


Η Astellas είναι αφοσιωμένη στο να μετατρέπει την επιστημονική 
καινοτομία σε ιατρικές λύσεις που αποφέρουν αξία και ελπίδα 
στους ασθενείς παγκοσμίως.
Κάθε μέρα εργαζόμαστε ώστε να καλύψουμε ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες εστιάζοντας πρωτίστως στις θεραπευτικές κατηγορίες  
της ογκολογίας, της ουρολογίας, των λοιμώξεων και της μεταμόσχευσης εξελίσσοντας παράλληλα νέες θεραπευτικές κατηγορίες  
και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες έρευνας. Παραμένουμε αφιερωμένοι στο να ικανοποιούμε τις ανάγκες των ασθενών  
και η υποστήριξή μας προς αυτούς δεν θα πάψει ποτέ να υφίσταται.

Μέσω της αφοσίωσής μας να προσφέρουμε στους ασθενείς ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον, επιδιώκουμε να ηγηθούμε  
στις θεραπευτικές κατηγορίες που εξειδικευόμαστε, εστιάζοντάς στις κατηγορίες όπου υπάρχουν ιατρικές ανάγκες που παραμένουν 
ανικανοποίητες. Μέσω της καινοτομίας, θα συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε και να αναπτύσσουμε νέους τρόπους  
για να καλυτερεύσουμε την υγεία των ασθενών.

Στην Astellas, εστιάζουμε στο να κάνουμε πραγματικότητα το αλλάζοντας το αύριο.

astellas.gr

© July 2019 Astellas Pharmaceuticals Α.Ε.Β.Ε. NON_2019_0009_GR



a Rafarm company

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Aυστρία
Novartis (Hellas) S.A.C.I / Sandoz division
Φραγκοκκλησιάς 7, 15125, Μαρούσι
Τηλ.: 216 6005000, Fax: 210 6857655
www.sandoz.com

VELKA HELLAS Bιομηχανία Φαρμάκων
Κορίνθου 12, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6776550-1, 210 6776398
Fax: 210 6776552
www.velka.gr

Rosuvastatin/Sandoz
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Προσθέτουμε αξία
.  Διεθνώς αναγνωρισμένα, ασφαλή, αποτελεσματικά και 
 οικονομικά φάρμακα
.  Επένδυση στις δυνατότητες της Ελλάδας
.  Σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία
.  Νέες θέσεις εργασίας, απασχόληση και προοπτική
.  Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία
.  Ηγετική θέση



Από μικροί
ήμασταν περίεργοι ...

Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12133 Περιστέρι • Τηλ: 210 5777140 • Fax: 210 5788791 • e-mail: info@farmasyn.gr • www.farmasyn.gr

Γραφείο Β. Ελλάδος: Βασιλίσσης Όλγας 226, 55134 Καλαμαριά • Τηλ: 2310 703856 • Fax: 2310 703178 • e-mail: thess@farmasyn.gr

...να ανακαλύψουμε ποιο είναι το πιο
σημαντικό πράγμα στον κόσμο.
Όταν το βρήκαμε αποφασίσαμε να
κάνουμε έργο ζωής την προάσπιση
και εξασφάλισή του- της υγείας.

Είμαστε στο πλευρό της ιατρικής
κοινότητας παρέχοντας φαρμακευ-
τικά προϊόντα υψηλής ποιότητας,
προσπαθώντας να έχουν πρόσβαση
σε αυτά, όλοι οι συνάνθρωποί μας.

Παραμένουμε περίεργοι, παραμέ-
νουμε αποφασισμένοι, παραμένουμε
στο πλευρό σας με τον ενθουσιασμό
και την επιμονή μικρού παιδιού.
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Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μeλη 

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΔoΣΗΣ:

Όμιλος Εταιρειών
Härtling - Μαρία Γ. Σιαφάκα

Αγγ. Σικελιανού 15, 154 51 Ν. Ψυχικό , 
τηλ.: (210) 67 56 766, fax: (210) 67 56747, εσωτ. 100

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
© ΙΣΑ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ    

ΔΙΕyΘΥΝΣΗ:

Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα

ΔΙΕyΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦiΑ:

Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα
Fax: 210/38 39 753
www.isathens.gr

e-mail: isathens@isathens.gr

ΤΗΛeΦΩΝΑ:

Πληροφορίες: 210/3816404
λογιστήριο: 210/3839770

Γραμματεία Διοικητικού και Γραμματεία Πειθαρχικού: 
210/3816404

Γεν. Γραμματέας: 210/3840548
Πρόεδρος: 210/3839673

ΕΠΙΜeΛΕΙΑ yΛΗΣ: 
Γραφείο Τύπου Ι.Σ.Α.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
Ελ. Παπαευαγγέλου, Προιστάμενος, 

τηλ.: 210/3817141
ΙΔΙΟΚΤHΤΗΣ - ΕΚΔoΤΗΣ: 

Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.
ΥΠΕyΘΥΝΟΣ ΣyΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝoΜΟ:  

Tσούκαλος Ευστάθιος, Γενικός Γραμματέας του Ι.Σ.Α.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ Ι.Σ.Α.
Το Ενημερωτικό Δελτίο “Ενημέρωση” είναι επίσημο όργανο 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
Αποστέλλεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 0,01 ευρώ
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την 

έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
τ ω ν  ι α τ ρ ω ν

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις απόψεις 

των συγγραφέων τους 
και όχι της σύνταξης 

και του περιοδικού του 
Ι.Σ.Α.

Περιοδική Έκδοση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  
τΕΥΧΟΣ 253
ΠερΙοδοΣ β΄ ΑυγουΣτοΣ-ΣεΠτεμβρΙοΣ-οκτωβρΙοΣ 2019

Συντακτική ομάδα
Λεονάρδου Πολυτίμη Ακτινοδιαγνώστης

Τσιλίκας Κωνσταντίνος Ακτινοδιαγνώστης
Κεχρής Ιωάννης Xειρουργός

9 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 Χρονιά ορόσημο για το χτίσιμο των Υγιών
 κοινωνιών και των Υγιών πόλεων

11 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια είχε
 ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης και
 το Συντονιστικό Όργανο των ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ

19 Ευρεία σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου
 των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
 Υγείας στα γραφεία του ΙΣΑ

21 Κάλεσμα ενότητας και δυναμικών διεκδικήσεων
 έκανε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης στην Ολομέλεια
 των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας
 που συγκάλεσε το προεδρείο του ΠΙΣ

23 Αποστολή του Ιατρείου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
 στο Δελβινάκι Ηπείρου

24 Δήλωση του ΙΣΑ για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ Γλωσσιώτη

25 Ευρεία σύσκεψη των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας  
 Φροντίδας Υγείας υπό την Προεδρία του Γ.Πατούλη και  
 με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΙΣ Θεσσαλονίκης,   
 Πειραιά, Πάτρας και Ηρακλείου

27 Η ανάγκη θωράκισης του πληθυσμού απέναντι
 στην επικείμενη επιδημία της γρίπης, τονίστηκε
 στην Ενημερωτική Εκδήλωση του ΙΣΑ, για τον
 αντιγριπικό εμβολιασμό που πραγματοποιήθηκε
 με μεγάλη επιτυχία στα γραφεία του ΙΣΑ

28 WiNDoWS 7 ΤΕΛΟΣ
 Πως θα μεταβείτε στα WiNDoWS 10 χωρίς έξοδα
 και απώλεια αρχείων

29 Στην εμπειρία Υγείας και Ευεξίας που προσφέρει 
 στον ταξιδιώτη η Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος 
 του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο του χαιρετισμού
 του στην Ημερίδα «Διατροφή- Άσκηση- Διέξοδος»

31 Στο όραμα του για την μετεξέλιξη της Ελλάδος
 σε Ιατρικό Κέντρο Αριστείας, αναφέρθηκε
 ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης στο πλαίσιο
 της τελετής Ορκωμοσίας στον Όρκο του Ιπποκράτη
 των αριστούχων ιατρών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

33 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤωΝ ΙΑΤΡωΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΙΑτρΙκοΣ ΣυΛΛογοΣ ΑΘΗΝωΝ 9

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.
Επικοινωνία: 

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

giorgos.patoulis 
twitter: @George_Patoulis

Χρονιά ορόσημο 
για το χτίσιμο 
των Υγιών κοινωνιών 
και των Υγιών πόλεων

αγαπητοί συνάδελ-
φοι,

Eύχομαι το 2020, ο 
Ιατρικός κόσμος να διατηρή-
σει ακάματο το σθένος για 
την προσφορά στο συνάν-
θρωπο και την αγωνιστικότη-
τά του, υπέρ της ζωής και της 
υγείας του ασθενούς, στο 
κουρασμένο από την πολύ-
χρονη κρίση εθνικό Σύστημα 
υγείας. 

ο ΙΣΑ δεσμεύεται ότι θα συ-
νεχίσει να δίνει μάχες για την 
προστασία των δικαιωμάτων 
των μελών του καθώς και για 

το δικαίωμα του κάθε συμπο-
λίτη μας, στη ζωή και την ελ-
πίδα. 

Χρονιά ορόσημο

το 2020 έχει οριστεί από την 
περιφερειακή επιτροπή του 
Που για την ευρώπη ως χρο-
νιά ορόσημο, για το χτίσιμο 
των υγιών κοινωνιών, των 
υγιών  Περιφερειών και των 
υγιών πόλεων. μάλιστα, θα 
υποστηριχθεί η δράση των 
κυβερνήσεων για τη βελτίω-
ση της υγείας και της ευεξίας 
των πληθυσμών, τη μείωση 
των ανισοτήτων στον τομέα 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤωΝ ΙΑΤΡωΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

10 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

της υγείας, την προαγωγή της δη-
μόσιας υγείας και τη διασφάλιση 
ότι τα συστήματα υγείας έχουν επί-
κεντρο τον άνθρωπο.   

Σε όλα αυτά θα δώσουμε προτεραι-
ότητα ενώ παράλληλα θα αξιοποι-
ήσουμε περαιτέρω τους δρόμους 
της ανάπτυξης του τουρισμού υγεί-
ας που έχουν δημιουργηθεί με την 
καθοριστική συμβολή του ΙΣΑ. 

Θα ενώσουμε τις δυνάμεις της επι-
στημονικής κοινότητας, με την το-

πική Αυτοδιοίκηση και θα δημιουρ-
γήσουμε τις προϋποθέσεις για να 
μείνουν οι νέοι γιατροί στη χώρα 
μας και να σταματήσει η μετανά-
στευση του υψηλά εξειδικευμένου 
επιστημονικού προσωπικού.

Με όραμα, σχέδιο 
και στρατηγική θα 
διατηρήσουμε δυνατή 
τη φωνή των ιατρών 
της αθήνας. 
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια είχε
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης και το Συντονιστικό 
Όργανο των ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ.Βασίλη 
Κικίλια είχε σήμερα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. 
Γ.Πατούλης και το Συντονιστικό Όργανο των 
ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας ενημερώθη-
κε για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον 
κλάδο των κλινικοεργαστηριακών ιατρών 
και οδήγησαν στις δυναμικές κινητοποιή-
σεις, το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Μεταξύ άλλων έγινε εκτενής συζήτηση, για 
τη ληστρική πολιτική που ακολουθήθηκε και 
τη δραματική επιδείνωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας ενώ διατυπώθηκαν συ-
γκεκριμένες προτάσεις όπως είναι η δυνατό-
τητα ρύθμισης σε 120 δόσεις του clawback 
παλαιών και νέων οφειλών και την αξιοποί-
ηση των χρημάτων των ευρωπαίων πολιτών.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Η καταστροφική πολιτική που ακολουθήθηκε 
το προηγούμενο χρονικό διάστημα οδήγησε 
στην διάλυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και στην οικονομική και επαγγελματική 

εξαθλίωση, το επιστημονικό δυναμικό της χώ-
ρας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας έχουν 
υποβαθμιστεί δραματικά ενώ ο ιατρικός κό-
σμος μαστίζεται από την ανεργία και παίρνει 
το δρόμο της ξενιτειάς. Πιστεύουμε ότι ανοίγει 
πλέον μια νέα σελίδα και όλοι μαζί θα συνεργα-
στούμε για το καλό του ασθενή και της δημό-
σιας υγείας». 

Ειδικότερα, κατατέθηκαν στον Υπουργό 
Υγείας, προτάσεις για τα παρακάτω θέματα:

•Συμβάσεις οικογενειακών Ιατρών 
των Κλινικοεργαστηριακών και των 
Εργαστηρίων
•Ρύθμιση για 120 δόσεις για clawback 
παλαιών και νέων οφειλών. Νέα τιμολόγηση 
ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών 
εξετάσεων 
•Ξεχωριστός κωδικός πληρωμής νέων 
εξετάσεων 
•Κατάργηση clawback
•Κεντρικό μηνιαίο πλαφόν
•Ενίσχυση περαιτέρω προϋπολογισμού 2019 

και 2020
•Ενιαίο Τιμολόγιο Δημοσίου και Ιδιωτικού 
τομέα με ίδιους κανόνες πληρωμής
•Εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων 
•Πληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών
•Αγορά ιατρικών μηχανημάτων και 
αντιδραστηρίων με ΦΠΑ 6% όπως και στα 
φάρμακα
•Ενίσχυση ΕΟΠΥΥ από φόρους αλκοόλ-
κάπνισμα

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κάτωθι:
ΠΟΣΚΕ: Πατσουράκος Φώτης Πρόεδρος και 
Α’ Αντιπρόεδρος ΙΣΑ , Σταμούλης Νικόλαος 
Αντιπρόεδρος, Τσάτσος Αναστάσιος Γ.Γ.
ΠΟΣΙΠΥ: Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος Πρό-
εδρος, Κραμποβίτης Σπύρος Γ.Γ.
ΠΑΣΙΔΙΚ: Κατσίκης Ευάγγελος Αντιπρόε-
δρος, Καραμηνάς Ιωάννης Γ.Γ.
ΠΑΝΙΔΙ: Φασίτσας Δημήτριος Πρόεδρος, 
Ντούνας Πάνος Αντιπρόεδρος, Παρούτο-
γλου Φώτιος Γ.Γ.
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Ο ΙΣΑ ζητά από το Υπουργείο Υγείας να δημιουργηθεί  επιτροπή 
με τη συμμετοχή του ΙΣΑ και του ΕΟΠΥΥ, για την διερεύνηση 
υποθέσεων παραβίασης της συνταγογράφησης

Ο ΙΣΑ εφιστά την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες των ασθενών 
που εκτίθενται στον καπνό που προκαλούν οι πυρκαγιές

Ο ΙΣΑ εφιστά την προσοχή στα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια

Ο Ι.Σ.Α. χαιρετίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως 
για την πρόβλεψη 120 δόσεων για οφειλές των ετών 2013-2018 
των ιατρών μελών του προς τον ΕΟΠΥΥ για clawback & rebate

Παρέμβαση στον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη 
Κικίλια έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με 
αφορμή την αναδρομική επιβολή προστίμων, 
σε γιατρούς που παραβίασαν τους κανόνες συ-
νταγογράφησης κατά τα παρελθόντα έτη όταν 
δεν είχαν διευκρινιστεί επακριβώς οι κανόνες 
συνταγογράφησης. Διαπιστώθηκε ότι σε πολ-

λές περιπτώσεις έχουν επιβληθεί υπερβολικά 
πρόστιμα παρά το γεγονός ότι ο γιατρός δεν 
είχε δυνατότητα να αποφύγει την υπέρβαση.
Ο ΙΣΑ ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας να δη-
μιουργηθεί επιτροπή με τη συμμετοχή του ΙΣΑ 
και του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα διερευνά τις υποθέ-
σεις  παραβιάσεων στη συνταγογράφηση πριν 

επιβληθούν τα πρόστιμα. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι θα εί-
ναι αυστηρός με όσα μέλη του δεν ακολουθούν 
την επιστημονική δεοντολογία ωστόσο δεν 
θα επιτρέψει άδικες υπερβολικές και καταχρη-
στικές συμπεριφορές. Για τον λόγο αυτόν απέ-
στειλε επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. 
Πλαγιανάκο Βασίλη το οποίο σας κοινοποιούμε.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επ’ αφορμή των 
πυρκαγιών που μαίνονται πέριξ της Αττικής 
εφιστά την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες των 
ασθενών που εκτίθενται στον καπνό. Ειδικότε-
ρα, ο ΙΣΑ συνιστά σε όσους πάσχουν από καρ-
διαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα να 
αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ειδικά 
κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών 
που επιβαρύνουν περαιτέρω την ατμόσφαιρα 
αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις ευπαθείς ομά-

δες .Να παραμείνουν σε κλειστούς κλιματιζό-
μενους χώρους και να επικοινωνήσουν με το 
θεράποντα ιατρό σε περίπτωση που παρουσι-
άσουν συμπτώματα .
Σχολιάζοντας το θέμα ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης, τόνισε τα εξής :
«η χώρα για άλλη μια χρονιά δοκιμάζεται από 
την πύρινη λαίλαπα που κατακαίει το δασικό 
πλούτο της χώρας και απειλεί κατοικημέ-
νες περιοχές .Ο κρατικός μηχανισμός παρότι 

πλέον επιδεικνύει ετοιμότητα ,χρειάζεται ένα 
Στρατηγικό Σχέδιο πρόληψης και αποτελεσμα-
τικής αντιμετώπισης σε όλα τα επίπεδα με τη 
στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και του επιστημονικού κόσμου. η πρόληψη εί-
ναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε αποτελεσματι-
κής πολιτικής τόσο στην υγεία όσο και σε κάθε 
άλλο τομέα. Για να σταματήσουμε πλέον να 
θρηνούμε ανθρώπινες ζωές και την καταστρο-
φή του φυσικού πλούτου της χώρας».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ανησυ-
χία του για την εμφάνιση νέων κρουσμάτων του 
ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας και εφιστά 
την προσοχή στη σχολαστική τήρηση των ατομι-
κών μέτρων προστασίας για τα κουνούπια. Σημει-
ώνεται ότι κατά την περσινή χρονιά, κατεγράφη-
σαν 316 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, εκ 
των οποίων  τα 50 κατέληξαν ενώ τα περισσότερα 
περιστατικά κατεγράφησαν στο Νόμο Αττικής.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-
τούλης τόνισε τα εξής: «Τα λάθη και οι εγκληματι-
κές παραλείψεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια 
στην έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων προγραμ-
μάτων καταπολέμησης κουνουπιών, είχαν απο-

τέλεσμα ο  ιός  του Δυτικού Νείλου να έχει πλέον 
εγκατασταθεί στη χώρα μας. 
Καθώς αναμένεται να υπάρξει αύξηση των κρου-
σμάτων είναι σημαντικό να βρίσκονται σε ετοιμό-
τητα οι υγειονομικές αρχές ενώ οι πολίτες πρέπει 
να ακολουθούν σχολαστικά τα ατομικά μέτρα 
προστασίας. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν εγκαί-
ρως μέτρα προκειμένου να  διασφαλιστεί η επάρ-
κεια σε αίμα και να μην υπάρξει πρόβλημα από 
τον αποκλεισμό των περιοχών που έχουν κρού-
σματα της νόσου από την αιμοδοσία όπως έγινε 
την περσινή χρονιά»
Ο ΙΣΑ εφιστά την προσοχή στα ατομικά μέτρα 
προστασίας τα οποία μεταξύ άλλων συνίστανται 

στα εξής:
- χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρ-
μα και επάνω από τα ρούχα
- τοποθέτηση στις οικίες αντικουνουπικών πλεγ-
μάτων (σιτών)
- χρήση κουνουπιέρων εντομοκτόνων, ανεμι-
στήρων ή κλιματιστικών, λαμπτήρων κίτρινου 
χρώματος
- απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκά-
νες, βάζα, γλάστρες, υδρορροές κλπ.
- κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φυλλωσιών
- πότισμα των φυτών κατά τις πρωινές ώρες
- κάλυψη του σώματος με κατάλληλα ενδύματα 
που προστατεύουν

Γ. Πατούλης : Η σημερινή κυβέρνηση κά-
νει αμέσως αυτό που επί πέντε χρόνια 
δεν έκανε η προηγούμενη.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση, μετά από 
πολλά έτη, να αισθανθούμε ότι συμβάλαμε 
αποφασιστικά στην ικανοποίηση ενός πάγι-
ου αιτήματος του ιατρικού κόσμου. 
Μετά από συνάντησή μας με τον κ. Β. Κικί-
λια, Υπουργό Υγείας, αλλά και έχοντας την 
τύχη να υπάρχουν ευήκοα ώτα σε αντίστοι-
χες συζητήσεις μας με υψηλόβαθμα στελέχη 
της κυβέρνησης, είδαμε με χαρά να συμπε-
ριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του κατατα-
θέντος στη Βουλή σχεδίου νόμου με τίτλο 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση 
και άλλα επείγοντα ζητήματα», διάταξη νό-
μου (αρθρ. 81) με τίτλο «Ρυθμίσεις οφειλών 
παροχών ΕΟΠΥΥ» στην οποία ορίζεται ότι : 
«…..οφειλές των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ, 
από rebate και clawback για τα έτη 2013-
2018, αυτές δύνανται να εισπραχθούν με τη 
μορφή δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύνα-
ται να καθοριστεί έως 120. Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός 
των δόσεων, καθώς και κάθε αναγκαία διαδι-
καστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
προηγούμενου εδαφίου».

