδιαστική και εκβιαστική απόφαση,
για το συμψηφισμό των οφειλών του
Φορέα, με το ποσό rebate και clawback
που οφείλει ο κάθε πάροχος για τα έτη

23460/19-10-2017 και ακόμα δεν έχουμε
λάβει απάντηση στα καίρια ερωτήματα
τα οποία σας θέσαμε και τα οποία αφορούν στην αιφνιδιαστική και εκβιαστική
απόφαση για τον συμψηφισμό των οφειλών του Φορέα, με το ποσό rebate και
clawback που οφείλει ο κάθε πάροχος

Δεν αποδεχόμαστε καμία καταβολή από τους ιατρούς
εάν δεν αποπληρωθούν πρώτα όλες οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές από το 2010
2013 και εφεξής. Πρόκειται για μια απόφαση που θα οδηγήσει στον αφανισμό
των εργαστηρίων καθότι αδυνατούν
πλέον να ανταπεξέλθουν ενόψει των
οφειλών του ΕΟΠΥΥ και της φορολογικής και ασφαλιστικής λαίλαπας.
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι όλα τα ταμεία που
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έχουν αφήσει
μεγάλα ποσά ληξιπρόθεσμα προς τους
ιατρούς ,για τα οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη ο ΕΟΠΥΥ ως καθολικός
διάδοχος. Οφείλει λοιπόν πρώτα να προβεί σε ολική αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων και αφού αποπληρωθούν ΠΛΗΡΩΣ τα ληξιπρόθεσμα να ξεκινήσει η καταβολή 120 δόσεων όπως ισχύει και για
τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου.
Τονίζουμε ότι είναι απαράδεκτο να έχει
γίνει υποκοστολόγηση ιατρικών εξετάσεων έως και 70% και να επιβάλλεται
η παρακράτηση Clawback και Rebate
από τις επόμενες υποβολές, με τις οποίες είναι αδύνατο φυσικά λόγω της υποκοστολόγησης να αντεπεξέλθουν στην
πληρωμή οι ιατροί και τα πολυιατρεία.
Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι πρόκειται να συνδράμει και να καλύψει τα μέλη του, σε
όποιες διεκδικήσεις αποφασίσουν ενώ
απέστειλε μια ακόμα επιστολή στον
πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Ήδη έχουν παρέλθει τέσσερις ημέρες από την κοινοποίηση σε εσάς της
πρώτης επιστολής μας με αριθμ. πρωτ
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για τα έτη 2013 και εφεξής.
Η πρόταση αυτή είναι αιφνιδιαστική, εκβιαστική και αόριστη κατά περιεχόμενο
για τους ακόλουθους συγκεκριμένους
λόγους:
(1) Η προθεσμία των 3 ημερών είναι
ασφυκτική ειδικά για τα μικρά εργαστήρια και πολυϊατρεία που δεν διατηρούν
διπλογραφικά βιβλία. Καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων που αναρτήθηκαν
πρακτικά αδύνατη.
(2) Δεν προκύπτει πότε και με ποιο ακριβώς τρόπο θα κληθούν να καταβάλουν
το υπερβάλλον οι πάροχοι εκείνοι οι
οποίοι, μετά τον κατά τον παραπάνω
υπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, έχουν οφειλή.
Αιτούμαστε, σε κάθε περίπτωση, οι δόσεις να είναι τουλάχιστον 120, τηρώντας
ίσο μέτρο με εκείνο που ισχύει και για
τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου.
(3) Δεν προκύπτει ποιες θα είναι οι συνέπειες απόρριψης της προτάσεως συμβιβασμού για τον πάροχο
Με νεότερη επιστολή μας σας δηλώσαμε ότι είναι απαράδεκτο να έχει γίνει
υποκοστολόγηση ιατρικών εξετάσεων
έως και 70% , σύμφωνα με την ΥΑ Α3(γ)/
οικ.76492/2016 (ΦΕΚ 3458/2016) και να
επιβάλλετε την παρακράτηση Clawback
και Rebate από τις επόμενες υποβολές
με τις οποίες είναι αδύνατο φυσικά λόγω
της υποκοστολόγησης να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή οι ιατροί και τα πο-

λυιατρεία.
Με την παρούσα και αναμένοντας την
άμεση απάντησή σας στις δυο προηγούμενες επιστολές μας αιτούμαστε όπως
λάβετε υπόψη σας ότι όλα τα ταμεία που
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έχουν αφήσει
μεγάλα ποσά ληξιπρόθεσμα προς τους
ιατρούς για τα οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη ο ΕΟΠΥΥ ως καθολικός
διάδοχος! Οφείλετε λοιπόν πρώτα να
προβείτε σε ολική αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων του Οργανισμού σας και
αφού αποπληρώσετε ΠΛΗΡΩΣ τα ληξιπρόθεσμα να ξεκινήσει η καταβολή των
120 δόσεων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό
ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί αυτονόητα
στον αφανισμό τους καθότι αδυνατούν
πλέον να ανταπεξέλθουν ενόψει των
οφειλών του ΕΟΠΥΥ και της φορολογικής και ασφαλιστικής λαίλαπας.
Το αίτημά μας για τις 120 δόσεις είναι
εύλογο και νόμιμο καθότι υπάρχει ρητή
πρόβλεψη και για τους ελεύθερους
επαγγελματίες στον Ν. 4469/2017 και
ειδικότερα στο άρθρο 15 παρ.21 καθότι οι οφειλές έχουν βεβαιωθεί πριν την
31/12/2016.
Ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να μην
δύνανται οι ιατροί ως ελεύθεροι επαγγελματίες να ενταχθούν σε μεγάλο
αριθμό δόσεων. Πρέπει να τηρήσετε ίσο
μέτρο με εκείνο που ισχύει και για τους
λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου και θα
ήταν ορθό και δίκαιο ενόψει του κουρέματος που έχουν υποστεί λόγω της υποκοστολόγησης των ιατρικών εξετάσεων,
αντίστοιχα να οριστεί κούρεμα και στο
Clawback και Rebate, με σκοπό να συνεχιστεί η λειτουργία των εργαστηρίων
και των πολυιατρείων και να μην αναγκαστούν να διακόψουν την λειτουργία
τους καθότι πλέον δεν θα είναι βιώσιμα.
Οφείλετε να διασαφηνίσετε τα παραπάνω και να θέσετε μεγαλύτερη προθεσμία
από αυτή των 3 ημερών. Άλλως δίδεται
η εντύπωση ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί το μέσο για το μαρασμό των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ, πλην ολίγων ισχυρών».
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΙΣΑ έκανε αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
ζητώντας να καταθέσει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Π. Πολάκης
τα στοιχεία που επικαλείται για το χρηματισμό των ιατρών στο ΕΣΥ

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκανε
αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τις ανυπόστατες και συκοφαντικές δηλώσεις του
αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου
Πολάκη, για τους γιατρούς που παίρνουν
φακελάκια.
Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις προσβάλλουν βάναυσα το ιατρικό

Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι η επίθεση στους γιατρούς
του ΕΣΥ έγινε εκ του πονηρού για να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από το
νομοσχέδιο-έκτρωμα, για τις εργασιακές
σχέσεις των νοσοκομειακών γιατρών που
οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα.
Την ώρα μάλιστα που απειλούνται με κατάρρευση τα εργαστήρια, με την επιβολή του
clawback ενώ το ιατρικό σώμα οδηγείται

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας πλήττει την
εμπιστοσύνη των ασθενών στο ΕΣΥ προς όφελος των
μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων
σώμα ,πλήττουν την εμπιστοσύνη των
ασθενών και τορπιλίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς όφελος των μεγάλων
ιδιωτικών συμφερόντων. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει τεράστιες
ευθύνες για την κατάρρευση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των δημόσιων
νοσοκομείων.
Το Δ.Σ. του ΙΣΑ καλεί τον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας στα γραφεία του ΙΣΑ για
να παρουσιάσει τα στοιχεία για τα φακελάκια που επικαλείται στις δηλώσεις του.
Σε περίπτωση που οι καταγγελίες του κ.
Πολάκη ευσταθούν, με δεδομένο ότι έχει
την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία
των δημόσιων νοσοκομείων, πρέπει να λογοδοτήσει στον ασθενή και στον ελληνικό
λαό για τα φαινόμενα της διαφθοράς που
επί των ημερών του -όπως ισχυρίζεταιέχουν γιγαντωθεί.

στην ανεργία και στη μετανάστευση. Για όλα
αυτά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει τεράστιες ευθύνες.
Ειδικότερα στην αναφορά του ΙΣΑ στον
Εισαγγελέα, αναφέρεται ότι οι απρόκλητες
επιθέσεις που δέχεται συλλήβδην και αδιακρίτως το σύνολο σχεδόν των ιατρών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Π. Πολάκη έχουν
προκαλέσει την οργή και την αγανάκτηση
των ιατρών.
«Οι ιατροί του ΕΣΥ με μειωμένες αποδοχές, εξαντλητικά ωράρια, απροστάτευτοι
από την πολιτεία από επιθέσεις ασθενών
και άλλες, με αυταπάρνηση παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στον πολίτη αυτής της χώρας. παραμένοντας στα δύσκολα χρόνια
της οικονομικής κρίσης προσηλωμένοι
στο καθήκον τους, με σοβαρές ελλείψεις
ακόμη και στο απαραίτητο υγειονομικό

υλικό.
Ο Παύλος Πολάκης, αναπληρωτής υπουργός Υγείας, όμως, αν και ιατρός, αν και
γνωρίζει και όφειλε να γνωρίζει όλα τα
παραπάνω, επέλεξε με σειρά δημοσίων
δηλώσεών του τις τελευταίες ημέρες στα
ΜΜΕ αλλά ακόμη και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στο πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών
του ΕΣΥ να καταγγέλλει αορίστως το 80%
των νοσοκομειακών ιατρών ως διεφθαρμένους, επιμένοντας ότι «το 80% των γιατρών τα «παίρνει».
Οι παραπάνω όμως επαναλαμβανόμενες
και εμφαντικά διατυπωμένες δηλώσεις
του κ. Πολάκη, πέραν του ότι θίγουν βάναυσα το κύρος του συνόλου των ιατρών
που υπηρετούν στο ΕΣΥ, επιπλέον και κυρίως αποτελούν ένα σοβαρό πλήγμα για
την ίδια τη δημόσια υγεία στο μέτρο που
η εμπιστοσύνη των ασθενών προς τους
ιατρούς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
για την επιτυχή άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής δημόσιας υγείας για την πρόληψη
αλλά και για την αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή κάθε ασθενή. Η δημόσια
υγεία πλήττεται καίρια.
Ο ΙΣΑ ζητά από τον Εισαγγελέα να κληθεί ο κ. Πολάκης να αποδείξει όλα αυτά
για τα οποία επιμένει να λέει δημοσίως
καθώς και να διερευνήσει την εκ μέρους
του τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκομένων
εγκλημάτων, με γνώμονα την προάσπιση
της δημόσιας υγείας και του κύρους των
ιατρών που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Ο ΙΣΑ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του
αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π. Πολάκη για τα φακελάκια

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού
Υγείας Π. Πολάκη για τους γιατρούς που
παίρνουν φακελάκια.
Καλούμε τον κ. Πολάκη να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία με βάση τα οποία προκύπτει το ποσοστό 80% που επικαλείται.
Σε αντίθετη περίπτωση οι δηλώσεις του
είναι ανυπόστατες και για μια ακόμα φορά
προβαίνει σε μια άδικη επίθεση ενάντια στο
ιατρικό σώμα και μάλιστα ενάντια στους
νοσοκομειακούς γιατρούς που κρατάνε
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

κακοπληρωμένοι και σε ιδιαίτερα αντίξοες
συνθήκες όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ζητούμε από τον αναπληρωτή υπουργό
Υγείας να μας ενημερώσει για τις ενέργειες
που έχει κάνει για την πάταξη του απαράδεκτου αυτού φαινομένου. Ο κ. Πολάκης
πρέπει να κατανοήσει ότι δεν είναι πλέον
συνδικαλιστής για να κάνει διαπιστώσεις
έχει την πολιτική ευθύνη για τα κακώς κείμενα που στηλιτεύει.
Επίσης έχει την πολιτική ευθύνη για την
κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομείων
και τις άθλιες συνθήκες στις οποίες εργά-

ζεται το προσωπικό.
Ο ΙΣΑ καταδικάζει το φακελάκι και διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει την αυστηρότητά
του απέναντι στα μέλη του ιατρικού σώματος που επιδίδονται σε αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές. Ζητάμε να υπάρξει
διαφάνεια και έλεγχος και τιμωρία των παραβατών μέσα από τη διασταύρωση των
οικονομικών τους στοιχείων.
Ωστόσο δεν θα επιτρέψουμε να δυσφημείται άδικα το ιατρικό σώμα που δίνει καθημερινά μάχη για να στηρίξει τα δημόσια
νοσοκομεία που καταρρέουν.
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ΕΟΠΠΥ: Παράταση εγγραφής στο μητρώο

Σ

ας γνωρίζουμε ότι δίνεται παράταση για την πιστοποίηση των
γιατρών στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ
μέχρι και την 31/12/2017. μετά από αυτή
την ημερομηνία παραπεμπτικό ή συνταγή που θα έχει εκδοθεί από μη πιστοποιημένο γιατρό δεν θα αποζημιώνεται.
Μέχρι εκείνη την ημερομηνία το μήνυμα
που εμφανίζεται: «Ο Συνταγογράφος Ιατρός δεν έχει πιστοποιηθεί στον ΕΚΠΥ» είναι προειδοποιητικό και τα παραπεμπτικά μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.
Παρακαλούμε θερμά όλους τους γιατρούς, αλλά και τους συμβεβλημένους
παρόχους μας για τη συνεργασία τους,
ώστε να μην ταλαιπωρούνται άσκοπα οι
πολίτες.
Ακολουθούν οι οδηγίες που είχαν δοθεί
στις 01-06-2016 για την πιστοποίηση.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης γιατρών στο Μητρώο του Οργανισμού
Σε συνέχεια της από 23/05/2016 ανακοίνωσής μας και κατόπιν συχνών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι υποχρέωση

εγγραφής για πιστοποίηση στο Μητρώο
του Οργανισμού, έχουν όλοι οι γιατροί,
συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ή μη, που
βάσει ειδικότητας πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:
• συνταγογραφούν φάρμακα
• παραπέμπουν για διενέργεια εξετάσεων
• παραπέμπουν για νοσηλεία
• εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις
> Η εγγραφή των γιατρών που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό
γίνεται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ
(www.eopw.aov.ar), από το πεδίο:
«Εφαρμογές» > «Ιατρικές Υπηρεσίες» >
«Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ»
μέσω της επιλογής «Εγγραφή Χρήστη».
> Όσον αφορά στους συμβεβλημένους
με τον Οργανισμό γιατρούς, δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή, αλλά θα πρέπει
οπωσδήποτε να συμπληρώσουν όλα τα
απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (πχ διεύθυνση κατοικίας/εργασίας/ ιατρικός
σύλλογος που ανήκουν κλπ), μέσω της
επιλογής:
«Εφαρμογές» > «Ιατρικές Υπηρεσίες» >
«Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ»
μέσω της επιλογής ««Μεταβολή», κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης
που ήδη διαθέτουν στο eΔΑΠΥ.
> Όσοι γιατροί έχουν ήδη πιστοποιηθεί

στο παρελθόν δεν χρειάζεται να πιστοποιηθούν εκ νέου.
Προκειμένου ένας γιατρός να ελέγξει αν
έχει ήδη πιστοποιηθεί, αυτό μπορεί να
γίνει από το πεδίο:
«Εφαρμογές» > «Ιατρικές Υπηρεσίες» >
«Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» >
«Μεταβολή», όπου εισάγει τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει και ελέγχει αν είναι συμπληρωμένα όλα τα προσωπικά του στοιχεία.
Σχετικές οδηγίες τόσο για την «Εγγραφή» όσο και για την «Μεταβολή» υπάρχουν στο πεδίο «Εφαρμογές» > «Ιατρικές
Υπηρεσίες» > «Οδηγίες Εγγραφής Ιατρών και Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ».
Επισημαίνεται ότι στο εξής, κάθε γιατρός
των παραπάνω κατηγοριών, έχει την υποχρέωση να επικαιροποιεί ή διορθώνει
άμεσα οποιοδήποτε από τα μεταβλητά
στοιχεία του (πχ email, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας/εργασίας κλπ), μέσω της
επιλογής «Μεταβολή» της εφαρμογής
«Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ», καθώς ενδέχεται να λαμβάνει ενημερώσεις
ή προσκλήσεις από τον Οργανισμό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Οδηγίες προς παρόχους clawback

