














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 254
ΠερΙοδοΣ β΄ ΝοεΜβρΙοΣ-δεΚεΜβρΙοΣ-ΙΑΝοΥΑρΙοΣ
2019-2020

Συντακτική ομάδα
Λεονάρδου Πολυτίμη Ακτινοδιαγνώστης

Τσιλίκας Κωνσταντίνος Ακτινοδιαγνώστης
Κεχρής Ιωάννης Xειρουργός



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



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤωΝ ΙΑΤΡωΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

10 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΕνημΕρωση των ιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 11

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Η ανάγκη για Εθνικό Σχέδιο Δωρεάς Οργάνων, 
αναδείχθηκε στην Ενημερωτική Εκδήλωση, που 
διοργάνωσε ο ΙΣΑ ,με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα 
Δωρεάς Οργάνων που έχει ορισθεί η 1η Νοεμβρίου 
•	 Με	μέσο	ευρωπαϊκό	όρο	τους	18	δότες	ανά	
εκατομμύριο,	στην	Ελλάδα	υπάρχουν	μόλις	4,8	
δότες	ανά	εκατομμύριο	πληθυσμού.
•	 Το	60%	των	νεφροπαθών	πεθαίνει	περιμένο-
ντας	μόσχευμα.

Γ. Πατούλης: Ο ΙΣΑ πρό-
κειται να αναλάβει πρω-
τοβουλία προώθησης 
της ιδέας της Δωρεάς 
Οργάνων, σε συνεργασία 
με τους εμπλεκόμενους 
φορείς.
η ανάγκη για Εθνικό Σχέ-
διο Δωρεάς Οργάνων, ανα-
δείχθηκε στη σημαντική 
Ενημερωτική Εκδήλωση, 
για το θέμα που διοργά-
νωσε ο ΙΣΑ, την Πέμπτη 
31 Οκτωβρίου 2019, με τη 
συμμετοχή επιφανών μελών της επιστημο-
νική κοινότητας, Συλλόγων Ασθενών και 
Εκπροσώπων Φορέων. Ο ΙΣΑ πήρε τη ση-
μαντική αυτή πρωτοβουλία, με αφορμή την 
Πανελλήνια ημέρα Δωρεάς Οργάνων- που 
έχει θεσπιστεί η 1η Νοεμβρίου-, με στόχο να 
συμβάλλει στη διάδοση του σημαντικού μη-
νύματος της Δωρεάς Οργάνων που χαρίζει 
το πολύτιμο δώρο της ζωής σε συνανθρώ-
πους μας. η μεταμόσχευση οργάνων απετέ-
λεσε την επανάσταση στην Ιατρική του 20ου 
αιώνα καθώς άνοιξε νέους δρόμους στην Ια-
τρική και πρόσφερε επιβίωση και ποιότητα 
ζωής σε ασθενείς που εθεωρούντο καταδι-
κασμένοι. ωστόσο, η Ελλάδα έχει καταστεί 
ουραγός τόσο σε αριθμό δωρητών, όσο και 
σε αριθμό μεταμοσχεύσεων που πραγματο-
ποιούνται, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρω-
παϊκές χώρες.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανοίγοντας 

την εκδήλωση αναφέρθηκε στα προβλήμα-
τα που καθιστούν τη χώρα μας τελευταία 
ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες σε δωρεά 
οργάνων και επεσήμανε ότι ο ΙΣΑ πρόκειται 

να αναλάβει πρωτοβουλία προώθησης της 
ιδέας της Δωρεάς Οργάνων, σε συνεργασία 
με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ειδικότερα, 
ο κ.Πατούλης, τόνισε τα εξής: «Η	ιδέα	της	Δω-
ρεάς	Οργάνων	 και	 Ιστών	αποτελεί	 την	ύψιστη	
μορφή	 εθελοντικής	 προσφοράς	 και	 αλτρουι-
σμού,	καθώς	και	τη	βασική	προϋπόθεση	για	την	
πραγματοποίηση	 του	 ιατρικού	 θαύματος	 της	
μεταμόσχευσης.	 Στη	 χώρα	 μας	 εκατοντάδες	
ασθενείς	βρίσκονται	κάθε	χρόνο	σε	λίστες	ανα-
μονής	για	μόσχευμα	και	δυστυχώς	κάποιοι	από	
αυτούς	είναι	καταδικασμένοι	να	χάσουν	τη	ζωή	
τους	πριν	βρεθεί	το	κατάλληλο	μόσχευμα,	ενώ	
για	άλλους	η	λύση	του	εξωτερικού	αποτελεί	μο-
νόδρομος.	Η	ανεπάρκεια	κλινών	και	προσωπι-
κού	στις	ΜΕΘ,	η	αποτυχία	έγκαιρου	εντοπισμού	
των	δυνητικών	δοτών	και	η	έλλειψη	ενός	οργα-
νωμένου	 και	 επαρκούς	 Δικτύου	 Συντονισμού	
είναι	 κάποιες	 από	 τις	 βασικές	 αιτίες	 της	 σημε-
ρινής	 κατάστασης.	 Καλούμε	 σε	 συστράτευση	

τους	 αρμόδιους	 φορείς	 για	 να	 συνδράμουμε	
στον	Εθνικό	σκοπό	της	αύξησης	και	ενίσχυσης	
των	μεταμοσχεύσεων	προκειμένου	να	σωθούν	
ανθρώπινες	ζωές».