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία κατάκτη-
ση του ιατρικού κόσμου, για μία ικανοποί-
ηση ενός δίκαιου και εύλογου αιτήματός 
μας, που θα δώσει μία ανάσα ζωής στους 
γιατρούς μέλη μας και τα διαγνωστικά ερ-
γαστήρια που όλα αυτά τα έτη της κρίσης 
κράτησαν όρθιο το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Προσβλέπουμε στην άμεση έκδοση της 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης, κάτι για το 
οποίο είμαστε βέβαιοι, και δηλώνουμε ότι ο 
ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται με κάθε μέσο 
για την ικανοποίηση κάθε δίκαιου αιτήματος 
των ιατρών μελών του και των ασθενών.
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Παρέμβαση του ΙΣΑ, για τον κίνδυνο από τη χορήγηση φαρμάκων 
χωρίς ιατρική συνταγή και την κατάχρηση αντιβιοτικών

Σημαντική εκστρατεία ενημέρωσης για τους κινδύνους από την 
αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών από το Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων και την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας, υπό 
την αιγίδα του ΙΣΑ  

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την 
αυστηρή εφαρμογή του νόμου, που προβλέπει 
την απαγόρευση χορήγησης φαρμάκων, χωρίς 
ιατρική συνταγή που συνιστά μεγάλο κίνδυνο 
για τη Δημόσια υγεία.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
έθεσε το σημαντικό αυτό ζήτημα ,στο πλαίσιο 
της συνάντησης των εκπροσώπων του ΙΣΑ, με 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Δυστυχώς η χώρα μας, κατέχει τη θλιβερή πρω-
τιά στην Ευρώπη, στην κατανάλωση αντιβιοτι-
κών, που έχει οδηγήσει σε ένα από τα υψηλότε-
ρα ποσοστά μικροβίων ανθεκτικών, στα αντι-
βιοτικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ανθεκτικές 
λοιμώξεις αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα, 
για την Δημόσια Υγεία, το οποίο πολλές φορές 
έχει επισημανθεί από την επιστημονική κοινό-
τητα, χωρίς όμως η πολιτεία να έχει λάβει μέχρι 

σήμερα μέτρα, για την αντιμετώπισή του. 
O ΙΣΑ έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, επανει-
λημμένες εκκλήσεις στην εκάστοτε πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ,να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα, για τον περιορισμό της αλό-
γιστης χρήσης των αντιβιοτικών που συσχετί-
ζονται με την εμφάνιση ανθεκτικών μικροβίων, 
διασφαλίζοντας ότι κανένα φάρμακο δεν θα 
δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή ,χωρίς ωστόσο 
να εισακουστεί. Μάλιστα για το σοβαρό αυτό 
θέμα έχει κάνει και αναφορά στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών. 
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον μεμονωμένο 
ασθενή, αφορά κυρίως τη Δημόσια Υγεία. Μι-
κρόβια που καθίστανται ανθεκτικά σε οποια-
δήποτε φαρμακευτική αγωγή έχουν αποικίσει 
τα ελληνικά νοσοκομεία και απειλούν τους 
ασθενείς που νοσηλεύονται.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 

Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«η κατάχρηση αντιβιοτικών και η χορήγηση 
φαρμάκων, χωρίς ιατρική συνταγή είναι ένα 
κρίσιμο ζήτημα, για το οποίο ο ΙΣΑ έχει κάνει 
κατά καιρούς  πολλές παρεμβάσεις και μάλιστα 
προσέφυγε στον εισαγγελέα, για την προστα-
σία της δημόσιας υγείας. η χώρα μας κατέχει 
πολύ υψηλά ποσοστά, στην εμφάνιση ανθεκτι-
κών μικροβίων, τα οποία συχνά αποβαίνουν 
μοιραία για τους ασθενείς. Θεωρούμε πολύ 
σημαντικό να υπάρξει το επόμενο χρονικό διά-
στημα ,συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης 
του κοινού, για τους κινδύνους που εγκυμονεί 
η κατάχρηση αντιβιοτικών. Επίσης ζητούμε 
την αυστηρή εφαρμογή του νόμου που απαγο-
ρεύει τη χορήγηση αντιβιοτικών χωρίς ιατρική 
συνταγή, -όπως γίνεται στις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης –προκειμένου να προστατευθεί ο 
πολίτης και η Δημόσια υγεία»

Το Σχέδιο Δράσης, για την  ενημέρωση των πο-
λιτών, σχετικά με την ορθή χρήση των αντιβιο-
τικών και την προστασία της Δημόσιας υγείας 
από τα ανθεκτικά μικρόβια ήταν το θέμα της 
συνάντησης του Προέδρου του ΙΣΑ και νέου 
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη, με την Κα-
θηγήτρια Παθολογίας λοιμωξιολογίας και Πρό-
εδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας 
κ. Ελένη Γιαμαρέλλου. Ειδικότερα, συζητήθηκε 
η εκστρατεία ενημέρωσης που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί για άλλη μία χρονιά, μέσα στο 
επόμενο χρονικό διάστημα, από το Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ) και τη  Ελληνική Εταιρεία Χημειοθερα-

πείας, με τη συνεργασία του ΙΣΑ και της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Στόχος της Εκστρατείας είναι να 
ενημερωθούν οι πολίτες για την ορθή χρήση των 
αντιβιοτικών καθώς και η ανάδειξη της αξίας του 
εμβολιασμού και της πρόληψης. Μάλιστα, με την 
πεποίθηση ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει 
από τη σχολική ηλικία έχουν σχεδιαστεί στοχευ-
μένες δράσεις, στα σχολεία της χώρας. Σχολιάζο-
ντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
τόνισε τα εξής:  «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
μαζί με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων και την Περιφέρεια Αττικής ,σε συνεργασία 
με την επιστημονική κοινότητα, αναλαμβάνουν 
δράση για άλλη μια χρονιά, για να καταπολε-

μήσουμε μια σύγχρονη και μεγάλη απειλή για 
τη Δημόσια Υγεία: την ανθεκτικότητα από την 
αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών. Στον αγώνα αυτό 
πιστεύουμε ότι όλοι έχουμε μερίδιο συμμετο-
χής και ευθύνης. Είναι χρέος και καθήκον μας, η 
συνεχής ενημέρωση του πληθυσμού και η δια-
σφάλιση ότι κανένα φάρμακο δεν θα χορηγείται 
χωρίς ιατρική συνταγή. ωστόσο μεγάλη είναι η 
ευθύνη και της πολιτείας, η οποία τα τελευταία 
χρόνια έδειξε εγκληματική αμέλεια. Πιστεύουμε 
ότι η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας, θα αντιληφθεί το σοβαρό αυτό ζήτημα και 
θα αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες, 
για την προστασία της Δημόσιας υγείας.»

Ο ΙΣΑ  ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης για τον αντιγριπικό εμβολιασμό 
και καλεί τα μέλη του να εμβολιαστούν και να συστρατευτούν στην  
κοινή προσπάθεια, για τη θωράκιση του πληθυσμού
Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την 
αξία του αντιγριπικού εμβολιασμού, ξεκινά ο 
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό 
απέστειλε επιστολή προς τους ιατρούς – μέλη 
του, ζητώντας τους να συστρατευθούν στην 
κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του 
ετήσιου προβλήματος της γρίπης, με δεδομένο 
ότι τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά στοιχεία, δεί-
χνουν ότι το ποσοστό των υγειονομικών που 
εμβολιάζονται είναι χαμηλό. Την εκστρατεία, 
σχεδίασε ο παιδίατρος κ. Τάσος Χατζής, μέλος 
του ΔΣ του ΙΣΑ . 
«Κάθε χρόνο, μεγάλος αριθμός συμπολιτών 
μας, κυρίως ηλικιωμένοι, ευπαθή άτομα και 
παιδιά, δοκιμάζονται από την προσβολή τους 

από τη γρίπη. Τα ετήσια στατιστικά δεδομένα 
δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό απο αυτούς 
που προσβάλλονται χρειάζονται εισαγωγή στο 
νοσοκομείο και μάλιστα αρκετοί σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας. Δυστυχώς το 1/3 από 
αυτούς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ καταλή-
γουν. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών 
που χρειάζονται νοσοκομειακή νοσηλεία είναι 
ότι είναι όλοι ανεμβολίαστοι» ,επισημαίνεται 
χαρακτηριστικά στην επιστολή.
Παράλληλα τονίζεται ότι οι υγειονομικοί έχουν 
τετραπλάσιο κίνδυνο από τους υπόλοιπους 
πολίτες να νοσήσουν από γρίπη ενώ μπορεί να 
αποτελέσουν την αιτία, ασθενείς που νοσηλεύ-
ονται για άλλη πάθηση να νοσήσουν και από 

γρίπη. 
Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει 
αυξηθεί το ποσοστό των υγειονομικών που 
εμβολιάζονται εντούτοις εξακολουθεί να είναι 
χαμηλό. Ο ΙΣΑ  ζητά από τα μέλη του όχι μόνο 
το αυτονόητο, - δηλαδή να κάνουν όλοι τους 
το αντιγριπικό εμβόλιο-, αλλά και να ενημερώ-
σουν τους οικείους τους και τους ασθενείς τους 
ώστε όσοι εμπίπτουν στις ομάδες υψηλού κιν-
δύνου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, να μην παρα-
λείψουν να εμβολιαστούν.»
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Ο ΙΣΑ εκφράζει την ανησυχία του για την επίπτωση από την 
επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στις ευπαθείς ομάδες, λόγω των 
καταστροφικών πυρκαγιών
Γ. Πατούλης : Απαιτείται άμεσα στρατηγικό 
σχέδιο για την πρόληψη και την επαρκή 
αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκα-
γιών.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την 
ανησυχία του για τις επιπτώσεις από την επιβά-
ρυνση της ατμόσφαιρας λόγω των καταστρο-
φικών πυρκαγιών στην υγεία των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού.
η κακή ποιότητα του αέρα λόγω της συγκέ-
ντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, σε συν-
δυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί 
να βάλει σε κίνδυνο την υγεία όσων πάσχουν 
από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προ-
βλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις 
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι 
οι ηλικιωμένοι και τα βρέφη.
Σχολιάζοντας το θέμα ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής :
«Η χώρα για άλλο ένα καλοκαίρι ζει τον εφιάλτη 
των καταστροφικών πυρκαγιών που απειλούν 
ανθρώπινες ζωές και καταστρέφουν το φυσικό 
πλούτο της. Το γεγονός ότι έχουν αποτραπεί τα 
χειρότερα αποδεικνύει την καθοριστική σημα-
σία της σωστής λειτουργίας του κρατικού μηχα-
νισμού. Απαιτείται άμεσα στρατηγικό σχέδιο για 
την πρόληψη και την επαρκή αντιμετώπιση των 
καταστροφικών πυρκαγιών. Πρέπει τέλος να 
επισημάνουμε ότι το πυροσβεστικό σώμα έχει 
λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ευχηθούμε 
γρήγορη ανάρρωση στον πυροσβέστη που νο-
σηλεύεται με εγκαύματα».
Ο ΙΣΑ συνιστά στις ευπαθείς ομάδες κατά την 
περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών να λά-
βουν τα εξής μέτρα προστασίας :

Προστατευθείτε από τον καπνό της μεγάλης 
πυρκαγιάς, κατά την διάρκεια, και μετά τις πυρ-
καγιές, όπου κι αν βρίσκεστε. Να είστε έτοιμοι 
να προστατευτείτε από τον καπνό και τα αιω-
ρούμενα σωματίδια κατά τη διάρκεια, και μετά 
από μεγάλες πυρκαγιές. Όταν εκδηλώνονται 
οι πυρκαγιές, ακόμη και αρκετά χιλιόμετρα μα-
κριά από το σημείο που βρίσκεστε, ο καπνός 
μπορεί να φτάσει στην περιοχή σας. Ο καπνός 
που προκαλείται από τις πυρκαγιές σε δάση ή 
και κατοικημένες περιοχές είναι ένα μείγμα αε-
ρίων και λεπτών σωματιδίων από καμένα δέ-
ντρα και φυτά, κτίρια, δομικά υλικά, πλαστικά 
και άλλα στοιχεία. Ο καπνός από τις πυρκαγιές 
δεν μπορεί να προκαλέσει νόσο , αλλά θέτει ε 
κίνδυνο την υγεία ατόμων με 
•άσθμα, 
•Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
•καρδιακή νόσο καθώς και 
•παιδιά 
•έγκυες γυναίκες και 
•πυροσβέστες 
Οι ομάδες αυτές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες 

στις επιπτώσεις από τον καπνό και τις υψηλές 
θερμοκρασίες που συνοδεύουν τις μεγάλες 
πυρκαγιές. Αναπνευστικά προβλήματα μπο-
ρεί να εμφανιστούν αμέσως με την εκδήλωση 
πυρκαγιάς, και ανάλογα με την κατάσταση της 
υγείας των πολιτών και των ατόμων που ανή-
κουν στις ευπαθείς ομάδες, από τις πρώτες της 
εκδήλωσης της πυρκαγιάς , σε μικρή ή μεγάλη 
ακτίνα από το σημείο της φωτιάς, και μπορεί 
να προκαλέσουν 
• Βήχα
• Δυσχέρεια στην αναπνοή, δύσπνοια 
• Εκδήλωση ασθματικής κρίσης 
• Τσούξιμο στα μάτια
• Κάψιμο στο λαιμό 
• Ρινική καταρροή 
• Πονοκεφάλους 
• Κόπωση 
• Πόνος στο στήθος
• Γρήγορο καρδιακό παλμό

Σε ιδιαίτερα κίνδυνο από τις επιπτώσεις του 
καπνού με την εκδήλωση πυρκαγιάς τα άτο-
μα με χρόνια νοσήματα, και ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού 

Γενικές Οδηγίες 
Τα άτομα με οποιαδήποτε χρόνια πάθηση πρέπει 
να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα για να προστατευ-
θούν από τον καπνό πυρκαγιάς:

Πριν από την εκδήλωση πυρκαγιάς, και πριν 
την αντιπυρική περίοδο:
•Συζητήστε με τον γιατρό σας. Σχεδιάστε πώς 
θα προστατεύσετε τον εαυτό σας από τις επι-
πτώσεις του καπνού που μπορεί να προκαλέ-
σουν οι πυρκαγιές.
•Προετοιμάστε το φαρμακείο σας ειδικά γι 
αυτή την περίπτωση. Δημιουργείστε μια προ-
μήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων 7 
έως 10 ημερών σε ένα αδιάβροχο, αεροστεγές 
κουτί για να το πάρετε μαζί σας εάν χρειαστεί 
να εκκενώσετε την κατοικία ή την περιοχή σας 
•Αποφύγετε το μαγείρεμα, Αγοράστε έτοιμα 
τρόφιμα ή κονσέρβες ώστε να μην χρειαστεί 
να μαγειρέψετε. Το τηγάνισμα ή η ψηστιέρα 
μπορεί να επιδεινώσουν τη ρύπανση του εσω-
τερικού αέρα.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καπνού από τις 
πυρκαγιές 
•Παρακολουθείτε τις δημόσιες ανακοινώσεις 
και αναρτήσεις για την ποιότητα του αέρα. 
•Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την δρα-
στηριότητα σε εξωτερικούς χώρους ή την 
άθληση , και ιδιαιτέρα τις οδηγίες για τις ευαί-
σθητες ομάδες .
•Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας 
σχετικά με την διαχείριση του άσθματος αν πά-
σχετε από άσθμα .

•Αποφασίστε έγκαιρα να εκκενώσετε εάν αντι-
μετωπίζετε δυσκολία στην αναπνοή ή άλλα 
συμπτώματα, τα οποία επιμένουν χωρίς να εμ-
φανίζετε βελτίωση .
Μετά από μια πυρκαγιά:
•Μην επιστρέφετε στο σπίτι μέχρι να σας ανα-
κοινωθεί ότι μπορείτε να το πράξετε με ασφά-
λεια .
•Προσέξτε για τυχόν συμπτώματα. Επικοινω-
νήστε με τον γιατρό σας εάν έχετε 
   –δυσκολία στην αναπνοή, 
   –δύσπνοια,
   –βήχα 
που επιμένουν ή άλλα συμπτώματα που δεν 
απομακρύνονται. 
   –Καλέστε το 166 ή κατευθυνθείτε αμέσως σε 
τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για ιατρικές 
καταστάσεις.
•Ο καπνός μπορεί να παραμείνει στην ατμό-
σφαιρα για αρκετές ημέρες μετά την εκδήλω-
ση πυρκαγιάς , συνεπώς συνεχίστε να ενημε-
ρώνεστε για την ποιότητα του αέρα στην περι-
οχή της κατοικίας σας ή όπου διαμένετε .

Συμβουλές για συγκεκριμένες χρόνιες πα-
θήσεις

Πάσχοντες από άσθμα 
Εάν εσείς ή το παιδί σας πάσχετε από άσθμα:
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το καπνού από 
την πυρκαγιά:
Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας 
και το προσωπικό σας σχέδιο διαχείρισης 
άσθματος , το οποίο είναι καλό να έχετε καταρ-
τίσει ειδικά με τον θεράποντα ιατρό 
Εάν μετακινηθείτε σε κέντρο διάσωσης πυ-
ρόπληκτων ή καταφύγιο , βεβαιωθείτε ότι οι 
υπάλληλοι γνωρίζουν ότι εσείς ή το παιδί σας 
πάσχετε από άσθμα.
Μετά από την πυρκαγιά:
Προσέξτε για τυχόν συμπτώματα άσθματος.
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν έχετε δυ-
σκολία στην αναπνοή, δύσπνοια, ή βήχα που 
επιμένει ή άλλα συμπτώματα που δεν απομα-
κρύνονται. 
–Καλέστε το 166 ή πηγαίνετε αμέσως σε ένα 
τμήμα επειγόντων περιστατικών για ιατρικές 
εξετάσεις .

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) Εάν έχετε Χρόνια Αποφρακτική Πνευμο-
νοπάθεια (COPD):
Πριν από την εκδήλωση πυρκαγιάς 
Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με την 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και 
για το σχέδιο προστασίας σας σε περίπτωση 
εκδήλωσης πυρκαγιάς και προβλημάτων στην 
υγεία σας που μπορεί να προκύψουν.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καπνού από την 



ΕνημΕρωση των ιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 15

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

πυρκαγιά 
Εάν μετακινηθείτε σε κέντρο διάσωσης πυ-
ρόπληκτων ή καταφύγιο βεβαιωθείτε ότι οι 
υπάλληλοι γνωρίζουν ότι έχετε ΧΑΠ.

Καρδιακή Νόσος 
Εάν πάσχετε από νοσήματα της καρδιάς: 
Πριν από την εκδήλωση πυρκαγιών και την 
αντιπυρική περίοδο :
Συζητήστε με τον θεράποντα γιατρό σας για το 
πώς θα σχεδιάσετε να προστατευτείτε σε πε-
ρίπτωση που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε 
τις επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς και του καπνού, 
ώστε να επιβαρυνθεί κατά το δυνατόν λιγότε-
ρο η καρδιακή λειτουργία . 
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιών και 
παρουσίας καπνού στην περιοχή που διαμέ-
νετε:
•Αποφασίστε έγκαιρα να εκκενώσετε το σπίτι 
και την περιοχή σας εάν έχετε δυσκολία στην 
αναπνοή ή άλλα συμπτώματα που επιμένουν 
και δεν εμφανίζουν βελτίωση. Εάν αισθανθείτε 
ταχυκαρδία, ασυνήθιστη κόπωση ή δύσπνοια 
ή άλλα συμπτώματα επιβάρυνσης της καρδια-
κής λειτουργίας, επικοινωνήστε αμέσως με τον 
θεράποντα ιατρό σας.
•Εάν μετακινηθείτε σε κέντρο διάσωσης πυ-
ρόπληκτων ή καταφύγιο , βεβαιωθείτε ότι οι 
υπάλληλοι και οι εθελοντές γνωρίζουν ότι έχε-
τε καρδιακές παθήσεις.
Μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς:
Παρακολουθείτε συστηματικά τον οργανισμό 
σας για τυχόν συμπτώματα. Επικοινωνήστε με 
τον θεράποντα γιατρό σας εάν έχετε δυσκολία 
στην αναπνοή, δύσπνοια, βήχα που επιμένουν 
ή άλλα συμπτώματα που δεν απομακρύνο-
νται.
o Καλέστε το 166 και κατευθυνθείτε το δυ-
νατόν συντομότερα σε τμήμα Επειγόντων 
περιστατικών για ιατρικό έλεγχο και ιατρικές 
καταστάσεις , εδικά αν υπάρχουν συμπτώμα-
τα όπως σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, 
πόνος στο στήθος ,ή αν νομίζετε ότι έχετε συ-
μπτώματα καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλι-
κού επεισόδιου.

Έγκυες γυναίκες 
Οι έγκυες γυναίκες χρειάζεται να προσέχουν 
ιδιαίτερα σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς 
και οπωσδήποτε να προστατεύονται από τον 
καπνό της πυρκαγιάς αν πλήξει την περιοχή 
στην οποία βρίσκονται ανεξάρτητα από το 
πόσο μακριά είναι η εστία της πυρκαγιάς 
Πριν από την εκδήλωση πυρκαγιών και την 
αντιπυρική περίοδο:
•Συζητήστε με τον γυναικολόγο σας. Σχεδιάστε 
πώς θα προστατεύσετε τον εαυτό σας από τον 
καπνό πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε 
τα πρόδρομα συμπτώματα του τοκετού και το 
πού θα χρειαστεί να αποταθείτε για προγεννη-
τική φροντίδα ή για τοκετό εάν ο γιατρός σας 
λείπει ή εάν το μαιευτήριο σας χρειαστεί να 
κλείσει.
•Κάντε προμήθειες των απαραίτητων φαρ-
μάκων. Αποθηκεύστε συνταγογραφούμενα 

και τα απαραίτητα για σας φάρμακα, 7 έως 
10 ημερών και τις βιταμίνες για προγεννητική 
υποστήριξη που σας έχει συστήσει ο γιατρός 
σας σε ένα αδιάβροχο, αεροστεγές δοχείο ή 
σκεύος για να πάρετε μαζί σας εάν χρειαστεί 
να εκκενώσετε τον χώρο που βρίσκεστε ή την 
κατοικία σας .
•Κρατήστε μια συσκευασμένη τσάντα στο χέρι 
με ρούχα τόσο για εσς αλλα και για το μωρό, 
για την περίπτωση που έρθει η στιγμή του το-
κετού, ή υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρου τοκε-
τού. 
•Αποφύγετε το μαγείρεμα. Αγοράστε έτοιμα 
τρόφιμα ή κονσέρβες ώστε να μην χρειαστεί 
να μαγειρέψετε. Το τηγάνισμα ή η ψηστιέρα 
μπορεί να επιδεινώσουν τη ρύπανση του εσω-
τερικού αέρα.
Κατά τη διάρκεια έκθεσης σε καπνό από τη εκ-
δήλωση πυρκαγιάς 
•Παρακολουθείτε συστηματικά τις δημόσιες 
ενημερώσεις για την ποιότητα του αέρα και 
του καπνού μετά την εκδήλωση της πυρκα-
γιάς. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την 
άθληση, και την κυκλοφορία στις περιοχές 
όπου υπάρχει καπνός.
•Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας, 
και διατηρείτε έστω και τηλεφωνική επαφή 
με το γυναικολόγο σας. Συνεχίστε με την προ-
γεννητική φροντίδα σας. Αλλάξτε το σχέδιο 
τοκετού αν χρειαστεί, αν πλησιάζετε στις ημέ-
ρες σας, μπορεί για λόγους ασφαλείας να είναι 
καλύτερα να εισαχθείτε στο μαιευτήριο. Να 
βρίσκεστε σε ετοιμότητας εάν χρειάζεται να 
εκκενώσετε την οικία την περιοχή σας.
•Να γνωρίζετε τα πρόδρομα συμπτώματα του 
τοκετού και του πρόωρου τοκετού. Εάν έχετε 
τα συμπτώματα, καλέστε τον θεράποντα ια-
τρό σας ή το 166, ή πηγαίνετε αμέσως στο μαι-
ευτήριο εάν είναι ασφαλές να ταξιδέψετε.
•Αποφασίστε να εκκενώσετε την περιοχή σας 
εάν έχετε δυσκολία στην αναπνοή ή άλλα συ-
μπτώματα που επιμένουν.
•Εάν μετακινηθείτε σε κέντρο διάσωσης πυ-
ρόπληκτων ή καταφύγιο, βεβαιωθείτε ότι οι 
υπάλληλοι και ο εθελοντές γνωρίζουν ότι είστε 
έγκυος.
Μετά από μια πυρκαγιά:
•Μην επιστρέφετε στο σπίτι μέχρι να σας ανα-
κοινωθεί ότι είναι ασφαλές να το πράξετε.
•Ο καπνός μπορεί να παραμείνει στον αέρα 
μέσα σε κτίρια και σε εξωτερικούς χώρους για 
λίγες μέρες μετά τη κατάσβεση των πυρκα-
γιών, συνεπώς συνεχίστε να ελέγχετε την τοπι-
κή ποιότητα του αέρα.
•Προστατεύστε τον εαυτό σας από τη στάχτη. 
Αποφύγετε την άμεση επαφή με την στάχτη 
και ξεπλύνετε το δέρμα, το στόμα και τα μάτια 
σας όσο πιο γρήγορα μπορείτε.