Σ

το e-dapy έχει προστεθεί στην αριστερή στήλη νέα επιλογή με την
ένδειξη « Συμψ. Οφειλών 12-15»
Κάνοντας κλικ επί της προαναφερθείσας
επιλογής, πραγματοποιείται μετάβαση στην οθόνη στην οποία δύναται να
επιβεβαιώσετε την αποδοχή σας για το
συμψηφισμό των οφειλόμενων ποσών
από τον ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2015 με αντίστοιχα ανείσπρακτα υπόλοιπα rebate &
clawback ετών 2015.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας,
επισυνάπτεται σχετικό αρχείο οφειλών
του ΕΟΠΥΥ σε μορφή excel.
Επί των στηλών του αρχείου αυτού σας
ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Στήλη αιτούμενο : Αφορά στοιχείο του
Οργανισμού και δεν σας επηρεάζει στον
υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού (να
μην ληφθεί υπόψη)
Στήλη Τιμολογηθέν: Αναφέρει το ποσό
του τιμολογίου που έχετε εκδώσει
Στήλη Εκκαθαρισθέν: Αναφέρει το ποσό
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της εκκαθάρισης της δαπάνης σας το
οποίο έχει προκύψει μετά από την διαδικασία του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου που έχει λάβει χώρα από την Περιφερειακή Διεύθυνση που ανήκετε
Στήλη Ενταλθέν: Είναι το ποσό που έχει
ήδη εξοφληθεί ή/και συμψηφιστεί και
αφορά είτε το 90% της δαπάνης ή και το
100% (έχει συμψηφιστεί το υπολοιπόμενο 10%).
Στήλη Συμψηφισθέν: Είναι το ποσό που
έχει παρακρατηθεί από τη συγκεκριμένη
εξόφληση για σκοπούς συμψηφισμού
rebate & clawback.
Στήλη Υπόλοιπο Οφειλής: Είναι το ποσό
που σας οφείλει ο Οργανισμός
Στήλη Απαίτηση Τιμολογίου: Στη στήλη
αυτή αναφέρεται το ποσό του τιμολογίου που πρέπει να εκδώσετε και να προσκομίσετε στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα.
1. Σε περίπτωση που συμφωνείται με το
ποσό οφειλής και εφόσον δεν απαιτείται

η προσκόμιση τιμολογίου, επιλέγετε την
ενέργεια « Αποδοχή Συμψηφισμού 1215» και πατάτε το κουμπί συνέχεια.
2. Σε περίπτωση που είτε δε συμφωνείται
με το ποσό οφειλής είτε απαιτείται προσκόμιση τιμολογίου, επιλέγετε την ενέργεια « Προσέλευση σε αρμόδια ΠΕ.ΔΙ
για τακτοποίηση διαφοράς» και πατάτε
συνέχεια. Εμφανίζεται νέο μήνυμα στο
οποίο θα σας προτρέπει να προσέλθετε
το αργότερο μέχρι την 24η Οκτωβρίου
2017 στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ.
Μετά το πέρας της προαναφερθείσας
ημερομηνίας και για όσους έχουν μεταβεί στις ΠΕ.ΔΙ θα ανέβει νέα κατάσταση οφειλών την οποία και θα πρέπει
να αποδεχτείτε μέχρι την Τετάρτη 25η
Οκτωβρίου 2017.
Σημειώνεται ότι τα ποσά οφειλών προ
του συμψηφισμού τους, υπόκεινται στις
νόμιμες κρατήσεις, ήτοι φόρο εισοδήματος και ΜΤΠΥ (για δαπάνες μέχρι και το
2014)
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

O IΣΑ στηρίζει
τις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού

Ο ΙΣΑ θα συνδράμει οικονομικά για την
επαναλειτουργία των ιατρείων των ιατρών μελών
του και τη στήριξη της ΠΦΥ στις πληγείσες περιοχές

ΙΣΑ πρόκειται να διοργανώσει
Χριστουγεννιάτικη γιορτή, για
τα 680 παιδιά των πλημμυροπαθών κατοίκων της Μάνδρας. Ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ, θα επισκεφτούν και θα μοιράσουν παιχνίδια
στα 680 παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, των
κατοίκων της Μάνδρας που επλήγησαν
από τη θεομηνία.
Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30.12.2017 και ώρα
5:00 μ.μ., στο Γυμναστήριο της Μάνδρας

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε
συνέχεια της επίσκεψης του προέδρου του Γ. Πατούλη και μελών
του Δ.Σ. στις πληγείσες περιοχές απέστειλε την αρμόδια επιτροπή η οποία έκανε
καταγραφή των ζημιών σε 5 ιατρούς
μέλη του που τα ιατρεία τους είχαν καταστραφεί. Ο ΙΣΑ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους ιατρούς των περιοχών
που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία και σύμφωνα με την απόφαση του
Δ.Σ θα αποζημιώσει τους ιατρούς αυτούς

Ο

Ο

και θα στηρίξει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ώστε να επαναλειτουργήσουν άμεσα όλοι οι φορείς και να ενισχυθεί η υγειονομική κάλυψη των περιοχών.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή την
τραγωδία που έπληξε τη χώρα και την
άδικη απώλεια των συμπολιτών μας. Θα
συνδράμουμε με όσα μέσα διαθέτουμε
στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων και στα ιατρεία των μελών μας.»

Έκτακτη καταρχήν ενίσχυση με 60.000 ευρώ των ιατρών
που επλήγησαν από την θεομηνία στην Δυτική Αττική
και θα ακολουθήσει περαιτέρω ενίσχυση τους

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
κατά τη σημερινή συνεδρίασή του της 28.11.2017 ενημερώθηκε
από το Προεδρείο για την κατάσταση που επικρατεί στη Μάνδρα Αττικής. Μεταξύ άλλων συνανθρώπων
μας, συνάδελφοί μας ιατροί που
στήριζαν με αυταπάρνηση την ΠΦΥ
στην περιοχή τους επλήγησαν αποστερούμενοι πλέον και για ικανό
χρονικό διάστημα κάθε δυνατότη-

τας άσκησης του λειτουργήματός
τους. Ήδη Επιτροπή του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών αποτελούμενη
από Ιατρούς και Μηχανικούς πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία.
Αποφασίστηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των έντεκα μελών μας
ιατρών που διατηρούσαν ιατρείο και
επλήγησαν, της τάξεως των 60.000€.
Επιπλέον αποφασίστηκε η απαλλαγή
τους από την εισφορά για την ανανέωση της εγγραφής τους στα μητρώα

του ΙΣΑ για το 2018 καθώς και κάθε
απαιτούμενου παραβόλου για την
έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου σε άλλο χώρο.
Παράλληλα αποφασίστηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει στο
άμεσο μέλλον, κατά περίπτωση, τη
λήψη και άλλων μέτρων και εκδηλώσεων για την ενίσχυσή τους.
Το ΔΣ του ΙΣΑ έμπρακτα αποδεικνύει
τη συμπαράστασή του σε κάθε συνάδελφό μας.

Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλαν στον ΙΣΑ, οι γιατροί που έλαβαν
οικονομική ενίσχυση για τα πληγέντα ιατρεία στη Μάνδρα

Ε

υχαριστήρια επιστολή, απέστειλαν στον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών ,οι γιατροί που έλαβαν
οικονομική ενίσχυση ,για την αποκατάσταση των πληγέντων από τη
πλημμύρα ιατρείων, στη Μάνδρα.
Στην επιστολή που υπογράφουν
οχτώ γιατροί, εκφράζονται οι ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες στον ΙΣΑ,

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

για τη άμεση και αμέριστη στήριξή
του και την πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης των μελών των οποίων τα ιατρεία επλήγησαν.
Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:
«Η αλληλέγγυα παρουσία του προέδρου Γ. Πατούλη, με κλιμάκιο του
ΙΣΑ ,στον τόπο της καταστροφής,
αποδεικνύει περίτρανα το υψηλό

αίσθημα κοινωνικής ευθύνης του
Συλλόγου καθώς και την έμπρακτη
δέσμευσή του, στην κοινωνική προσφορά και στη στήριξη των ιατρών
μελών του. Η δωρεά σας θα αξιοποιηθεί πλήρως και με τον καλύτερο
τρόπο προς όφελος τη ΠΦΥ της περιοχής, μέσα από την απρόσκοπτη
άσκηση του λειτουργήματός μας».
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Ο ΙΣΑ διοργάνωσε συγκινητική Πρωτοχρονιάτικη εορτή,
για τα παιδιά των κατοίκων της Μάνδρας

Μ

ια συγκινητική Πρωτοχρονιάτικη
εορτή,για τα παιδιά των κατοίκων
της Μάνδρας που επλήγησαν από
τη θεομηνία, διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου
2017, στο Αθλητικό Κέντρο της Μάνδρας.
Ο πρόεδρος κ. Γ.Πατούλης ,ο ταμίας κ.
Φ. Πατσουράκος και το μέλος του ΔΣ του
ΙΣΑ κ. Γ. Δατσέρης , μοίρασαν δώρα στα
παιδιά και αντάλλαξαν ευχές, με κατοίκους της περιοχής.
Η χαρά αποτυπώθηκε στο πρόσωπο
των παιδιών που άνοιξαν τα δώρα τους
,γεύτηκαν Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και τραγούδησαν τα κάλαντα .
Θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς της
Αθήνας ,εξέφρασε η Δήμαρχος Μάνδρας κυρία Ιωάννα Κριεκούκη, η οποία
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τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο ΙΣΑ από
την πρώτη στιγμή ήταν κοντά στους κατοίκους της περιοχής και τους στήριξε
με όλα τα μέσα που διέθετε.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης
γιατροί που καταστράφηκαν τα ιατρεία
τους, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον ΙΣΑ για
τη στήριξή του.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ.Πατούλης επισήμανε ότι:
«Η Μάνδρα μετράει ακόμα τις ανοιχτές
πληγές της. Προσπαθήσαμε να δώσουμε
λίγη χαρά στα παιδιά και δεσμευόμαστε
ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους πολίτες που χτυπήθηκαν
από τη θεομηνία και περνάνε τις Άγιες
αυτές ημέρες με πολλά προβλήματα. Θα
πιέσουμε την πολιτεία να αποκαταστή-

σει άμεσα τις ζημιές και να αποζημιώσει
όσους έχουν πληγεί, ενώ ο ΙΣΑ θα βοηθήσει να επαναλειτουργήσουν τα ιατρεία
που επλήγησαν,για να αποκατασταθεί η
υγειονομική κάλυψη της περιοχής».
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων,ο εκπρόσωπος του Δεσπότη Πατήρ
Βλάσιος ,η πρόεδρος κυρία Ε.Στάθη και
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας ,η πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού κυρία Α.Νερούτσου , ,ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομογένειας Σικάγου κ.Κ. Χανιωτάκης, , εκπρόσωποι σχολικών επιτροπών και πλήθος κόσμου.
Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης
είχε η Φιλαρμονική του Δήμου Αμαρουσίου.
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Ο ΙΣΑ κοντά στους συμπολίτες μας
που επλήγησαν από τη θεομηνία

Κ

λιμάκιο του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ,
με επικεφαλής τον πρόεδρο
Γ.Πατούλη, επισκέφθηκε σήμερα τις πληγείσες περιοχές τις Δυτικής Αττικής, για να στηρίξει τους
συμπολίτες μας που επλήγησαν από
τη θεομηνία. Η αποστολή του ΙΣΑ, σε
συνεργασία με τη ΚΕΔΕ προέβη σε διανομή 2.000 φαρμάκων, 300 μερίδων
φαγητού και πόσιμου νερού, στους
κατοίκους της Μάνδρας Αττικής.
Η διανομή του φαρμακευτικού υλικού έγινε από εθελοντές του Ιατρείου
Κοινωνικής Αποστολής, σε συνεργασία με τη δράση του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί
μπορούμε». Σημειώνεται ότι έχουν
εξασφαλιστεί για όσες ημέρες χρειασθεί 300 μερίδες ζεστού φαγητού
που θα διανέμονται στους κατοίκους
της περιοχής.
Στην αποστολή συμμετείχαν ο ταμίας του συλλόγου Φ. Πατσουράκος,
το μέλος του Δ.Σ Ι.Νάσιος εθελοντές
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής
(Θ.Ριζόπουλος ,Γ.Κονιδάρρης) καθώς
και ομάδα εμπειρογνωμόνων του
ΙΣΑ, οι οποίοι μαζί με τον πρόεδρο
Γ.Πατούλη επισκέφθηκαν ιατρεία
που είχαν καταστραφεί ολοσχερώς
και έκαναν αποτίμηση των ζημιών.
Ο κ. Πατούλης διαβεβαίωσε τους

γιατρούς που υπέστησαν αυτή την
καταστροφή ότι ο ΙΣΑ -με ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ- πρόκειται να τους
προσφέρει οικονομική ενίσχυση
προκειμένου να αποκατασταθούν οι

«Αυτές τις δύσκολες ώρες για τη
χώρα μας και ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, ο ΙΣΑ
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή βοηθώντας έμπρακτα τους συμπολίτες

Κλιμάκιο με επικεφαλής τον πρόεδρο Γ.Πατούλη, μετέβη
στις πληγείσες περιοχές έκανε διανομή φαρμάκων και
φαγητού και επισκέφθηκε ιατρεία που καταστράφηκαν από
τη θεομηνία.
ζημιές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
και να ενισχυθεί η υγειονομική κάλυψη των περιοχών.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ είχε συνομιλίες με τους κατοίκους της περιοχής
στους οποίους εξέφρασε τη λύπη
του και τους διαβεβαίωσε για τη συμπαράσταση του ΙΣΑ.
Στη συνέχεια μετέβη στο Δημαρχείο και
ενημερώθηκε από τη Δήμαρχο Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη, για τις άμεσες
ανάγκες σε ρουχισμό, τρόφιμα καθώς
και σε γεννήτριες για τους ασθενείς με
μηχανική υποστήριξη και διαβεβαίωσε
ότι ο ΙΣΑ και η ΚΕΔΕ θα συνδράμουν
για να καλυφθούν οι ανάγκες.
Σχολιάζοντας το θέμα ο κ. Πατούλης
ανέφερε τα εξής:

μας που επλήγησαν. Θα συνδράμουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε
στην ανακούφισή τους. Είμαστε εδώ
αλλά το μυαλό μας βρίσκεται και
στην υπόλοιπη Ελλάδα , σε όλους
τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν. Είναι οδυνηρό να βλέπεις την
βιβλική καταστροφή που προκλήθηκε και τους συνανθρώπους μας που
έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους . Η
σκέψη μας είναι στις οικογένειες των
θυμάτων και στους αγνοούμενους
που ευχόμαστε να είναι καλά και να
βρεθούνε γρήγορα. Θα κάνουμε ό, τι
είναι δυνατόν για να καλύψουμε τα
κενά της πολιτείας και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας στη δύσκολη αυτή ώρα »

Ο ΙΣΑ πρόκειται να στείλει κλιμάκιο στις πληγείσες περιοχές
από την κακοκαιρία και φαρμακευτικό υλικό ενώ θα παρέχει
οικονομική ενίσχυση στα ιατρεία που υπέστησαν ζημιές

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
εκφράζει τη συμπαράστασή
του στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία καθώς και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες
των θυμάτων.
Τα μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του
προέδρου Γ. Πατούλη, για την αποστολή κλιμακίου στις πληγείσες περιοχές
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

που θα αποτιμήσει την έκταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα ιατρεία την
Παρασκευή 17/11 στις 12μ.μ.. Επίσης
πρόκειται να παραδοθεί φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.
Παράλληλα, ο ΙΣΑ αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των ιατρών που
υπέστησαν ζημιές τα ιατρεία τους προκειμένου να αποκατασταθούν όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα και να ενισχυθεί
η υγειονομική κάλυψη των περιοχών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή
την τραγωδία που έπληξε τη χώρα και
την άδικη απώλεια των συμπολιτών
μας. Θα συνδράμουμε με όσα μέσα
διαθέτουμε στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων. Ωστόσο θα
πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες σε
αυτούς που άφησαν αθωράκιστη τη
χώρα μας»
Ενημέρωση των Γιατρών
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Ο ΙΣΑ διαπίστωσε τρείς περιπτώσεις πλαστών πτυχίων
και διαβίβασε τους φακέλους στον εισαγγελέα

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο
πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου
έχει ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου των τίτλων σπουδών των μελών του.
Γ ια το λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες
του ΙΣΑ, το τελευταίο χρονικό διάστημα
επικοινωνούν με Πανεπιστήμια του εξωτερικού προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων.
Σε τρείς περιπτώσεις διαπιστώθηκε
ότι είχαν προσκομισθεί πλαστά πτυχία. Ειδικότερα δύο μέλη του ΙΣΑ εί-

χαν προσκομίσει πλαστά πτυχία από
Πανεπιστήμια του εξωτερικού και
μάλιστα ο ένας από αυτούς είχε μόλις
ξεκινήσει ειδικότητα σε δημόσιο νοσοκομείο.
Η άλλη περίπτωση αφορά πολίτη που
ισχυρίζεται ψευδώς ότι είναι γιατρός και
έχει πλαστογραφήσει το πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου. Μάλιστα συνεργάζεται με αθλητικά σωματεία και παρουσιάζεται ως καρδιολόγος.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΙΣΑ, δεν

μπορεί να παρέμβει σε μη μέλη του,
ωστόσο διαβίβασε το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα το Σεπτέμβριο του
2014. Εντούτοις όπως προέκυψε από
την έρευνα, ο εν λόγω πολίτης, συνεχίζει
να ασκεί παράνομα το ιατρικό επάγγελμα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των
ασθενών.
Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι θα εξαντλήσει όλα
τα μέσα και θα κάνει τις δέουσες ενέργειες για να προστατέψει τόσο τα μέλη του
όσο και τη Δημόσια υγεία.