Ουραγός η Ελλάδα στη 
Δωρεά Οργάνων
Σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	που	πα-
ρουσιάστηκαν	από	τους	ομιλητές:
•	 Με	 μέσο	 ευρωπαϊκό	 όρο	
τους	 18	 δότες	 ανά	 εκατομ-
μύριο,	 στην	 Ελλάδα	 υπάρ-
χουν	 μόλις	 4,8	 δότες	 ανά	
εκατομμύριο	πληθυσμού.
•	 Ο	μέσος	χρόνος	αναμονής	
για	 μόσχευμα	 νεφρού	 είναι	
6,5	 χρόνια.	 Το	 60%	 των	 νε-
φροπαθών	 πεθαίνουν	 πριν	
βρεθεί	μόσχευμα.
•	 Η	 συνολική	 δαπάνη	 του	
ΕΟΠΥΥ	 την	 τετραετία	 2012-

2015	για	μετάβαση	στο	εξωτερικό	για	μεταμό-
σχευση	ανήλθε	στα	35	εκατ.	ευρώ,	με	το	μέσο	
κόστος	ανά	ασθενή	να	υπολογίζεται	στις	150-
200	χιλ.	ευρώ.	
•	 Περισσότερο	από	το	65%	των	Ελλήνων	εξα-
κολουθούν	 και	 δηλώνουν	 ανεπαρκώς	 ενημε-
ρωμένοι	για	την	δωρεά	οργάνων	και	τις	μετα-
μοσχεύσεις.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατού-
λης ενώ παρίσταντο τα μέλη του ΔΣ Φ. Πατσουρά-
κος Α’ Αντιπρόεδρος, Σ. Τσούκαλος Γ. Γραμματέας, 
Ι. Κεχρής, Π. λεονάρδου, λ. Μαρκάκη, Σ. Προβατάς. 
Το συντονισμό της εκδήλωσης έκανε το μέλος του 
ΔΣ Τ. Χατζής, Παιδίατρος Εντατικολόγος, πρώην 
Πρόεδρος ΕΟΜ Σημαντικές τοποθετήσεις έκαναν 
ο κ. Α. Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρι-
κού Συλλόγου, ο καθηγητής Ι. Μπολέτης Πρόεδρος 
ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και Διευ-
θυντής Κέντρου Μεταμοσχεύσεων νεφρού στο 
λΑΪΚΟ Νοσοκομείο, ο καθηγητής Ι. Φούζας Πρόε-
δρος Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων και Δι-
ευθυντής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων νεφρού – 
ήπατος στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης, ο Δόκτωρ Α. Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, ο Βασίλειος Βουγάς, εκπρόσω-
πος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 
και Διευθυντής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων στο 
νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕλΙΣΜΟΣ, η καθηγήτρια Α. Κο-
τανίδου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής 
Θεραπείας, Ε. Μουλούδη, Γραμματέας Ελληνικής 
Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, Α. Τσιρογιάννη Πρόε-
δρος Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας. Στη συνέ-
χεια το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των Ασθενών: 
Χ. Θεοδωρίδου Πρόεδρος Συλλόγου ηπατομετα-
μοσχευθέντων «ηπάρχω», Δ. Μαγγίνας Πρόεδρος 
Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Καρδιάς, Σ. Γραφά-
κος Επιστημονικός Διευθυντής Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ 
ΕλΠΙΔΑΣ», Ι. Αλυσσανδράτου Πρόεδρος Πανελλη-
νίου Συλλόγου «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚηΣ ΥΠΕΡΤΑΣηΣ».
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Τις κόκκινες γραμμές των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
παρουσίασαν ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης και το Συντονιστικό 
Όργανο, στο πλαίσιο της σημερινής σύσκεψης στον ΠΙΣ

Παρέμβαση του ΙΣΑ για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που 
παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις Δ.Υ.Πε

Τις κόκκινες γραμμές των φορέων Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας που έχουν οδηγη-
θεί σε αδιέξοδο, παρουσίασαν ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης και το Συντονιστικό Όρ-
γανο των Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας που συμμετείχαν στη ση-
μερινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο ΠΙΣ, στα 
γραφεία του, παρουσία του διοίκησης του 
ΕΟΠΥΥ. 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλης, συνο-
δευόμενος από τον Α’ Αντιπρόεδρο κ.Φ.Πα-
τσουράκο μίλησε για τα δίκαια αιτήματα 
του κλάδου, αναφέρθηκε στις μαχητικές πα-
ρεμβάσεις που έγιναν το τελευταίο χρονικό 

διάστημα και ξεκαθάρισε ότι ο κλάδος θα 
αγωνιστεί για την επιβίωση του. Σημειώνεται 
ότι ο ΙΣΑ θα εκτιμήσει την κατάσταση και θα 
συζητήσει τις αποφάσεις της σημερινής σύ-
σκεψης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατουλης, τόνισε τα εξής :
«Ο ΙΣΑ και το Συντονιστικό Όργανο των 
Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας ξεκίνησαν στις αρχές του καλοκαιριού 
δυναμικές κινητοποιήσεις διεκδικώντας τα 
δίκαια αιτήματα του κλάδου. Διακόψαμε εν 
όψει των εκλογών, στέλνοντας το μήνυμα 

ότι η υγεία είναι εθνική και όχι κομματική 
υπόθεση. Σήμερα βρισκόμαστε σε κρίσιμο 
σημείο καθώς ο κλάδος κινδυνεύει με λου-
κέτο ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να παραδοθεί 
η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε μεγά-
λα επιχειρηματικά συμφέροντα που θα λει-
τουργήσουν ως μονοψώνιο. Πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι με τους υπάρχοντες προϋπο-
λογισμούς δεν μπορεί να υπάρξει Δημόσια 
Υγεία. Πιστεύουμε ότι θα γίνει κατανοητό ότι 
υπάρχουν κόκκινες γραμμές και με τη σύνθε-
ση των απόψεων θα βρεθούν λύσεις που θα 
διασφαλίσουν την επιβίωση των παροχών 
και την προστασία της Δημόσιας Υγείας ».