Παιδιά 
λάβετε ιδιαιτέρα μέτρα για την προστασία των 
παιδιών από τον καπνό που προκαλείται από 
τις πυρκαγιές. Τα παιδιά με άσθμα, αλλεργίες 
ή χρόνια προβλήματα υγείας μπορεί να έχουν 
μεγαλύτερη δυσκολία στην αναπνοή όταν 

υπάρχει καπνός από τις πυρκαγιές. 
Πριν από την εκδήλωση πυρκαγιών ή την αντι-
πυρική περίοδο:
•Κάντε τις απαραίτητες προμήθειες φαρμάκων 
Αποθηκεύστε συνταγογραφούμενα φάρμακα 
7 έως 10 ημερών σε ένα αδιάβροχο αεροστε-
γές σκεύος για να τα πάρετε μαζί σας εάν χρει-
αστεί να εκκενώσετε.
•Αγοράστε έτοιμα τρόφιμα, ή κονσέρβες ώστε 
να μην χρειαστεί να μαγειρέψετε. Το τηγάνι-
σμα ή η ψηστιέρα μπορεί να επιδεινώσει τη 
ρύπανση του εσωτερικού αέρα.
•Συζητήστε με τον παιδίατρο σας. Εάν το παιδί 
σας έχει άσθμα, αλλεργίες ή χρόνια προβλή-
ματα υγείας σχεδιάστε το πώς μπορεί να παρα-
μείνουν στο σπίτι πιο συχνά κατά τη διάρκεια 
του καπνού από τις πυρκαγιές.
Κατά τη διάρκεια του καπνού που προέρχεται 
από την εκδήλωση πυρκαγιάς:
•Παρακολουθείτε συστηματικά τις δημόσιες 
ενημερώσεις για την ποιότητα του αέρα και 
του καπνού μετά την εκδήλωση της πυρκα-
γιάς . Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την 
άθληση, και την κυκλοφορία στις περιοχές 
όπου υπάρχει καπνός.
•Ελέγξτε για το κλείσιμο σχολείων.
•Θυμηθείτε ότι οι απλές μάσκες, οι χειρουργι-
κές μάσκες, τα μαντήλια και η αναπνοή μέσα 
από ένα υγρό πανί δεν μπορούν να προστα-
τευόσουν επαρκώς το παιδί σας .
•Σκεφτείτε την εκκένωση εάν το παιδί σας έχει 
προβλήματα με την αναπνοή ή άλλα συμπτώ-
ματα που δεν βελτιώνονται.
•Εάν το παιδί σας έχει σοβαρή αναπνευστική 
δυσχέρεια, εμφανίζει υπνηλία ή δεν έχει διάθε-
ση για φαγητό ή ποτό, θα μειώσει την έκθεσή 
του στον καπνό και θα πάρει αμέσως ιατρική 
βοήθεια.
Μετά από μια πυρκαγιά:
•Μην επιστρέφετε στο σπίτι μέχρι να σας πω 
ότι είναι ασφαλές να το πράξετε.
•Ο καπνός μπορεί να παραμείνει τόσο σε εσω-
τερικούς όσο και σε υπαίθριους αεροπορικούς 
μήνες μετά τη λήξη των πυρκαγιών, συνεπώς 
συνεχίστε να ελέγχετε για την ποιότητα του 
αέρα στην περιοχή σας .
•Τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν καθόλου ερ-
γασίες καθαρισμού
•Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την στάχτη. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καπνός, στάχτη 
και αποκαΐδια στην περιοχή που βρίσκεται 
το σχολείο του παιδιού, και από το κτίριο του 
σχολείου , πριν πάει το παιδί σας στο σχολείο. 
Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για την περιοχή 
που βρίσκεται η κατοικία σας. Αποφύγετε την 
άμεση επαφή με την στάχτη και ξεπλύνετε το 
δέρμα και το στόμα του παιδιού σας και τα μά-
τια του όσο το δυνατόν συντομότερα από την 
εκδήλωση καπνού.
•Προσέξτε για τυχόν συμπτώματα. Επικοινω-
νήστε με παιδίατρό σας εάν το παιδί σας έχει 
πρόβλημα με αναπνοή, δύσπνοια, βήχα που 
δεν υποχωρούν ή άλλα συμπτώματα που επι-
μένουν. Καλέστε το 166 ή πηγαίνετε αμέσως σε 
ένα τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
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Διεθνείς προσωπικότητες του Τουρισμού Υγείας βραβεύθηκαν 
στην Ιθάκη για την προσφορά τους σε εκδήλωση για τον 
τουρισμό υγείας που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ι.Σ.Α.
Γ. Πατούλης: «Εντείνουμε τις προσπάθειες 
ώστε την Ελλάδα ως δημοφιλή προορισμό 
Τουρισμού Υγείας να την επισκέπτονται οι 
διεθνείς ταξιδιώτες ξανά και ξανά»

Σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, από την πολιτική, την  επι-
στήμη και τον Απόδημο Ελληνισμό, που με το 
έργο τους συνέβαλαν στη εθνική προσπάθεια 
για την Ανάπτυξη και προώθηση του ελλη-
νικού Τουρισμού Υγείας, βραβεύτηκαν στην 
Ιθάκη από τον Δήμαρχο Διονύση Στανίτσα σε 
εκδήλωση με τίτλο “Ο Τουρισμός Υγείας της 
Ελλάδας βρίσκει την Ιθάκη του”. Ο τίτλος είναι 
ο ίδιος με το 1ο διεθνές συνέδριο για τον Τουρι-
σμό Υγείας της Ελλάδας που είχε διοργανωθεί 
δύο χρόνια πριν στο νησί του Οδυσσέα. 
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. 
κ. Γιώργος Πατούλης, νέος Περιφερειάρχης Ατ-
τικής, Πρόεδρος της ΕλΙΤΟΥΡ και Πρόεδρος 
του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας.
«η Ελλάδα κι η Ιθάκη σε δεσμεύουν να ξαναρ-
θείς λόγω της φύσης και του κλίματος. Αυτόν 
τον νόστο, τον νόστο του Οδυσσέα, τον νόστο 
που τον μοιραζόμαστε σήμερα με τους ομο-
γενείς μας από το εξωτερικό, τον αναπτύσσει 
ερχόμενος στην Ελλάδα κι ο τουρίστας, όπως 
καταγράφεται. Αποτελεί στόχο στην εθνική 
προσπάθεια για την Ανάπτυξη του ελληνικού 

Τουρισμού υγείας το να αποκτήσουμε ταξιδιώ-
τες υγείας που θα επαναλαμβάνουν το ταξίδι 
τους στην χώρα μας, καθιερώνοντας διαρκώς 
την Ελλάδα ως δημοφιλή προορισμό Τουρι-
σμού Υγείας» Ο κύριος Πατούλης υπογράμμισε 
ότι οι διακεκριμένοι επιστήμονες που ανοίγουν 
το παράθυρο του Ελληνικού Ιατρικού Τουρι-
σμού στον κόσμο, συμβάλλουν στην εθνική 
προσπάθεια κατ αρχήν με την αξιοπιστία τους, 
που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την καθιέ-
ρωση της χώρας στον Παγκόσμιο Χάρτη Του-
ρισμού Υγείας. Δεσμεύτηκε ότι «η Ιθάκη για 
τον ελληνικό Τουρισμό Υγείας θα διατηρήσει 
τον συμβολισμό της, και θα έχει την υποστή-
ριξη που χρειάζεται για να αποτελεί σύντομα 
ελκυστικό προορισμό και για τους Ταξιδιώτες 
Υγείας, εκτός από τους πολυάριθμους τουρί-
στες που την προτιμούν κάθε χρόνο». Ο Προε-
δρος του Ι.Σ.Α. υπενθύμισε το ότι “ο Τουρισμός 
Υγείας βρίσκει την Ιθάκη του”, αφορά στο διε-
θνές κύμα Τουρισμού Υγείας που παρουσιάζει 
έκρηξη, και εκπέμπει το μήνυμα ότι ξαναγυρνά 
ο Τουρισμός Υγείας εδω στην Ελλάδα όπου τα 
φημισμένα τότε στον κόσμο Ασκληπιεία με τις 
ιαματικές πηγές, που υπάρχουν μέχρι σήμερα, 
ήταν οι πρώτοι, σ όλη τη γη, προορισμοί Του-
ρισμού Υγείας για τους ξένους ταξιδιώτες της 
αρχαιότητας. Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν 
από τον Δήμαρχο της Ιθάκης για την προσφο-

ρά τους στην προώθηση και την ανάπτυξη του 
Τουρισμού Υγείας: ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Σικάγο, η.Π.Α Κώστας Χανιωτά-
κης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης Βασίλης Παπαστεργιάδης, η 
καθηγήτρια Αναπαραγωγικής Επιστήμης στο 
University College του λονδίνου στο Ινστι-
τούτο Υγείας Γυναικών Joyce Harper, ο Ψυχί-
ατρος, ψυχαναλυτής και μέλος της Ελληνικής 
και Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Δημή-
τρης Jackson, η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και 
καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Στεί-
ρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών Σοφία Καλανταρίδου, καθώς 
και ο πρωτεργάτης του Τουρισμού Υγείας της 
Ελλάδας Προεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατού-
λης, ο Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου 
Τουρισμού Υγείας, IVF Specialist Κωνσταντίνος 
Πάντος και ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς 
Κέντρου Τουρισμού Υγείας και Γενικός Γραμμα-
τέας της ΕλΙΤΟΥΡ Πέτρος Μαμαλάκης.
Βραβεύτηκαν επίσης ο δημοσιογράφος Δη-
μήτρης Φιλιππίδης από τη Νέα Υόρκη, ο ιδρυ-
τής Διευθύνων Σύμβουλος Albania American 
Hospital στην Αλβανία Klodian Allajbeu,ο κύ-
ριος Ματθαίος Ραφτόπουλος, Διευθυντής MPR 
Financial Services της Αυστραλία, και η γνωστή 
Αυστραλέζα ηθοποιός Μαίρη Κούστας.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ανησυχία του για τα νέα κρούσματα του ιού 
του Δυτικού Νείλου 

Ο ΙΣΑ συγκαλεί ευρεία σύσκεψη εμπειρογνωμόνων για τον ιό του 
Δυτικού Νείλου

Γ. Πατούλης: «Η πολιτεία οφείλει να εκπο-
νήσει Στρατηγικό σχέδιο για την υγειονο-
μική θωράκιση της χώρας»
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή τα 
νέα καταγεγραμμένα περιστατικά του ιού 
του Δυτικού Νείλου εφιστά την προσοχή 
στους επαγγελματίες υγείας, για την έγκαιρη 
διάγνωση των κρουσμάτων προκειμένου να 
ληφθούν μέτρα προφύλαξης της Δημόσιας 

υγείας. Επίσης τονίζει για άλλη μία φορά, τη 
μεγάλη σημασία των μέτρων ατομικής προ-
φύλαξης.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: «Ο  ιός του Δυτι-
κού Νείλου έχει μολύνει τον πληθυσμό των 
κουνουπιών και έχει πλέον εγκατασταθεί στη 
χώρα μας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις περισσό-
τεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί 

από τον ιό χωρίς να έχουν εμφανίσει συ-
μπτώματα ενώ το επόμενο χρονικό διάστη-
μα αναμένονται νέα κρούσματα της νόσου. 
Οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν σχο-
λαστικά τα ατομικά μέτρα προφύλαξης ενώ 
η πολιτεία οφείλει να εκπονήσει  Στρατηγικό 
σχέδιο για την υγειονομική θωράκιση της 
χώρας, απέναντι στα σοβαρά λοιμώδη νοσή-
ματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια.»

Γ. Πατούλης: «Ενώνουμε τις δυνάμεις της 
επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για να αντιμετωπιστεί το 
σοβαρό αυτό πρόβλημα.»

Ευρεία σύσκεψη εμπειρογνωμόνων για τον ιό 
του Δυτικού Νείλου πρόκειται να συγκαλέσει 
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το επόμενο χρο-
νικό διάστημα, με τη συμμετοχή μελών της 
επιστημονικής κοινότητας και εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης .Στόχος είναι να 
εκπονηθεί Στρατηγικό Σχέδιο, για τη θωράκι-
ση της χώρας απέναντι στα σοβαρά λοιμώδη 

νοσήματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια 
(ελονοσία, ιός του Δυτικού Νείλου κ.τ.λ.). Ση-
μειώνεται ότι σημαντική παράμετρος για την 
υλοποίηση στοχευμένων και αποτελεσματικών 
ψεκασμών είναι η ύπαρξη επικαιροποιημένων 
χαρτών επικινδυνότητας και εστιών παραγω-
γής κουνουπιών προκειμένου να εντοπιστούν 
οι περιοχές υψηλού κινδύνου, για εκδήλωση 
κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνού-
πια λοιμογόνους παράγοντες (πλασμώδια της 
ελονοσίας και ιός του Δυτικού Νείλου).
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: «Το γεγονός ότι 

η χώρα μας είναι φέτος η πρώτη στην Ευρώ-
πη σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου 
ενώ κατά καιρούς εμφανίζονται περιστατικά 
ελονοσίας, αποδεικνύει ότι τα προγράμματα 
καταπολέμησης των κουνουπιών-σκνιπών εί-
ναι ανεπαρκή. Παράλληλα είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό να γίνουν στοχευμένες εκστρατείες 
ενημέρωσης του κοινού για τα ατομικά μέτρα 
προστασίας. Ενώνουμε τις δυνάμεις της επι-
στημονικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδι-
οίκησης για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό 
πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια 
υγεία ενώ πλήττει τη χώρα μας τουριστικά».
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Συνάντηση του ΙΣΑ με την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κυρία 
Θεανώ Καρποδίνη, για  θέματα συνταγογράφησης
Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
κυρία Θεανώ Καρποδίνη είχε ο Α’ αντιπρόε-
δρος του ΙΣΑ κ. Φώτης Πατσουράκος, εκπρο-
σωπώντας τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, 
για θέματα που αφορούν τη συνταγογράφη-
ση. Στην Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ τέθηκαν 
τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει 
από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των 
αγχολυτικών φαρμάκων -τα οποία δεν δύναται 
να συνταγογραφηθούν από διάφορες κλινικές 
ειδικότητες - όπως π.χ. είναι οι καρδιολόγοι εάν 
και είναι υποχρεωτικό να δίνεται ως ήπια αγω-
γή μετά από κάποιο στεφανιαίο επεισόδιο. Συ-
ζητήθηκε επίσης το θέμα των συμβάσεων των 
ιατρών που παρά την από τριετίας διαπραγμά-
τευση με την παλιά ηγεσία του ΕΟΠΥΥ, ουδεμία 

απόφαση έχει ληφθεί για τους ήδη συμβεβλη-
μένους, πλην των 800 συμβάσεων για νέους 
γιατρούς. Ένα ακόμα σοβαρό θέμα που τέθηκε 
στην κ. Καρποδίνη ήταν οι εξοντωτικές ποινές 
που έχουν μπει τους τελευταίους τέσσερις μή-
νες και λίγο πριν την αλλαγή της ηγεσίας στον 
ΕΟΠΥΥ, για θέματα συνταγογράφησης σε για-
τρούς κυρίως της Α’ ΥΠΕ. Ζητήθηκε στο πλαί-
σιο της αλλαγής του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, να τρο-
ποποιηθεί ό,τι αφορά τη συνταγογράφηση και 
τις ποινές των ιατρών και να υπάρχει μια μικτή 
επιτροπή από τον ΕΟΠΥΥ και τους Ιατρικούς 
Συλλόγους που να ελέγχουν τις πιθανές παρα-
βάσεις της συνταγογράφησης με επιστημονικά 
και όχι αμιγώς λογιστικά κριτήρια. Παράλληλα 
ζητήθηκε από την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, να 

ενημερωθεί από τους αρμοδίους φορείς για το 
θέμα των 120 δόσεων και του Claw Back γιατί 
ενώ έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση εκκρεμεί η 
Υπουργική απόφαση, γεγονός που δυσχεραίνει 
μέγιστα την επιβίωση των εργαστηρίων –κλι-
νικοεργαστηριακών γιατρών και πολυιατρείων.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:
«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δίνει μάχη 
για τον ασθενή και τη δημόσια υγεία. Πρέ-
πει να γίνει κατανοητό ωστόσο ότι υγεία 
χωρίς γιατρούς δεν γίνεται. Θα πρέπει να 
αρθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν το 
επιστημονικό έργο και να διασφαλιστεί η 
ελεύθερη επιλογή γιατρού για όλους τους 
ασθενείς στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει απερίφραστα την 
άνανδρη επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του 
Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια
Τέτοιες επιθέσεις πληγώνουν βάναυσα τη 
δημοκρατία και αμαυρώνουν την εικόνα της 
χώρας μας. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
δήλωσε τα εξής: «η βία καταδικάζεται σε κάθε 
μορφή και δεν έχει θέση στη δημοκρατία. 

Ο αγώνας  για τη στήριξη του Συστήματος 
Υγείας και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
περίθαλψη για τον ασθενή δίνεται μέσα από 
τη συναίνεση και τη γόνιμη συνεργασία. Οι 
βανδαλισμοί λειτουργούν μόνο προς όφελος 

μιας μειοψηφίας που εξυπηρετεί συμφέροντα 
που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση  της 
ελληνικής κοινωνίας και δυναμιτίζουν την προ-
σπάθεια εκσυγχρονισμού  του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας.»

Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφασίστηκε στη σημερινή 
έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΣΑ 
από το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων της ΠΦΥ, υπό την 
προεδρία του Γ.Πατούλη
η συνέχιση των κινητοποιήσεων των ιδιωτικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
αποφασίστηκε στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΣΑ 
από την Ολομέλεια του Συντονιστικού Οργάνου 
των Φορέων της ΠΦΥ, υπό την προεδρία του 
Γ.Πατούλη, προέδρου ΙΣΑ και με τη συμμετοχή 
μέσω skype της προέδρου του ΙΣΠ Α.Μαστορά-
κου ,του προέδρου του ΙΣη Χ. Βαβουρανάκη και 
της γ.γραμμ. του ΙΣΘ Μ.Χατζηδημητρίου. Παρευ-
ρέθησαν επίσης εκ μέτους του ΔΣ του ΙΣΑ ο ‘Α 
Αντιπρόεδρος Φ.Πατσουράκος, ο Γ.Γραμματέ-
ας Σ.Τσούκαλος και το μέλος Π.λεονάρδου. Οι 
παριστάμενοι αξιολόγησαν την πρόταση της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας που 
διατυπώθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση και 
αποφάσισαν ότι δεν ικανοποιεί τα αιτήματά 
τους και δεν συμβάλλει στην επίλυση των σοβα-
ρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. 

ωστόσο με γνώμονα το συμφέρον του ασθενή 
και προκειμένου να διευκολύνουν τους ασφα-
λισμένους αποφάσισαν να ανοίξουν τα ιατρεία 
τους από αύριο Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, απαλ-
λάσσοντας μάλιστα τους ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ, από τη συμμετοχή 15% που πρέπει να 
πληρώσουν. Ο ασφαλισμένος θα πληρώνει την 
ασφαλιστική τιμή που αναγράφεται στο παρα-
πεμπτικό του ΕΟΠΥΥ, θα παίρνει απόδειξη και 
στη συνέχεια θα εισπράττει τα χρήματα από τον 
ΕΟΠΥΥ. Ο ΙΣΑ συστήνει στα μέλη του για λόγους 
κοινωνικής ευαισθησίας ,από αυτή τη διαδικα-
σία να εξαιρεθούν, η ευπαθής ομάδα των καρ-
κινοπαθών κατά την εκτίμηση του θεράποντος 
καθώς και τα οξέα περιστατικά που κινδυνεύει 
η ζωή τους τα οποία δεν θα καταβάλλουν χρή-
ματα. Αποφασίστηκε επίσης να επιταχυνθεί η 
διαδικασία των εξουσιοδοτήσεων των Ιατρικών 
Συλλόγων για την καταγγελία της σύμβασης με 

τον ΕΟΠΥΥ και την υπογραφή Συλλογικής Σύμ-
βασης. Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ.Πατούλης σχολίασε τα εξής: «Ο ιατρικός 
κόσμος είναι συσπειρωμένος και δυνατός και 
θα δώσει μάχη για την Πρωτοβάθμια Φροντί-
δα που έχει καταρρεύσει από τους πειραματι-
σμούς της πολιτείας. Πρέπει να γίνει κατανο-
ητό ότι ο Έλληνα ασθενής δεν είναι πολίτης 
δεύτερης κατηγορίας, το κράτος οφείλει να 
πληρώσει για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Ο 
ιατρικός κόσμος έβαλε πλάτη τα χρόνια της 
κρίσης και στήριξε το σύστημα υγείας που κα-
τέρρεε ωστόσο τώρα απειλείται πλέον η επιβί-
ωσή του. Παλεύουμε τόσο για τον ασθενή όσο 
και για το γιατρό που οδηγείται στην ανεργία 
και στη μετανάστευση». Σημειώνεται ότι απο-
φασίστηκε νέα συνάντηση την ερχόμενη εβδο-
μάδα, για να επανεξεταστούν τα δεδομένα και 
να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες.