Ο ΙΣΑ ζητά να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά κρεβάτια
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει
διαχρονικά καταγγείλει την
εγκληματική ολιγωρία της πολιτείας να στελεχώσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Μάλιστα έχει καταθέσει αναφορά προς
τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για
τη τραγική καθυστέρηση στη στελέχωση των ΜΕΘ που έχει αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Το πρόβλημα πρόκειται να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, το επόμενο χρονικό
διάστημα κατά το οποίο αναμένεται πε-

ραιτέρω έξαρση ιού της γρίπης ,σε συνδυασμό με την επιδημία της ιλαράς που
έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες
για κρεβάτια ΜΕΘ.
Το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για
τη στελέχωση των ΜΕΘ παρά το γεγονός ότι οι ενδείξεις από την πορεία του
ιού της γρίπης στις άλλες χώρες είναι
ανησυχητικές καθώς τα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας είναι ιδιαίτερα
αυξημένα.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, επισημαίνει τα εξής:

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος ,η
αναμενόμενη επιδημία της γρίπης βρίσκει ανέτοιμο το υγειονομικό σύστημα
της χώρα μας. Η ανεπαρκέστατη διαχείριση της επιδημίας είχε αποτέλεσμα, η
Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία χρόνια
θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε να στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας και να ανοίξουν τα κλειστά
κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό
διάστημα γιατί να μη κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.»

Ο ΙΣΑ ζητά να παραταθεί
η ασφαλιστική κάλυψη
των φοιτητών
έως τη λήψη πτυχίου

Ο ΙΣΑ ζητά τροποποίηση των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ
με τους οικογενειακούς ιατρούς και τονίζει ότι πάγια θέση του
είναι οι συλλογικές συμβάσεις κατά πράξη και περίπτωση

ι φοιτητές που υπερβαίνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν πλέον
ασφαλιστική κάλυψη αλλά μόνο
δικαίωμα να εξεταστούν ως κάτοχοι ΑΜΚΑ ως ανασφάλιστοι σε
κρατικές δομές.
Ο ΙΣΑ λαμβάνοντας υπόψη τη
σημερινή οικονομική συγκυρία,
ζητά να παραταθεί η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών έως τη
λήψη πτυχίου, με τον περιορισμό
το χρονικό περιθώριο αυτό να μην
υπερβαίνει χρονικά το ήμισυ του
συνολικού χρόνου σπουδών.
Η ίδια κάλυψη πρέπει να ισχύει
και για τους Έλληνες φοιτητές του
εξωτερικού.

τις 17.01.2018 δημοσιεύθηκε η υπ΄
αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της οποίας
καθορίζονται οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οικογενειακών ιατρών με τον ΕΟΠΠΥ. Επίσης την ίδια ημέρα ο ΕΟΠΥΥ προέβη
στην έκδοση της από 17.01.2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την σύναψη των
ανωτέρω συμβάσεων, αναφέροντας αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια
που πρέπει να πληρούνται από τους ενδιαφερόμενους ιατρούς.
Σε συνέχεια των ανωτέρω ο ΙΣΑ, οφείλει
πρωτίστως να σημειώσει ότι είναι απαράδεκτο να τίθεται το ηλικιακό όριο των 65
ετών για την δυνατότητα σύναψης συμβάσεων. Αφενός αδυνατούμε να αντιληφθού-

Ο
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με, ποιος είναι ο αιτιολογικός λόγος αυτού
του περιορισμού και αφετέρου καθίσταται
σαφές ότι είναι εκτός λογικής η αποστέρηση της δυνατότητας σύναψης σύμβασης
ιατρών που υπερβαίνουν το ως άνω ηλικιακό όριο.
Σε κάθε περίπτωση η θέση του ΙΣΑ ήταν και
παραμένει πάντα, να συναφθούν συλλογικές συμβάσεις με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, υπό την αιγίδα του ΠΙΣ,
κατά πράξη και περίπτωση. Η πρόβλεψη
της αντιμισθίας ξεπερνά την κόκκινη γραμμή!
Τα ανωτέρω αναφέρουμε στην παρούσα
χρονική συγκυρία, ήτοι πριν την ανάρτηση
του κειμένου της σύμβασης, προκειμένου
οι αρμόδιοι φορείς να πράξουν τα δέοντα!
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΙΣΑ καλεί τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ να εφαρμόσουν
την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και να αποσύρουν άμεσα
τη φραγή στη συνταγογράφηση, με την εμπορική ονομασία

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καλεί
τον ΕΟΠΥ και την ΥΔΙΚΑ, να αποσύρουν άμεσα τη φραγή συνταγογράφησης, με την εμπορική ονομασία,
στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτεται το
όριο του 15%, καθώς για το θέμα αποφάνθηκε με τον πλέον σαφή τρόπο το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει στα μέλη του ότι αποτελεί όχι απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση του κάθε ιατρού, να ενεργεί σύμφωνα
με τους κανόνες της Ιατρικής και τις επιταγές της επιστημονικής του συνείδησης, να
συνταγογραφεί μεν με τη δραστική ουσία,
αλλά, παράλληλα, να υποδεικνύει στον
ασθενή το καταλληλότερο κατά τη κρίση
του συγκεκριμένο φάρμακο αναφοράς ή
γενόσημο φάρμακο- ακόμη και σε περι-

πτώσεις που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της Υπουργικής Απόφασης-.
Ειδικότερα ο ΙΣΑ, απέστειλε επιστολή
στου προέδρους του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ κ. κ. Σ. Μπερσίμη και Α. Τάγαρη, με την
οποία ζητάει να σταματήσουν μη νόμιμα
να εγκαλούν ,να καλούν σε απολογία και
να επιβάλουν πρόστιμα στους ιατρούς
που με ευσυνειδησία επιτελούν το καθήκον τους.
Ειδικότερα στην επιστολή του ΙΣΑ, μεταξύ
άλλων αναφέρονται τα εξής:
«Καλούμε για άλλη μία φορά την ΗΔΙΚΑ,
να εφαρμόσει το νόμο, σύμφωνα με το
σκεπτικό και το αιτιολογικό του ΣτΕ. Η
πρόταση της εξατομικευμένης φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής αποτελεί ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέωση

κάθε ιατρού. Τούτο επιβάλλει ο Κώδικας
Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρ. 2 και 3 του
ν. 3418/2005), αλλά και είναι σύμφωνο με
την κείμενη νομοθεσία, όπως, με τον πλέον σαφή τρόπο, δέχθηκε το Συμβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ Ολομ. 3802/14- ιδίως
σκέψη 18).
Καλούμε λοιπόν την μεν ΗΔΙΚΑ, να αποσύρει άμεσα τη φραγή συνταγογράφησης
στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτεται το
όριο του 15%, τα δε μέλη μας να τηρήσουν τη νομιμότητα και να εφαρμόσουν
απαρέγκλιτα την παραπάνω οδηγία, ανταποκρινόμενα έτσι στο υπέρτατο καθήκον
τους να ενεργούν πάντα με αποκλειστικό
γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και
τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και
αξιοπρέπεια».

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει την απαράδεκτη και εκβιαστική απόφαση
του ΕΟΠΥΥ, για τον συμψηφισμό των οφειλών του Φορέα που οδηγεί
στην επαγγελματική και οικονομική εξόντωση τον ιατρικό κόσμο

Ο

ΙΣΑ καταγγέλλει την απαράδεκτη και
εκβιαστική απόφαση του ΕΟΠΥΥ, ο
οποίος με ένα αιφνιδιαστικό τελεσίγραφο τριών ημερών οδηγεί στην επαγγελματική εξόντωση τον ιατρικό κόσμο, αποφασίζοντας αυθαίρετα και καταχρηστικά τον
συμψηφισμό των οφειλών του Φορέα, με το
ποσό rebate και clawback που οφείλει ο κάθε
πάροχος για τα έτη 2013 και εφεξής.
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι εργαστηριακοί ιατροί καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό του clawback για τα
έτη 2013-2015, με υποκοστολογημένο
τιμοκατάλογο κατά 70%, το οποίο εφαρμόζεται από το 2016.
Ενώ η προθεσμία των τριών ημερών που
έδωσε ο Φορέας είναι ασφυκτική ειδικά
για τα μικρά εργαστήρια και πολυϊατρεία

που δεν διατηρούν διπλογραφικά βιβλία.
Μάλιστα καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων που αναρτήθηκαν πρακτικά αδύνατη.
Η απόφαση αυτή οδηγεί αυτονόητα στον
αφανισμό των εργαστηρίων καθότι αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν ενόψει
των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και της φορολογικής και ασφαλιστικής λαίλαπας.
Ο ΙΣΑ συζήτησε το θέμα διεξοδικά, στο
πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης του ΔΣ
και απέστειλε σήμερα εκ νέου επιστολή
στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:
« Η πρόταση αυτή αποτελεί ακόμη μία
εχθρική στάση του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους, ειδικά τα μικρά εργαστήρια και πολυϊατρεία, που από το 2011 παρέχουν τις

υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους και
σήμερα ευρισκόμενοι σε καθεστώς ομηρίας δεν είναι σαφές ποιες επιλογές έχουν.
Οφείλετε να διασαφηνίσετε τα παραπάνω
και να θέσετε μεγαλύτερη προθεσμία από
αυτή των 3 ημερών. Άλλως δίδεται η εντύπωση ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί το
μέσο για το μαρασμό των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ, πλην ολίγων ισχυρών.
Αιτούμαστε, σε κάθε περίπτωση, οι δόσεις
να είναι τουλάχιστον 120, τηρώντας ίσο
μέτρο με εκείνο που ισχύει και για τους
λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου και θα
ήταν ορθό και δίκαιο ενόψει του κουρέματος που έχουν υποστεί λόγω της υποκοστολόγησης των ιατρικών εξετάσεων,
αντίστοιχά να οριστεί κούρεμα και στο
Clawback και Rebate».

Ο ΙΣΑ καταδικάζει το φακελάκι και ζητά αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
για τους γιατρούς του ΕΣΥ

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με
αφορμή τα δύο περιστατικά ιατρών του ΕΣΥ που συνελήφθησαν
για φακελάκι επισημαίνει τα εξής:
Οι ιατροί του ΕΣΥ με μειωμένες αποδοχές και εξαντλητικά ωράρια παρέχουν τις
υπηρεσίες, με αυταπάρνηση στον πολίτη αυτής της χώρας, παραμένοντας στα
δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης
,προσηλωμένοι στο καθήκον τους.
Ωστόσο ο ΙΣΑ καταδικάζει το φακελάκι
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

και διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του, απέναντι στα μέλη του ιατρικού σώματος που επιδίδονται σε αυτές
τις απαράδεκτες πρακτικές.
Ζητάμε να υπάρξει διαφάνεια και έλεγχος και
τιμωρία των παραβατών, μέσα από τη διασταύρωση των οικονομικών τους στοιχείων.
Καλούμε τους πολίτες να καταγγέλλουν
στις αρμόδιες αρχές κάθε προσπάθεια
χρηματισμού
Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και δωρεάν

χαρακτήρα του ΕΣΥ, αντιπαλεύουμε κάθε
μορφή εμπορευματικής λειτουργίας του
πολύ δε περισσότερο τις παράνομες αμοιβές-φακελάκια.
Υπερασπιζόμαστε τα μέλη μας που στέκονται ακλόνητα ενάντια στο χρηματισμό
και τη διαπλοκή.
Καλούμε την πολιτεία να διασφαλίσει αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας
για τη πλειοψηφία των ιατρών που στηρίζουν με αυταπάρνηση το ΕΣΥ.
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Ο ΙΣΑ λαμβάνει μέριμνα: 1) για την καθυστέρηση του
επανυπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών επί των
πραγματικών εισοδημάτων, έτους 2016 και
2)αναφορικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των
ιατρών- μελών του που έχουν πάνω από 40 έτη προϋπηρεσίας

Ο

ΙΣΑ καταδικάζει το γεγονός ότι
δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί ο ορθός υπολογισμός
του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών
με βάση το τελευταίο εκκαθαρισθέν
έτος (εισοδήματα 2016). Για πολλούς συναδέλφους το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών που θα προκύψει θα είναι χαμηλότερο, με βάση τα επίσημα στοιχεία
της ΑΑΔΕ, που δείχνουν κατακόρυφη
μείωση των εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών.
Περαιτέρω ο ΙΣΑ στα πλαίσια προστασίας των μελών του και ενόψει της παρέλευσης δώδεκα και πλέον μηνών από

την δημοσίευση της διάταξης του Ν.
4387/2017, που προβλέπει τη μειωμένη
καταβολή κατά 50% της ασφαλιστικής
εισφοράς για τους ασφαλισμένους που
έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης
και άνω, και οι οποίοι αν και έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση καταβολής του
½ του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, παραταύτα ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να
παρακρατεί το διπλάσιο των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.
Ο ΙΣΑ στο πλαίσιο αυτό, καταρχάς καλεί
τους ιατρούς – μέλη του, που εμπίπτουν
στις εν λόγω κατηγορίες, να το δηλώσουν
στη Νομική του Υπηρεσία, προκειμένου

να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες, με
σκοπό να κατατεθούν αγωγές, οι οποίες
-οφείλουμε να επισημάνουμε- θα είναι
ατομικές και για την κατάθεσή τους απαιτείται η καταβολή της κατά νόμο προβλεπόμενης προείσπραξης του ΔΣΑ.
Οι ώρες υποδοχής της Νομικής υπηρεσίας θα είναι καθημερινά μετά τις
11:00 έως 15:00 (αρμόδιες Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κονιδάρη και Φραγκάκη
– τηλ: 210-3839770- εσωτερ. 117- 183,
email:
nomikiypiresia1@isathens.gr,
nomikiypiresia2@isathens.gr).
Ο ΙΣΑ θα σταθεί αρωγός για την εκδίκαση των εν λόγω αγωγών.

Ο ΙΣΑ με εξώδικο στη Γενική Γραμματέα Ισότητας
ζητά να σταματήσει η προβολή συκοφαντικού και επικίνδυνου σποτ
που θίγει την τιμή και υπόληψη των Ελλήνων γιατρών

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στη
Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέα Ισότητας για απαράδεκτο video
της Γενικής Γραμματέας στο πλαίσιο καμπάνιας για την σεξουαλική παρενόχληση, το οποίο παρουσιάζει παιδίατρο να
παρενοχλεί σεξουαλικά μητέρα. Ο ΙΣΑ
ζητά να παύσει άμεσα η προβολή του
καθώς θίγει την τιμή και υπόληψη των
Ελλήνων γιατρών.
Ο ΙΣΑ παρά το γεγονός ότι καταδικάζει
τη σεξουαλική παρενόχληση θεωρεί ότι

το συγκεκριμένο βίντεο είναι συκοφαντικό, ανυπόστατο και επικίνδυνο.
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι προβάλλεται και φέρεται να είναι βασισμένο
σε πραγματικό γεγονός, χωρίς τέτοια καταγγελία να έχει υποβληθεί.
Σε κάθε περίπτωση, και χωρίς να μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι ένα τέτοιο μεμονωμένο και ακραίο περιστατικό έχει λάβει χώρα, το συγκεκριμένο
spot είναι συκοφαντικό για το ιατρικό
σώμα, θίγει το κύρος, την ηθική και
κοινωνική αξία συλλήβδην όλων των

Ελλήνων γιατρών που ευόρκως παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους Έλληνες
ασθενείς και διαταράσσει επιπλέον τη
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και
ασθενή.
Επειδή σκοπός του Ιατρικού Συλλόγου
είναι μεταξύ άλλων και η μέριμνα για τη
διατήρηση της επιστημονικής και ηθικής ικανότητας του ιατρικού σώματος
να εξυπηρετήσει με προθυμία τους αρρώστους, καθώς και περιφρούρηση της
αξιοπρέπειας των μελών του ζητά άμεσα
να σταματήσει η προβολή του.