Παρέμβαση για τους ιατρούς και τους οδο-
ντιάτρους που παρείχαν τις υπηρεσίες τους 
στις Δ.Υ.Πε και υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτη-
ση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ένταξή 
τους στον κλάδο ιατρών και οδοντιάτρων 
Ε.Σ.Υ. σε οργανικές θέσεις πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης έκανε ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών.
Ειδικότερα, με επιστολή του προς τον Υφυ-
πουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, ο 
ΙΣΑ επισημαίνει ότι ιατροί αυτοί, χωρίς μέχρι 
σήμερα να έχουν αξιολογηθεί ώστε να γνω-
ρίζουν με ασφάλεια το βαθμό που θα κατα-
λάβουν- με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
επαγγελματική τους υπόσταση-, υποχρεού-

νται να παραιτηθούν από το δικόγραφο της 
αγωγής, με την οποία επιδικάζεται αποζημί-
ωση απόλυσης και μισθοί υπερημερίας και 
να κλείσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο, έως 
31.10.2019.
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι συνέπεια της εφαρμογής 
του νόμου θα είναι να υπάρξουν απολύσεις 
γιατρών, οι οποίου είναι απολύτως απαραί-
τητοι για την εύρυθμη λειτουργία στην Π.Φ.Υ.
Για το λόγο αυτό ζητά η καταληκτική ημερο-
μηνία να παραταθεί για τρεις μήνες, προκει-
μένου οι γιατροί να λάβουν οριστικές απο-
φάσεις για όλη τη μετέπειτα επαγγελματική 
τους πορεία.
Στην ίδια επιστολή ο ΙΣΑ, θέτει στον Υφυ-

πουργό Υγείας, το σοβαρό ζήτημα των 295 
επικουρικών ιατρών, οι οποίοι αμείβονται 
μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και των οποίων οι 
συμβάσεις έχουν διάρκεια έως τις 30.11.2019.
Ο ΙΣΑ διευκρινίζει ότι τάσσεται ενάντια στις 
απολύσεις ιατρών, καθώς πάγια θέση του εί-
ναι η μόνιμη κάλυψη των τεράστιων κενών 
που υφίστανται στα Δημόσια Νοσοκομεία, 
μέσω προκηρύξεων και προσλήψεων μόνι-
μου προσωπικού. «Όπως αντιλαμβάνεστε, 
πρέπει άμεσα να επιλυθεί το εν λόγω ζήτη-
μα προκειμένου να μπει ένα τέλος στο κα-
θεστώς ομηρίας μέσω των επικουρικών ια-
τρών», καταλήγει ο ΙΣΑ, στην επιστολή του.

Κοινό Δελτίο Τύπου για το Ασφαλιστικό
Με αφορμή το ασφαλιστικό των επιστημόνων 
και ελευθέρων επαγγελματιών, ιδίως μετά 
τις αποφάσεις του ΣτΕ για την αντισυνταγ-
ματικότητα του ν4387/2016 και ενόψει των 
επικείμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών της 
κυβέρνησης για τη ρύθμιση του ασφαλιστι-
κού καθεστώτος αυτής της κατηγορίας των 
ασφαλισμένων, συναντήθηκαν  στα γραφεία 
του ΤΕΕ ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δι-
κηγορικών Συλλόγων κ. Δημήτρης Βερβεσός, 
ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
κ. Γιώργος Πατούλης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
κ. Γιώργος Στασινός. Οι πρόεδροι των επιστη-
μονικών φορέων συμφώνησαν τα ακόλουθα 
με τα οποία συμφώνησε και ο Πρόεδρος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Κων-
σταντίνος Κόλλιας ο οποίος δεν μπόρεσε να 
συμμετάσχει στη σύσκεψη:
1. Ο Ν4387 και ο υπολογισμός ασφαλιστικής 
εισφοράς με βάση το εισόδημα λειτούργησε 

σε μια τελείως προβληματική για τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και επιστήμονες κατεύ-
θυνση, τόσο ως προς το ύψος των εισφορών 
και τη συνολική φορολογική και ασφαλιστική 
επιβάρυνση όσο και κατά τη διαδικασία εκκα-
θάρισης και καταβολής τους
2. Θεωρούν ότι η εισφορολόγηση δεν έχει κα-
μία σχέση με τη φορολόγηση και η λογική του 
ασφαλιστικού συστήματος πρέπει να είναι τε-
λείως διάφορη από το φορολογικό σύστημα
Το προτεινόμενο από την κυβέρνηση σύστη-
μα με ελάχιστη υποχρεωτική και λοιπές ασφα-
λιστικές κλάσεις, κινείται στο πλαίσιο σε ενός 
απλού, καθαρού και αναλογικού συστήματος 
εισφορών, αρκεί να λαμβάνει πρόνοιες ώστε 
να μην επέλθει καμία επιβάρυνση στους ήδη 
επιβαρυμένους ελεύθερους επαγγελματίες 
επιστήμονες οι οποίοι διαβιούν σε δύσκολες 
συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος, ιδίως 
στα χρόνια μετά την κρίση, ώστε να μην οδη-