Έλεγχος συνταγογράφησης και επιβολή κυρώσεων από τον ΕΟΠΥΥ
Επιβεβλημένη από μέρους των ιατρών μελών 
μας η άσκηση ένστασης. Ο ΙΣΑ έλαβε απά-
ντηση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ σε σειρά εγ-
γράφων μας με τα οποία η Διοίκηση του ΙΣΑ 
διαμαρτυρήθηκε για την στοχευμένη μαζική 
χρονικά άκαιρη επιβολή κυρώσεων κατά ια-
τρών μελών μας για «παρατυπίες» στη συντα-

γογράφηση προγενέστερων ετών. Για να υπάρ-
ξει δυνατότητα περεταίρω νομικών ενεργειών 
καλούμε όλους τους ιατρούς να υποβάλλουν 
ενστάσεις στον ΕΟΠΥΥ κατά περίπτωση. Ο ΙΣΑ 
έχει ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας τη δημι-
ουργία επιτροπής με την συμμετοχή του ΙΣΑ 
και του ΕΟΠΥΥ η οποία θα διερευνά τις υποθέ-

σεις  παραβιάσεων στη συνταγογράφηση πριν 
επιβληθούν τα πρόστιμα. Δηλώνουμε ότι θα 
σταθούμε αρωγοί σε εκείνους που επιτέλεσαν 
το καθήκον τους, αλλά και αυστηροί με εκεί-
νους τους ελάχιστους, εφόσον πράγματι υπάρ-
χουν, εξ ημών, που συστηματικά παραβίασαν 
ενδεχόμενα το ιατρικό τους καθήκον.
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Ο ΙΣΑ έστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια με την 
οποία ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης απόφασης με  την 
οποία αίρεται το τεκμήριο αθωότητας για τους ιατρούς της χώρας

Στο Μάτι, στο οικόπεδο που καθαρίστηκε από επικίνδυνα 
εύφλεκτα υλικά, μαζί με τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, 
μετέβη ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας 
κ. Βασίλη Κικίλια με την οποία ζητά την ακύρω-
ση της απαράδεκτης απόφασης της προηγού-
μενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, 
με  την οποία αίρεται το τεκμήριο αθωότητας 
για τους ιατρούς της χώρας καθώς οι ιατροί υπό-
κεινται σε αναστολή άσκησης ιατρικού επαγ-
γέλματος με μοναδική προϋπόθεση την άσκηση 

ποινικής δίωξης. Μάλιστα ο ΙΣΑ  έχει κάνει προ-
σφυγή στο Σ.τ.Ε. κατά της απαράδεκτης αυτής 
Υπουργική Απόφασης, η οποία  είναι αντίθετη  
στο τεκμήριο της αθωότητας, και στις αρχές 
τις ισότητας, της επαγγελματικής ελευθερίας, 
της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης 
εμπιστοσύνης. «Ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης 
σημασίας του ζητήματος αυτού, παρακαλούμε 

να εξετάσετε το θέμα, να αναστείλετε και οπωσ-
δήποτε να τροποποιήσετε τις διατάξεις αυτές 
που εξαντλούν κάθε όριο αυστηρότητας ειδικά 
και μόνο για τους ιατρούς. προσβλέπουμε στις 
δικές σας άμεσες ενέργειες, παραμένοντας στη 
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργα-
σία επί του θέματος αυτού», επισημαίνεται χα-
ρακτηριστικά στην επιστολή του ΙΣΑ .

Γ. Πατούλης: «Η πρόληψη και η προστασία 
της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλο-
ντος είναι πρώτη προτεραιότητά μας.»
η πρόληψη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και του περιβάλλοντος αποτελεί  προτεραιότητα, 
τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και νέος Περιφερει-
άρχης Αττικής  Γ. Πατούλης, ο οποίος μετέβη στο 
οικόπεδο στο Μάτι, όπου σήμερα το πρωί ο Πρω-
θυπουργός Κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε την ολο-
κλήρωση των εργασιών καθαρισμού από τόνους 
καμένης οργανικής ύλης, που είχαν συγκεντρωθεί 
εκεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης 
Ιουλίου του 2018. Παρόντες ήταν ο υφυπουργός 
παρά τω Πρωθυπουργό Α. Σκρέτσος, ο βουλευτής 
της ΝΔ Β. Οικονόμου, οι Δήμαρχοι Ραφήνας-Πι-
κερμίου Ε. Μπουρνούς και Μαραθώνα Σ. Τσίρκας, 

εκπρόσωποι των κατασκευαστικών εταιρειών που 
ανέλαβαν τον καθαρισμό του οικοπέδου, κάτοικοι 
της περιοχής και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. 
Ο κ. Πατούλης συνεχάρη τους εργαζόμενους για 
την άρτια και με άμεσα αποτελέσματα  δουλειά 
τους, καθώς οι εργασίες που ξεκίνησαν με πρωτο-
βουλία του Πρωθυπουργού μετά τα μέσα Ιουλίου, 
ολοκληρώνονται σε λιγότερο από ένα μήνα. Ειδι-
κότερα όπως επισημάνθηκε, απομακρύνθηκαν 
περίπου 20.000 τόνοι καμένης ξυλείας  και βουνά 
εύφλεκτο πριονίδι από τα θρυμματισμένα κλαδιά, 
τα οποία αποτελούσαν επικίνδυνη εστία για νέες 
πυρκαγιές. Με αφορμή την επίσκεψη του ο κ. Πα-
τούλης επισήμανε τα εξής: «η αποτελεσματική και 
άμεση ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού 
του οικοπέδου από τους χιλιάδες τόνους καύσιμης 

ύλης που αποτελούσε μία περιβαλλοντική και υγει-
ονομική βόμβα για την περιοχή, αποδεικνύει πως 
όταν υπάρχει βούληση όλα μπορούν να γίνουν. η 
κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επέδειξαν άμε-
σα αντανακλαστικά προχωρώντας σε ουσιαστι-
κές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα, που ανέλαβε τις εργασίες αφιλοκερδώς 
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. η 
πρόληψη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και του περιβάλλοντος είναι πρώτη προτεραιότη-
τά μας. Δεσμευόμαστε ότι στην Περιφέρεια Αττι-
κής και σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος, θα 
δουλέψουμε εντατικά, με σχέδιο και όραμα για τη 
διαμόρφωση ενός νέου αποτελεσματικού σχεδίου 
πολιτικής προστασίας, με στόχο να μην νιώθει κα-
νένας πολίτης της Αττικής απροστάτευτος».

Ο ΙΣΑ με αφορμή τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού 
Νείλου καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα προφύλαξης από τα 
κουνούπια και να συμμετάσχουν σε εθελοντικές αιμοδοσίες για 
να διασφαλιστεί επάρκεια αίματος
Γ. Πατούλης: Είναι άμεση ανάγκη να καταρ-
τιστεί ένα στοχευμένο και αποτελεσματικό 
πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ανησυχία του για την εμφάνι-
ση νέων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου 
στη χώρα μας και εφιστά την προσοχή στη σχο-
λαστική τήρηση των ατομικών μέτρων προστα-
σίας από  τα κουνούπια. Παράλληλα καλεί τους 
πολίτες να συμμετάσχουν σε εθελοντικές αιμο-
δοσίες προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια 
αίματος το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς αρ-
κετές περιοχές της χώρας λόγω των κρουσμάτων 
της νόσου έχουν αποκλειστεί από τις αιμοδοσίες. 
Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-

τούλης τόνισε τα εξής: «Τα λάθη και οι εγκληματι-
κές παραλείψεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια 
στην έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων προγραμ-
μάτων καταπολέμησης κουνουπιών είχαν απο-
τέλεσμα ο  ιός του Δυτικού Νείλου να έχει πλέον 
εγκατασταθεί στη χώρα μας. Ειδικά ο Νόμος Αττι-
κής βρέθηκε πέρσι στο μάτι του κυκλώνα με ένα 
πρωτοφανή για Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αριθμό 
κρουσμάτων. Παράλληλα τις προηγούμενες χρο-
νιές κατεγράφησαν και κρούσματα ελονοσίας. 
Όλα αυτά αποδεικνύουν τις σοβαρές ελλείψεις 
και ανεπάρκειες σε επίπεδο πρόληψης. Είναι άμε-
ση ανάγκη να καταρτιστεί ένα στοχευμένο και 
αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των 
κουνουπιών, με τη συνεργασία  εμπειρογνωμό-

νων στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης που 
οφείλει να παίζει σημαντικό ρόλο στην προστα-
σία της δημόσιας υγείας». Ο ΙΣΑ εφιστά την προ-
σοχή στα ατομικά μέτρα προστασίας τα οποία 
μεταξύ άλλων συνίστανται στα εξής:
–χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα 
και επάνω από τα ρούχα –τοποθέτηση στις οικί-
ες αντικουνουπικών πλεγμάτων (σιτών) –χρήση 
κουνουπιέρων, εντομοκτόνων, ανεμιστήρων ή 
κλιματιστικών, λαμπτήρων κίτρινου χρώματος –
απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, 
βάζα, γλάστρες, υδρορροές κλπ. –κούρεμα γρα-
σιδιού, θάμνων και φυλλωσιών –πότισμα των φυ-
τών κατά τις πρωινές ώρες –κάλυψη του σώματος 
με κατάλληλα ενδύματα που προστατεύουν

Επιστολή του ΙΣΑ στον 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
για την αναστολή  των 
εκκρεμών δόσεων που 
αφορούν οφειλές για 
rebate και clawback

Ο Ι.Σ.Α. έστειλε επιστολή στον Πρόε-
δρο του ΕΟΠΥΥ κ. Β. Πλαγιανάκο με την 
οποία ζητά την αναστολή  όλων των εκ-
κρεμών δόσεων που αφορούν οφειλές 
ιατρών μελών του και ιατρικών εταιρει-
ών ΠΦΥ  για rebate και clawback. Όπως 
τονίζεται στην επιστολή αποτελεί πάγιο  
αίτημα του ιατρικού κόσμου που στήριξε 
το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όλα 

αυτά τα έτη της οικονομικής κρίσεως. Ο 
Ι.Σ.Α. ζητά από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
κινούμενος με την ίδια ευθυκρισία και 
θετική προαίρεση προς του ιατρούς πα-
ρόχους, με απόφασή του, να  αναστείλει 
διοικητικά την υποχρέωση των παρόχων 
να καταβάλουν στον ΕΟΠΥΥ εκκρεμείς 
οφειλές μέχρι την πλήρη υλοποίηση σχε-
τικής νομοθετικής ρύθμισης.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ συζήτησε τα σοβαρά 
προβλήματα των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και είχε επικοινωνία, για το εν λόγω θέμα, με τον Υπουργό 
Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο της 
σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του συζήτησε το θέμα των ιδιωτικών 
Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
έγινε ενημέρωση σχετικά με τα όσα έχει επιτύ-
χει ο ΙΣΑ και το Συντονιστικό Όργανο, το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα, ο ΙΣΑ επέτυχε:
–αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 
κατά 27 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 
έτους έτσι ώστε ο προϋπολογισμός διαγνωστι-
κών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων για το 
2019 να φτάσει τα 393 εκ.€.
–κατανομή σε 120 δόσεις του Clawback, για τα 
έτη 2013-2015 ,2017 και 2018.
–με το κλείσιμο του τελευταίου τριμήνου του 

τρέχοντος έτους, οπότε και ο ΕΟΠΥΥ θα έχει 
σαφή εικόνα για το ύψος των δαπανών, θα εξε-
ταστούν όλες οι παράμετροι για την περαιτέρω 
ενίσχυση του προϋπολογισμού του 2019. 
–από το 2020 θα υπάρξει συνολική αύξηση του 
προϋπολογισμού των δαπανών υγείας, ανάλο-
γη με την αύξηση του ΑΕΠ ενώ θα μελετηθούν 
και άλλου είδους λύσεις για να επιτευχθεί αυτό.
Το ΔΣ του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της σημερινής του 
συνεδρίασης είχε επικοινωνία με τον Υπουργό 
Υγείας κ.Βασίλη Κικίλια, o οποίος αναγνώρισε 
για άλλη μια φορά το δίκαιο των αιτημάτων 
του κλάδου κάτι για το οποίο έχει τοποθετηθεί 
πρόσφατα και με επιστολή προς τον ΙΣΑ και δε-
σμεύθηκε για την πραγματοποίηση όσων έχει 
επιτύχει το Συντονιστικό Όργανο, με τις μαχη-

τικές κινητοποιήσεις του και παρεμβάσεις του, 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα.
Σχολιάζοντας το θέμα,ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πα-
τούλης τόνισε τα εξής: «Ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών έχει δώσει μάχη τον τελευταίο χρόνο 
με δυναμικές κινητοποιήσεις και έχει επιτύχει 
σημαντικές νίκες για τους φορείς της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ευελπιστούμε ότι 
έχουμε μια εποικοδομητική συνεργασία με την 
πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και 
αναμένουμε να δούμε να υλοποιούνται οι δε-
σμεύσεις τους. Θα περιμένουμε να δούμε πως 
θα διαμορφωθεί ο προϋπολογισμός και εάν θα 
τηρηθούν οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί για να 
τοποθετηθούμε εκ νέου.»

Ευρεία σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου
των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
στα γραφεία του ΙΣΑ
Ευρεία σύσκεψη είχε η 
ολομέλεια του Συντονιστι-
κού Οργάνου των ιδιωτι-
κών Φορέων Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας στα 
γραφεία του ΙΣΑ, υπό την 
προεδρεία του Α’ Αντιπρό-
εδρου Φ. Πατσουράκου 
που εκπροσώπησε τον 
Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ.Πατού-
λη. Οι εκπρόσωποι του 
κλάδου αναφέρθηκαν στα 
σοβαρά προβλήματα του 
κλάδου που απειλείται με 
οικονομική καταστροφή, 
λόγω των άδικων και πα-
ράλογων εισπρακτικών 
μέτρων που έχουν επιβλη-
θεί και συζητήθηκαν οι περαιτέρω ενέργειες για 
τη δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων τους. 
Τονίστηκε ότι ο κλάδος έχει περιέλθει σε αδιέξο-
δο και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένε-
ται να ληφθούν αποφάσεις για περαιτέρω ενέρ-
γειες οι οποίες θα ανακοινωθούν σε Συνέντευξη 
Τύπου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κάτωθι:
ΕΝωΣη ΕλΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙωΝ 
ΚΑΡΔΙΟλΟΓωΝ ΕλλΑΔΟΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦωΤηΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΟΜΟΣΠ ΣωΜΑΤΕΙωΝ ΚλΙΝΙΚΟ-
ΕΡΓΑΣΤηΡ. ΕΙΔΙΚΟΤηΤ. (ΠΟΣΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦωΤηΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΕΝωΣη ΕλΕΥΘ/ωΝ ΙΑΤΡωΝ ΕΝΟ-
ΠλωΝ ΔΥΝΑΜΕωΝ ΚΑΙ ΣωΜΑΤωΝ ΑΣΦΑλΕΙΑΣ, 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠλΑΚΙωΤηΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
ΕΝ.Ι. – ΕΟΠΥΥ-  ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΠΑΤΡωΝ, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ (skype)
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣωΜΑΤΕΙωΝ 
ΙΔ.ΠΡωΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΣΙΠΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔ.ΧΑΤΖηΠΑΝΑΓΙωΤΟΥ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΡΑΜΠΟΒΙΤηΣ ΣΠΥΡΙΔωΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕλληΝωΝ ΙΔΙωΤωΝ ΠΥΡηΝΙΚωΝ 
ΙΑΤΡωΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔ.ΧΑΤΖηΠΑΝΑΓΙωΤΟΥ 
ΕλληΝΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚηΣ ΒΙΟΠΑΘΟλΟΓΙ-
ΑΣ-ΕΡΓΑΣΤηΡΙΑΚηΣ ΔΙΑΓΝωΣΤΙΚηΣ
κ. ΑΝΑΓΝωΣΤΟΥ λΕωΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕλΜ.ΕΝωΣη ΕΡΓΑΣΤηΡ. 
ΓΙΑΤΡωΝ ΒΙΟΠ. - ΚΥΤΤ.ΠΑΘ/ΤΟΜωΝ (ΠΕΕΒΙ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚλΕΙΝΑΚηΣ ΙωΑΝΝηΣ
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΕΝωΣη ΕλΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕλΜΑ-
ΤΙωΝ ΑΚΤΙΝΟλΟΓωΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔ. ΓΕωΡΓΑΚΟΠΟΥλΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙΚη ΕΝωΣη ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓωΝ Ελ-
λΑΔΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΟΝΟΠΟΥλΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΕΝωΣη ΠΝΕΥΜΟΝΟλΟΓωΝ ΕλλΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΑΣΤ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙΚη ΕΝωΣη ΡΕΥΜΑΤΟλΟΓωΝ 
ΜΕλΟΣ Δ.Σ. ΦΡΑΓΚΑΚη ΝΙΚΟΣ 
ΕλληΝΙΚη ΨΥΧΙΑΤΡΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΚΑΚη ΕΥΑΓΓΕλΙΑ
ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚωΝ ΔΙΑ-
ΓΝωΣΤΙΚωΝ ΚΕΝΤΡωΝ (ΠΑΣΙΔΙΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙωΡΓ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜηΝΑΣ ΙωΑΝΝηΣ  
ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΕΝωΣη ΙΔΙωΤΙΚωΝ ΙΑΤΡΙΚωΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙωΝ ΚΑΙ ΠΟλΥΙΑΤΡΕΙωΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΣΙΤΣΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤηΡΙΑΚωΝ ΙΑΤΡωΝ (ΣΥΝ.
ΕΡΓΑΣ.ΙΑ.), ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΕΚλΑ ΘΕΟΔωΡΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚη, ΤΕΡΖΌΠΟΥλΟΣ ΑΠΌΣΤΟλΟΣ, ΜΙλ-
ΤΟΣ ΓΕωΡΓΙΟΥ, ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
ΙΑΤΡΟΠΟλΙΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥλΟΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ, ΧΡΟΝΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
LIFe CHeCK, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔηΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔηΣ
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Ο ΙΣΑ τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων 
σε αθλούμενους σε αθλητικά Σωματεία. Η ιατρική εξέταση οφείλει
να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ

Ο ΙΣΑ με επιστολή του διαμαρτύρεται εντόνως, για τα λάθη
του ΕΦΚΑ που έχουν αποτέλεσμα να αποκλείονται οι γιατροί
από την ηλεκτρονική ρύθμιση των οφειλών τους 

Ο ΙΣΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία του, για την τραγική
εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως αποτυπώνεται
στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας

Σε συνέχεια ερωτημάτων και επισημάνσεων 
αθλητικών Σωματείων για την υποχρέωση έκδο-
σης ιατρικής γνωμάτευσης σε αθλούμενους που 
δεν συμμετέχουν σε αγωνιστικά τμήματα στα 
εκάστοτε Σωματεία επιθυμούμε να σας γνωρί-
σουμε τα κάτωθι:
Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-
ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 (ΦΕΚ/
Β /́3254/8.8.2018) Υπουργικής Απόφασης, προ-
βλέφθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
έκδοσης της Κάρτας Υγείας Αθλητή. Σύμφωνα 
δε με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 6ΝΠΕ4653Π4-
ΙΟΟ/03.10.2018), η έκδοση της Κάρτας Υγείας 

Αθλητή είναι υποχρεωτική μόνο για τους αθλη-
τές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
αθλητικού σωματείου και έχουν αποκτήσει Δελ-
τίο Αθλητικής Ιδιότητας. Δεν υπάρχει καμία νομο-
θετική πρόβλεψη αναφορικά με την υποχρέωση 
προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης για την συμ-
μετοχή αθλούμενων σε μη αγωνιστικά τμήματα. 
Πλην όμως, έχουμε την άποψη ότι κρίνεται επιβε-
βλημένο για την συμμετοχή σε κάθε άθλημα μη 
αγωνιστικό να προσκομίζεται ιατρική γνωμάτευ-
ση η οποία θα βεβαιώνει ότι οι αθλούμενοι είναι 
υγιείς, δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικών εξετά-
σεων και μπορούν να ασκηθούν στο εκάστοτε 
άθλημα. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι 

σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο ιατρός 
να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε Σωματεί-
ου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, 
εκτός και να υφίσταται στον χώρο αδειοδοτη-
μένο από τον ΙΣΑ ως αρμόδιο φορέα ιατρείο πα-
ροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Όσον 
αφορά τις ιατρικές ειδικότητες που δύνανται να 
χορηγούν τις ως άνω ιατρικές γνωματεύσεις έχου-
με την άποψη ότι τέτοιες δύνανται να χορηγούν, 
κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν για την 
έκδοση κάρτας υγείας αθλητή, καρδιολόγοι αλλά 
και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον έχουν πα-
ρακολουθήσει πιστοποιηθεί με βάση τα σχετικά 
μετεκπαιδευτικά σεμινάρια.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με επιστολή που 
απέστειλε στον ΕΦΚΑ, εξέφρασε την έντονη 
διαμαρτυρία του, για το γεγονός ότι οι γιατροί 
αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα να προ-
βούν σε ηλεκτρονική ρύθμιση των οφειλών 
τους προς τον ΕΦΚΑ. Όπως επισημαίνεται στην 
επιστολή, οι γιατροί αποτελούν τη θλιβερή εξαί-
ρεση των Ελλήνων πολιτών καθώς δεν έχουν τη 

δυνατότητα να επωφεληθούν ενός ευνοϊκού μέ-
τρου που επιτρέπει σε κάθε συνετό επαγγελμα-
τία και πολίτη αυτής της χώρας να αποπληρώσει 
τις οφειλές  προς τον φορέα κοινωνικής ασφάλι-
σης που ανήκει με ευνοϊκούς όρους (120 δόσεις). 
Αιτία είναι η αδυναμία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ- 
πρώην ΤΣΑΥ-  να αναρτήσει ορθά τις οφειλές 
προς το πρώην ΤΣΑΥ, με αποτέλεσμα ουσιαστι-

κά να ματαιώνεται  το δικαίωμα των ιατρών.  O 
ΙΣΑ καταλήγει στην επιστολή του ζητώντας από 
τη διοίκηση του ΕΦΚΑ «να προβεί σε άμεσες  δι-
οικητικές ή νομοθετικές ενέργειες, ενόψει και 
της προθεσμίας της 30.9.2019, για την προάσπι-
ση και διαφύλαξη του δικαιώματος των ιατρών 
να ασκήσουν το δικαίωµά τους που φαίνεται να 
µαταιούται, όχι από δική τους υπαιτιότητα».