Ο ΙΣΑ στηρίζει το αίτημα των νεφροπαθών
για πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

T

ην υποχρέωση της πολιτείας να ενισχύσει τις δομές υγείας, για να διασφαλίσει ποιοτική περίθαλψη, σε
όλους τους ασθενείς επισήμανε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης , στο πλαίσιο της
παρουσίας του στην εκδήλωση, για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών υπό
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αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση που πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, στην Αθήνα.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ,συνεχάρη τα μέλη
του ΔΣ για την αξιέπαινη προσπάθειά
τους και ευχήθηκε υγεία και δύναμη σε
όλους τους ασθενείς . «Ο ΙΣΑ στηρίζει τα
δίκαια αιτήματά των νεφροπαθών και είναι

αρωγός σε κάθε προσπάθεια που γίνεται
για τη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψής τους. Η πολιτεία οφείλει να επιλύσει τα
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
και να διασφαλίσει ότι ο κάθε ασθενής στο
τελευταίο άκρο της Ελλάδας έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», τόνισε
ο κ. Πατούλης.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ρόλος της διαμεσολάβησης
για την εξωδικαστική επίλυση
διαφορών των ιατρικών υποθέσεων

Α

ξιότιμα μέλη,
Είναι γεγονός ότι , κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν πολλαπλασιαστεί οι προσφυγές ασθενών
και συγγενών αυτών ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων ( δικαιοσύνης)
σε βάρος συναδέλφων μας δια φερόμενες πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση του λειτουργήματος μας. Σε
κάποιες περιπτώσεις οι αξιώσεις αυτές
είναι δικαιολογημένες, σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο τυγχάνουν προϊόντα παρανοήσεων ή κι υπερβολών. Σε
κάθε όμως περίπτωση γεννάται μια
εκατέρωθεν ψυχοφθόρα και χρονοβόρα κατάσταση η οποία κλονίζει την εν
γένει σχέση εμπιστοσύνης του ασθενούς με τον ιατρικό θεσμό, περαιτέρω
δε παράγει ανεπιθύμητες παρενέργειες άγοντας πολλούς συναδέλφους
στην θωράκιση τους πίσω από την καλουμένη «αμυντική ιατρική».
Διέξοδο σε αυτήν την σύγχρονη ανακύπτουσα προβληματική φαίνεται ότι
μπορεί να προσφέρει ένας προσφάτως θεσμοθετημένος μηχανισμός :
εκείνος της εξωδικαστικής διαμεσολαβήσεως. Πρόκειται δια μία σαφώς
ειρηνικότερη και πιο συναινετική διαδικασία η οποία παράγει ισοδύναμα
αποτελέσματα με εκείνα των δικαστικών αποφάσεων πλην όμως διεξάγεται σε χώρο εκτός Δικαστηρίων και
σε περιβάλλον άκρως εχέμυθο χωρίς
κινδύνους δημοσιότητας. Η λειτουργία του θεσμού της Διαμεσολαβήσεως
εναπόκειται στην πρωτοβουλία των
εμπλεκομένων μερών: ένας εκ των
μερών, είτε ο ασθενής είτε ο Ιατρός
απευθύνεται σε Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή αιτούμενος την πρόσκληση
του έτερου μέρους σε Διαμεσολάβηση. Η κλήτευση αυτή μπορεί να γίνεται είτε προ της εγέρσεως της όποιας
ένδικης ενέργειας ή κι εκκρεμούσης
αυτής. Εφόσον το έτερο και κληθέν
μέρος αποδεχθεί, η διαδικασία εξε-
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λίσσεται ενώπιον του Διαμεσολαβητή
μέσω των πληρεξουσίων Δικηγόρων
των μερών αλλά και με την άμεση και
φυσική παρουσία των ιδίων των μερών. Ο Διαμεσολαβητής έχει συντονιστική και διευκολυντική αρμοδιότητα
και όχι αποφασιστική . Άλλως ειπείν,
δεν είναι εκείνος που θα εκδώσει απόφαση. Είναι τα μέρη εκείνα που καλούνται να συντάξουν την απόφαση τους
εν είδει συμφωνητικού.ΣΧ
Η Διαμεσολάβηση δύναται να καταλήξει στην σύνταξη ενός πρακτικού
επιλύσεως της διαφοράς. Ενδέχεται
ωστόσο και να αποτύχει. Ωστόσο, στις
περιπτώσεις εκείνες που αφορούν σε
εμάς τους Ιατρούς διακρίνονται εκείνα
τα χαρακτηριστικά που η υπαγωγή σε
Διαμεσολάβηση της διαφοράς έχει αυξημένες πιθανότητες ευδοκιμήσεως.
Και τούτο δια τους κατωτέρω κρισίμους λόγους: 1. Οι ασθενείς – κατά κανόνα οι προσφεύγοντες- επιδιώκουν
την ταχεία επίλυση της διαφοράς τους
. 2. Αντιστρόφως, οι ιατροί – κατά κανόνα οι διωκόμενοι- επιθυμούμε την
ταχεία κατάργηση της όποιας εκκρεμούσης σε βάρος μας διαφορά ( ενώ
σε άλλες περιπτώσεις εννόμων σχέσεων ο οφειλέτης επιδιώκει την διαιώνιση, την αναβολή, την ματαίωση κι
αποδυνάμωση της σε βάρος αξιώσεως
του). 3. Έχει προκύψει εξ’ ερεύνης ότι
ουκ ολίγες αξιώσεις ασθενών είχαν ως
αιτία γεννήσεως όχι φερόμενο ιατρικό
σφάλμα αλλά την ελλιπή ενημέρωση
ή επικοινωνία με τον θεράποντα τους.
Ως εκ τούτου υπάρχουν διαφορές οι
οποίες λήγουν χωρίς καν την αξίωση
περί χρηματικού ανταλλάγματος-αποζημιώσεως . 4. Εκατέρωθεν τα μέρη
– και δη εμείς οι ιατροί- δεν θα επιδιώκαμε την ευρεία δημοσιοποίηση μίας
παρομοίας φύσεως διαφοράς. 5. Ενώ
η επίλυση της διαφοράς δεν μπορεί να
αποκλείσει πιθανή ποινική διαδικασία
ωστόσο η ταχεία κι αίσια αστική επί-

λυση δύναται να έχει άμεσα κι ευνοϊκα αντανακλαστικά αποτελέσματα και
στην εξέλιξη της ποινικής διώξεως.
Σε όλα λοιπόν τα ανωτέρω η Διαμεσολάβηση δύναται να παράσχει: α. άμεση
και ταχεία επίλυση χωρίς την υπαγωγή
σε μακροχρόνιες και ψυχοφθόρες νομικές διαδικασίες β. η Διαμεσολάβηση
μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα
της αποκατάστασης τυχόν ελλιπούς
ή πλημμελούς επικοινωνίας η οποία,
λόγω του φόρτου εργασίας μας και
των στρεσσογόνων συνθηκών αστοχούμε να παράσχουμε. γ. Η Διαμεσολάβηση εξασφαλίζει το απόρρητο της
διαφοράς δ. Η Διαμεσολάβηση μπορεί
να εξασφαλίσει ευρύτερες λύσεις αποκατάστασης σε σχέση με μία δικαστική απόφαση. Ένεκα του λόγου τούτου,
δίδονται περισσότερες δυνατότητες
και πιθανότητες επιλύσεως.
Άρα, θα υποστηρίζαμε ευχερώς ότι η
Διαμεσολάβηση αποτελεί ένα νέο νομικό εργαλείο ανακούφισης των ανεπιθύμητων μακροχρόνιων υποθέσεων οι
οποίες μας προσθέτουν καθημερινώς
περιττό άγχος κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων μας. Η Διαμεσολάβηση είναι επίσης εφαρμοστέα και σε άλλες περιπτώσεις ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος , όπως ενδεικτικά σε περίπτωση διαφωνίας με προμηθευτές ιατρικών
προϊόντων ή σε περίπτωση διαφωνίας
ως προς το ύψος αμοιβής. Εναπόκειται
να επιλεγεί από τους κατά περίπτωση
εμπλεκομένους ώστε να αποδειχθούν
τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτής.
Ενόψει των ανωτέρω ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές που παρουσιάζει στη χώρα μας η εναλλακτική
επίλυση των διαφορών είναι ένας από
τους είκοσι θεσμικούς φορείς που συνέταξαν τις δυνάμεις τους για την ίδρυση και τη λειτουργία του Οργανισμού
Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων
Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.).
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Τ

ην πλήρη και σαφή αντίθεσή τους
στο σχέδιο του υπουργείου Υγείας
και του ΚεΣΥ, που αφορά τη λειτουργία και την οργάνωση των επιστημονικών ιατρικών εταιριών και την ίδρυση νέου εποπτικού φορέα για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, εξέφρασαν
με απόλυτη ομοφωνία, οι εκπρόσωποι
εβδομήντα Ιατρικών Ενώσεων που εκλήθησαν σήμερα σε ευρεία σύσκεψη για το
θέμα, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Οι παριστάμενοι μίλησαν για ένα άκρως
συγκεντρωτικό και αντίθετο στη διεθνή πρακτική Σχέδιο που αντιβαίνει σε
βασικές συνταγματικές αρχές, όπως η
ελευθερία του «συνεταιρίζεσθαι». Πρόκειται για προσπάθεια κατάλυσης της
διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας
των επιστημονικών ιατρικών φορέων
,με απροκάλυπτη και αντιδημοκρατική
κρατική παρέμβαση.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
«Το σχέδιο αυτό αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία που έρχεται σε αντίθεση με τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αποτελεί προσπάθεια συγκέντρωσης
εξουσιών και κατάλυσης της διοικητικής
και οικονομικής αυτοτέλειας των Ιατρικών Ενώσεων που επιτελούν μέχρι σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα, το έργο της
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
Δεν θα επιτρέψουμε να νομοθετήσουν
ερήμην της επιστημονικής κοινότητας,
χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος, όπως επιτάσσει η δημοκρατία.»
Στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασίσθηκε ομόφωνα η σύσταση ειδικής
Επιτροπής, αποτελούμενη από έγκριτα
μέλη της επιστημονικής κοινότητας, η
οποία θα επεξεργαστεί τις απόψεις που
θα καταθέσουν γραπτώς στον ΙΣΑ ,μέσα
στο επόμενο χρονικό διάσημα, όλοι οι
Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί Φορείς. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα καταθέσει πόρισμα, στην πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να
αποδυναμωθεί, η επιστημονική κοινότητα και να πληγεί η συνεχιζόμενη ιατρική
εκπαίδευση, με αυταρχικές και αντιδημοκρατικές διαδικασίες.
Στην συνάντηση παρευρέθησαν οι εξής
Επιστημονικές Εταιρείας και Επαγγελματικές Ενώσεις:
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1. Ελληνική Εταιρεία ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ &
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Γρηγορέας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ελληνική Εταιρεία ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Πισσάκας Γεώργιος, Πρόεδρος
3. Ελληνική ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μιχόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
Ταμπακόπουλος Δημήτρης , Α’ Αντιπρόεδρος
4. Ελληνική ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καλογερόπουλος Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.
5. Ελληνική ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ
Βατάλας Ιωάννης – Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
Διαμάντη-Κανδαράκη Ευανθία, Γεν
Γραμματέας
6. Ελληνική Εταιρεία ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κοτανίδου Αναστασία – Πρόεδρος, Καθηγήτρια
Μαυροματίδης Αντώνιος, μέλος Δ.Σ.
7. Ελληνική Εταιρεία ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ
& ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Σιαφάκα Ιωάννα, Αντιπρόεδρος Καθηγ.
Αναισθησιολογίας & Θεραπείας Πόνου
ΕΚΠΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Ομόφωνο ΟΧΙ των Επιστημονικών Ενώσεων,
στην προσπάθεια αποδυνάμωσής τους,
από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας,
διατυπώθηκε σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο ΙΣΑ
8. Ελληνική ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φούσας Στέφανος, τ. Πρόεδρος
9. Ελληνική
Εταιρεία
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗΣ
Κοκολάκη Μαρία, Αντιπρόεδρος
Καρλής Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.
Χαλκιάς Αθανάσιος, Μέλος Δ.Σ.
10. Ελληνική ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
Κασιμάτη Κατερίνα, Πρόεδρος
11. Ελληνική Εταιρεία ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Παπαδήμας Γεώργιος, Β’Αντιπρόεδρος
Μωραϊτου Μαρίνα Γεν. Γραμματέας
12. Ελληνική Εταιρεία ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Χρονόπουλος Ευστάθιος, Ταμίας
Ματσούκα Κατερίνα, Μέλος Δ.Σ.
13. Ελληνική Εταιρεία ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Αποστόλου Θεοφάνης , Ταμίας Δ.Σ.
14. Ελληνική Εταιρεία ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
Πατσέα Ελένη, Μέλος Δ.Σ.
15. Ελληνική Εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ταρεμπέ Μιχαήλ, Πρόεδρος
Γκαμάτση Ειρήνη, Ταμίας
16. Ελληνική ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζακυνθινός Σπύρος, Πρόεδρος
17. Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας

Ιωαννίδου-Μουζάκα Λυδία, Πρόεδρος
18. Ελληνική Εταιρεία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Χριστογεώργος Παύλος , Πρόεδρος
19. Ελληνική Εταιρεία ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Πρασόπουλος Βασίλειος, Ταμίας Δ.Σ.
Κουτελού Μαρία, Μέλος Δ.Σ.
20. Ελληνική Εταιρεία ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Παπαδάκης Σταμάτης , Α’ Αντιπρόεδρος
21. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων
(ΠΟΣΚΕ)
Πατσουράκος Φώτης, Πρόεδρος
Ενημέρωση των Γιατρών
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22. Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών
Καρδιολόγων Ελλάδος
Κορωνιώτης Γεώργιος, Γραμματέας
23. Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής
Νταλούκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
24. Επαγγελματική Ένωση Στοματικών και
Γναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος
Παπαδάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
Παπαδιόχος Ιωάννης, Ειδ. Γραμματέας
25. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων
Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας ΠΟΣΙΠΥ, ΣΕΙΠ
Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος, Πρόεδρος
26. Επαγγελματική Ένωση Κυτταρολόγων
Κασιμάτη Αικατερίνη, Πρόεδρος
27. Ένωση Μαιευτήρων-Γυναικολόγων
Κλεντζέρης Λουκάς, Επιστημονικός Διευθυντής
28. Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών και Οδοντιάτρων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
Πλακιώτης Ανάργυρος, Γενικός Γραμματέας
29. Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδος (ΕΠΕΓΕ)
Κασαπίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος
30. Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών
Βέμμος Κώστας, Πρόεδρος
31. Εταιρεία Ογκολόγων- Παθολόγων
Ελλάδας
Τσουκαλάς Νικόλαος, Ταμίας
32. Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Χριστοδούλου Γεώργιος, Επίτιμος Πρόεδρος
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
Μαρκάκη Λίλιαν, Μέλος Δ.Σ.
33. Ελληνική Οφθαλμιατρική Εταιρεία
Βορείου Ελλάδος
Κανιούρας Δήμος
34. Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής
Υγείας
Αβραμόπουλος Ηρακλής, Πρόεδρος
35. Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Μαντζαβίνος Θεμιστοκλής, Πρόεδρος
Μαμάς Λεωνίδας, μέλος Δ.Σ.
36. Ακαδημία Δικανικής Ιατρικής και Συναφών Επιστημών
Σκόνδρας Μάρκος, Πρόεδρος
37. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γκιουζελής Ιωάννης-Γεώργιος, Πρόεδρος
Γουλοπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Σ.
38. Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής
Καλιακμάνης Ανδρέας, Πρόεδρος
39. Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο
Υποστήριξης Ασθενών
Καραμαλής Γεώργιος
40. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
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Κωνσταντόπουλος Ανδρέας, Πρόεδρος
41. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων
Αγγουράς Δημήτριος, Ειδικός Γραμματέας
42. Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
Τσιρογιάννη Αλεξάνδρα, Πρόεδρος
Καφάση Νικολίτσα, Ταμίας
43. Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία
Τρόντζας Παναγιώτης, Πρόεδρος
44. Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας
Σαμάρκος Μιχάλης, Ταμίας
45. Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής
Γερολυμάτος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
46. Ελληνική Κυτταρολογική Εταιρεία
Μήκου Παναγιώτα, Μέλος Δ.Σ.
47. Ελληνική Εταιρεία Λαπαροσκοπικής
Αλμπανόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
48. Μεσογειακή Εταιρεία Χημειοθεραπείας
Καπλανίδης Ζαχαρίας
49. Ελληνική Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών
Σαμέλης Γεώργιος, Πρόεδρος
Γιάνναρος Θ., Αντιπρόεδρος
50. Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
Πάππης Χαρίλαος, Πρόεδρος
Αλμπανόπουλος Κωνσταντίνος
51. Ελληνική Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
Λύρας Βασίλειος, Μέλος Επιστημονικής
Επιτροπής
52. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Πούλιας Ηρακλής, Πρόεδρος
53. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
Καλανταής Ευθύμιος, Γενικός Γραμματέας
54. Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
Τσεκές Γεώργιος, Γραμματέας
55. Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
Μερκούρης Μποδοσάκης, Πρόεδρος
Μπατίκας Αντώνιος, Γενικός Γραμματέας

56. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Μακρής Ιωάννης, Πρόεδρος
57. Ελληνική Εταιρεία Λειτουργικής Ρινοπλαστικής
Σκούρας Αθανάσιος, Πρόεδρος
58. Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής
Ιατρικής
Χαρίτου Αντωνία, Αντιπρόεδρος
59. Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης
Σταμούλης Νικόλαος, Β’ Αντιπρόεδρος
– Πρόεδρος Επαγγελματικής Επιτροπής
60. Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ράλλης Γεώγιος, Πρόεδρος
Παραρά Ελένη, Γενική Γραμματέας
61. Επαγγελματική Ένωση Αγγειοχειρουργών Ελλάδος
Παππασιδέρης Χρήστος, Γενικός Γραμματέας
62. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Παππάς Σταύρος, Αντιπρόεδρος
63. Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Αποστόλου Θεοφάνης, Αντιπρόεδρος
64. Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Πίτσαβος Χρήστος, Πρόεδρος
65. Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Ροδολάκης Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ.
66. Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων
Δερματολόγων
Ανθόπουλος Τηλέμαχος, Πρόεδρος
67. Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση
Εργαστηριακών Γιατρών - Βιοπαθολόγων - Κυτταρολόγων - Παθολογοανατόμων ΠΕΕΒΙ
Κραμποβίτης Σπυρίδων, Πρόεδρος
68. Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος
Τσάτσος Αναστάσιος, Πρόεδρος
69. Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης
και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας
Καραμαλή Μαρία
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Οδηγίες προς τους παρόχους για συμψηφισμό οφειλών 2012-2015

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη
σημερινή συνεδρίασή του μελέτησε την δίκην τελεσιγράφου ανάρτηση με
την οποία προτείνεται από τον ΕΟΠΥΥ
προς τους φορείς ΠΦΥ και τους συμβεβλημένους ιατρούς συμψηφισμός των
οφειλών του ΕΟΠΥΥ με το ποσό rebate
και clawback που οφείλει ο κάθε πάροχος για τα έτη 2013 και εφεξής.
Με επιστολή του προς τον κ. Πρόεδρο
του ΕΟΠΥΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο
επισημαίνει ότι η πρόταση αυτή είναι
αιφνιδιαστική, εκβιαστική και αόριστη
κατά περιεχόμενο για τους ακόλουθους
συγκεκριμένους λόγους:
(1) Η προθεσμία των 3 ημερών είναι
ασφυκτική ειδικά για τα μικρά εργαστή-

ρια και πολυϊατρεία που δεν διατηρούν
διπλογραφικά βιβλία. Καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων που αναρτήθηκαν
πρακτικά αδύνατη.
(2) Δεν προκύπτει πότε και με ποιο ακριβώς τρόπο θα κληθούν να καταβάλουν
το υπερβάλλον οι πάροχοι εκείνοι οι
οποίοι, μετά τον κατά τον παραπάνω
υπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, έχουν οφειλή.
Αιτούμαστε οι δόσεις να είναι τουλάχιστον 120, τηρώντας ίσο μέτρο με εκείνο
που ισχύει και για τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου.
(3) Δεν προκύπτει ποιες θα είναι οι συνέπειες απόρριψης της προτάσεως συμβιβασμού για τον πάροχο.
Τα παραπάνω είναι πραγματικά εξαιρε-

Υποχρεωτική εγγραφή ιατρών
στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ

Σ

ε συνέχεια τηλεφωνημάτων που δέχθηκε ο ΙΣΑ
από ιατρούς- μέλη του,
αναφορικά με την μη δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών
συνταγών λόγω μη εγγραφής
των ιατρών στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ (πιστοποίηση
ΕΚΠΥ), σας ενημερώνουμε ότι
η συγκεκριμένη διαδικασία έχει
ανακοινωθεί από τον ΕΟΠΥΥ ήδη
από τον Μάιο του 2016 (πατήστε
εδώ) και μετά από παρέμβαση
του ΙΣΑ, δόθηκε παράταση με

νέα ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για
την εγγραφή του κάθε ιατρού
στο εν λόγω ηλεκτρονικό μητρώο (πατήστε εδώ).
Ως εκ τούτου για την διευκόλυνση των ασθενών σας, μπορείτε
να προβείτε στις απαιτούμενες
ενέργειες, (ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ)
ώστε να μην δημιουργείται
πρόβλημα με την αποδοχή των
παραπεμπτικών από τους εργαστηριακούς συναδέλφους μέσω
e-dapy.

τικά κρίσιμα ζητήματα τα οποία όλοι οι
συμβεβλημένοι πρέπει να γνωρίζουν με
απόλυτη βεβαιότητα προκειμένου να
συναινέσουν έγκυρα σε ένα τέτοιο προτεινόμενο συμψηφισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά να διασαφηνιστούν τα παραπάνω, να τεθεί μεγαλύτερη προθεσμία από αυτή των 3 ημερών και να διασφαλιστεί η δυνατότητα
καταβολής τυχόν οφειλής σε 120 δόσεις.
Κάθε ένας από σας, τους συμβεβλημένους ιατρούς, μπορεί να μην αποδεχθεί
τον συμβιβασμό αλλά να επιλέξει να
προσέλθει στο αρμόδιο ΠΕΔΙ προκειμένου να εκθέσει ατομικά και για λογαριασμό του τουλάχιστον τις παραπάνω
επιφυλάξεις, αλλά και τυχόν σφάλματα
στον υπολογισμό.

Παράταση για την εγγραφή
ιατρών στο ηλεκτρονικό μητρώο
του ΕΟΠΥΥ

Σ

ας ενημερώνουμε ότι μετά από επιστολή
του ΙΣΑ και παράλληλη παρέμβαση από τον
ΠΙΣ, δίνεται παράταση για την πιστοποίηση
των γιατρών στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ μέχρι και την
31/12/2017. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία το μήνυμα
που εμφανίζεται: «Ο Συνταγογράφος Ιατρός δεν έχει
πιστοποιηθεί στον ΕΚΠΥ» είναι προειδοποιητικό και
τα παραπεμπτικά μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.
Παρακαλούμε όσους συναδέλφους δεν το έχουν πράξει ακόμη, να εγγραφούν στη ηλεκτρονικό μητρώο
του ΕΟΠΥΥ ακολουθώντας τις οδηγίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Σύντομες οδηγίες για ΑΔΔΥ (USB TOKEN)
1) Έχω παραλάβει ΑΔΔΥ αλλά έχασα
το USB ΤΟΚΕΝ.
Θα αποστείλετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hd@idika.gr όπου
θα αναφέρετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), θα δηλώνετε την
απώλεια της συσκευής και την επιθυμία
επανέκδοσης ΑΔΔΥ.
Αφού η ΗΔΙΚΑ ακυρώσει την αρχική
ΑΔΔΥ που χάσατε, θα ενημερωθείτε για
να προχωρήσετε σε επανυποβολή αίτησης ΑΔΔΥ.

Θα αποστείλετε ένα email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση hd@idika.gr όπου θα αναφέρετε
τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ,
ΑΦΜ), θα δηλώνετε την απώλεια του PIN και
την επιθυμία επανέκδοσης ΑΔΔΥ.
Αφού η ΗΔΙΚΑ ακυρώσει την αρχική
ΑΔΔΥ για την οποία χάσατε το PIN, θα
ενημερωθείτε για να προχωρήσετε σε
επανυποβολή αίτησης ΑΔΔΥ.
Κατά την παραλαβή της νέας ΑΔΔΥ, θα
πρέπει να επιστρέψετε στον φάκελο την
παλαιά συσκευή.

2) Έχω παραλάβει ΑΔΔΥ αλλά ξέχασα
το PIN.

3) Επιθυμώ να υποβάλλω αίτηση ΑΔΔΥ.
Κάνετε αίτηση για ΑΔΔΥ εδώ.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες εδώ.
4) Επιθυμώ να υποβάλλω αίτηση
ΑΔΔΥ αλλά τα στοιχεία μου, όπως
ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κινητό
κτλ είναι λανθασμένα.
Δεν προχωράτε στην υποβολή αίτησης
ΑΔΔΥ.
Αρχικά, θα υποβάλλετε την υπεύθυνη
δήλωση αλλαγής στοιχείων που βρίσκεται εδώ. Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν αντικαθιστά την αίτηση ΑΔΔΥ.
Αφού η ΗΔΙΚΑ καταχωρίσει τα διορθωμένα στοιχεία, θα ενημερωθείτε για να προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης.
Ενημέρωση των Γιατρών
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Σημαντικές επαφές για την προώθηση
του τουρισμού υγείας
είχε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης,
στο πλαίσιο της συμμετοχής του,
στην Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού,
στη Βομβάη της Ινδίας

Σ

ημαντικές επαφές για την προώθηση του τουρισμού υγείας
της χώρας μας, είχε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, ο
οποίος συμμετέχει εκπροσωπώντας
την ΚΕΔΕ, στην Παγκόσμια Έκθεση
Τουρισμού «Outbound Travel Mart»
που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, στη Βομβάη της Ινδίας.
Στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής διοργάνωσης κ. Πατούλης, παρουσίασε τα
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πλεονεκτήματα της χώρα μας που διεκδικεί δυναμικά μερίδιο στην παγκόσμια
αγορά του τουρισμού υγείας και ευεξίας.
Στο περιθώριο της έκθεσης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ ,είχε σειρά επαφών με
επιφανείς παράγοντες από τον πολιτικό
και επιχειρηματικό κόσμο της Ινδίας
καθώς και της αγοράς του τουρισμού
της ευρύτερης περιοχής της Ασίας.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης πραγματοποίησε ,μεταξύ των άλλων, συνά-

ντηση εργασίας, με τον Jaykumar
Rawal ,υπουργό Τουρισμού της Μαχαράστρα, -της μεγαλύτερης ομόσπονδης πολιτείας της Ινδίας η οποία
αριθμεί 95 εκ. κατοίκους-, καθώς και
με τον διευθύνοντα σύμβουλο του
κρατικού οργανισμού τουρισμού της
Μαχαράστρα, V. Waghmare.
Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν
οι τρόποι συνεργασίας, με τη χώρα
μας, προκειμένου να ενισχυθεί η
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προβολή των ελληνικών τουριστικών προϊόντων, με έμφαση στον
Τουρισμό Υγείας ,ο οποίος αποτελεί
έναν τομέα όπου υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Παράλληλα συναντήθηκε με τον
πρόεδρο της Ένωσης Δήμων της Ινδίας, V. Suresh, με τον οποίο συζήτησε τη δυνατότητα δρομολόγησης
γόνιμων συνεργειών, μεταξύ των
δύο χωρών αλλά και ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών προς όφελος

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

των τοπικών κοινωνιών.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΙΣΑ
Γ. Πατούλης ,τόνισε τα εξής:
«Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που
έχουμε αναλάβει για την προώθηση
του τουρισμού υγείας της χώρα μας
δώσαμε δυναμικό παρών στη Βομβάη, σε μία από τις μεγαλύτερες Εκθέσεις Τουρισμού στην Ασία. Έγιναν
σημαντικές επαφές που επιβεβαίωσαν το ισχυρό ενδιαφέρον για τη
χώρα μας .Τα μηνύματα είναι ιδιαίτε-

ρα ελπιδοφόρα. Η Ελλάδα μπορεί να
γίνει σημαντικός παίκτης του τουρισμού υγείας, στην Ινδία αλλά και
στην ευρύτερη αγορά της Ασίας .
Αναγνωρίζοντας την τεράστια δύναμη που έχει το ελληνικό τουριστικό
προϊόν αλλά και τα οφέλη από την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,
στόχος μας είναι να προβάλλουμε
τον πλούτο της χώρας μας στο εξωτερικό και να στρέψουμε το παγκόσμιο ενδιαφέρον στην Ελλάδα».

Ενημέρωση των Γιατρών
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Στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει
το άριστο ιατρικό δυναμικό της χώρας,
στην ανάπτυξη του τουρισμού υγείας,
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης,
στο πλαίσιο ομιλίας του, σε Διημερίδα στην Κρήτη

Σ

τις προοπτικές που
ανοίγονται, προκειμένου ο Τουρισμός
Υγείας να λειτουργήσει ως
μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας καθώς και
στο σημαντικό ρόλο που
μπορεί να παίξει το άριστο
επιστημονικό δυναμικό της
χώρας, αναφέρθηκε ο Γ. Πατούλης ,πρόεδρος του ΙΣΑ,
της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς
Κέντρου Ιατρικού Τουρισμού, στο πλαίσιο ομιλίας
που πραγματοποίησε σε
διημερίδα με θέμα «Τουρισμός Υγείας -Προορισμός
Κρήτη» που διοργανώθηκε
στο Ηράκλειο της Κρήτης
από τους Ιατρικούς Συλλόγους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Σητείας,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
Ο κ. Πατούλης επισήμανε
την ανάγκη διαμόρφωσης
μίας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης
του Τουρισμού Υγείας, με
στόχο να συμβάλλει στην
τόνωση της εθνικής οικονομίας. Επίσης μίλησε για την
οικουμενικότητα της Ελληνικής επιστήμης που αποτελεί
το μεγαλύτερο πρεσβευτή
της χώρας μας.
« Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλες απώλειες επιστημονικού δυναμικού
και η πολιτεία οφείλει να αναπτύξει
πολιτικές ,για την αξιοποίησή τους και
να δημιουργήσει τις συνθήκες ,για την
επαγγελματική επιβίωσή τους »,τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ και πρόσθεσε:
«Από την Αυστραλία, την Αμερική και
την Ινδία έως την Κρήτη,ο επιστημονικός κόσμος της χώρας ενώνει τις δυνά-
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μεις του, με επιχειρήσεις από τον κλάδο
της ιδιωτικής υγείας, του τουρισμού, της
αναψυχής και ευεξίας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλοι μαζί εργαζόμαστε
συστηματικά για να καταστήσουμε τον
τουρισμό Υγείας, στρατηγικό παίκτη στη
σκακιέρα της ανάπτυξης .Αναλαμβάνουμε δράση ,για να προσφέρουμε νέες θέσεις εργασίας, για να σταματήσουμε την
«αιμορραγία» από τη φυγή νέων κυρίως

επιστημόνων μας στο εξωτερικό και να
εισφέρουμε στο εθνικό εισόδημα», κατέληξε ο κ. Πατούλης.
Στη συμβολή του επιστημονικού κόσμου της χώρας, στην ανάπτυξη του
τουρισμού υγείας αναφέρθηκαν επίσης
η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων Π. Ορφανουδάκη και ο πρόεδρος
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Χ. Βαβουρανάκης, ο οποίος σε συνεργασία με
τους πρόεδρους των Ιατρικών Συλλόγων
Χανίων Π. Ορφανουδάκη, Ρεθύμνου Γ.
Στεφανάκη, Λασιθίου Κ. Νικολαράκη και
Σητείας Ι. Κατσαράκη και την Περιφέρεια
Κρήτης, ένωσαν τις δυνάμεις τους ,για να
σχεδιαστεί ο δρόμος που οδηγεί στην
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ανάπτυξη μέσα από τον θεματικό τουρισμό Υγείας.
Σκοπός τους, όπως υπογράμμισαν είναι
να ενεργοποιηθούν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και να αξιοποιηθεί το άριστο ιατρικό δυναμικό, με οδηγό την ποιότητα και την καινοτομία.
Επίσης τοποθετήθηκαν για το θέμα

ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Λ.
Βαμβακάς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας του Δήμου Ηρακλείου G.
Garancini, οι οποίοι εξέφρασαν την πεποίθηση πως η Κρήτη έχει όλες τις δυνατότητες να καταστεί σημαντικός προορισμός για τον Τουρισμό Υγείας.
Ενημέρωση των Γιατρών
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Οι ευοίωνες προοπτικές του ιαματικού τουρισμού
ήταν το θέμα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιαματικής
Ιατρικής που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα,
υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ

Ο

ι ευοίωνες προοπτικές που ανοίγονται για τη χώρα μας από τη
αξιοποίηση του ιαματικού τουρισμού ήταν το θέμα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιαματικής Ιατρικής που
πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα
στις 6-8 Οκτωβρίου 2017. Το συνέδριο
συνδιοργάνωσε η ΚΕΔΕ, Ελληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, υπό την αιγίδα
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του ΠΙΣ, του ΙΣΑ και σε συνεργασία
με την Τσεχική Πρεσβεία.
Ομιλητές ήταν αξιόλογα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που κάλυψαν
μια ενδιαφέρουσα θεματολογία ενώ
συμμετείχαν εκπρόσωποι του πολιτικού
κόσμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης .
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα σε 752 διαφορετικά γεωγραφικά σημεία αναβλύζουν
πηγαία νερά πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία. Ωστόσο ο πλούτος αυτός έχει μείνει
αναξιοποίητος, καθώς μόνο 109 πηγές
είναι ενεργοποιημένες και οι 43 είναι
αναγνωρισμένες με Φ.Ε.Κ. για θεραπευτικές ενδείξεις και αντενδείξεις.
Όπως τόνισαν οι ομιλητές η αξιοποίηση
των πολλών σημαντικών ιαματικών πηγών μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και να συντελέσει στην
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρώπη έχει
1.400 ανεπτυγμένες λουτροπόλεις, στις
οποίες απασχολούνται 750.000 άτομα

με ετήσιο τζίρο 45 δισ. ευρώ από τις 180
εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.
Στο πλαίσιο της ομιλία του, ο πρόεδρος
του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης τόνισε
τα εξής:
«Η χώρα μας έχει μεγάλο πλούτο σε ιαματικές πηγές ωστόσο ο «θησαυρός»
αυτός παραμένει αναξιοποίητος σε μεγάλο βαθμό. Ο Ιαματικός Τουρισμός
αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο
κλάδο διεθνώς τα τελευταία 15 χρόνια
αλλά για να συμμετέχει και η Ελλάδα
στην παγκόσμια αυτή αγορά χρειαζόμαστε όραμα, σχέδιο και εθνική συστηματική προσπάθεια για την αναπτυξιακή
αναγέννηση . Κάνουμε βήματα μπροστά
για να καταστήσουμε τον τουρισμό υγείας μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και ανάδειξης της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό 12 μήνες
το χρόνο .Στο πλαίσιο αυτό συστήσαμε,
το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας,
που έχει στόχο την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος, αξιοποιώντας
τις πλέον αποδοτικές πολιτικές προβολής και μάρκετινγκ και συμβάλλοντας
παράλληλα στον τομέα της παροχής
συστηματικής και δομημένης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς
του Τουρισμού Υγείας . Στόχος μας είναι
να προσελκύσουμε επενδύσεις, που θα
δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και νέα εισοδήματα σε μια χώρα
που δοκιμάζεται τα τελευταία οκτώ χρόνια από μια δομική κρίση».
Από την πλευρά του ο καθηγητής δερ-

ματολογίας – Νομικός Κωνσταντίνος
Κουσκούκης, πρόεδρος της Ελληνικής
Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής τ. Αντιπρύτανης τόνισε επεσήμανε ότι:
«Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ποιότητα και μοναδικότητα των
ιαματικών φυσικών πόρων, έχει απεριόριστη δυναμική ανάπτυξης των κέντρων
θαλασσοθεραπείας, λόγω της τεράστιας
ακτογραμμής της και του εξαίρετου βιοκλίματος. Μπορεί να παρέχει υπηρεσίες όλου του φάσματος της Ιαματικής
Ιατρικής και των εναλλακτικών μορφών
τουρισμο .Σε συνδυασμό με την πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά
της, σε ένα εξαιρετικά όμορφο φυσικό
περιβάλλον βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και τη φημισμένη μεσογειακή
διατροφή θα μπορούσε να αποτελεί τον
ιδανικό προορισμό»
Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησε πλήθος κόσμου ενώ χαιρετισμό
απηύθυναν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Στέργιος Πιτσιόρλας Υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Ε. Καραϊσκος Αντιπεριφερειάρχης ΠΣΕ , Ι. Συκιώτης Δήμαρχος
Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, ο Δ. Mπίνος Δήμαρχος Αλμωπίας, αντιπρόεδρος
Συνδέσμου ιαματικών Πηγών Ελλάδος.
Επίσης παρέστησαν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, βουλευτές , πρώην
υπουργοί καθώς και ο πρέσβης Τσεχικής
Δημοκρατίας Bondy Jan ,η Χ. Νικολάου Καθηγήτρια Ιατρικής Αντιπρόεδρος
ΚΕΣΥ, ο Α Κατσίκης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Οδοντιάτρων .

Πρόσκληση σε συνάντηση με την Αρχιεπισκοπή για τις ευπαθείς ομάδες

Τ

ην Δευτέρα 04.12.2017 και ώρα
12:30, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους ιερούς πατέρες της
Αρχιεπισκοπής, υπό την ευλογία και με
την παρουσία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμου, στο Ρουφ (Μεγ. Βασιλείου 15 – Κεραμεικός).
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της λήψης μέριμνας υγείας για
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τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι
οποίες απευθύνονται στους Ιερούς Ναούς της Αθήνας για την συνδρομή τους.
Ειδικότερα, πρόκειται να ανακοινωθεί η
υλοποίηση από το Ιατρείο Κοινωνικής
Αποστολής, τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με την συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενός προγράμματος προληπτικής ιατρικής και διενέρ-

γειας εξετάσεων ειδικά για της ευπαθείς
ομάδες των Ιερών Ναών.
Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην ανωτέρω συνάντηση, στην οποία το παρόν
θα δώσουν ιερείς της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, ο Γενικός Διευθυντής του φιλανθρωπικού οργανισμού «Αποστολή»
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Κ.
Δήμτσας και ο Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, Γεώργιος Πατούλης.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος
για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμμόρφωση
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σύμφωνα με την από 5-12-2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη σύναψη σύμβασης
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
προς τον ΙΣΑ προκειμένου να συμμορφωθεί στον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ.
Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ακόλουθους επισυναπτόμενους όρους του Διαγωνισμού, που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει
από Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί κατά
την κρίση του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-

νών για αυτό το σκοπό.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έναντι
οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων που θα
υποβάλουν προτάσεις για την ανάληψη
έργου και επιφυλάσσεται να λάβει ελεύθερα τις αποφάσεις του, προκειμένου να
διαφυλάξει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του σύμφωνα με την
άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων
υποψηφίων που μετέχουν στην πρόταση
για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση εις

βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Το άνοιγμα των προτάσεων θα γίνει ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο και την αρμόδια Επιτροπή, η
οποία μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω προφορικές διευκρινίσεις, εφόσον το κρίνει. Κάθε θέμα
που θα ανακύψει θα λύνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών και το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΙΣΑ.
Οι προτάσεις θα κατατεθούν από
10.12.2017 έως 20.12.2017 υπ΄ όψιν κ.
Κώνστα Αγγελικής, Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών ΙΣΑ

Πρόσκληση σε ημερίδα για τον Νόμο του Εξωδικαστικού μηχανισμού.
Πως μπορεί να εφαρμοστεί για τα χρέη των ιατρών και των ιατρικών
εταιριών και ποίος ο ρόλος του Διαμεσολαβητή

Α

γαπητοί συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα
που διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών την Παρασκευή 3/11/2017
και Ώρα 17.00 που θα πραγματοποιηθεί
στο Αμφιθέατρο του ΙΣΑ Σεβαστουπόλεως 113, με θέμα: Ο Νόμος για τον Εξωδικαστικό μηχανισμό και πως μπορεί να
εφαρμοστεί για τα χρέη των ιατρών και
των ιατρικών εταιριών. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή- συντονιστή στην εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.
Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το εξής:

Χαιρετισμός – Εισήγηση :
Γεώργιος Πατούλης Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών
Ομιλητές :
Φώτιος Κουρμούσης Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
«Προϋποθέσεις ένταξης στον Νόμο
για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ν.
4469/2017, δυνατότητες κουρέματος
και ρύθμισης των χρεών με δόσεις.»
Νικόλαος Κανελλόπουλος Γενικός
Γραμματέας του Οργανισμού Προώθη-

σης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης
Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ)
«Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή και ο
ρόλος του Συντονιστή στον εξωδικαστικό μηχανισμό .»
Χαρίκλεια Απαλαγάκη Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
«Η θέση των Τραπεζών για την ένταξη
στον εξωδικαστικό μηχανισμό.»
Συντονίζει η Δικηγόρος-Νομική Σύμβουλος του ΙΣΑ Κατερίνα Φραγκάκη
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

Προσφυγή του ΙΣΑ στον κ. εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για
την χορήγηση αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή

Ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με
βάση τους καταστατικούς σκοπούς του, θεματοφύλακας της
δημόσιας υγείας, μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις προς την πολιτεία να λάβει
τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της
αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών, αποφάσισε να προσφύγει στον κ. Εισαγγελέα.
Στην αναφορά του ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών επισημαίνει ότι οι ανθεκτικές
λοιμώξεις αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα για την Δημόσια Υγεία, ένα πρόΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

βλημα που πολλές φορές έχει επισημανθεί και από την επιστημονική κοινότητα,
χωρίς όμως η πολιτεία να λαμβάνει κάποιο μέτρο για την αντιμετώπισή του.
Εξακολουθούμε να διατηρούμε την
πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών σε κατανάλωση αντιβιοτικών
στην κοινότητα.
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον μεμονωμένο ασθενή, αφορά κυρίως τη Δημόσια
Υγεία. Μικρόβια που έτσι καθίστανται
ανθεκτικά σε οποιαδήποτε φαρμακευ-

τική αγωγή έχουν αποικίσει τα ελληνικά
νοσοκομεία και απειλούν τους ασθενείς
που νοσηλεύονται.
Αποτελεί πάγια πεποίθηση του ΙΣΑ, ότι
δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς και
αμέτοχοι όταν το διακύβευμα είναι τόσο
μεγάλο. Κάποιοι επιτέλους πρέπει να λάβουν τα σωστά μέτρα, να ελέγχουν και
τα τιμωρούν εκείνους που διαθέτουν
φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, εκθέτοντας τη δημόσια υγεία και την υγεία
των πολιτών σε κίνδυνο
Ενημέρωση των Γιατρών

57

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγκέντρωση υγειονομικών φορέων για συμψηφισμό
οφειλών 2012-2015 – Προτάσεις για λειτουργία ΕΟΠΥΥ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εξ
αρχής αντιμετώπισε με σοβαρότητα το θέμα του συμψηφισμού του
rebate και clawback οφειλών 20122015 . Ο ΙΣΑ χαρακτήρισε τον προτεινόμενο συμβιβασμό, όπως αρχικά τέθηκε «τελεσίγραφο».
Εχθές πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση με όλους τους υγειονομικούς
φορείς στην οποία συζητήθηκε διεξοδικώς ο συμψηφισμός των οφειλών
ετών 2012 έως 2015.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατούλης ενημέρωσε τους παριστάμενους σχετικά με τις δράσεις του ΙΣΑ που
αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα.
Και ειδικότερα:
Επέτυχε την παράταση της προθεσμίας. Ο ΙΣΑ αισθανόμενος την κρισιμότητα των στιγμών προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη για τα πορίσματα
του οποίου θα ενημερωθούν τα μέλη
μας άμεσα.
Ο ΙΣΑ απέστειλε συγκεκριμένα ερωτήματα στον ΕΟΠΥΥ, τα ακόλουθα:
(1) Πότε και με ποιο ακριβώς τρόπο θα
κληθούν να καταβάλουν το υπερβάλλον οι πάροχοι εκείνοι οι οποίοι, μετά
τον κατά τον παραπάνω υπολογισμό
του ΕΟΠΥΥ, έχουν οφειλή. Παραμένει
ερώτημα ποια θα είναι η αντιμετώπιση
του οφειλέτη παρόχου αν αποδεχθεί
ή αν δεν αποδεχθεί τον προτεινόμενο συμβιβασμό. Αιτηθήκαμε σε κάθε
περίπτωση, οι δόσεις να είναι τουλάχιστον 120, τηρώντας ίσο μέτρο με
εκείνο που ισχύει και για τους λοιπούς
οφειλέτες του δημοσίου.
(2) Ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες
συνέπειες απόρριψης της προτάσεως
συμβιβασμού για τον πάροχο.
(3) Πως και πότε θα αποδοθούν τα
οφειλόμενα σε εκείνους από τους παρόχους που έχουν να εισπράξουν από
τον ΕΟΠΥΥ μετά τον συμψηφισμό .
Σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις στα
παραπάνω δεν έχουμε λάβει.
Οι σχετικές πάντως διατάξεις προβλέ-
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πουν είσπραξη με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, δηλαδή
μέσω ΚΕΑΟ) και αναστολή της ισχύος
της σύμβασης μέχρι την αποπληρωμή.
Στην συζήτηση επίσης αναφέρθηκαν
τα ζητήματα τα οποία αφορούν στον
υπολογισμό του rebate και clawback
σύμφωνα με ποιόν αλγόριθμό υπολογίζεται καθώς επίσης και τι θα συμβεί
σε περίπτωση που δεν προβεί κάποιος
στον σχετικό συμψηφισμό.
Κοινό αίτημα όλων των φορέων είναι
ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ να είναι βάσει πραγματικών αναγκών, έτσι
ώστε κάθε παραπεμπτικό που εκδίδεται να πληρώνεται για να καταργηθούν
τα επαίσχυντα μέτρα του clawback και
rebate.
Επίσης επισημάνθηκε από τους φορείς ότι δεν προκύπτει η προθεσμία
κατάθεσης των ενστάσεων. Οι φορείς επίσης ανέδειξαν το ζήτημα ότι
η αναδρομικότητα ισχύος του rebate
και clawback τους προξενεί τεράστιο
πρόβλημα βιοπορισμού και τους θέτει σε δυσμενή θέση εν συγκρίσει με
την θέση στην ποια θα βρίσκονταν αν
ο συμψηφισμός γινόταν προ τριετίας.
Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι
είναι ευκολότερο να αποπληρώσει
κάποιος το ποσό για έκαστο έτος και
όχι συνολικά για τριετία. Με βάση τα
ανωτέρω οι φορείς αποφάσισαν ότι η
ατομική προσφυγή στην Δικαιοσύνη
αποτελεί τον πρόσφορο τρόπο για να
αποφευχθεί η καταστροφή των φορέων ΠΦΥ εξαιτίας αυτής της απόφασης.
Με αίσθημα ευθύνης και πλήρη επίγνωση ότι καμία περίπτωση δεν είναι όμοια, ο ΙΣΑ δεν θα παροτρύνει
και δεν θα προτείνει στα μέλη του
να κινηθούν προς τη μία ή την άλλη
κατεύθυνση. Πως θα μπορούσε
εξάλλου να είναι ενιαία η ορθότερη
στάση για εκείνους που με τον συμβιβασμό θα εισπράξουν και για εκείνους που φέρονται να οφείλουν λίγα
ή περισσότερα ή πάρα πολλά. Κάθε

περίπτωση είναι μοναδική.
Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για
την πληρέστερη ενημέρωσή σας προκειμένου να αποφασίσετε έγκυρα και
έγκαιρα επί του προτεινόμενου συμψηφισμού, αλλά και για μία ορθολογική και σύμφωνη με τα συναλλακτικά
ήθη αντιμετώπιση του κάθε αντισυμβαλλόμενου του ΕΟΠΥΥ παρόχου (ιατρού μέλους μας ή ιατρικής εταιρείας).
Στην συγκέντρωση παραστάθηκαν ο
Ταμίας του ΙΣΑ και πρόεδρος και της
ΠΟΣΚΕ κ. Φώτιος Πατσουράκος, το μέλος ΔΣ του ΙΣΑ και πρόεδρος του ΣΕΥΠΕΟΠΥΥ και ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Αττικής κ.
Παναγιώτης Ψυχάρης, ο πρόεδρος της
ΠΟΣΙΠΥ κ. Θ Χατζηπαναγίωτου και η
αντιπρόεδρος κ. Καλαμάρη, ο πρόεδρος της ΠΕΕΒΙ κ. Σπυρίδων Κραμποβίτης, ο Γενικός Γραμματές της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών
Ενόπλων Δυνάμεων και Ασφαλείας κ.
Ανάργυρος Πλακιώτης, ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων κ. Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, η πρόεδρος της
Επαγγελματικής Ένωσης Ακτινολόγων
κ. Λεονάρδου Πολυτίμη και τα μέλη κ.
Παπανδρέου και κ. Δ. Τριανταφύλλου,
ο πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας κ. Αναστάσιος Τσάτσος,
το μέλος της Επαγγελματικής Ένωσης
Ρευματολόγων κ. Νίκος Φραγκάκης, ο
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
κ. Σταμούλης, το μέλος της Ελληνικής
Ψυχιατρικής Εταιρείας κ. Μαρκάκη, ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών κ. Τσαγρής, ο αντιπρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Μαρμαράς, ο πρόεδρος
της Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών
Διαγνωστικών Κέντρων κ. Βουγιούκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Αγγειοχειρουργών
κ. Χρονόπουλος και ο Γραμματέας
της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών
Καρδιολόγων κ. Γιώργος Κορωνιώτης.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του,
για το θλιβερό γεγονός της απώλειας του επί 12ετία
διατελέσαντα Προέδρου του ΙΣΑ Χρήστου Γιαννάκη
Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη 21.12.2017 ώρα 1:00 μ.μ. στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών.