γήσει ακόμη περισσότερους σε έξοδο από το 
επάγγελμα.
Επίσης επισήμαναν ότι πρέπει να υπάρξει 
πρόνοια για ευαίσθητες κατηγορίες ασφαλι-
σμένων όπως νέων ασφαλισμένων, μητρότη-
τας, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και σοβαρά 
προβλήματα υγείας καθώς και ενεργών ασφα-
λισμένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης και επιθυμούν να πα-
ραμείνουν ενεργοί.
Οι τέσσερεις Πρόεδροι συμφώνησαν να συ-
γκροτηθεί κοινή ομάδα εργασίας και να κλη-
θούν να συμμετέχουν και άλλοι φορείς επι-
στημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών που 
είχαν συμμετάσχει στο κοινό μέτωπο κατά της 
ασφαλιστικής αντιμεταρρύθμισης του 2016, 
ώστε να συγκροτηθούν κοινές προτάσεις 
στα σημεία συλλογικού ενδιαφέροντος και 
να προωθηθούν στην κυβέρνηση ενόψει της 
επικείμενης νομοθέτησης για το ασφαλιστικό.
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Με στόχο να δημιουργηθούν γέφυρες ανταλλαγής 
επιστημονικής γνώσης και συνεργασίας, ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης είχε σειρά επαφών με εκπροσώπους 
επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων της Κίνας, 
στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα

Με στόχο να δημιουργηθούν γέφυρες 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας, επιστημονικής 
γνώσης και συνεργασίας, με αναπτυξιακή 
προοπτική, ο πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφε-
ρειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης είχε 
σειρά επαφών με εκπροσώπους επιστη-
μονικών και επιχειρηματικών φορέων της 
Κίνας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη 
χώρα.

Ο κ. Πατούλης συμμετείχε στην επίσκεψη 
της Ελληνικής αποστολής υπό τον Πρωθυ-
πουργό κ. Κ. Μητσοτάκη και παρακολούθη-
σε τις εργασίες της διεθνούς έκθεσης China 
International Import expo 2019 που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Σαγκάη, στις 2- 5 Νοεμ-
βρίου, στην οποία η Ελλάδα ήταν μία από 
τις τιμώμενες χώρες. Στην επίσκεψη στους 
χώρους της έκθεσης συμμετείχαν επίσης ο 
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής Ι. Πλακιωτάκης, η υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού λ. Μενδώνη, ο υφυπουργός 
Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης, η πρέσβης 
της Κίνας στην Ελλάδα Τσιγιουέ Τσανγκ, ο 
Πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα λ. Ροκανάς 
και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Παράλληλα 
ο κ.Πατούλης, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 
της Ελληνικής αποστολής, υπό τον Πρωθυ-
πουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη επισκέφθη-
καν το πολιτιστικό κέντρο Hellas House, 
στη Σαγκάη.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ μίλησε για την ανάγκη 
να υπάρξει εξωστρέφεια και αναφέρθηκε 
στο Σύμφωνο Συνεργασίας που υπεγράφη 
πριν από μερικούς μήνες, με παράγοντες 
της Κινεζικής κυβέρνησης και της επιστη-
μονικής κοινότητας της χώρας και στις 
προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει εδώ και 
χρόνια ,για την ανάπτυξη γόνιμης συνεργα-

σίας με τις χώρες της Ασίας ,σε τομείς όπως 
ο τουρισμός υγείας, οι επιστήμες, η εκπαί-
δευση και ο πολιτισμός.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε εργαστεί 
μεθοδικά και καταφέραμε να δημιουργή-
σουμε ισχυρές βάσεις με την επιστημονική 
και επιχειρηματική κοινότητα της Κίνας. 
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, η διαδικασία 
ανταλλαγής εκπαιδευτικών προγραμμά-
των και τεχνογνωσίας της παραδοσιακής 
Κινέζικης ιατρικής ενώ πρόεδροι των Ια-
τρικών Συλλόγων της Κίνας συμμετείχαν 
στην συμβολική τελετή Ορκωμοσίας στον 
Όρκο του Ιπποκράτη, στο Ασκληπιείο της 
Κώ, τον περασμένο Ιούνιο. Παράλληλα 
έχουμε δημιουργήσει, το Ελληνοκινεζικό 
Δίκτυο Πόλεων Υγείας, Φιλοξενίας και Ευε-
ξίας. Πρόθεσή μας είναι να διευρύνουμε τη 
συνεργασία των Ελληνικών Περιφερειών 
με τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες Περι-
φέρειες της Κίνας, με στόχο τη δημιουρ-

γία υποδομών για να αυξήσουμε τις ροές 
Κινέζων που επισκέπτονται τη χώρα μας 
για ιατρικό τουρισμό. Επενδύουμε στον 
τουρισμό υγείας και προβάλλουμε τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας 
στον τομέα της φιλοξενίας και της ευζωίας. 
η προσπάθεια μας έχει ξεκινήσει εδώ και 
χρόνια και τώρα πλέον αποδίδει καρπούς 
προς όφελος του ιατρικού κόσμου και των 
πολιτών»
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Γ. Πατούλης: «Επιστημονικοί Φορείς, Εκπρόσωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Ιατρικής Κοινότητας συμμετέχουν στο ετήσιο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου Υγιών Πόλεων στην Αθήνα»
Παραχωρήθηκε σήμερα στον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών Συνέντευξη Τύπου από τον Πρόεδρο 
του ΕΔΔΥΠΠΥ & του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη, Πε-
ριφερειάρχη Αττικής, την Ελένη Γιαμαρέλλου, 
Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, λοιμωξιολόγος 
και Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χημειο-
θεραπείας, τον Αθανάσιο Σκουτέλη Καθηγητή 
και Συντονιστή Διευθυντή Ε΄ Παθολογικής Κλι-
νικής, νοσοκομείου Ευαγγελισμού και Μέλους 
της Ελληνικής Εταιρείας λοιμώξεων και την 
Κυριακή Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Πα-
θολογίας - λοιμώξεων ΕΚΠΑ και Γενική Γραμμα-
τέα της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας 
με αφορμή το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα «Κα-
νείς δε μένει πίσω». Πρόκειται για μια μεγάλη 
συνάντηση εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης από όλη τη χώρα, καθώς και εκπρο-
σώπων επιστημονικών φορέων. Το Συνέδριο 
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με σκοπό 
την παρουσίαση καλών πρακτικών από τους 
Δήμους-μέλη, απολογισμό των δράσεων με 
μετρήσιμα αποτελέσματα και ανταλλαγή από-
ψεων για περαιτέρω εξέλιξη. 
Το Δίκτυο Υγιών Πόλεων αποτελείται από 227 
Δήμους-μέλη μέχρι σήμερα, ενώ 100 από 
αυτούς έχουν δημιουργήσει Κέντρα Πρόλη-
ψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας). Τα ΚΕΠ Υγείας 
είναι δομές των Δήμων που σκοπό έχουν να 
συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών, με βάση τα πρωτόκολλα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε 8 νο-
σήματα που έχει αποδειχθεί ότι μέσω του προ-
συμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνουν της 
θεραπείας αυτών. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Εβδομάδας Ενημέρωσης για την Ορθολογική 
Χρήση των Αντιβιοτικών (18-24/11/2019), έγινε 