Γ.Πατούλης: «Αποδεικνύεται η αποτυχημέ-
νη πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευ-
ταία χρόνια, ερήμην του ιατρικού κόσμου 
και εις βάρος του ασθενή».
O Iατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του, για την τραγική εικόνα 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως αποτυ-
πώνεται στα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη 
δημοσιότητα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας. Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι η λειτουργία των 

Μονάδων Υγείας, -με βάση τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν -, δημιουργεί επισφαλείς συν-
θήκες,για τους ασθενείς ενώ δεν συνάδει με τα 
δεδομένα ενός σύγχρονου συστήματος υγείας.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης, τόνισε τα εξής: «η εικόνα κατάρ-
ρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προ-
καλεί μεγάλη ανησυχία και αποδεικνύει την 
αποτυχημένη πολιτική που ακολουθήθηκε τα 
τελευταία χρόνια, ερήμην του ιατρικού κόσμου 

και εις βάρος του ασθενή. η νέα πολιτική ηγε-
σία του Υπουργείου Υγείας καλείται να ανταπο-
κριθεί σε μεγάλες προκλήσεις, για να διασφα-
λίσει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, για όλους 
τους πολίτες στο τελευταίο άκρο της χώρας. Τα  
πρώτα δείγματα γραφής της μας επιτρέπουν 
να αισιοδοξούμε ότι μέσα από τη συνεργασία 
με τους Φορείς θα γίνει μια επανεκκίνηση του 
συστήματος υγείας, με όρους που συνάδουν με 
ένα σύγχρονο κράτος».

Επιστολή του ΙΣΑ στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, για το μεγάλο 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την ασφαλιστική  
ενημερότητα και ικανότητα των ιατρών
Παρέμβαση έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
για την ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα 
των ιατρών με επιστολή του προς τον Διοικητή 
του ΕΦΚΑ κ. Χ. Χάλαρη. Ειδικότερα, ο ΙΣΑ στην 
επιστολή του επισημαίνει το τεράστιο πρόβλη-
μα που έχει δημιουργηθεί σε ιατρούς μέλη του, 
σχετικά με την έκδοση ασφαλιστικής ενημερό-
τητας αλλά και την απόδοση ασφαλιστικής ικα-
νότητας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα οφείλεται 
κυρίως στην αδυναμία ορθής απεικόνισης των 

οφειλών των ιατρών στο Ε.Τ.Α.Α. τομέας Τ.Σ.Α.Υ. 
δηλαδή αφορά τις οφειλές που έχουν δημιουρ-
γηθεί μέχρι 31/12/2016 και πριν την δημιουργία 
του Ε.Φ.Κ.Α. και έτσι δεν δίνεται η δυνατότητα 
υπαγωγής σε ρύθμιση εάν υπάρχουν οφειλές, 
Ειδικότερα στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρεται 
το εξής. «Το συγκεκριμένο θέμα είναι σε γνώση 
σας και ουσιαστικά το έχετε αποδεχθεί και γνω-
ρίζουμε ότι εργάζεστε για την επίλυση του. Ο 
ΙΣΑ ως θεματοφύλακας των δίκαιων αιτημάτων 

των ιατρών μελών του προτείνει, μέχρι την τελι-
κή επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, η 
ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα των ια-
τρών να δίνεται λαμβάνοντας υπόψιν την ασφα-
λιστική κατάσταση του ιατρού από 01/01/2017 
και μετά. Δηλαδή να μην λαμβάνονται υπόψιν 
τυχόν οφειλές μέχρι 31/12/2016 αλλά να εξε-
τάζεται μόνο αν υπάρχουν οφειλές προς τον 
Ε.Φ.Κ.Α. από 01/01/2017 και έπειτα». αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στην επιστολή του ΙΣΑ.
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Κάλεσμα ενότητας και δυναμικών διεκδικήσεων έκανε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης στην Ολομέλεια των 
Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας που 
συγκάλεσε το προεδρείο του ΠΙΣ
Το στίγμα μιας νέας πολιτικής στις διεκδι-
κήσεις των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας 
έδωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, 
στο πλαίσιο της τοποθέτησης του στην 
Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών 
Συλλόγων που συγκάλεσε ο Πρόεδρος 
του ΠΙΣ Α.Εξαδάκτυλος στη Θεσσαλονίκη, 
το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019. Ο Πρόε-
δρος του ΙΣΑ, συνοδευόμενος από τον Α 
Αντιπρόεδρο Φ.Πατσουράκο απηύθυνε 
κάλεσμα ενότητας και αναφέρθηκε στην 
ανάγκη εκσυγχρονισμού των Ιατρικών 
Συλλόγων προκειμένου να ισχυροποιη-
θούν και να ενδυναμώσουν στη κρίσιμη 

για τον ιατρικό κλάδο συγκυρία που δι-
ανύουμε. «Τα τελευταία χρόνια δώσαμε 
αγώνα για να αντισταθούμε σε μια άδικη 
και παράλογη πολιτική που στοχοποίησε 
τον Έλληνα γιατρό. Κερδίσαμε αρκετά 
και καταφέραμε να αποτρέψουμε την κα-
ταστροφή του κλάδου, ωστόσο έχουμε 
μπροστά μας πολλές ακόμα μάχες που 
πρέπει να δώσουμε ενωμένοι και δυνατοί, 
τόνισε ο Γ.Πατούλης.
Σημειώνεται ότι στη συνάντηση παρευ-
ρέθηκε και το μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ Σ.Κα-
λιαμπάκος. Στο περιθώριο της Ολομέλειας 
διοργανώθηκε Ενημερωτική Εκδήλωση 
κατά την οποία ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ 
Φ.Πατσουράκος παρουσίασε την εμπειρία 
που αποκόμισε ο ΙΣΑ σχετικά με την αδει-
οδότηση και τον επανέλεγχο των Φορέων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και έκανε προ-
τάσεις για το εκσυγχρονισμό του πλαισίου.

Ειδικότερα οι προτάσεις του ΙΣΑ στην Ολο-
μέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλ-
λόγων ήταν οι κάτωθι :
1. Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών Συλλόγων
2. Αλλαγές στην αδειοδότηση φορέων 
ΠΦΥ:

α) Παρουσία επιστημονικά υπευθύνου του 
τμήματος υποχρεωτικά μόνο στο ωράριο 
λειτουργίας του και να μην είναι υποχρε-
ωτικό να μπει αντικαταστάτης παρά μόνο 
αν θέλουν να λειτουργεί και σε άλλες ώρες 
όπου πρέπει τότε να υπάρχει αντικαταστά-
της.
β) η δυνατότητα να είναι κάποιος Επιστη-
μονικά υπεύθυνος σε φορέα ΠΦΥ να περι-
οριστεί στις τρεις φορές - όχι απεριόριστα 
που ισχύει σήμερα - για να δοθεί η δυνα-
τότητα εργασίας και στους νέους ιατρούς.
γ) Κοινή άδεια λειτουργίας ιατρείου σε ια-
τρούς διαφορετικών ειδικοτήτων πχ Πα-

θολόγος - Καρ-
διολόγος γιατί 
σήμερα ισχύει 
μόνο για την 
ίδια ειδικότητα 
για να υπάρχει 
ελάττωση του 
λειτουργικού κό-
στους όπως συμ-
βαίνει και στα 
νοσοκομεία.
δ) Οι φορείς ΠΦΥ 
να έχουν επαρ-
κή αερισμό και 
φωτισμό χωρίς 
να υπάρχει υπο-

χρεωτικά φυσικός όπως συμβαίνει και στις 
κλινικές αρκεί να βεβαιώνεται από μηχανι-
κό.
ε) Να επιτρέπεται παρέκκλιση των μετρι-
κών στοιχείων φορέων ΠΦΥ έως 20% αρκεί 

να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση μηχανικού 
ότι δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία του 
και να επιβεβαιώνεται από την επιτροπή 
ελέγχου.

στ) Οι επανέλεγχοι φορέων ΠΦΥ να εί-
ναι δειγματοληπτική με 10% ετησίως του 
συνόλου διότι σήμερα πρέπει ετησίως να 
επανελέγχουμε όλους γεγονός που είναι 
αδύνατο.
ζ) Στην εποπτεία και αδειοδότηση φορέ-
ων ΠΦΥ από του Ιατρικούς Συλλόγους να 
ενταχθούν και τα κοινωνικά και δημοτικά 
ιατρεία

3. Χορήγηση φαρμάκων μόνο με ιατρική 
συνταγή.

4. Αλλαγή της ιατρικής νομοθεσίας για την 
ιατρική διαφήμιση σε σύγχρονα πλαίσια με 
το internet τηλεόραση κλπ.

Ο ΙΣΑ έχει αποστείλει προτάσεις από το 
2013 επανειλημμένα μέσω της ομάδας ερ-
γασίας του σε συνεργασία με το ινστιτούτο 
του ΠΙΣ.
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Συνάντηση συντονιστικού οργάνου φορέων ΠΦΥ με την ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας
Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κι-
κίλια και τον υφυπουργό κ. Β. Κοντοζαμάνη 
είχε το Συντονιστικό Όργανο των ιδιωτικών 
Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ.Πατούλη εκπροσώ-
πησε ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ. Ν. Πατσουράκος.
Οι εκπρόσωποι του κλάδου παρουσίασαν 
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου που 
απειλείται με οικονομική καταστροφή, λόγω 
των άδικων και παράλογων εισπρακτικών 
μέτρων που έχουν επιβληθεί και διατυπώθη-
καν προτάσεις για την επίλυση τους.
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δε-
σμεύθηκε ότι θα εξετάσει τα ζητήματα που 
τέθηκαν και  το επόμενο χρονικό διάστημα 
θα γίνει νέα συνάντηση για να εξευρεθούν 
λύσεις χωρίς όμως να υπάρξει προς το πα-
ρόν καμία δέσμευση.
Ειδικότερα διατυπώθηκαν οι εξής προτάσεις:
•Κατάργηση του καταστροφικού clawback
•Συμβάσεις οικογενειακών Ιατρών, Κλινικο-
εργαστηριακών και Εργαστηρίων-Πολυια-
τρείων.
•Ρύθμιση για  120 δόσεις για clawback παλαι-
ών και νέων οφειλών.
•Νέα τιμολόγηση ιατρικών πράξεων και ερ-
γαστηριακών εξετάσεων σύμφωνα με μελέ-
τη που παραδόθηκε στον υπουργό
•Ξεχωριστός κωδικός πληρωμής νέων εξετά-
σεων
•Κεντρικό μηνιαίο πλαφόν πέραν του οποίου 

όποιο παραπεμπτικό εκδίδεται να εκτελείται 
στον δημόσιο τομέα χωρίς να είναι υποχρε-
ωτική η εκτέλεση του από τους ιδιωτικούς 
φορείς ΠΦΥ
•Ενίσχυση περαιτέρω προϋπολογισμού 2019 
και 2020
•Ενιαίο Τιμολόγιο Δημοσίου και Ιδιωτικού το-
μέα με ίδιους κανόνες πληρωμής
•Εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων τα οποία στο μεγαλύτερο πο-
σοστό έχουν εκδοθεί από τις επιστημονικές 
επιτροπές χωρίς υλοποίηση τους.
•Πληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών
•Αγορά ιατρικών μηχανημάτων και αντιδρα-
στηρίων με ΦΠΑ 6%  όπως και στα φάρμακα.
•Ενίσχυση ΕΟΠΥΥ από φόρους  αλκοόλ-κά-
πνισμα.
•Κατάργηση των άδικων προστίμων που 
έχουν επιβληθεί στη συνταγογράφηση για 
τα προηγούμενα έτη
•Άμεση  αποσύνδεση από το claw back των 
εξετάσεων που αφορούν την πρόληψη.
•Τα ραδιοφάρμακα  να βγουν  από τον κω-
δικό 671 των εξετάσεων όπου παράτυπα 
έχουν καταταχθεί  από τον ΕΟΠΥΥ και να 
συμπεριληφθούν  στον κωδικό 674 της φαρ-
μακευτικής δαπάνης όπως προβλέπει η ΥΑ 
113385/15 ΦΕΚ 35Β
Το συντονιστικό όργανο ζήτησε την άμεση 
εφαρμογή των 120 δόσεων του clawback 
παρελθόντων ετών, ως ένα πρώτο μέσο 

ανακούφισης με παράλληλη κατάργηση 
του clawback και πίεση σε αυτό τον τομέα 
και στο υπουργείο οικονομικών για να μην 
καταρρεύσουν όλοι οι φορείς ΠΦΥ. Ας κα-
τανοήσουν όλοι ότι δουλεύουμε 12 μήνες 
και ουσιαστικά το κράτος μας πληρώνει για 
τρεις.
Το συντονιστικό όργανο θα συνεδριάσει τις 
αμέσως επόμενες μέρες για λήψη αποφά-
σεων για περαιτέρω ενέργειες με γνώμονα 
την επιβίωση όλων των φορέων ΠΦΥ προς 
όφελος όλων των πολιτών γιατί ΥΓΕΙΑ Χω-
ΡΙΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν 
ΠΟΣΚΕ: Πρόεδρος Φ. Ν. Πατσουράκος
ΠΟΣΙΠΥ: Πρόεδρος Χατζηπαναγιώτου Θεό-
δωρος
Αντιπρόεδρος: Κραμποβίτης Σπύρος
ΠΑΣΙΔΙΚ: Πρόεδρος Βουγιούκας Γεώργιος
ΠΑΝΙΔΙ: Πρόεδρος Φασίτσας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Ντούνας Πάνος
ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Πρόεδρος Μαστοράκου ‘Αννα

η Συντονιστική Επιτροπή
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτι-
κής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινι-
κοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (Π.Ο.Σ.Κ.Ε)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνω-
στικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. )
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εται-
ριών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝ.Ι.ΔΙ.)

Εποικοδομητική συνάντηση με την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
κυρία Θεανώ Καρποδίνη είχε το Συντονιστικό Όργανο
των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
κυρία Θεανώ Καρποδίνη και υπηρεσιακούς 
παράγοντες είχε το Συντονιστικό Όργανο 
των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, μετά την επιστολή που έστει-
λε στον ΙΣΑ, ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης 
Κικίλιας, στην οποία αναγνωρίζει το δίκαιο 
των αιτημάτων του κλάδου. Τον Πρόεδρο 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλη εκπροσώπησε ο Α’ Αντι-
πρόεδρος Φώτης Πατσουράκος. η Αντιπρό-
εδρος του ΕΟΠΥΥ εξέφρασε την κατανόησή 
της για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί 
και τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν πε-
ριέλθει ο κλάδος των εργαστηριακών, Κλινι-
κοεργαστηριακών ιατρών και Πολυιατρείων 
και δεσμεύθηκε για την επίλυση των προ-
βλημάτων ως εξής:
Τις επόμενες 15 ημέρες θα πραγματοποιηθεί 
νέα συνάντηση με τον ΕΟΠΥΥ και στην οποία 
θα συζητηθούν οι προτάσεις του Οργανι-

σμού αναφορικά με τον τρόπο που θα γίνει 
η κατανομή των 120 δόσεων του Clawback. 
Σχετικά με το ζήτημα του Clawback του 2019, 
διευκρινίστηκε ότι το κονδύλι που είχε ανα-
κοινωθεί από την προηγούμενη ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας, ουδέποτε εντάχθηκε 
στον προϋπολογισμό. Δόθηκε λοιπόν εντο-
λή από τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια να 
υλοποιηθεί άμεσα η αύξηση του προϋπο-
λογισμού έτσι ώστε ο προϋπολογισμός δια-
γνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων 
να φτάσει τα 393 εκ.€.
Με το κλείσιμο του τελευταίου τριμήνου του 
τρέχοντος έτους, οπότε και ο ΕΟΠΥΥ θα έχει 
σαφή εικόνα για το ύψος των δαπανών, θα 
εξεταστούν όλες οι παράμετροι για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού μας.
Από το 2020 θα υπάρξει συνολική αύξηση 
του προϋπολογισμού των δαπανών υγείας, 
ανάλογη με την αύξηση του ΑΕΠ, μέρος της 

οποίας θα κατανεμηθεί και στους δικούς 
μας προϋπολογισμούς. Προς την κατεύθυν-
ση αυτή, θα μελετηθούν και άλλους είδους 
λύσεις, σε συνεργασία με τον ΙΣΑ και το Συ-
ντονιστικό όργανο, για να υπάρξει σταδιακά 
ελάττωση και ουσιαστική κατάργηση του 
Claw Back.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας γιατί 
φαίνεται ότι ξεκινά μια νέα εποχή καλής και 
εποικοδομητικής συνεργασίας, τόσο με την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όσο 
και με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Αναμένουμε 
τις περαιτέρω προτάσεις και ευελπιστούμε 
ότι θα βρεθεί λύση στο αδιέξοδο, στο οποίο 
έχουν περιέλθει οι φορείς της Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να 
διεκδικεί δυναμικά τα δικαιώματα των μελών 
του, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».
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Αποστολή του Ιατρείου 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
στο Δελβινάκι Ηπείρου
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ “Το Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής από το 2012 έως και 
σήμερα, στέκεται δίπλα στον 
συνάνθρωπο που έχει ανάγκη”

Κοντά στους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλά-
δας βρέθηκε το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 
με τους εθελοντές ιατρούς του. Κλιμάκιο του 
ιατρείου, μετέβη στις 19/9/2019 στο Δελβινά-
κι της ηπείρου, κατόπιν προσκλήσεως και με 
τη στενή συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης, υπό 
τις ευλογίες του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη 
κκ Ανδρέα και με το Γενικό Αρχιερατικό Επίτρο-
πο Αρχιμανδρίτη πατέρα Νικόλαο λιόλο ιατρό 
και με τον κ. Δημήτρη Καλλιακμάνη, οι οποίοι 
και εκπροσωπούσαν τον Σεβασμιότατο.
Το κλιμάκιο των Ιατρών αποτελείτο από τους Ιατρούς :
Ελένη Μελιάδου - Παιδίατρο Υπεύθυνη Ιατρεί-
ου Κοινωνικής Αποστολής 
Ν. Καλλιακμάνη - Παθολόγο
Θ.Ριζόπουλο – Καρδιολόγο
Ι.Κονιδάρη – Χειρουργό
Ιζόλδη Χατζηγιάννη – Ορθοπεδικό

Μάρτα Αντίκο – Γυναικολόγο
Δ.Δημητρίου – Ουρολόγο
Μαρία Παλιατσέα – Ακτινολόγο
Μαρία Παιδονόμου – Βιοπαθολόγο
Άννα Παπαπροκοπίου – Φαρμακοποιό
Το ως άνω κλιμάκιο ιατρών συνοδεύετο και από 
τις κυρίες Καλλιόπη Περρέα και Σούλα Πέτσα 
ως ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό.
Στο το κλιμάκιο των Ιατρών παραχωρήθηκε 
όλος ο χώρος του Κέντρου Υγείας Δελβινακίου 
υπό την ευγενή προσφορά και διάθεση της Δι-
ευθύντριας ιατρού κυρίας Ξεκάρφωτου Μαρίας 
και του Διοικητικού Προϊσταμένου κ. Αριστο-
τέλη Βίλη, τους οποίους ο ΙΣΑ ευχαριστεί θερ-
μά καθώς και όλο το προσωπικό του Κέντρου. 
Κατά την διήμερη παραμονή του κλιμακίου στο 
Δελβινάκι συνολικά εξετάστηκαν 373 ασθενείς 
και πραγματοποιήθηκαν 98 triplex καρδιάς και 
ηΚΓ από τον καρδιολόγο. Επίσης 75 υπέρηχοι 
και triplex αγγείων και 13 test Pap από την γυ-
ναικολόγο. Τα τεστ εστάλησαν για κυτταρολο-
γική εξέταση στον ιατρό κ. Αριστείδη Διαμαντή 
πλοίαρχο και διευθυντή του Κυτταρολογικού 
τμήματος του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθη-
νών, όποιος στηρίζει σημαντικά το έργο του 

Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ. Από 
την παιδίατρο κα Μελιάδου Ελένη εξετάσθη-
καν 80 παιδιά, μεταξύ των οποίων ήταν παιδιά 
από τα παραρτήματα του ιδρύματος «Κιβωτός 
του Κόσμου» που φιλοξενούνται στην Κόνιτσα 
και στην Πωγωνιανή. Σημειώνεται ότι με από-
φαση του ΔΣ του ΙΣΑ, το Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής δώρισε ηλεκτροκαρδιογράφο στο 
εκκλησιαστικό Γηροκομείο «Θεοτόκος» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κονίτσης.  Το κλιμάκιο 
επισκέφθηκαν ο Περιφερειάρχης ηπείρου και 
ο Δήμαρχος Πωγωνιανής ενώ δέχθηκε την φι-
λοξενία τόσο της Ιεράς Μητρόπολης όσο και 
των τοπικών φορέων. Σχολιάζοντας το θέμα, ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: 
«Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής από το 2012 
έως και σήμερα στέκεται δίπλα στον άνθρω-
πο που έχει ανάγκη. η οικονομική κρίση έχει 
επιφέρει δυσκολίες στον τομέα της υγείας και 
στους συνανθρώπους μας, έτσι παλεύουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις να στηρίζουμε τους συ-
μπολίτες μας. Με αυτό τον τρόπο όλα αυτά τα 
χρόνια έχουμε φτάσει ως το τελευταίο άκρο 
της Ελλάδας τόσο της ηπειρωτικής όσο και της 
Νησιωτικής. Όλοι οι εθελοντές του Ιατρείου 
προσέφεραν, προσφέρουν και θα εξακολουθή-
σουν να προσφέρουν της υπηρεσίες τους, σε 
αποστολές που προϋποθέτουν πολύ προσωπι-
κό χρόνο και κόπο και για την σημαντική αυτή 
συμβολή τους ο ΙΣΑ, για μια ακόμη φορά τους 
ευχαριστεί θερμά».