O

Χρήστος Γιαννάκης ήταν
ένας εξαίρετος επιστήμονας υψηλού ήθους που
υπηρέτησε με απόλυτη συνέπεια
τα αιτήματα της μεγάλης οικογένειας των γιατρών της Αθήνας και
άφησε το αποτύπωμά του, στον
ευρύτερο χώρο της υγείας.
Ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΙΣΑ, στα 93 χρόνια της

ιστορίας του Συλλόγου (1984
-1996). Διακρίθηκε για το ήθος,
τη συνέπεια και τους αγώνες που
έδωσε για το ιατρικό σώμα και
τη βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών υγείας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας
του προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του ΙΣΑ
και κατάφερε μεγάλο αριθμό

επιτευγμάτων στην επίλυση των
προβλημάτων του ιατρικού κόσμου.
Ο πρόεδρος κ. Γ. Πατούλης, τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το διοικητικό προσωπικό του
ΙΣΑ και η μεγάλη οικογένεια των
ιατρών της Αθήνας εκφράζουν
τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ
και ΕΔΔΥΠΠΥ για την προαγωγή της υγείας των πολιτών

Σ

ύμφωνο συνεργασίας για την
επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος «Προστασία της
Υγείας των Πολιτών» υπογράφηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, στα γραφεία του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), μεταξύ του Προέδρου
του ΚΕΕΛΠΝΟ, αν. καθηγητή χειρουργικής κ. Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ
και του Προέδρου του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), του
ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιο Πατούλη,
Δήμαρχο Αμαρουσίου. Στόχος του
προγράμματος είναι η διαρκής προάσπιση και προαγωγή υγείας όλων
των κατοίκων της χώρας.
Η συμφωνία περιλαμβάνει την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης
στους τομείς της δημόσιας υγείας, της
διαχείρισης κινδύνων, της παροχής
πρώτων βοηθειών, της εμβολιαστικής
κάλυψης και του προσυμπτωματικού
ελέγχου των πληθυσμών.
Μετά από την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας, ο Πρόεδρος
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του ΚΕΕΛΠΝΟ, κ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ δήλωσε: «Σήμερα πήρε και
τυπική μορφή η συνεργασία μεταξύ
του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΕΔΔΥΠΠΥ, μια
συνεργασία που συζητείται και προετοιμάζεται εδώ και καιρό, με στόχο
τη συντονισμένη και συνεπώς πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων δημόσιας υγείας.
Η δημόσια υγεία υπήρξε πάντοτε
ένα σύνθετο πεδίο, τα τελευταία
χρόνια όμως έχει γίνει ακόμη πιο
περίπλοκη όχι μόνο σε εθνικό αλλά
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οικονομική ύφεση και οι ελλιπείς πόροι,
το μεταναστευτικό-προσφυγικό, η
παγκοσμιοποίηση και η κλιματική
αλλαγή με τις επιπτώσεις τους στις
κοινωνικές και περιβαλλοντικές
παραμέτρους που καθορίζουν την
υγεία των πληθυσμών διαμορφώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα.
Υπό το πρίσμα αυτό, η σύμπραξη με
τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί πρωταρχική επιλογή του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στην προσπάθειά
μας να ενδυναμώσουμε την ανθρωποκεντρική διάσταση της δημόσιας

υγείας, αναμένουμε το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως
εκπρόσωπο του πολιτειακού θεσμού
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αναδειχθεί σε πολύτιμο σύμμαχο».
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ,του ΕΔΔΥΠΠΥ
και της ΚΕΔΕ, κ. Γεώργιος Πατούλης
δήλωσε σχετικά: «Με κοινό γνώμονα
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας των πολιτών, με την υιοθέτηση
υγιών συμπεριφορών, επιθυμία μας
είναι να εφαρμόσουμε μέτρα προληπτικής ιατρικής. Οφείλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό, και
ιδιαίτερα τις ομάδες υψηλού κινδύνου, για την προσωπική διαφύλαξη
της υγείας τους. Εξίσου σημαντική
είναι και η πρόβλεψη μέτρων για την
εμβολιαστική κάλυψη καθώς και η
διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων
στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού
ελέγχου».
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων που αριθμεί 192 Δήμους-μέλη μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά με αυτήν την σύμπραξη
για την κάλυψη των αναγκών του
πληθυσμού τόσο κατά τόπους όσο
και ευρύτερα».
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Ο ΙΣΑ δώρισε δύο απινιδωτές
στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, για να καλυφθούν
οι ανάγκες των κατοίκων των ορεινών περιοχών

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά
από εισήγηση του προέδρου Γ.
Πατούλη και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ, ανταποκρίθηκε στο αίτημα
του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και δώρισε δύο απινιδωτές που θα καλύψουν τις
ανάγκες των κατοίκων του Δήμου.
Τους απινιδωτές παρέδωσε ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης στο Δήμαρχο
του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλή Μίγδο.

Ο κ. Μίγδος ευχαρίστησε τον ΙΣΑ για την
άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του και τόνισε την μεγάλη σημασία που θα έχουν οι
απινιδωτές στην υγειονομική κάλυψη των
κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΙΣΑ
Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Οι γιατροί της Αθήνας με την κοινωνική
δράση που έχουν αναπτύξει έχουν αποδείξει ότι στηρίζουν τους συμπολίτες
που έχουν ανάγκη με όλες τις δυνάμεις

τους. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε
να ανταποκριθούμε στο αίτημα για βοήθεια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
.Δυστυχώς οι κάτοικοι των ακριτικών
και ορεινών περιοχών της χώρας έχουν
εγκαταλειφτεί από την επίσημη πολιτεία
που αδυνατεί να καλύψει τις υγειονομικές τους ανάγκες. Πρέπει άμεσα να υποστηριχθούν οι Μονάδες υγείας αυτών
των περιοχών για να σταματήσουν να
κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.»

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής έστειλε 104 κούτες
με φάρμακα και υγειονομικό υλικό στη Σαμοθράκη
για να καλυφθούν οι ανάγκες των μονάδων υγείας του νησιού

O

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο
πλαίσιο του κοινωνικού έργου
έστειλε 104 κούτες με φάρμακα
και υγειονομικό υλικό στη Σαμοθράκη,
για να καλυφθούν οι ανάγκες των μονάδων υγείας του νησιού.
Τα φάρμακα είχαν συγκεντρωθεί από τους
εθελοντές του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής (του Ι.Σ.Α. και της «Αποστολής» της

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών), στο πλαίσιο
της δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», του
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.
Οι εθελοντές του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, συγκέντρωσαν φάρμακα σε
τρεις περιοχές της Αττικής, στο Μαρούσι,
στην Αγία Παρασκευή και στη Γλυφάδα.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε
τα εξής:

Υπόμνημα προς τον
Συνήγορο του Πολίτη

Σ

ε συνέχεια της με αριθμ.
47441/2017 αναφοράς μας προσκομίζουμε μετ’ επικλήσεως τα
παρακάτω:
(1) Την από 26.10.2017 Ερώτηση του
Βουλευτή της Ν. Δημοκρατίας Β. Οικονόμου που συνυπογράφεται από άλλους 10
συναδέλφους του για το επίδικο ζήτημα.
(2) Την με αριθμ. 1874/2017 απόφαση
του Δ τμήματος του ΣτΕ με την οποία
ακυρώθηκαν αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που εκδόθηκαν το 2012 και με τις
οποίες αποφασίσθηκε η μείωση τιμών
ορισμένων εξετάσεων (μαγνητικών και
αξονικών τομογραφιών, μικροβιολογικών, βιοχημικών, ορμονολογικών και
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ανοσολογικών) ως ανυπόστατες και
ακυρωτέες. Το ΣτΕ απεφάνθη ότι οι μειώσεις στις τιμές ήταν μη νόμιμες αφενός
επειδή εκδόθηκαν από αναρμόδια αρχή
(δηλαδή το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ), αφετέρου
διότι, ενώ θεσπίζουν νέους κανόνες που
αφορούν αόριστο αριθμό προσώπων
και άρα είναι κανονιστικές, ουδέποτε
δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Τούτο αυτονόητα σημαίνει ότι το σύνολο των υπολογισμών του
ΕΟΠΥΥ τόσο όσον αφορά τα ποσά που
οφείλονται στους συμβεβλημένους ιατρούς όσο και όσον αφορά τα ποσά του
clawback και rebate πρέπει να επαναληφθούν.

«Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για τη
στήριξη των ανήμπορων συμπολιτών μας.
Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, θα δώσει μάχη για να στηρίξει τις δομές υγείας
των νησιωτικών και ακριτικών περιοχών
της χώρας οι οποίες αποτελούν καταφύγιο για τους συνανθρώπους μας. Όλοι μαζί
μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των συμπολιτών που μας έχουν ανάγκη.»

Ψήφισμα του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, για το
ζήτημα της ονομασίας του
κράτους των Σκοπίων
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα
όλα τα μεγάλα εθνικά θέματα.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητά την ενότητα
όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, για τη διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της ονομασίας του γειτονικού
κράτους των Σκοπίων.
Την ιστορική ευθύνη για την απόφαση
που θα ληφθεί, την έχει η Ελληνική Βουλή.
Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να αποφασίσουν με ομοψυχία και με γνώμονα
το εθνικό συμφέρον.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τον ΙΣΑ επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης,
προσκεκλημένος του Δ.Σ του ΙΣΑ,
για να συζητηθούν τα καίρια ζητήματα του κλάδου

Τ

ον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του
ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης, προσκεκλημένος του Δ.Σ του ΙΣΑ , για να συζητηθούν τα καίρια ζητήματα του κλάδου.
Ο πρόεδρος Γ. Πατούλης και το Δ.Σ του
ΙΣΑ, επεσήμαναν στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ότι οι γιατροί της Αθήνας οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στον επαγγελματικό αφανισμό και ζήτησαν από το
Φορέα να υπάρξουν δίκαιες ρυθμίσεις
που να διασφαλίζουν την βιωσιμότητα
του ιατρικού κόσμου.
Ειδικότερα ξεκαθάρισαν ότι κόκκινη
γραμμή για τον ΙΣΑ αποτελεί η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών
καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση
ώστε οι γιατροί να έχουν την δυνατότητα καταβολής μέσα από την διαδικασία
των 120 δόσεων.
Επίσης τόνισαν ότι είναι απαράδεκτο να
έχει γίνει υποκοστολόγηση ιατρικών εξετάσεων έως και 70% και να επιβάλλεται
η παρακράτηση Clawback και Rebate
από τις επόμενες υποβολές, με τις οποίες είναι αδύνατο φυσικά λόγω της υποκοστολόγησης να αντεπεξέλθουν στην
πληρωμή οι ιατροί και τα πολυιατρεία.
Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη απόφασή
του το Σ.τ.Ε ακυρώνει ως μη νόμιμες τις
αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ για τη
μείωση των τιμών των εργαστηριακών
πράξεων και ως εκ τούτου πρέπει να

γίνει νέος υπολογισμός και Clawback
και Rebate. Ερωτηθείς για το θέμα ο
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σ. Μπερσίμης
επιφυλάχθηκε να απαντήσει λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι είναι θέμα νομικής
διερεύνησης. Μάλιστα ο ΙΣΑ έχει κάνει
συμπληρωματικό υπόμνημα για το θέμα
στην υποβληθείσα αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη (πατήστε εδώ)
Ο κ. Σ. Μπερσίμης ανέφερε ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση, η είσπραξη του
rebate και clawback των προηγούμενων
ετών, ωστόσο προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των
παρόχων γίνεται διαπραγμάτευση με
την τρόικα για την είσπραξη σε δόσεις
στο μέγιστο δυνατό.
Σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
των ταμείων προ του 2012 που έχουν
παραμείνει για εκκαθάριση στον ΕΟΠΥΥ
(ΟΠΑΔ ΤΑΥΤΕΚΩ) ο κ. Μπερσίμης διαβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει η αποπληρωμή τους και στόχος είναι μέχρι το τέλος
του έτους να έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Για τις τρέχουσες
οφειλές του ΕΟΠΥΥ ανέφερε ότι έχουν
αποπληρωθεί οι πρώτοι πέντε μήνες του
2017 και το 80% του Ιουνίου ενώ μέχρι
τα τέλη του έτους πρόθεση του Οργανισμού είναι να αποπληρώσει τους επόμενους δύο μήνες.
Για το θέμα της αναγραφής φαρμάκων
με δραστική ουσία ο πρόεδρος του ΕΟ-

ΠΥΥ δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση
του Σ.τ.Ε. Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι βάσει
αυτής της απόφασης επιτρέπεται η συνταγογράφηση, με εμπορική ονομασία
και πέραν του 15% που προβλέπει το
σύστημα της ΗΔΙΚΑ, το οποίο θα πρέπει
να προσαρμοστεί καταλλήλως.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συνάντηση
και τόνισε ότι θα πρέπει να βρεθούν οι
διαδικασίες και οι βέλτιστες πρακτικές
επ’ ωφελεία των ασφαλισμένων και των
ιατρών.
«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πρέπει άμεσα να αποπληρωθούν και να διασφαλιστεί η συνέχεια του κράτους. Ο ΙΣΑ είναι
διατεθειμένες να συμβάλλει στη διαδικασία για ταχύτερη εκκαθάριση και αποπληρωμή των ιατρών της Αθήνας, μέσα
από τη διαδικασία διάθεσης προσωπικού στον ΕΟΠΥΥ ».
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ.
Σ. Μπερσίμης, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ.
Πατούλης, ο αντιπρόεδρος του ΙΣΑ κ. Ε.
Μπιλιράκης, ο Γενικός Γραμματέας του
ΙΣΑ κ. Α. Βασιλείου, ο ταμίας του ΙΣΑ κ.
Φ. Πατσουράκος και τα μέλη κ. Γ. Βήχας ,
κ. Ι. Δατσέρης, κ. Γ. Ελευθερίου, κ. Α. Θωμόπουλος, κ. Σ. Καλιαμπάκος, κ. Γ. Μαρίνος, κ. Α. Ρέντης κ. Σ. Τσούκαλος και κ. Π.
Ψυχάρης.

Η τοποθέτηση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη,
στα ερωτήματα που έθεσε ο ΙΣΑ:
1. Αναφορικά με τις συμβάσεις των
υπολοίπων ειδικοτήτων ,πλην των οικογενειακών γιατρών διευκρίνισε ότι
θα είναι συλλογικές ,υπό την αιγίδα
του ΠΙΣ και των κατά τόπους Ιατρικών
Συλλόγων αφού προηγηθεί διαβούλευση, με τους συλλογικούς φορείς των
ιατρών.
2. Σχετικά με τις κατ οίκον επισκέψεις
των οικογενειακών γιατρών επιφυλάχθηκε να απαντήσει και διευκρίνισε ότι
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το θέμα θα επανεξεταστεί.
3. Η σύμβαση των οικογενειακών ιατρών θα είναι σύμβαση έργου και ο γιατρός θα υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
4. Ο ΕΦΚΑ που αναλογεί στις αμοιβές
των οικογενειακών ιατρών θα αποδίδεται από τους ίδιους τους ιατρούς.
5. Οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα
να πάρουν άδεια, δηλώνοντάς το στο

Φορέα και αναπληρώνοντας τις ώρες
τους.
6. Δεν προβλέπεται οικονομικό κίνητρο
για παραπάνω ώρες εργασίας πέρα των
24 ωρών, με οροφή αμοιβής τα 2.000
ευρώ και για 2.250 ασθενείς, ανάλογα
με το ηλικιακό όριο των ασθενών.
7. Η πρόσκληση ενδιαφέροντες είναι
βάση του Νόμου 4486/17, στον οποίο
προβλέπονται οι όροι των συμβάσεων
και το ύψος των αμοιβών.
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Τοποθέτηση του προέδρου του ΙΣΑ στη βουλή
για το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών

Τ

ην αγανάκτηση του ιατρικού σώματος για την αυθαιρεσία του υπ.
Υγείας που επιχειρεί να περάσει το
νομοσχέδιο έκτρωμα για τις εργασιακές
σχέσεις των γιατρών με απολυταρχικές
και αντιδημοκρατικές διαδικασίες εξέφρασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε ότι η
κυβέρνηση προκειμένου να παρακάμψει το 48ωρο επινοεί την ρήτρα αυτοεξαίρεσης.
Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη το νομοσχέ-

διο αυτό έχει σχέση με την επίθεση που
δέχονται οι ιατροί για φακελάκια. «Ρωτώ
ευθέως, ένας ιατρός βουλευτής υπουργός υγείας πόσα χρήματα παίρνει και
πόσα ένας ιατρός του ΕΣΥ; Αυτά πρέπει
να τεθούν υπόψη εκείνων που μιλούν
κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια για τους
νοσοκομειακούς ιατρούς»
Επίσης σχολιάζοντας τις καταγγελίες του
αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π. Πολάκη δήλωσε χαρακτηριστικά
«Να κατατεθούν τα στοιχεία από τον αρμόδιο υπουργό περί χρηματισμού του

80% των νοσοκομειακών ιατρών. Αν δεν
τα έχει να ζητήσει συγγνώμη. Παρακαλώ
όσους κάνουν μαθήματα ιδεολογίας να
μην έχουν την μνήμη χαλαρή. Είναι ακόμα στα αυτιά μου οι φωνές του κ. Πολάκη ως συνδικαλιστή να υποστηρίζει τα
αντίθετα από αυτά που σήμερα εισηγείται ως υπουργός. Σήμερα πήγε στην
αντίθετη όχθη. Αυτή του βουλευτή των
8.000 ευρώ.», κατέληξε ο κ. Πατούλης.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να δίνει μάχη για τη
δημόσια υγεία, τον ασθενή και το ιατρικό σώμα.