ειδική αναφορά στη σχετική Εκστρατεία Ευ-
αισθητοποίησης που υλοποιεί το Ελληνικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων για 6η συνεχόμενη χρονιά, 
με θέμα την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών και 
των Εμβολίων. Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & 
του ΙΣΑ, κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης 
Αττικής δήλωσε: «Στο	 επικείμενο	 Πανελλήνιο	
Συνέδριο	 του	 Ελληνικού	 Δικτύου	 Υγιών	 Πόλεων	
θα	τοποθετηθούν	εκπρόσωποι	από	σημαντικούς	
φορείς	για	τις	Πολιτικές	Πρόληψης	της	Δημόσιας	
Υγείας.	Μέχρι	 σήμερα	 έχουμε	 να	 παρουσιάσου-
με	 ένα	 σημαντικό	 έργο	 στην	 προαγωγή	 Υγείας.	
Η	 υλοποίηση	 μιας	 ολοκληρωμένης	 πολιτικής	 με	
στόχο	 τη	 πρωτογενή	 και	 δευτερογενή	 πρόληψη	
για	τη	θωράκιση	της	υγείας	των	πολιτών	αποτελεί	
μεγάλη	προτεραιότητα	 της	Περιφέρειας	Αττικής	
στο	πεδίο	 της	Δημόσιας	Υγείας.	Ως	προς	 τη	ση-
μασία	 των	 αντιβιοτικών	 για	 την	 υγεία	 μας,	 τονί-
ζουμε	ότι	η	άσκοπη	κατανάλωσή	τους,	όπως	για	
παράδειγμα	σε	περιπτώσεις	κοινών	κρυολογημά-
των,	τα	καθιστά	λιγότερο	αποτελεσματικά	καθώς	
μειώνεται	 η	 δραστικότητά	 τους».	 η κα. Ελένη 
Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, 
λοιμωξιολόγος και Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Χημειοθεραπείας ανέφερε μεταξύ 
άλλων: «Σε	 επανειλημμένες	 επίσημες	 μετρήσεις	
η	Ελλάδα	είναι	μεταξύ	των	χωρών	στην	Ευρώπη	
που	 καταναλώνουν	 τα	 περισσότερα	 αντιβιοτικά	
στην	κοινότητα	όπως	πχ	κεφαλοσπορίνες,	πενικι-
λίνες,	μακρολίδες	και	κινολόνες	σε	πολλαπλάσιες	
ποσότητες	 συγκριτικά	 με	 εκείνες	 των	 βόρειων	
ευρωπαϊκών	χωρών.	Δυστυχώς	όλοι	γνωρίζουμε	
ότι	ο	Έλληνας	ασθενής	προμηθεύεται	αντιβιοτικά	
από	το	φαρμακείο	χωρίς	 ιατρική	συνταγή	και	το	
σημαντικότερο	 για	 λοιμώξεις	 που	 δεν	 απαιτούν	
τη	 χορήγηση	 αντιβιοτικών	 όπως	 είναι	 η	 απλές	
καθημερινές	χειμωνιάτικες	ιώσεις	που	εκδηλώνο-