Ο ΙΣΑ ζητά την την άμεση αποκατάσταση της 24ωρης 
λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μεγάρων
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την άμεση 
αποκατάσταση της 24ωρης λειτουργίας του 
Κέντρου Υγείας Μεγάρων, για  την υποβάθμιση 
του οποίου φέρει  ακέραιη ευθύνη η προηγού-
μενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το 
Κέντρο Υγείας αντιμετωπίζει σοβαρό  πρόβλη-
μα υποστελέχωσης, μετά τη συνταξιοδότηση 
δυο ιατρών, στις αρχές του έτους, γεγονός για το 
οποίο η τότε διοίκηση της ΥΠΕ και το Υπουργείο 
Υγείας ήταν ενημερωμένοι εντούτοις δεν έλα-
βαν εγκαίρως μέτρα προκειμένου να καλυφθεί 

το κενό που ήταν αναμενόμενο να δημιουργη-
θεί. Για το θέμα είχε παρέμβει πριν από μερικούς 
μήνες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος 
είχε ζητήσει την άμεση στελέχωση του Κέντρου 
Υγείας προκειμένου να συνεχίσει την 24ωρη 
λειτουργία του. ωστόσο δεν έγιναν οι απαιτού-
μενες ενέργειες και το αποτέλεσμα είναι ότι το 
Κέντρο Υγείας λειτουργεί πλέον μέχρι τις τρεις 
το μεσημέρι και οι κάτοικοι της περιοχής μένουν 
υγειονομικά ακάλυπτοι. Σχολιάζοντας το θέμα, 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: 

«Τα εγκληματικά λάθη και οι πειραματισμοί  της 
προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Υγεί-
ας οδήγησαν στη διάλυση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Οι συμπολίτες μας κινδυνεύ-
ουν καθημερινά και οι ευθύνες για αυτό έχουν 
ονοματεπώνυμο. Καλούμε τη νέα πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δομήσει ένα 
σύγχρονο σύστημα ΠΦΥ αξιοποιώντας το υψη-
λά εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό της 
χώρας που θα καλύπτει τις ανάγκες του πληθυ-
σμού στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας.»
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Δήλωση του ΙΣΑ για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ Γλωσσιώτη

Ο ΙΣΑ μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη και με 
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ προσφέρει 5.000 ευρώ στην οικογένεια 
του Παναγιώτη- Ραφαήλ Γλωσσιώτη

Άμεση κατάργηση του clawback και ρύθμιση των οφειλών προς
τον ΕΟΠΥΥ ζητά ο ΙΣΑ  από τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια και
τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής Θ. Σκυλακάκη

Το  θέμα της οικονομικής ενίσχυσης της οικογένειας του Παναγιώτη 
Ραφαήλ Γλωσσιώτη πρόκειται να συζητηθεί στη σημερινή 
συνεδρίαση του ΔΣ  με  εισήγηση του Προέδρου Γ. Πατούλη

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τη συ-
μπαράστασή του στους γονείς του Παναγιώτη-
Ραφαήλ Γλωσσιώτη και προτίθεται να συμβάλ-
λει οικονομικά στο πλαίσιο της κοινωνικής ευ-
θύνης και της ευαισθησίας που έχουν αποδείξει 
περίτρανα ότι διαθέτουν οι ιατροί της Αθήνας. 
ωστόσο συντάσσεται με την άποψη του Ανώ-

τατου Υγειονομικού Συμβουλίου και των έγκρι-
των επιστημόνων, οι οποίοι διευκρινίζουν, πως 
παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλο άλμα 
στην θεραπευτική αντιμετώπιση της Νωτιαίας 
Μυϊκής ατροφίας, δεν υπάρχει ίαση ενώ δεν 
υπάρχουν  επιστημονικά δεδομένα που να δι-
ασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την 

ασφάλεια της θεραπευτικής γονιδιακής θερα-
πείας που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Ο 
ΙΣΑ δίνει μάχη για να έχουν όλα τα παιδιά της 
χώρας υψηλού επιπέδου υπηρεσίας υγείας, 
αντάξιες των υπολοίπων χωρών και στηρίζει τις 
προσπάθειες που κάνουν οι γονείς για να πα-
ρέχουν το καλύτερο δυνατόν στα παιδιά τους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζοντας τη 
συμπαράστασή του, στο αίτημα της οικογένει-
ας του Παναγιώτη Ραφαήλ Γλωσσιώτη, απο-
φάσισε μετά από εισήγηση του Προέδρου του 
ΙΣΑ Γ.Πατούλη και με ομόφωνη απόφαση του 
ΔΣ ,στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασής 
του, να προσφέρει το ποσό των 5.000 ευρώ, 
για να ενισχύσει την προσπάθεια να μεταβεί 
το παιδί στο εξειδικευμένο Κέντρο των ηΠΑ. 

Ο ΙΣΑ σέβεται την απόφαση του Ανώτατου 
Υγειονομικού Συμβουλίου- γιατί αυτό είναι το 
αρμόδιο θεσμικό όργανο της πολιτείας- ωστό-
σο αναγνωρίζει ότι κάθε περίπτωση είναι μο-
ναδική και κάθε συμπολίτης μας δικαιούται να 
εξαντλήσει τα περιθώρια για το καλύτερο στην 
υγεία και τη ζωή του. Σχολιάζοντας το θέμα, ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Αποφασίσαμε να συμβάλλουμε στην προσπά-

θεια της οικογένειας του Παναγιώτη Ραφαήλ να 
μεταφερθεί το παιδί σε εξειδικευμένο κέντρο 
του εξωτερικού εκφράζοντας την κοινωνική 
ευαισθησία των γιατρών της Αθήνας. Ο ΙΣΑ σέ-
βεται τα θεσμικά όργανα, ωστόσο πιστεύει και 
στο δικαίωμα του κάθε συμπολίτη μας στη ζωή 
και στην ελπίδα. Ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται 
για ένα παιδί, η ευαισθησία μας είναι ακόμα με-
γαλύτερη».

Tην άμεση κατάργηση του clawback και την έκ-
δοση Υπουργικής Απόφασης για ρύθμιση των 
οφειλών του clawback προς τον ΕΟΠΥΥ ζητά 
με επιστολή του ο ΙΣΑ από τον Υπουργό Υγείας 
κ.Βασίλη Κικίλια. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στην επιστολή του ΙΣΑ « τα τε-
λευταία έτη οι ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας παρά το γεγονός ότι στήριξαν 
το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τους Έλ-
ληνες πολίτες, υφίστανται αυτόματες περικοπές 

(clawback). Και αυτό παρόλο ότι οι τιμές των ια-
τρικών πράξεων και εξετάσεων παραμένουν στο 
επίπεδο εκείνων του 1991». 
Ο ΙΣΑ ζητά να είναι άμεση προτεραιότητα του 
Υπουργείου Υγείας, ο σχεδιασμός για την κατάρ-
γηση του clawback με ενίσχυση κατ΄ αρχάς του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, για το έτος 2019. 
Παράλληλα ο ΙΣΑ έστειλε επιστολή στον Υφυ-
πουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θόδωρο 
Σκυλακάκη, με την οποία ζητά την κατά προτε-

ραιότητα έκδοση σχετικής υπουργικής απόφα-
σης για τη ρύθμιση των οφειλών των παρόχων-
ιατρών και ιατρικών εταιρειών παροχής υπηρε-
σιών ΠΦΥ προς τον ΕΟΠΥΥ. «Εκφράζουμε την 
αγωνία των συναδέλφων μας που συμβληθέντες 
με τον ΕΟΠΥΥ παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας στους Έλληνες πολίτες με 
αυταπάρνηση και έχουν σήμερα συσσωρευμέ-
νες οφειλές προς τον ΕΟΠΥΥ »,αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά στην επιστολή του ΙΣΑ.

Το  Δ.Σ του  Iατρικού Συλλόγου Αθηνών με  
εισήγηση του Προέδρου Γ.Πατούλη πρό-
κειται να συζητήσει το θέμα της οικονομι-
κής ενίσχυσης της οικογένειας του Πανα-
γιώτη- Ραφαήλ  Γλωσσιώτη, στο πλαίσιο 

της σημερινής συνεδρίασής του.  Ο ΙΣΑ 
υποστηρίζει το δικαίωμα κάθε γονιού να 
εξαντλήσει τα περιθώρια για να προσφέ-
ρει τη ζωή και την ελπίδα  στο παιδί του 
ακόμα και όταν οι πιθανότητες είναι ελά-

χιστες. Οι  γιατροί  της Αθήνας έχουν απο-
δείξει έμπρακτα και διαχρονικά την κοινω-
νική τους ευαισθησία με  πρωτοβουλίες 
που συμβάλλουν  στην ανακούφιση των 
συμπολιτών που έχουν ανάγκη.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίηση του για την απόφαση του 
Υπουργού Υγείας κ.Β.Κικίλια να συμβάλλει στις προσπάθειες για
να μεταβεί ο Παναγιώτης Γλωσσιώτης για θεραπεία στο εξωτερικό 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παρέδωσε 
σήμερα με εκπροσώπους του από την ομο-
γένεια, επιστολή στη διοίκηση του Boston 
Chlidren’s Hospital, στην οποία ζητά να μει-
ωθεί το κόστος της θεραπείας του Παναγιώ-
τη Ραφαηλ Γλωσσιώτη, προκειμένου να κα-
λυφθεί από το ποσό που έχει συγκεντρωθεί.
Παράλληλα ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίηση 
του, γιατί όπως ενημερώθηκε ο Υπουργός 
Υγείας κ.Βασίλης Κικίλιας είχε τηλεφωνική 

επικοινωνία με το Κέντρο για να διευκολυν-
θεί η μετάβαση του παιδιού. Σημειώνεται 
μάλιστα ότι οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ θα επι-
σκεφθούν τις επόμενες ημέρες το νοσοκο-
μείο. Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ.Πατούλης δήλωσε τα εξής: «Σεβόμα-
στε τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων 
της πολιτείας ωστόσο κάθε ασθενής είναι 
μια ξεχωριστή περίπτωση και έχει δικαίωμα 
στη ζωή και στην ελπίδα. Αξίζει ένα μεγάλο 

μπράβο στην Ελληνική κοινωνία που έδει-
ξε την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη της 
απέναντι σ’ ένα παιδί που έχει την ανάγκη 
μας. Όλοι μαζί καταφέραμε αυτό που μέχρι 
πριν από λίγο καιρό φαινόταν ακατόρθωτο. 
Ευχόμαστε να πάνε όλα κατ’ ευχήν για τον 
Παναγιώτη και είμαστε δίπλα στην οικογέ-
νεια. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι το τελικό 
αποτέλεσμα για το παιδί θα είναι αυτό που 
θέλουμε όλοι μας».
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Ευρεία σύσκεψη των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας υπό την Προεδρία του Γ.Πατούλη και 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΙΣ Θεσσαλονίκης, 
Πειραιά, Πάτρας και Ηρακλείου

Ευρεία σύσκεψη των ιδιωτικών Φορέων Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του ΙΣΑ, υπό την Προεδρία 
του Γ.Πατούλη και με τη συμμετοχή μελών του 
ΔΣ του ΙΣΑ καθώς και των εκπροσώπων των 
Ιατρικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Πειραιά, 
Πάτρας και ηρακλείου. Συζητήθηκαν τα σο-
βαρά προβλήματα του κλάδου που απειλείται 
με οικονομική καταστροφή, λόγω των άδικων 
και παράλογων εισπρακτικών μέτρων που 
έχουν επιβληθεί και διατυπώθηκαν οι κόκκι-
νες γραμμές στις διεκδικήσεις του. Αποφασί-
σθηκε να υπάρξει μέσα στο επόμενο χρονικό 
διάστημα, συνάντηση με την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξευ-
ρεθούν λύσεις που θα διασφαλίσουν τη βιωσι-
μότητα του κλάδου και την ουσιαστική στήρι-
ξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που 
έχει καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής: 
«Η καταστροφική πολιτική που ακολουθή-
θηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
οδήγησε στην διάλυση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και στην οικονομική και 
επαγγελματική εξαθλίωση, το επιστημο-
νικό δυναμικό της χώρας. Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας έχουν υποβαθμιστεί δρα-
ματικά ενώ ο ιατρικός κόσμος μαστίζεται 
από την ανεργία και παίρνει το δρόμο της 
ξενιτειάς. Ωστόσο ευελπιστούμε ότι έχει 
ανοίξει πλέον μια νέα σελίδα και όλοι μαζί 
θα συνεργαστούμε για το καλό του ασθενή 
και της δημόσιας υγείας».
Ειδικότερα, οι βασικές αρχές που διατυπώθη-
καν είναι οι εξής:
–Κατάργηση του καταστροφικού clawback
–Συμβάσεις οικογενειακών Ιατρών των Κλινι-
κοεργαστηριακών και των Εργαστηρίων
–Ρύθμιση για  120 δόσεις για clawback παλαι-
ών και νέων οφειλών. 
–Νέα τιμολόγηση ιατρικών πράξεων και εργα-
στηριακών εξετάσεων
–Ξεχωριστός κωδικός πληρωμής νέων εξετά-
σεων
–Κεντρικό μηνιαίο πλαφόν

–Ενίσχυση περαιτέρω προϋπολογισμού 2019 
και 2020
–Ενιαίο Τιμολόγιο Δημοσίου και Ιδιωτικού το-
μέα με ίδιους κανόνες πληρωμής
–Εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων
–Πληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών
–Αγορά ιατρικών μηχανημάτων και αντιδρα-
στηρίων με ΦΠΑ 6% όπως και στα φάρμακα
–Ενίσχυση ΕΟΠΥΥ από φόρους αλκοόλ-κά-

πνισμα
–Κατάργηση των άδικων προστίμων που 
έχουν επιβληθεί στη συνταγογράφηση για τα 
προηγούμενα έτη

Στη σημερινή σύσκεψη στα γραφεία του ΙΣΑ 
συμμετείχαν οι κάτωθι:
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χατζηδημητρίου Μαρία (skype)
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝ.Ι.– ΕΟ-
ΠΥΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άννα Μαστοράκου (skype)
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαβουρανάκης Χάρης (skype)
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πλατανησιώτης Νικόλαος (skype)
ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡ-
ΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτης 
Πατσουράκος, ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος 
Κορωνιώτης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙ-
ΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ. (ΠΟΣΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτης Πατσουράκος, ΑΝΤΙΠΡΟ-
ΕΔΡΟΣ : Νίκος Σταμούλης, ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Αναστάσιος Τσάτσος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΙΔ.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΣΙΠΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σπυρίδων Κραμποβίτης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘ/ΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτης Πατσουράκος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανάργυρος Πλακιώτης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙ-
ΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεόδωρος Χατζη-
παναγιώτου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεόδωρος Γεωργακόπουλος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ-
ΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλας Μαλισιόβας,
λεωνίδας Αναγνώστου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστάσιος Χρονόπουλος

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ-
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: λεονάρδου Πολυτίμη
ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστάσιος Τσάτσος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ 
Φραγκάκης Νίκος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑ-
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΠΑΣΙΔΙΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Βουγιούκας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσίκης Ευάγγελος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Καραμηνάς
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑ-
ΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΙΔΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δημήτριος Φασίτσας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παναγιώτης Ντούνας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μαρκάκη Ευαγγελία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕλ-
ΜΑΤΙΚηΣ ΕΠΙΤΡΟΠηΣ: Φιλομένη Αρμακόλα 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Τερζόπουλος Απόστολος
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, Μπακόλας Θεοδόσιος
AFFIDEA, Κρούτζος Θεόδωρος 
ΒΙΟΤΥΠΟΣ, Χρονάς Γεώργιος
LIFECHECK, Χριστοφίδης Αριστείδης, 
λαδιάς Κωνσταντίνος
Επίσης παρέστησαν στην Συνεδρίαση και εξέ-
φρασαν τις απόψεις τους τα μέλη του Δ.Σ. του 
Ι.Σ.Α οι κ.κ. Προβατάς Σπυρίδων και Ψυχάρης 
Παναγιώτης
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Ιδιωτικοί Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Προτεραιότητα 
η κατάργηση του clawback και άμεση ανάγκη έκδοσης ΥΑ
για ρύθμιση των οφειλών του clawback προς τον ΕΟΠΥΥ
Κύριε Υπουργέ, ασφαλώς γνωρίζετε ότι τα τελευ-
ταία έτη οι ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας (ΠΦΥ) στήριξαν το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και τους Έλληνες πολίτες, υφίστανται 
όμως αυτόματες περικοπές (clawback). Και αυτό 
παρόλο ότι οι τιμές των ιατρικών πράξεων και 
εξετάσεων παραμένουν στο επίπεδο εκείνων του 
1991. Άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου Υγεί-

ας πρέπει να είναι ο σχεδιασμός για την κατάργηση 
του clawback με ενίσχυση κατ΄ αρχάς του προϋπο-
λογισμού του ΕΟΠΥΥ, για το έτος 2019 γί  αυτό το 
λόγο.   Έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο σας σχέ-
διο Υπουργικής Απόφασης με βάση τη διάταξη του 
άρθρου 81 του N. 4623/2019 [ΦΕΚ Α 134/9.8.2019] 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», που θα 
επιτρέψει την ρύθμιση των οφειλών των παρό-
χων προς τον ΕΟΠΥΥ, λόγω του αναφερομένου 
clawback. Προσβλέπουμε στην ευθικρισία σας και 
παρακαλούμε για τις άμεσες και κατά προτεραιό-
τητα ενέργειες σας για την έκδοση της απόφασης 
αυτής που θα συντελέσει στην οικονομική ανα-
κούφιση του συνόλου των φορέων ΠΦΥ. 

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίηση του για τη δικαίωση από το ΣτΕ
στην προσφυγή που έκανε κατά του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικανο-
ποίηση του για τη δικαίωση του ιατρικού κλάδου 
από το Συμβούλιο της Επικράτειας που έκρινε 
ως αντισυνταγματικό τον τρόπο υπολογισμού 
των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους-
ελεύθερους επαγγελματίες σε σύγκριση με τους 
μισθωτούς, καθώς προσβάλλει την αρχή της ισό-
τητας. Ο ΙΣΑ είχε προσφύγει στο ΣτΕ στις 2/2/17, 
καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της υπουργικής 
απόφασης που προσδιόριζε τις ασφαλιστικές ει-

σφορές των γιατρών αυτοαπασχολούμενων και 
ελεύθερων επαγγελματιών. Ο ΙΣΑ συντασσόμενος 
με τους υπόλοιπους Ιατρικούς Συλλόγους έδωσε 
μάχη εξαντλώντας όλα τα ένδικα μέσα προκειμέ-
νου να αποτρέψει την εφαρμογή του απάνθρωπου 
ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε 
στην εξαθλίωση χιλιάδες ελεύθερους επαγγελ-
ματίες δημεύοντας με αυταρχισμό, το εισόδημά 
τους. Σχολιάζοντας το θέμα ο Προέδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης δήλωσε τα εξής: «Δώσαμε μάχη για να 

αποτρέψουμε τη εφαρμογή αυτού του κοινωνικά 
ανάλγητου ασφαλιστικού και φορολογικού συστή-
ματος που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην 
επαγγελματική και οικονομική εξόντωση τους 
ασφαλισμένους. Εξαντλήσαμε όλα τα μέσα και πε-
τύχαμε μια σημαντική νίκη. Αναμένουμε τώρα το 
νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφο-
ρών και είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να 
παρέμβουμε εάν χρειασθεί για να προστατέψουμε 
τα συμφέροντα του ιατρικού κλάδου».

Ο ΙΣΑ ζήτησε από την εταιρία Novartis να διαθέσει το φάρμακο 
για τον Παναγιώτη Ραφαήλ σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή

Παρέμβαση του ΙΣΑ στο Boston Children’s Hospital για να μειώσει 
το κόστος της θεραπείας του Παναγιώτη Ραφαήλ Γλωσσιώτη 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με ομόφωνη απόφα-
ση του ΔΣ του ΙΣΑ, ανέλαβε την πρωτοβουλία να 
μεσολαβήσει στη φαρμακευτική εταιρία Novartis 
για να διευκολυνθεί η πρόσβαση του Παναγιώτη 
Ραφαήλ Γλωσσιώτη, στην πειραματική θεραπεία 
που εφαρμόζεται σε Κέντρο των ηΠΑ. Για το λόγο 
αυτό στις 14 Οκτωβρίου 2019, απέστειλε επιστολή 
στη Novartis ζητώντας να μεσολαβήσει στην πα-

ρασκευάστρια εταιρία που ανήκει στον Όμιλο της, 
για να διατεθεί το φάρμακο σε όσο το δυνατόν χα-
μηλότερη τιμή. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης 
επικοινώνησε προσωπικά με τo Γενικό Διευθυντή 
της Εταιρίας και ζήτησε να εξαντληθούν όλα τα 
περιθώρια για να διευκολυνθεί η πρόσβαση του 
παιδιού στη θεραπεία. Σχολιάζοντας το θέμα, ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: «Ο 

ΙΣΑ σέβεται την άποψη του Ανώτατου Υγειονομικού 
Συμβουλίου που είναι το θεσμικό όργανο της πολιτεί-
ας ωστόσο αναγνωρίζει το δικαίωμα του κάθε ασθε-
νή στη ζωή και στην ελπίδα. Με δεδομένο  μάλιστα 
ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ένα 
παιδί ακόμα και ελάχιστες πιθανότητες βελτίωσης 
εάν υπάρχουν θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε να 
εξαντληθούν όλα τα περιθώρια».