Απάντηση Πειραιώς factoring 27.10.2017

Α

ξιότιμοι Κύριοι,
Σε απάντηση της με ημερομηνία
24.10.2017 επιστολής σας, την
οποία λάβαμε την 25.10.2017 σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail της εταιρία μας,
επισημαίνουμε επιγραμματικά τα κάτωθι:
Όπως γνωρίζετε η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING
Α.Ε. εφάρμοσε τον Κώδικα Δεοντολογίας
Τραπεζών (ν. 4224/2013) με σκοπό τη διευκόλυνση των ιατρών στην τακτοποίηση
των οφειλών τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών ανταποκρίθηκε στη διαδικασία αποστέλλοντας τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, ενώ παράλληλα ικανό ποσοστό ιατρών κατέθεσε πρόταση - αίτηση

ρύθμισης της οφειλής τους. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ
FACTORING Α.Ε. συνεκτίμησε τα στοιχεία
της εκάστοτε αίτησης και υπέβαλλε προτάσεις ρύθμισης οι οποίες ήταν αντίστοιχες των προτάσεων που υπέβαλλαν οι
ιατρού Σημειώνεται δε, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING
Α.Ε. έκανε αποδεκτές και τις αντιπροτάσεις
των ιατρών για επιμήκυνση του χρόνου
εξόφλησης της οφειλής τους στην προσπάθεια της για περαιτέρω διευκόλυνση
τους, όπως άλλωστε προβλέπεται και από
τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι
η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε. λειτούργη-

σε και λειτουργεί καλόπιστα έναντι των
συμβαλλομένων ιατρών. Σχετικά δε με
την αναφορά σας στο Ν. 4469/2017 και
ειδικότερα στο άρθρο 15 παράγραφος
21, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά τις οφειλές προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως
είναι η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε., αλλά
τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τέλος επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα στελέχη της εταιρία μας είναι
πάντοτε στη διάθεση όλων των ιατρών
για τη διευκρίνιση οιουδήποτε σχετικού
ζητήματος.

το pin αντί για όνομα χρήστη, κωδικό και
κείμενο εικόνας) και δίνει τη δυνατότητα
της ψηφιακής υπογραφής.
Η ψηφιακή υπογραφή των ιατρών στις
ηλεκτρονικές συνταγές και τα παραπεμπτικά που εκδίδονται, αποτελεί προϋπόθεση για την κατάργηση των αντίστοιχων εντύπων, όταν θα έχει διαμορφωθεί
το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, με
στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, τη διευκόλυνση των επαγγελματιών
υγείας και των πολιτών/ασθενών, καθώς
και την οικονομία που θα προκύψει αφενός από την κατάργηση των εντύπων,

αφετέρου από τη διαχείρισή τους στη
συνέχεια.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στο Portal της
Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr), καθώς και στο
Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (www.e-prescription.gr), έχουν αναρτηθεί σύντομες οδηγίες σχετικές με ερωτήματα ιατρών για την Αίτηση Α.Δ.Δ.Υ.
(επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε
πληροφορία ή διευκρίνιση.

Επιστολή Η.ΔΙ.Κ.Α

Π

αρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι μέχρι τις
12/12/2017 θα πρέπει να κάνουν αίτηση για Α.Δ.Δ.Υ. (USB TOKEN),
μέσω του portal της Ηλεκτρονικής Συνταγoγράφησης (www.e-prescription.
gr), ώστε να το παραλάβουν δωρεάν στο
πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
Το usb token με τα ψηφιακά πιστοποιητικά του ιατρού διασφαλίζει υψηλή
ασφάλεια σύνδεσης στο σύστημα της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ευκολία σύνδεσης (απαιτείται να εισάγει μόνο
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Με εκτίμηση,
Ελπίδα Φωτιάδου
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Ημερίδας ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντονίστρια:
Μαρία Παπαπαναγιώτου,
Δημοσιογράφος

(IHTC), CEO & Founder
“Vitabooking”
17.00-17.10
«Τουρισμός Υγείας και τα
παράλληλα οφέλη των Δήμων»
Εισηγητής: Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ

16.00-16.10
«Τουρισμός Υγείας στην Ελλάδα - Εθνικό Στρατηγικό
Πλάνο»
Εισηγητής: Γιώργος Πατούλης. Πρόεδρος International
Health Tourism Center
(IHTC) - Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών - Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης
Δήμων - Δήμαρχος Αμαρουσίου

17.10-17.20
«Ποιοτική Οδοντιατρική. Ο
μόνος τρόπος ανάπτυξης
στον οδοντιατρικό τουρισμό»
Εισηγητής: Νικόλαος Σ.Κουβελάς, Επικ. Καθηγητής
Οδοντιατρικού Τμήματος
Πανεπιστημίου
Αθηνών,
Πρόεδρος Athens Dental
Tourism
Cluster,
CEO
Eurodentica

16.10-16.20
«Συνεργασία μονάδων Υγείας με Λουτροπόλεις»
Εισηγητής: Γιάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας, Δήμαρχος
Λαγκαδά και Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ

17.20-17.30
«Απαραίτητα βήματα για
την ολοκλήρωση του προϊόντος του Τουρισμού Υγείας»
Εισηγητής: Καπλανίδης Ζαχαρίας, Επιχειρηματίας - Οικονομολόγος - Γεν. Γραμματέας Ελληνικού Συνδέσμου
Τουρισμού Υγείας

16.20-16.30
«Ιαματική Ιατρική και προοπτικές για την Ανάπτυξη
του Τουρισμού Υγείας»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος
Κουσκούκης, Καθηγητής
Δερματολογίας - Νομικός
- Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας
- Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
- Πρόεδρος Παγκόσμιας
Ακαδημίας Κινεζικής & Συμπληρωματικής Ιατρικής
16.30-16.40
«Τεχνητή Γονιμοποίηση, ένα ώριμο προϊόν για τον Τουρισμό Υγείας»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πάντος, Dr
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος με εξειδίκευση στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση
- Διευθυντής Κλινικής GENESIS Αθηνών
- Αντιπρόεδρος International Health
Tourism Center (IHTC)

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

16.40-16.50
«Μοντέλο Τουρισμού Υγείας, μοχλός
ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης»
Εισηγητής: Βαγγέλης Πάνου, Γενικός διευθυντής ΚΕΔΕ
16.50-17.00
«Ο Κόμβος του Τουρισμού Υγείας
Vitabooking.com»
Εισηγητής: Πέτρος Μαμαλάκης, Γ.Γ.
International Health Tourism Center

17.30-17.40
«Συνεργασία στον Ιατρικό
Τουρισμό μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας- Βουλγαρίας»
Εισηγητής: Κουτσίκος Παναγιώτης, Επιχειρηματίας
- Πρόεδρος ΕΤΕΕ & ΕΒΕΒΕ
- Αντιπρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου
Τουρισμού Υγείας
17.40-17.45
Σχολιασμός από τον Αθανάσιο Κατσίκη
Πρόεδρο Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας
17.45-18.00
Ανοιχτή Συζήτηση - Συμπεράσματα
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Έλληνας επιστήμονας λαμβάνει όλα τα κορυφαία βραβεία
στην Ενδοκρινολογία και τον Μεταβολισμό μέσα σε ένα χρόνο

Σε ένα μοναδικό μέχρι σήμερα επίτευγμα, σε μία παγκόσμια πρωτιά, ο Dr. Χρήστος
Μαντζώρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ιατρός και επιστήμονας ελληνικής
καταγωγής, θα λάβει και τα τρία κορυφαία διεθνώς βραβεία στην Ενδοκρινολογία και τον
Μεταβολισμό μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος (2017-2018).
Συγκεκριμένα:
To TOPS Research Achievement Award
αναγνωρίζει μια προσωπικότητα κάθε έτος
για επιστημονικό επίτευγμα, ή τη μέγιστη
συνεισφορά στην έρευνα στον τομέα της
παχυσαρκίας. Αυτό το βραβείο είναι το
πιο σημαντικό της Εταιρείας Παχυσαρκίας
(The Obesity Society), ενός οργανισμού
που αντιπροσωπεύει τους διαμορφωτές
πολιτικής δημόσιας υγείας, τους επιστήμονες της βασικής και κλινικής έρευνας, τους
ιατρούς (στην χειρουργική, την παθολογία
και τις υποειδικότητές τους), καθώς και τα
συναφή ιατρικά επαγγέλματα (φαρμακοποιούς, διατροφολόγους κλπ), οι οποίοι
εργάζονται στον τομέα της παχυσαρκίας.
Η βράβευση πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ημερίδας, μέσα στην
Εβδομάδα Παχυσαρκίας 2017, που συνδιοργανώνουν η Εταιρεία Παχυσαρκίας και η
Αμερικάνικη Εταιρεία για την Χειρουργική
του Μεταβολισμού και την Βαριατρική Χειρουργική (χειρουργική της παχυσαρκίας),
στην Ουάσινγκτον, στις 29 Οκτωβρίου - 2
Νοεμβρίου 2017, κατά τη διάρκεια της
οποίας ο Dr. Μαντζώρος θα παρουσιάσει,
μετά τη βράβευση, διάλεξη σε αρκετές χιλιάδες μέλη και των δύο εταιρειών, η οποία
θα είναι αφιερωμένη στη μελέτη, την πρόληψη και τη θεραπεία της παχυσαρκίας.
Επιπλέον, ο Dr. Μαντζώρος θα βραβευθεί
από την Ενδοκρινολογική Εταιρεία (The
Endocrine Society) για το έτος 2018, ως ο
εξέχων κλινικός ερευνητής. Αυτό το βραβείο απονέμεται σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητή για την τεράστια συμβολή του στην κλινική έρευνα, που συνδέεται
με την παθογένεια, την παθοφυσιολογία
και τη θεραπεία των ενδοκρινολογικών
ασθενειών.
Ο Dr. Μαντζώρος πρόκειται να λάβει το
βραβείο σε μια ειδική διάλεξη κατά την διάρκεια της ημερίδας τις Ενδοκρινολογικής
Εταιρείας, στο Σικάγο, στις 17-20 Μαρτίου
2018. Περισσότεροι από 12.000 ενδοκρινολόγοι και διαβητολόγοι, καθώς και επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται
σε αυτόν τον τομέα (φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κλπ), από όλο τον κόσμο, πρόκειται
να παρευρεθούν.
Ο Dr. Μαντζώρος θα βραβευθεί, επίσης για
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το 2018, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις
19 Μαΐου 2018, με το βραβείο Geoffrey
Harris της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας. Αυτό το σημαντικό βραβείο, με την
υψηλότερη αξία μεταξύ όλων των βραβείων
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας,
απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν διακεκριμένο ερευνητή, ο οποίος έχει συνεισφέρει
σημαντικά στον τομέα της νευροενδοκρινολογίας.
Το βραβείο θα παραλάβει ο Dr. Μαντζώρος
σε μια ειδική τελετή και ακολούθως να παρουσιάσει την επιστημονική του εργασία
με ομιλία, κατά την διάρκεια της ετήσιας
συνάντησης. Επίσης, ο Dr. Μαντζώρος θα
προσκληθεί να παρουσιάσει τη δουλειά
του στον τομέα της νευροενδοκρινολογίας
σε προσεχή διεθνή συνέδρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας για τα επόμενα τρία χρόνια.
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοκρινολογίας
είναι μια συλλογική εταιρεία 58 Εθνικών
Εταιρειών από την Ευρώπη, την πρώην
ΕΣΣΔ, τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο,
για την Ενδοκρινολογία, το Διαβήτη και
το Μεταβολισμό. Ο Dr. Μαντζώρος είναι ο
πρώτος επιστήμονας, ο οποίος ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και λαμβάνει αυτό το βραβείο.
Σχετικά με το έργο του
Ο Dr. Μαντζώρος σήμερα ερευνά την επίδραση της λιραγλουτίδης, ενός GLP-1 αγωνιστή, και της λορκασερίνης, ενός αγωνιστή
των 5HT-2c υποδοχέων σεροτονίνης, στη
ρύθμιση της όρεξης και της ομοιόστασης
της ενέργειας. Αποτελέσματα από αυτές τις
συνεχιζόμενες έρευνες του δείχνουν ότι η
λιραγλουτίδη μειώνει την εκδήλωση επιθυμίας σε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες, μέσω δράσεων
στον εγκέφαλο. Παράλληλα, εντόπισε και
χαρτογραφεί μαζί με Έλληνες συνεργάτες
του τους GLP-1 υποδοχείς σε ανθρώπινους
εγκεφάλους για πρώτη φορά.
Αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα, τα
οποία θέτουν τα θεμέλια για την αποκωδικοποίηση των παθοφυσιολογικών-νευροενδοκρινολογικών μηχανισμών που
εμπλέκονται στην παχυσαρκία και την
ενεργειακή ομοιόσταση, θα υποστηρίξουν

την εφαρμογή αποτελεσματικών θεραπειών για την παχυσαρκία και θα βοηθήσουν
πολλούς ασθενείς οι οποίοι θα επωφεληθούν από αυτές. Επιστημονικές εργασίες
με αποτελέσματα από αυτές τις έρευνες
δημοσιεύθηκαν και πρόκειται να δημοσιευθούν σε περιοδικά ιδιαίτερα υψηλής αξιολόγησης.
Επιπροσθέτως, με το έργο του στην ενδοκρινολογία, ο Dr. Μαντζώρος έχει ενισχύσει και εμπλουτίσει τη γνώση μας για τα
ευεργετικά οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής μέσα από κλινικές επιδημιολογικές
μελέτες, και έχει οδηγήσει στην εφαρμογή
αυτών των ανακαλύψεων προς όφελος της
δημόσιας υγείας, μέσω της Pangea Inc.,
της οποίας είναι συνιδρυτής. Ένα βασικό
κομμάτι της Μεσογειακής διατροφής είναι
η κατανάλωση «καλών» λιπαρών οξέων
μέσω ξηρών καρπών και ελαιόλαδου. Αυτές οι καινοτόμες έρευνες έχουν επεκτείνει
ό,τι ήταν έως τώρα γνωστό για τη διατροφή, από αντιπροσωπευτικά δείγματα ερευνών σε πιο δραστικές, τυχαιοποιημένες
ελεγχόμενες δοκιμές, οι οποίες μπορούν
να αποδείξουν αιτιότητα.
Τέλος, ο Dr. Μαντζώρος έχει επίσης αναπτύξει μια καινοτόμα ερευνητική προσπάθεια στον τομέα των ενδοκρινολογικούς
συσχετιζόμενων κακοηθειών. Αυτή η εργασία παρουσιάζει πως τα χαμηλά επίπεδα
αντιπονεκτίνης, ενός ενδογενούς ευαισθητοποιητή της ινσουλίνης, είναι στενά συνδεδεμένα με την ανάπτυξη του καρκίνου
του ενδομήτριου και του στήθους καθώς
και καρκίνων του γαστρεντερικού συστήματος σε αρκετά διαφορετικούς πληθυσμούς, υποδηλώνοντας ότι η αντιπονεκτίνη είναι ο σύνδεσμος που λείπει ανάμεσα
στην παχυσαρκία/αντίσταση στην ινσουλίνη και κακοήθειες που σχετίζονται με την
παχυσαρκία. Ο Dr. Μαντζώρος μελετά τους
τροποποιητικούς παράγοντες των επιπέδων της αντιπονεκτίνης, συμπεριλαμβάνοντας το ρόλο της διατροφής, και πιο συγκεκριμένα το ρόλο των τροφών χαμηλών
σε γλυκαιμικό δείκτη και της Μεσογειακής
διατροφής, για την αλλαγή των επιπέδων
της αντιπονεκτίνης στους ανθρώπους, και
προσπαθεί να συνθέσει φάρμακα για την
θεραπεία των ανωτέρω παθήσεων.
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