νται	με	βήχα	πονόλαιμο	και	συνάχι.	Οι	λόγοι	αυ-
τοί	οδήγησαν	το	Ελληνικό	Δίκτυο	Υγιών	Πόλεων	
Προαγωγής	Υγείας	την	Ελληνική	Εταιρεία	Χημει-
οθεραπείας,	 την	 Ελληνική	 Εταιρεία	 Λοιμώξεων,	
τον	 Ιατρικό	 Σύλλογο	 και	 την	 ΚΕΔΕ	 να	 ξεκινήσει	
μια	 μεγάλη	 Πανελλήνια	 εθελοντική	 εκστρατεία	
ενημέρωσης	του	κοινού	για	την	ορθή	χρήση	των	
αντιβιοτικών	 και	 τις	 συνέπειες	 της	 υπερκατανά-
λωσής	τους	όπως	είναι	η	ανάπτυξη	αντοχής	που	
τα	καταστρέφει	και	οι	ανεπιθύμητες	ενέργειες».
Ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Σκουτέλης, Συντο-
νιστής Διευθυντής Ε΄ Παθολογικής Κλινικής, 
νοσοκομείου Ευαγγελισμού και Μέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας λοιμώξεων δήλωσε:	 «Οι	
εμβολιασμοί	παιδιών	και	ενηλίκων	αποτελούν	τον	
πιο	αποτελεσματικό	και	ασφαλή	τρόπο	πρόληψης	
μεταδοτικών	νοσημάτων.	Δυστυχώς,	το	ποσοστό	
εμβολιαστικής	κάλυψης	των	ενηλίκων	στη	χώρα	
μας	 είναι	 ανησυχητικά	 χαμηλό.	 Στους	 ενήλικες	
άνω	 των	 60	 ετών	 οι	 συνιστώμενοι	 εμβολιασμοί	
είναι	έναντι	της	γρίπης,	του	πνευμονόκοκκου	και	
του	 έρπητα	 ζωστήρα.	 Ο	 αντιγριπικός	 εμβολια-
σμός	 ειναι	 εποχιακός	 (περί	 τα	 τέλη	 Οκτωβρίου)	
και	γίνεται	(1	δόση)	κάθε	χρόνο	στις	ομάδες	κιν-
δύνου	 (στις	 οποίες	 περιλαμβάνονται	 εκτός	 των	
άλλων	 οι	 έγκυες	 γυναίκες	 ανεξαρτήτως	 ηλικίας	
κύησης,	 επαγγελματίες	 υγείας,	 άτομα	 που	φρο-
ντίζουν	ηλικιωμένους,	κλπ).	Στη	χώρα	μας	το	75-
90%	των	ατόμων	που	παθαίνουν	ετησίως	από	τη	
γρίπη	είναι	ανεμβολίαστα,	που	σημαίνει	ότι	αρκε-
τοί	θάνατοι	θα	μπορούσαν	να	είχαν	αποφευχθεί	
με	 τον	 εμβολιασμό.	 Ευχάριστη	 και	 ελπιδοφόρα	
έκπληξη	 αποτελεί	 το	 γεγονός	 ότι	 την	 τρέχουσα	
περίοδο	υπάρχει	πολύ	αυξημένη	ζήτηση	αντιγρι-
πικών	 εμβολίων	 σε	 σύγκριση	 με	 προηγούμενες	
χρονιές	που	πιθανώς	 να	αντανακλά	 την	αλλαγή	
στάσης	του	πληθυσμού	έναντι	των	εμβολιασμών.

Επιστολή  του ΙΣΑ στους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας 
για τον άδικο καταλογισμό ποσού  850.000 ευρώ σε γιατρό του 
Νοσοκομείου Λάρισας για υπόθεση ιατρικής αμέλειας
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του 
στους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας κ.κ. 
Χ. Σταϊκούρα και Β.Κικίλια εκφράζει την έντο-
νη διαμαρτυρία του για τον καταλογισμό πο-
σού 850.000 ευρώ σε γιατρό του Νοσοκομεί-
ου λάρισας για υπόθεση ιατρικής αμέλειας. 
Πέραν του ότι τέτοιος καταλογισμός χωρεί, 
σύμφωνα με το νόμο, μόνο σε περίπτωση βα-
ριάς αμέλειας, ρύθμιση που βεβαίως δεν μπο-
ρεί να τροποποιηθεί με εγκύκλιο, ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών θεωρεί την ενέργεια αυτή, 
εφόσον πράγματι έχουν έτσι τα πράγματα, 

αδιανόητη, μοναδική και σίγουρα καταστρο-
φική για το ΕΣΥ και τους ασθενείς. Ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών τονίζει στην επιστολή του 
ότι είναι ευθέως αντίθετος σε τέτοιες ενέργει-
ες που στρέφονται κατά των ιατρών του ΕΣΥ, 
οι οποίοι ευρισκόμενοι στα όρια της αντοχής 
τους εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, της 
έλλειψης πιστοποιημένων δομών, διαδικασι-
ών και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, 
αλλά συχνά και της έλλειψης υποδομών και 
ιατρικών μηχανημάτων, πασχίζουν καθημερι-
νά για τους ασθενείς τους. Τέτοιες ενέργειες 

θα οδηγήσουν αφενός μεν ακόμη περισσότε-
ρους Έλληνες γιατρούς στο Εξωτερικό, όπου 
είναι ήδη πολλοί και περιζήτητοι, αφετέρου 
στην άσκηση αμυντικής ιατρικής σε βάρος 
των ασθενών και της εθνικής οικονομίας. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά οφείλονται 
σε εσφαλμένες επιλογές και πρακτικές προ-
κατόχων σας, αλλά παρακαλούμε για τις άμε-
σες εκ μέρους σας ενέργειες και την παροχή 
των αναγκαίων διευκρινίσεων προς πάσα 
κατεύθυνση και κυρίως προς τους γιατρούς 
του ΕΣΥ.
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Για την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την 
ΠΦΥ, και τους ιατρούς ενημέρωσε η Αντιπρόεδρος 
του ΕΟΠΥΥ κυρία Θεανώ Καρποδίνη που εκλήθη στη 
σημερινή Συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΣΑ

Γ. Πατούλης: «Ζητούμε ελεύθερη επιλογή 
γιατρού για όλους τους πολίτες στον τελευ-
ταίο άκρο της χώρας»
Τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για όλους 
τους πολίτες, με την αξιοποίηση του υψηλά 
εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού της 
χώρας, ζήτησε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΙΣΑ, από την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κυρία 
Θεανώ Καρποδίνη που εκλήθη να παραστεί 
στη σημερινή Συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΣΑ. Θέ-
ματα που ετέθησαν μεταξύ άλλων ήταν η κλή-
ση των ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ για παράτυπη 
συνταγογράφηση, οι συμβάσεις των οικογε-
νειακών και λοιπών ιατρών και το Clawback ερ-
γαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξε-
ων. Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και το ΔΣ του ΙΣΑ 
μίλησαν για την κατάρρευση της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, το τελευταίο χρόνο και 
ζήτησαν να στελεχωθεί άμεσα το σύστημα, με 
όσους γιατρούς το επιθυμούν με συμβάσεις 
που θα προσφέρουν αξιοπρεπείς επαγγελμα-
τικούς και οικονομικούς όρους. η Αντιπρόε-
δρος του ΕΟΠΥΥ, εξέφρασε την κατανόησή 
της, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλά-
δος των εργαστηριακών, Κλινικοεργαστηρια-
κών ιατρών και Πολυιατρείων και παρουσίασε 
τον τρόπο που θα γίνει η κατανομή των 120 
δόσεων του Clawback. Ειδικότερα ανέφερε 
ότι εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια από τις 
υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη 
τη μέση μηνιαία υποβολή των παρόχων και με 
ποσοστό παρακράτησης έως 15% της μέσης 
μηνιαίας υποβολής. Στόχος είναι να δοθεί η 
δυνατότητα να ενταχθούν όσοι περισσότεροι 
πάροχοι σε ευνοϊκότερο καθεστώς ρύθμισης 
των οφειλών τους, σε σχέση με την παλαιότε-
ρη ρύθμιση, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 
περιορισμών του ΕΟΠΥΥ. Ένα ακόμα σοβαρό 
θέμα που ετέθη στην κα Καρποδίνη ήταν οι 
εξοντωτικές ποινές που έχουν μπει τους τελευ-
ταίους μήνες στον ΕΟΠΥΥ, για θέματα συντα-
γογράφησης, σε γιατρούς κυρίως της Α’ ΥΠΕ. 
η κα Καρποδίνη δήλωσε ότι είναι αντιληπτές 
οι παθογένειες του άρθρου 92 του ν.4600/2019 
περί θέσπισης δεικτών συνταγογράφησης.Οι 
συγκεκριμένες διατάξεις, που ψηφίστηκαν από 

την προηγούμενη Κυβέρνηση, χρήζουν ανα-
μόρφωσης, τόσο ως προς τα κριτήρια υπέρβα-
σης ορίων συνταγογράφησης όσο και ως προς 
τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε ιατρούς 
που υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια. Ενόψει 
της αναμόρφωσης του συστήματος ελέγχου 
συνταγογράφησης, προτείνεται η θέσπιση 
κριτηρίων ελέγχου των πιθανών παραβάσεων 
των ιατρών στη βάση των επιστημονικών κρι-
τηρίων των ιατρικών πρωτοκόλλων, τα οποία 
και θα προσδιοριστούν από μικτή Επιτροπή 
αποτελούμενη από τον ΕΟΠΥΥ και τους Ιατρι-
κούς Συλλόγους. Όσον αφορά στη διαδικασία 
ελέγχου της συνταγογράφησης, προτείνεται 
η διενέργεια ελέγχου και επιβολής κυρώσε-
ων από ελεγκτικό όργανο του ΕΟΠΥΥ, που θα 
λειτουργεί κατά τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, 
με στόχο την ολοκλήρωση των ελέγχων εντός 
προδιαγεγραμμένου θεσμικού και χρονικού 
πλαισίου. Ειδικώς για τις κλήσεις ιατρών που 
εκκρεμούν από το 2017, και μέχρι την ψήφιση 
των σχετικών τροπολογιών για ένα συνεκτι-
κό σύστημα ελέγχου της συνταγογράφησης, 
ήδη έχει δοθεί η εντολή στα αρμόδια όργανα 
του ΕΟΠΥΥ να διεκπεραιωθούν ταχύτατα, με 
γνώμονα πάντα τις παραδεδεγμένες αρχές της 
ιατρικής και ελεγκτικής επιστήμης.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ.Γ. 
Πατούλης, τόνισε τα εξής: «Η	κατάρρευση	των	
Πρωτοβάθμιας	Φροντίδας	Υγείας	τον	τελευταίο	
χρόνο	 λόγω	 των	 αποτυχημένων	 πολιτικών	 που	
ακολουθήθηκαν	έχει	αφήσει	υγειονομικά	ακάλυ-
πτα	το	μεγαλύτερο	μέρος	του	ελληνικού	πληθυ-
σμού.	Την	 ίδια	ώρα	οι	 ιδιωτικοί	φορείς	της	ΠΦΥ	
κινδυνεύουν	με	λουκέτο	ενώ	υπάρχει	ο	κίνδυνος	
να	παραδοθεί	η	υγεία	του	πολίτη	σε	μεγάλα	επι-
χειρηματικά	συμφέροντα	που	θα	λειτουργήσουν	
ως	 μονοψώνιο.	 Πρέπει	 να	 γίνει	 κατανοητό	 ότι	
υγεία	χωρίς	γιατρούς	δεν	γίνεται	Θα	πρέπει	άμε-
σα	να	δρομολογηθεί	η	κάλυψη	των	μεγάλων	υγει-
ονομικών	αναγκών	του	συνόλου	του	πληθυσμού	

στην	 πρωτοβάθμια	 φροντίδα	 Υγείας	 μέσα	 από	
την	επαρκή	και	αποτελεσματική	αξιοποίηση	του	
υψηλά	 εξειδικευμένου	 ιατρικού	 δυναμικού	 που	
διαθέτει	η	χώρα	μας.	Στα	πλαίσια	αυτά	ζητούμε,	
όπως	 έχει	 ανακοινωθεί	 και	 από	 το	 Υπουργείο	
Υγείας,	την	προκήρυξη	των	800	νέων	συμβάσεων	
με	 ιατρούς	που	έχουν	λάβει	 την	 ειδικότητα	από	
το	2011	και	μετα,	για	να	πάψει	και	η	φυγή	νέων	
ιατρών	εκτός	Ελλάδος.	Παράλληλα	ζητούμε	την	
σταδιακή	 μείωση	 και	 κατάργηση	 του	 clawback	
μέσω	 της	αύξησης	 των	δαπανών	 για	 την	Υγεία,	
την	 προβλεπόμενη	 κατ’	 έτος	 αύξηση	 του	 ΑΕΠ,	
αλλά	και	άλλων	λύσεων	από	το	2019.»