Γ. Πατούλης: «Αξιοποιούμε το δίκτυο μας της 
ομογένειας στο εξωτερικό για να βοηθήσουμε 
τον Παναγιώτη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα 
του κάθε ασθενή στη ζωή και στην ελπίδα.»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαβιβάζει αίτημα 
στο Boston Children’s Hospital μέσω εκπροσώπου 
του στη Βοστώνη, με το όποιο ζητά από το Κέντρο 
να μειώσει το κόστος της γονιδιακής θεραπείας 
για τον Παναγιώτη Ραφαήλ Γλωσσιώτη.Ο Πρό-

εδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης επικοινώνησε με τους 
γονείς του παιδιού ενημερώθηκε για το ποσό που 
έχει συγκεντρωθεί και τους διαβεβαίωσε ότι θα 
παρέμβει προσωπικά τόσο για τη μείωση του κό-
στους της θεραπείας, όσο και για τη διευκόλυνση 
της μετάβασης της οικογένειας στη Βοστώνη.  Ει-
δικότερα ο Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: «Οι πολίτες 
απέδειξαν για άλλη μια φορά την ανθρωπιά και 
την ευαισθησία τους ανταποκρινόμενοι στην έκ-

κληση των γονιών του Παναγιώτη να συμβάλλουν 
στην μετάβαση του παιδιού στο εξειδικευμένο 
Κέντρο του εξωτερικού. Σεβόμαστε την απόφα-
ση των θεσμικών οργάνων της πολιτείας ωστόσο 
αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του κάθε συμπολίτη 
μας στη ζωή και στην ελπίδα. Θα κάνουμε ό,τι 
μπορούμε αξιοποιώντας το δίκτυο της ομογένειας 
που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο 
εξωτερικό, για να βοηθήσουμε τον Παναγιώτη».

Παρέμβαση του ΙΣΑ, για τις οφειλές των 
υγειονομικών στον ΕΦΚΑ – πρώην ΤΣΑΥ
Παρέμβαση για τις οφειλές των υγειονομικών 
στον ΕΦΚΑ – πρώην ΤΣΑΥ - έκανε ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών, με επιστολή που απέστειλε στο 
Διοικητή  του ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη. Ειδικό-
τερα, στον επιστολή αναφέρεται ότι ο  ΙΣΑ έγινε 
δέκτης παραπόνων και καταγγελιών ιατρών- 
μελών του, καθώς δεν έχουν την δυνατότητα 
να ολοκληρώσουν την διαδικασία ένταξης τους 

στην ρύθμιση των 120 δόσεων. Μάλιστα υπάρ-
χουν περιπτώσεις κατά τις οποίες στο σύστημα 
δεν εμφανίζονται καθόλου οι οφειλές των ια-
τρών ή εμφανίζονται μεν οι οφειλές, πλην όμως 
είναι εσφαλμένες καθώς εμφανίζονται μεγαλύ-
τερα ή και μικρότερα ποσά των πραγματικών 
οφειλών. Το ανωτέρω οφείλεται στην αδυναμία 
εμφάνισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

συστήματος, των ορθών οφειλών των ιατρών 
στο τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ., και συγκεκριμέ-
να των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 
31/12/2016. Περαιτέρω, πρόβλημα έχει ανακύψει 
και με τις οφειλές που αφορούν το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και 
οι οποίες εμφανίζονται στους ιατρούς οι οποίοι 
έχουν τόσο την ιδιότητα του μισθωτού, όσο και 
του αυτοαπασχολούμενου.  Ο ΙΣΑ καταλήγει ζη-
τώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος, 
προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση απώ-
λειας της ρύθμισης ακόμα και μετά την άτυπη 
παράταση που δόθηκε μέχρι 31/12/2019.
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Η ανάγκη θωράκισης του πληθυσμού απέναντι
στην επικείμενη επιδημία της γρίπης, τονίστηκε
στην Ενημερωτική Εκδήλωση του ΙΣΑ, για τον 
αντιγριπικό εμβολιασμό που πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία στα γραφεία του ΙΣΑ
•1071 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στον 
ιό της γρίπης κατά τη περίοδο 2018-2019 στην 
Ελλάδα.
•χαμηλό το ποσοστό του εμβολιασμού των 
υγειονομικών καθώς δεν ξεπερνά το 30%

Γ.Πατούλης: «Ενώνουμε τις δυνάμεις της 
επιστημονικής κοινότητας και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για την ενημέρωση των 
πολιτών»
η ανάγκη θωράκισης των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού απέναντι στην επικείμενη επι-
δημία της γρίπης, τονίστηκε στο πλαίσιο Ενη-
μερωτικής Εκδήλωσης, με θέμα τον «Αντιγρι-
πικό Εμβολιασμό Υγειονομικών και Ευπαθών 
Ομάδων του Πληθυσμού», που διοργάνωσε ο 
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων επιστημόνων, την Τρίτη 15 
Οκτωβρίου 2019,στα γραφεία του ΙΣΑ.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττι-
κής Γ.Πατούλης έστειλε το μήνυμα του εμβο-
λιασμού κάνοντας και ο ίδιος το αντιγριπικό 
εμβόλιο, μετά το πέρας της εκδήλωσης που 
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον 
εκπρόσωποι Επαγγελματικών Ενώσεων και 
Συλλόγων Ασθενών ,διοικητές νοσοκομείων 
και πολλοί γιατροί μέλη του ΙΣΑ. Το συντονι-
σμό της διοργάνωσης της εκδήλωσης είχε το 
μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ κ. Τάσος Χατζής, Παιδί-
ατρος – Εντατικολόγος ενώ παρέστησαν τα 
μέλη του ΔΣ κ.κ. Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρό-
εδρος, Σ.Τσούκαλος Γ.Γραμματέας ,Γ.Μαρίνος 
Ταμίας ,Α.Φουστάνος , Ι.Κεχρής, Σ.Προβατάς.
Ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρίας λοιμώξεων κ. Παναγιώτης Γαργα-
λιάνος, Διευθυντής Παθολογικής - λοιμωξιο-
λογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και 
η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών Ομ.Καθηγήτρια Παιδιατρικής κ. Μαρία 
Θεοδωρίδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν κατά την περσινή περίοδο 
(2018-2019) 374 ασθενείς νοσηλεύθηκαν σε 
ΜΕΘ ενώ κατεγράφησαν 154 θάνατοι. Μόνο 
οι 26 ασθενείς (19,4%) από τους 154 που κατέ-

ληξαν είχαν εμβολιαστεί έναντι της εποχικής 
γρίπης, παρά το γεγονός ότι το 87% ανήκε σε 
ομάδες για τις οποίες συνιστάται κατά προτε-
ραιότητα ο αντιγριπικός εμβολιασμός. ωστό-
σο εκτιμάται ότι κατά τη περίοδο 2018-2019 
στην Ελλάδα, 1071 θάνατοι μπορούν να απο-
δοθούν στον ιό της γρίπης (9,8 θάνατοι ανά 
100.000 πληθυσμού). Το ποσοστό του εμβολι-
ασμού των υγειονομικών στη χώρας μας πα-
ραμένει χαμηλό καθώς δεν ξεπερνά το 30%, 
ενώ σε άλλες χώρες του Δυτικού κόσμου το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι γύρω στο 65% και 
ο ΠΟΥ έχει θέσει στόχο το 75%.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. 
Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σε συνεργασία 
με την επιστημονική κοινότητα και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει πρωτοβουλία για 
την ενημέρωση του κοινού και τη θωράκιση 
του πληθυσμού απέναντι στην επικείμενη επι-
δημία της γρίπης. Κάθε χρόνο, μεγάλος αριθ-
μός συμπολιτών μας, κυρίως ηλικιωμένοι, 
ευπαθή άτομα και παιδιά, δοκιμάζονται από 
την προσβολή τους από τη γρίπη. Ένα μεγά-
λο ποσοστό από αυτούς που προσβάλλονται 
χρειάζονται εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας ενώ το 1/3 από αυτούς που νο-
σηλεύονται στις ΜΕΘ καταλήγουν. Καλούμε 
τόσο τους υγειονομικούς που έχουν τετρα-
πλάσιο κίνδυνο από τους υπόλοιπους πολίτες 
να νοσήσουν από γρίπη, όσο και τις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού να κάνουν το αντιγρι-
πικό εμβόλιο. Επίσης καλούμε την πολιτεία 
να φροντίσει αφενός για την ενημέρωση του 
κόσμου και αφετέρου για την επάρκεια αντι-
γριπικών εμβολίων και κλινών ΜΕΘ, γιατί η 
γρίπη κάθε χρόνο κοστίζει ανθρώπινες ζωές 
και δοκιμάζει τις αντοχές του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας».
η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών Ομ.Καθηγήτρια Παιδιατρικής κ. Μαρία 
Θεοδωρίδου επεσήμανε ότι παρά το γεγονός 
ότι ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποτελεί 
τον κύριο τρόπο πρόληψης της νόσου φαίνε-
ται ότι μικρό ποσοστό εφαρμόζει τις συστά-
σεις.
«Οι λόγοι που δεν υπάρχει ικανοποιητική 
συμμόρφωση είναι πολλοί, αλλά θα πρέπει 
να αναφέρουμε κυρίως την εσφαλμένη αντί-
ληψη ότι η γρίπη δεν είναι επικίνδυνη νόσος, 
τον φόβο για την ασφάλεια του εμβολίου και 
την αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητάς 
του. η αποτύπωση των κινδύνων από τη νό-
σηση με γρίπη έχει διευρύνει τις συστάσεις 

εμβολιασμού, με παράδειγμα τις έγκυες για 
τις οποίες το εμβόλιο συστήνεται πλέον καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κύησης, λοχείας και κατά 
τον θηλασμό. Ο εμβολιασμός μειώνει κινδύ-
νους που αφορούν στην έγκυο αλλά και στο 
κύημα. Στη χώρα μας υπάρχει ακόμη δισταγ-
μός για τον εμβολιασμό των εγκύων ενώ φαί-
νεται ότι υιοθετείται σε μεγαλύτερο ποσοστό 
ο εμβολιασμός των ατόμων που αποτελούν το 
στενό περιβάλλον βρεφών, ηλικίας <6 μηνών 
ή ατόμων με χρόνιο πρόβλημα και ανοσοκα-
ταστολή», τόνισε η κ. Θεοδωρίδου.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Εταιρίας λοιμώξεων κ. Παναγιώτης 
Γαργαλιάνος επεσήμανε ότι τα δεδομένα της 
τρέχουσας περιόδου 2019 από το νότιο ημι-
σφαίριο (Αυστραλία ) δείχνουν ότι η φετινή 
εξέλιξή της δραστηριότητας του ιού στη δική 

μας περιοχή θα είναι μέτριας βαρύτητας.
«Τονίζεται βέβαια ότι και οι προβλέψεις δεν 
είναι απολύτως ασφαλείς και ότι οι ευπαθείς 
ομάδες συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξη-
μένο κίνδυνο βαριάς νόσου και θνησιμότη-
τα», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρίας λοιμώξεων, ο οποίος στη συνέχεια 
παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά 
με τη στάση των υγειονομικών στο θέμα του 
αντιγριπικού εμβολιασμού.
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WINDOWS 7 ΤΕΛΟΣ
Πως θα μεταβείτε στα WINDOWS 10 χωρίς έξοδα και απώλεια αρχείων
η Microsoft έχει ανακοινώσει εδώ και πολύ και-
ρό πως η υποστήριξη των windows 7 σταμάτη-
σε την 14 Ιανουάριου του 2020. Αυτό σημαίνει 
πως δεν πρόκειται να εκδοθούν πλέον αναβαθ-
μίσεις ασφαλείας για τα windows 7, πράγμα που 

σας καθιστά ευάλωτους σε υιούς και hackers. Οι 
λόγοι είναι δυο, πρώτον ότι δεν την συμφέρει 
οικονομικά η υποστήριξη ενός τόσο παλιού λει-
τουργικού και δεύτερον γιατί από το 2015 που 
εκδοθήκαν τα windows 10 η MICROSOFT πα-
ρείχε την δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης σε 
windows 10 των συστημάτων που λειτουργού-
σαν με windows 7, windows 8 και windows 8.1.
Τυπικά η δυνατότητα της δωρεάν αναβάθμισης 
έληξε το 2016, ουσιαστικά όμως είναι ακόμα 
ενεργή και επομένως μπορείτε να κάνετε εντε-
λώς δωρεάν την μετάβαση στα windows 10. 
Αν έχετε παλαιοτέρα λειτουργικά εκτός των 
windows 7, windows 8, windows 8.1 κάτι τέτοιο 
δεν είναι δυνατόν.

Καταρχήν καλό είναι να βεβαιωθείτε πως ο 
υπολογιστής σας έχει την δυνατότητα αναβάθ-
μισης στα windows 10. Αναζητήστε στο google 
Windows 10 Upgrade Advisor for Windows 7 
and Windows 8.1. Αποθηκεύστε το πρόγραμ-
μα και εκτελεστέ το. Αν δεν εμφανίσει κανένα 
πρόβλημα μπορείτε να συνεχίσετε την αναβάθ-
μιση στα windows 10. Υπάρχει περίπτωση το 
σύστημα σας λόγω παλαιότητας να μην υπο-
στηρίζεται ολικά ή εν μέρη και επιπλέον πρέ-
πει να βεβαιωθείτε πως τα προγράμματα του 

χρησιμοποιείτε είναι συμβατά με την έκδοση 
windows 10 (ειδικά αν είναι ελληνικής κατα-
σκευής προγράμματα), αν και κάποια παλαιοτέ-
ρα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με 
λειτουργεία συμβατότητας προς προηγούμε-
νες εκδόσεις των windows χωρίς να είναι πάντα 
σίγουρο το αποτέλεσμα. Σε ενάντια περίπτωση 
καλό είναι να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.

Ακολουθήστε σχολαστικά τα παρακάτω βή-
ματα:

1. Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα καθαρισμού 
των «σκουπιδιών» για τον σκληρό σας δίσκο. 
Μπορείτε να το κάνετε με το εργαλείο των 
windows disk cleanup( εκκαθάριση δίσκου) 
ή με κάποιο δωρεάν πρόγραμμα όπως το 
CCleaner.
2. Κάντε έλεγχο καλής λειτουργείας του σκλη-
ρού σας δίσκου. Ανοίξτε το εικονίδιο my 
computer ( o υπολογιστής μου) πατήστε το δεξί 
πλήκτρο που ποντικιού πάνω στο εικονίδιο του 
σκληρού δίσκου, επιλέξτε properties (ιδιότη-
τες) και μετά tools (εργαλεία) και επιλέξτε check 
(έλεγχος).
3. Κάντε defrag (αποκερματισμό) του σκληρού 
σας δίσκου. Ανοίξτε το εικονίδιο my computer 
( o υπολογιστής μου) πατήστε το δεξί πλήκτρο 
που ποντικιού πάνω στο εικονίδιο του σκληρού 
δίσκου, επιλέξτε properties (ιδιότητες) και μετά 
tools (εργαλεία) και επιλέξτε defrag (ανασυ-
γκρότηση).
4. Πάρτε οπωσδήποτε backup (αντίγραφα 
ασφάλειας) των αρχείων σας (κείμενα, φωτο-
γραφίες κλπ.)
5. Αφού κάνατε όλα τα προηγούμενα είστε 
έτοιμοι να προχωρήσετε στην λήψη του αρ-
χείου εγκατάστασης των windows 10. Στον 
browser (φυλλομετρητή σας) πληκτρολογή-
στε την διεύθυνση www.microsoft.com/el-gr/

software-download/windows10 για ελληνικά 
windows η την https://www.microsoft.com/en-
us/software-download/windows10 για αγγλι-
κά. Επιλέξτε download tool now (άμεση λήψη 
εργαλείου). Εκτελεστέ το εργαλείο και επιλέξτε 
upgrade this pc now ή αναβάθμιση αυτού του 
υπολογιστή τώρα. Με το εργαλείο αυτό σε πε-
ρίπτωση που δεν κάνετε αναβάθμιση στο ίδιο 
μηχάνημα θα πρέπει να επιλέξετε το μέσο με 
το οποίο θα κάνετε την αναβάθμιση δηλαδή cd 
η dvd η usb. Ανάλογα τι θα επιλέξετε το εργα-
λείο θα δημιουργήσει το μέσο. Στην περίπτωση 
που επιλέξετε usb θα πρέπει να γνωρίζετε πως 
οτιδήποτε περιέχετε εκεί θα διαγραφεί. Επίσης 
θα πρέπει από το bios να είναι ενεργοποιημένη 
η δυνατότητα boot (εκκίνησης) από usb ή cd. 
Γενικά η διαδικασία με usb είναι κάπως πιο πο-
λύπλοκη.

η όλη διαδικασία ίσος πάρει αρκετό χρόνο να 
ολοκληρωθεί και εξαρτάται από την ταχύτη-
τα του υπολογιστή σας. Αν δεν είστε σίγουροι 
ότι μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία 
ή έχετε αμφιβολίες καλό είναι να αποταθείτε 
σε ειδικό. Σημειώστε πως η εγκατάσταση των 
windows 7 που ήδη έχετε θα πρέπει να είναι 
αυθεντική.

Το νέο σας λειτουργικό θα είναι αντίστοιχο 
αυτού που είχατε τόσο όσον αφορά την έκδο-
ση (Windows 7 Home σε windows 10 Home, 
Windows 7 Professional/Ultimate σε Windows 
10 Professional) όσο κα το αν θα είναι 32 ή 64 
bit.

Να έχετε υπόψιν πως πάντα οι διαδικασίες τέ-
τοιου τύπου ενέχουν δυνητικούς κίνδυνους, 
δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε θετική ή 
αποθετική ζημιά τυχόν προκύψει από την δια-
δικασία αναβάθμισης.

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας με την οποία ζητά την άμεση στελέχωση του συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
Γ. Πατούλης: «Ζητούμε άμεσα ένα σύγχρονο 
σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
που θα καλύπτει τις ανάγκες του πληθυ-
σμού στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας.»

Την άμεση στελέχωση του συστήματος Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ζήτησε ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς 
τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια. Ειδικό-
τερα, στην επιστολή επισημαίνεται μεταξύ 
άλλων ότι πάγιο αίτημα των Ιατρικών Συλλό-
γων είναι η σύναψη Συλλογικής Σύμβασης. 
Ο ΙΣΑ ζητά την επαναφορά των συμβάσεων 
κατά πράξη και περίπτωση σε όσους ιατρούς 

το επιθυμούν, με αξιοπρεπείς αμοιβές καθώς 
και τη διασφάλιση της ελεύθερης επιλογής 
γιατρού από τον ασθενή, ως μία πρώτη κί-
νηση εξομάλυνσης της λειτουργίας της ΠΦΥ, 
με κοινωνικό αποτέλεσμα. Επιπλέον ζητά 
την άμεση παροχή δυνατότητας σύναψης 
σύμβασης στους νέους συναδέλφους που 
τα τελευταία έτη στερήθηκαν οποιασδήποτε 
δυνατότητας να συνάψουν συμβάσεις. 

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γιώργος Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Οι αποτυχημένοι και επικίνδυνοι πειρα-
ματισμοί της προηγούμενης πολιτικής ηγε-

σίας του Υπουργείου Υγείας οδήγησαν σε 
κατάρρευση το σύστημα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Σε όλη τη χώρα πλέον 
δεν υπάρχουν βασικές ιατρικές ειδικότητες 
για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού 
και οι κάτοικοι είναι εγκαταλελειμμένοι στο 
έλεος του Θεού. Μάλιστα στις νησιωτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές κινδυνεύουν 
καθημερινά ανθρώπινες ζωές. Ζητούμε άμε-
σα ένα σύγχρονο σύστημα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας που θα καλύπτει τις ανά-
γκες του πληθυσμού στο τελευταίο άκρο της 
Ελλάδας αξιοποιώντας το υψηλά εξειδικευ-
μένο επιστημονικό δυναμικό της χώρας».
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Στην εμπειρία Υγείας και Ευεξίας που προσφέρει 
στον ταξιδιώτη η Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο του χαιρετισμού του 
στην Ημερίδα «Διατροφή- Άσκηση- Διέξοδος» 
Στην εμπειρία Υγείας και Ευεξίας που 
προσφέρει στον ταξιδιώτη του κόσμου 
η Ελλάδα, καθώς και στα σημαντικά 
οφέλη της άθλησης και της διατροφής, 
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πα-
τούλης, στο πλαίσιο του χαιρετισμού 
του στην Ημερίδα «Διατροφή- Άσκη-
ση- Διέξοδος» που διοργανώθηκε από 
την Επιστημονική Επιτροπή Προώθη-
σης της Κρητικής Διατροφής, στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ. 
Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε ιδιαίτε-
ρη αναφορά στη σημαντική προσφορά 
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 
και βραβεύτηκε η υπεύθυνη του Ια-
τρείου κ. Ελένη Μελιάδου, παρουσία 
Ολυμπιονικών και του πανοσιολογιό-
τατου εκπροσώπου της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, αρχιμανδρίτη κ.Βικτωράτου.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ευχαρίστησε την 
Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτρο-
πής κ. Υρώ Δασκαλάκη για το δεκαετές 
έργο της, αλλά και τους Ολυμπιονίκες 
για την συμμετοχή τους στην πρωτο-
βουλία της ανάδειξης της Κρητικής 
Διατροφής και του Γαστρονομικού 
Τουρισμού, όπως και στην διάδοση της 
γνώσης για τα οφέλη της άθλησης και 
της διατροφής στην Υγεία.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα οφέλη 
της άσκησης και της διατροφής στην 
υγεία και τη μακροζωία και υπογράμ-
μισε ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη 
πρόκληση στις σύγχρονες κοινωνίες 
ως προς την κοινωνική αλλαγή, στην 
οποία μπορούν να συμβάλλουν, υπέρ 
της μακροζωίας, με την κατάλληλη 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 
πολιτών.

«Αξίζει να μεταγγίσει κανείς το μενού 

του τρόπου ζωής της καθημερινότη-
τας σε συνδυασμό με τη διατροφή των 
τόπων που παράγουν αιωνόβιους στη 
χώρα μας ώστε να διαδοθεί το μήνυμα 
προς τη διεθνή κοινότητα της βιωμα-
τικής εμπειρίας που η Ελλάδα μπορεί 
να προσφέρει στην Υγεία και την Ευε-
ξία», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ.

«Η σημερινή ημερίδα, που συμπερι-

λαμβάνει την έγκριτη επιστημονική 
γνώση, τα πρότυπα του αθλητισμού 
όπως τους ολυμπιονίκες μας, παγκο-
σμίου αναγνωσιμότητας και ακτινο-
βολίας, και τη μελέτη παραδοσιακού 
Ελληνικού τρόπου ζωής με ιστορική 
ταυτότητα χιλιάδων ετών, εκφράζει 
απόλυτα και τη δικής μας φιλοσοφία 
για την Περιφέρεια Αττικής, την οποία 
σύντομα θα μετατρέψουμε σε Μητρό-
πολη Υγείας και Ευεξίας, στόχο τον 
οποίο υπηρετούμε με επιμονή», υπο-

γράμμισε ο κ.Γ.Πατούλης, και συνεχάρη 
την Περιφέρεια Κρήτης για την υποστή-
ριξή της στο όραμα της διάδοσης της 
κρητικής διατροφής και του Κρητικού 
τρόπου ζωής ως πρωτοβουλία υπέρ του 
Τουρισμού Υγείας, αλλά και ως βραχίο-
να ανάδειξης του Γαστρονομικού Τουρι-
σμού.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ έδωσε ραντε-

βού για πολλαπλές συνέργειες για 
την ανάδειξη των θεματικών μορφών 
Τουρισμού και του Τουρισμού Υγείας 
και Ευεξίας μεταξύ Περιφέρειας Ατ-
τικής και Περιφέρειας Κρήτης, όπως 
και άλλων περιφερειών της Ελλάδος, 
και τόνισε την ανάγκη διάδοσης του 
μοντέλου του τρόπου ζωής των αιω-
νόβιων της χώρας μας για την προ-
σέλκυση των εκατομμυρίων ταξιδευ-
τών του κόσμου Τουρισμού Υγείας και 
Ευεξίας.
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Στην τελετή Ορκωμοσίας στον 
Όρκο του Ιπποκράτη των αριστού-
χων ιατρών των Ελληνικών Πα-
νεπιστημίων, που διοργάνωσε το 
Διεθνές Ιπποκράτειο ίδρυμα της 
Κω και ο Δήμος Κω, παραβρέθηκε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, της ΕλΙΤΟΥΡ 
και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώρ-
γος Πατούλης.

Ο κ.Πατούλης εξήρε τη σημαντικό-
τητα του ρόλου του Ιδρύματος για 
την ανάδειξη και προώθηση του 
Τουρισμού Υγείας και χαρακτήρι-
σε το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα 
πολύτιμο κύτταρο της ιστορικής 
μας κληρονομιάς, για το οποίο, 
όπως είπε, θα παράσχει την αμέρι-
στη στήριξή του ώστε να αποκτή-
σει τη λάμψη που του αξίζει και η 
παγκόσμια κοινότητα προσδοκά.

Παρουσία των αρχών της Δωδε-
κανήσου και της Κω, πρυτάνεων 
και Κοσμητόρων των Ιατρικών 
τμημάτων του Ελληνικού Πανεπι-
στημίου, Προέδρων των Ιατρικών 
Σχολών και Ιατρικών Συλλόγων 
και πλήθους κόσμου, ο κ. Πατού-
λης συνεχάρη τους 7 αριστούχους 
ιατρούς των Σχολών Ιατρικής των 
Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς 
και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύμα-

τος, υπογραμμίζοντας ότι αποτε-
λεί βασικό στόχο στα πλαίσια της 
προώθησης του Τουρισμού Υγεί-
ας η διάδοση της Γνώσης για τις 
Αρχαίες ρίζες της Ιατρικής και η 
μεταλαμπάδευση των αξιών της 
Ιπποκρατικής Ιατρικής στους ση-
μερινούς και αυριανούς γιατρούς 
της διεθνούς κοινότητας, τους ια-
τρικούς συλλόγους ανά τον κόσμο, 
όπως και τους Ταξιδιώτες Υγείας.

«Επιδιώκουμε με σταθερά βήμα-
τα να γίνει η Ορκωμοσία εδώ στο 
Ασκληπιείο της Κω ένα παγκόσμιο 
ετήσιο γεγονός, να διευρυνθεί ο 
κύκλος των αριστούχων ιατρών 
που σήμερα ορκίζονται στον όρκο 
του Ιπποκράτη με τους αριστού-
χους των μεγαλύτερων ξένων 
πανεπιστημίων» τόνισε και υπο-
γράμμισε πως η αυτοδιοίκηση σε 
συνεργασία με τον επιστημονικό 
κόσμο από τη γενέτειρα του Ιπ-
ποκράτη στέλνουν το μήνυμα ότι 
η Ελλάδα με εφόδιο την πλούσια 
κληρονομιά της προχωράει μπρο-
στά και οδηγείται στην ανάπτυξη.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως η 
ορκωμοσία των αρίστων γιατρών 
του κόσμου, αξίζει ως ελάχιστη 
τιμή στον μεγάλο πατέρα της Ια-
τρικής, και στις διδαχές του, που 
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σήμερα φωτίζουν την διεθνή 
ιατρική κοινότητα, περί τελει-
οποίησης της ιατρικής γνώσης 
και πρακτικής και επισήμανε χα-
ρακτηριστικά: «Ο καθένας από 
εμάς μπορεί να γίνει πρεσβευ-
τής και να διαδώσει τις αρχές και 
την ηθική του Ιπποκράτη στους 
απανταχού της γης επιστήμο-
νες. Αυτοδιοίκηση και επιστη-
μονικός κόσμος συνεργαζόμα-
στε για να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις για την διεύρυνση 
των αναπτυξιακών προοπτικών 
των τοπικών κοινωνιών».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι από 
κάθε θεσμικό του ρόλο προτίθε-
ται να στηρίξει τις πρωτοβουλίες 
του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύ-
ματος για την επανέναρξη της 
διεξαγωγής Ολυμπιάδων και Αμ-
φικτιονιών Ιατρικής Σκέψης και 

Γνώσης, και την καθιέρωση Βρα-
βείων Ιπποκράτη, «θεσμούς που 
αξίζουν να αποκτήσουν να απο-
κτήσουν διεθνή ακτινοβολία».

«Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλ-
λουν στην εθνική προοπτική για 
μετεξέλιξη της Ελλάδος σε Ια-
τρικό Κέντρο Αριστείας», τόνισε 
ο κύριος Πατούλης, και ευχαρί-
στησε τον Πρόεδρο του Ιδρύμα-
τος κ.Τέλη Παυλίδη και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου για 
το πολύτιμο έργο τους και τους 
άξιους αγώνες στη συνέχιση 
της λειτουργίας του Διεθνούς 
Ιπποκράτειου Ιδρύματος της 
Κω, «που αξίζει να αναδειχθεί 
σ΄ένα παγκόσμιο σταυροδρόμι: 
σταυροδρόμι γνώσης, Ιατρικής 
σκέψης και πολιτισμού, σταυ-
ροδρόμι Αριστείας των καλύτε-
ρων γιατρών και φοιτητών της

Στο όραμα του για την μετεξέλιξη της Ελλάδος
σε Ιατρικό Κέντρο Αριστείας, αναφέρθηκε
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης στο πλαίσιο
της τελετής Ορκωμοσίας στον Όρκο του Ιπποκράτη
των αριστούχων ιατρών των Ελληνικών Πανεπιστημίων
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διεθνούς κοινότητας».

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε επί-
σης την πρόθεση του να στηρίξει τις πρωτοβουλίες για την κα-
θιέρωση της ημέρας Ιπποκράτειου Σκέψεως ώστε να θεσπι-
στεί ως επίσημη ημέρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης 
για την Ιπποκράτειο σκέψη, στα νοσοκομεία, τις δομές υγείας 
αλλά και τα σχολεία.

Επιπρόσθετα υπογράμμισε επίσης το θερμό ενδιαφέρον του 
για τη δημιουργία Κέντρου Προβολής και Αξιοποίησης των ευ-
ρημάτων της Ιστορίας Ελληνικής Ιατρικής στην Αττική, «ένα κε-
φαλαιώδες έργο», όπως είπε, «που θα αξιοποιήσει την επιστη-

μονική παρακαταθήκη των προγόνων μας, και αξίζει να απο-
κτήσει μια Μητρόπολη Υγείας και Ευεξίας του κόσμου, όπως 
έχουμε υποσχεθεί ότι θα μετατρέψουμε την Αττική μας»
Τέλος ευχαρίστησε και συνεχάρη τον αντιπρόεδρο του Ιδρύ-
ματος, καθηγητή Ιστορίας της Ιατρικής κ.Στέφανο Γερουλάνο, 
«που με ακάματο ζήλο δια βίου ερευνά, συλλέγει, συνθέτει 
και κυρίως οραματίζεται την περίτρανη θέση που αξίζει στο 
Παγκόσμιο στερέωμα η προβολή της Ιατρικής Γνωστικής 
και Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.» 

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικη-
ταράς, ο Επαρχος Κω – Νισύρου κ. Ιωάννη Καμπανής, ο εκ-
πρόσωπος Ιατρικών Σχολών Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης 
καθηγητής Χειρουργικής Οδυσσέας Ζώρας, ο Αντιπρόεδρος 
της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, καθηγητής καρδιολογίας Γερά-
σιμος Σιάσος η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κω Μαρία 
Φρατζάκη, η Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκα-
νήσου Δρ. Μαρία Μηχαηλίδου τα μέλη του ΔΣ του Διεθνούς 
Ιπποκρατείου Ιδρύματος Νικόλαος Μανούσης Αντιπρόεδρος, 
Νικόλαος Παπαντωνίου Γραμματέας, Φίλιππος Μ. Καλλούδης, 
Ταμίας, Μαρία Φράτζη, Αναπληρωτής Ταμίας και το μέλος του 
ΔΣ Σωτήριος Πράππας.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα 
της Κω, ο Δήμος Κω, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Για-
τρών, ο Ιατρικός Σύλλογος της Κω, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου και η Εφορεία Αρχαιοτήτων.
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Ο Υπουργός Υγείας κ.Βασίλης Κικίλιας απέστειλε επιστολή στον 
ΙΣΑ με την οποία αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων των 
ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
To δίκαιο των αιτημάτων των ιδιωτικών 
Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
αναγνωρίζει ο Υπουργός Υγείας κ.Βασίλης 
Κικίλιας στην απάντηση που έστειλε στη 
σχετική επιστολή του ΙΣΑ. Ειδικότερα, ο 
Υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι κατανοεί 
τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περι-
έλθει οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, από τις οριζόντιες πε-
ρικοπές των προηγούμενων χρόνων χωρίς 
οποιοδήποτε μέτρο διευκόλυνσης για να 
ανταπεξέλθουν σε αυτή. 

«Πρόθεσή μου είναι να βοηθήσω όσο το 
δυνατόν περισσότερο στην αντιμετώπι-

ση της κατάστασης με τη λήψη κάθε εφι-
κτού μέτρου προς αυτή την κατεύθυνση 
και παρά την προβληματική οικονομική 
κατάσταση που έχουμε παραλάβει για 
το 2019», αναφέρει στην επιστολή του ο 
Υπουργός Υγείας και παραπέμπει σε συ-
νάντηση με τη διοίκηση του αρμόδιου και 
ήδη ενήμερου όπως επισημαίνει χαρακτη-
ριστικά ΕΟΠΥΥ. 

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: «Εκφράζουμε 
την ικανοποίησή μας για την αναγνώρι-
ση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου 
από τον Υπουργό Υγείας κ.Β.Κικίλια. Ο 

ΙΣΑ έχει δώσει μάχη τους τελευταίους 
μήνες πρωτοστατώντας στην προσπά-
θεια για την επιβίωση του κλάδου. Ευελ-
πιστούμε ότι έχουμε πλέον μια σημαντι-
κή βάση για να βρεθεί λύση που θα βοη-
θήσει τον κλάδο να βγει από το σημερινό 
αδιέξοδο». 

Ο ΙΣΑ και το Συντονιστικό Όργανο των 
Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας έχει έρθει σε επαφή με τη διοί-
κηση του ΕΟΠΠΥ προκειμένου να κα-
νονιστεί άμεσα συνάντηση για να συ-
ζητηθούν τα κρίσιμα για την επιβίωση 
του κλάδου θέματα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

η Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχοντας συ-
ναίσθηση του κεντρικού του ρόλου, όσον 
αφορά στην προστασία και την ευόδωση 
της υγείας των πολιτών, αφιερώνει τη συνε-
δρίαση του ΔΣ της Πέμπτης 31/10/2019 στην 
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ηΜΕΡΑ ΓΙΑ Τη ΔωΡΕΑ ΟΡΓΑ-
ΝωΝ όπως έχει καθιερωθεί η 111 Νοεμβρίου 
κάθε έτους. Για το σκοπό αυτό καλεί την Πέ-
μπτη 31 Οκτωβρίου 2019 ώρα 12.00 όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς (βλέπε συνημ-
μένο κατάλογο) σε συζήτηση στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του ΙΣΑ (Σεβαστουπόλεως 117, 
3°ς όροφος) με σκοπό να συμβάλλει κι αυτός 
στην αντιμετώπιση του διαχρονικού προ-
βλήματος της έλλειψης μοσχευμάτων στη 
χώρα μας.
Με τον τρόπο αυτό ο ΙΣΑ επιθυμεί και επιδι-
ώκει να συνδράμει την προσπάθεια της Πο-
λιτείας και των αρμόδιων οργάνων της στον 
εντοπισμό και ανεπαρκειών του Εθνικού 

μας προγράμματος μετα-
μοσχεύσεων, να ανανεώσει 
τη σχέση του με τα Κέντρα 
Μεταμόσχευσης και τις Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας 
με σκοπό όλοι μαζί να πετύ-
χουν το επιθυμητό αποτέλε-
σμα. Όμως πάνω απ’ όλα ο 
ΙΣΑ νοιώθει ότι έχει υποχρέ-
ωση - ιατρική και κοινωνική, 
απέναντι στους αναμένο-
ντες το πολύτιμο μόσχευ-
μα, να αγωνιστεί μαζί τους, 
ώστε το όνειρο τους για μια 
καλύτερη ζωή να γίνει πραγ-
ματικότητα. Αυτό πρακτι-
κά σημαίνει δύο βασικούς 
άξονες - στόχους, οι οποίοι 
μακροπρόθεσμα Θα οδη-
γήσουν στην αναστροφή 
της παρούσας κατάστασης, 
όπως:
1. Με την αύξηση των μο-
σχευμάτων
2. Με τη δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης όλων των με-
ταμοσχεύσεων συμπαγών 
οργάνων στη χώρα μας

ΚΑΤΑλΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚλη-
ΜΕΝωΝ ΦΟΡΕωΝ
•Υπουργός Υγείας
•Εθνικός Οργανισμός μετα-
μοσχεύσεων
•Το ΩΚΚ
•Γ.Ν. Λαϊκό  - κέντρο μεταμο-
σχεύσεων ήπατος και νεφρού
•ΓΕΝ Γ.Ν. Ευαγγελισμός - κέντρο μεταμο-
σχεύσεων νεφρών
•Οι σύλλογοι ασθενών

•Η ελληνική εταιρεία εντατικής θεραπείας
•Η ελληνική εταιρεία μεταμοσχεύσεων
•Οι μονάδες εντατικής θεραπείας
•Τα κέντρα μεταμοσχεύσεων
•Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός



Αντιβηχικό Σιρόπι
Για την θεραπεία του βήχα κάθε αιτιολογίας
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Χορηγείται µε ιατρική συνταγή. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε συµβουλευθείτε 
την Περίληψη Χαρακτηριστικών 
Προϊόντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: SIVAL-B®

2.   ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε 5 ml προϊόντος περιέχουν 7,5 mg 
Codeine phosphate και 5,0 mg Ephedrine hydrochloride. Έκδοχα µε γνωστές δράσεις: 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 6,8g σακχαρόζης και 205mg αιθανόλης ανά 
10ml σιροπιού (2 κουταλάκια του γλυκού).
3.   ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Σιρόπι
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Συµπτωµατική θεραπεία του βήχα κάθε αιτιολογίας: γρίπη, 
κρυολόγηµα, βρογχίτις, τραχειίτις, λαρυγγίτις, κοκκύτης.
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης: Ενήλικες: 2 κουταλάκια του γλυκού 3-6 φορές 
την ηµέρα. Παιδιά ηλικίας µικρότερα από 12 ετών: Το SIVAL-B® αντενδείκνυται 
σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 ετών: Το 
SIVAL-B® δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 ετών µε 
µειωµένη αναπνευστική λειτουργία.
4.3 Αντενδείξεις
Το SIVAL-B®  αντενδείκνυται
• Σε άτοµα υπερευαίσθητα στα συστατικά του και κατά το πρώτο τρίµηνο  
 της εγκυµοσύνης.
• Σε περίπτωση αναπνευστικής ανεπάρκειας, λόγω της κατασταλτικής  
 δράσεως της κωδεΐνης στα αναπνευστικά κέντρα.
• Κατά τη διάρκεια ασθµατικής κρίσεως.
• Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, λόγω αυξηµένου κινδύνου  
 εµφάνισης σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή ανεπιθύµητων ενεργειών.
• Σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού.

• Σε ασθενείς για τους οποίους είναι γνωστό ότι έχουν υπερ-ταχεία  
 µεταβολική ικανότητα του CYP2D6.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
Η λήψη οινοπνευµατωδών ποτών πρέπει να αποφεύγεται κατά την αγωγή µε 
σκευάσµατα που περιέχουν κωδεϊνη.
Μεταβολισµός του CYP2D6
Η κωδεΐνη µεταβολίζεται σε µορφίνη από το ένζυµο του ήπαρ CYP2D6,  τον ενεργό 
µεταβολίτη της. Εάν ο ασθενής έχει ανεπάρκεια ή πλήρη έλλειψη αυτού του ενζύµου 
δεν θα επιτευχθεί επαρκές  θεραπευτικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, εάν ο ασθενής έχει 
εκτεταµένη ή υπερ-ταχεία µεταβολική ικανότητα υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών τοξικότητας από οπιοειδή ακόµη και σε συνήθεις 
συνταγογραφούµενες δόσεις. Οι ασθενείς αυτοί µετατρέπουν ταχέως την κωδεΐνη σε 
µορφίνη µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται στον ορό υψηλότερα επίπεδα µορφίνης από 
τα αναµενόµενα. 
Παιδιά µε µειωµένη αναπνευστική λειτουργία
Η κωδεΐνη δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά τα οποία µπορεί να έχουν µειωµένη 
αναπνευστική λειτουργία συµπεριλαµβανοµένων των νευροµυϊκών διαταραχών, 
σοβαρών καρδιακών ή αναπνευστικών παθήσεων, λοιµώξεων του ανώτερου 
αναπνευστικού ή των πνευµόνων, πολλαπλών τραυµάτων ή εκτεταµένων χειρουργικών 
επεµβάσεων. Αυτοί οι παράγοντες µπορεί να επιδεινώσουν τα συµπτώµατα της 
τοξικότητας της µορφίνης.
4.5  Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές 
αλληλεπίδρασης
Ενίσχυση δράσεως συγχρόνως χορηγούµενων κατασταλτικών του ΚΝΣ. 

4.6 Γονιµότητα, κύηση και Γαλουχία
Κύηση: Επειδή δεν υπάρχει εµπειρία ως προς την χρήση του SIVAL-B® κατά τη διάρκεια 
της εγκυµοσύνης, συνιστάται σαν µέτρο πρόνοιας, να µην χορηγείται κατά το πρώτο 
τρίµηνο της εγκυµοσύνης.
Θηλασµός: Το SIVAL-B® αντενδείκνυται  σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού. 
Σε συνήθεις θεραπευτικές δόσεις, η κωδεΐνη και ο ενεργός µεταβολίτης της, µπορεί να 
εµφανιστούν σε χαµηλές δόσεις στο µητρικό γάλα και είναι απίθανο να επηρεάσουν 
δυσµενώς το θηλάζον νεογνό.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών
Όπως όλα τα κατασταλτικά του ΚΝΣ έτσι και η κωδεΐνη  µπορεί να προκαλέσει 
υπνηλία. Ασθενείς που παίρνουν σκευάσµατα µε κωδεϊνη, δεν πρέπει να οδηγούν ή 
να χειρίζονται µηχανήµατα, εκτός εάν έχει αποδειχθεί ότι αυτή δεν επιδρά πάνω στις 
ικανότητές τους.
4.8  Ανεπιθύµητες ενέργειες 
Το SIVAL-B® είναι γενικά άριστα ανεκτό. Σε σπάνιες περιπτώσεις και κυρίως επί 
υπερβάσεως της δοσολογίας, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν δυσκοιλιότητα, 
έµετοι, τρόµος ή ελαφρά  καταστολή του αναπνευστικού συστήµατος. Σε δόσεις πολύ 
υψηλότερες των θεραπευτικών και σε λήψη επί µακρόν, υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης 
καθώς και στερητικού συνδρόµου κατά την απότοµη διακοπή.
Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούµενων 
ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρµακευτικού 
προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελµατίες του τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες 

ενέργειες µέσω του εθνικού συστήµατος αναφοράς: Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων: 
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9. Υπερδοσολογία : Σε περίπτωση τυχαίας ή σκόπιµης λήψεως υπερβολικής 
ποσότητας, συνιστάται συµπτωµατική  αγωγή.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ΑΤC: R05DA20. Η κωδεΐνη καταστέλλει τον βήχα µε την ειδική επίδραση 
που ασκεί στο κέντρο του βήχα. Η εφεδρίνη προκαλεί διαστολή των βρόγχων 
διευκολύνοντας έτσι την απόχρεµψη. Το SIVAL-B® περιέχει επί πλέον Citric acid, το 
οποίο ρευστοποιεί τις βρογχικές εκκρίσεις, καταπραΰνει τον ερεθισµό του βλεννογόνου 
και εξουδετερώνει την µετά επίµονο βήχα συνήθως παρατηρούµενη οξέωση. 
6.   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατάλογος εκδόχων: Citric acid, Sodium citrate dihydrate, Benzoic acid, Ethanol 96%, 
Sucrose, Essence Cherry, Essence Chewing gum, Essence Menthol, Purified water 
∆ιάρκεια ζωής: 4 χρόνια. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: 
Το προϊόν φυλάσσεται σε θερµοκρασία µικρότερη των 25οC και σε θέση την οποία δεν 
βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Φύση και συστατικά του περιέκτη: Γυάλινο σκουρόχρωµο φιαλίδιο των 120ml µε 
βιδωτό πώµα ασφαλείας
7.   ΚΑΤΟΧΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ADELCO – ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε 
Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο – Αθήνα, ΤΗΛ. 2104819311-4, FAX: 2104816790
8.   ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 31144/21-05-2015
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