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος του ΕΟ-
ΠΥΥ κυρία Θεανώ Καρποδίνη επεσήμανε τα 
εξής: Η	παρούσα	Διοίκηση	του	ΕΟΠΥΥ	σε	συνερ-
γασία	με	την	πολιτική	ηγεσία	του	Υπουργείου,	θα	
καταβάλει	κάθε	δυνατή	προσπάθεια	αφενός	για	
τη	 δικαιότερη	 κατανομή	 των	 ποσών	 στους	 πα-
ρόχους	υγείας	και	αφετέρου	για	την	αύξηση	των	
προτεινόμενων	 ορίων	 δαπανών,	 εφόσον	 αυτό	
καταστεί	εφικτό	από	τις	δημοσιονομικές	συνθή-
κες	 της	 χώρας.	 Προς	 την	 κατεύθυνση	 αυτή,	 θα	
μελετηθούν	και	άλλους	είδους	λύσεις,	σε	συνερ-
γασία	με	τον	ΙΣΑ	και	το	Συντονιστικό	όργανο,	για	
να	 υπάρξει	 σταδιακά	 ελάττωση	 και	 κατάργηση	
του	Clawback.
Επί του θέματος των συμβάσεων των ιατρών 
η κα Καρποδίνη δήλωσε ότι με βάση το ισχύ-
ον νομικό πλαίσιο, ήτοι τις διατάξεις του ν. 
4486/2017, και καθώς βρισκόμαστε στο μετα-
βατικό στάδιο προς ένα ισχυρό σύστημα ΠΦΥ, 
δρομολογείται άμεσα η σύναψη συμβάσεων 
με ιατρούς. η διαδικασία θα ολοκληρωθεί 
μέσω της εμπλοκής του ΠΙΣ και των οικείων 
κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, ο οποίος και 
θα διαμεσολαβήσει για την ανεύρεση των ια-
τρών ανά ειδικότητα και ανά περιοχή θέτοντας 
ως προτεραιότητα τη συνεργασία με νέους ια-
τρούς και την κάλυψη των «άγονων» περιοχών.
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Ενημερωτικό σημείωμα εκστρατείας για την ορθή χρήση αντιβιοτικών 
και εμβολίων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά
Από 18-24 Νοεμβρίου η χώρα μας συμμετέχει 
στην παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τα 
αντιβιοτικά.  η γνωστή υπερκατανάλωση των 
αντιβιοτικών σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαί-
τερα στη χώρα μας, έχει ως συνέπεια την υψη-
λή αντοχή των μικροβίων στα πολύτιμα αντι-
βιοτικά, όχι μόνο στα ελληνικά νοσοκομεία 
αλλά και στην κοινότητα. Σε επανειλημμένες 
επίσημες μετρήσεις η Ελλάδα είναι μεταξύ 
των χωρών στην Ευρώπη που καταναλώνουν 
τα περισσότερα αντιβιοτικά στην κοινότητα 
όπως πχ κεφαλοσπορίνες, πενικιλίνες, μακρο-
λίδες και κινολόνες σε πολλαπλάσιες ποσότη-
τες συγκριτικά με εκείνες των βόρειων ευρω-
παϊκών χωρών. Δυστυχώς όλοι γνωρίζουμε ότι 
ο Έλληνας ασθενής προμηθεύεται αντιβιοτικά 
από το φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή και 
το σημαντικότερο για λοιμώξεις που δεν απαι-
τούν τη χορήγηση αντιβιοτικών όπως είναι η 
απλές καθημερινές χειμωνιάτικες ιώσεις που 
εκδηλώνονται με βήχα πονόλαιμο και συνάχι. 
Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν το Ελληνικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων, την Ελληνική Εταιρεία Χημειο-
θεραπείας, την Ελληνική Εταιρεία λοιμώξεων,  
τον Ιατρικό Σύλλογο και την ΚΕΔΕ να ξεκινήσει 
μια μεγάλη Πανελλήνια εθελοντική εκστρα-
τεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή 
χρήση των αντιβιοτικών και τις συνέπειες της 
υπερκατανάλωσής τους όπως είναι η ανάπτυ-
ξη αντοχής που τα καταστρέφει και οι ανεπιθύ-
μητες ενέργειες. Οι στόχοι της κατατείνουν στο 

να διαλύσουν τους μύθους και να αναδείξουν 
τις αλήθειες σχετικά με τις συνέπειες από την 
άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών, τη διάκριση 
ανάμεσα σε ιογενείς και μικροβιακές λοιμώ-
ξεις, τη διασπορά των ανθεκτικών μικροβίων 
στο περιβάλλον, την αξία της πρόληψης των 
λοιμώξεων μέσω του εμβολιασμού και τελικά 
την επίγνωση ότι η υπερκατανάλωση, μπορεί 
να στερήσει από τον ασθενή τον πολυτιμότε-
ρο σύμμαχό του, το ίδιο το αντιβιοτικό. Από 
το 2014 έως σήμερα έχουν οργανωθεί 84 εκ-
δηλώσεις στο πανελλήνιο με τη συμμετοχή 
περισσότερων των 8000 πολιτών. Αυτή την 
περίοδο στόχος της Εκστρατείας, είναι η ενη-
μέρωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και προσχολικής ηλικίας, στην 
ΟΡΘη ΧΡηΣη ΤωΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚωΝ και τη Ση-
ΜΑΣΙΑ ΤωΝ ΕΜΒΟλΙωΝ, με σκοπό να εφαρμό-
σουν στις τάξεις τους πρόγραμμα ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των παιδιών ώστε μελ-
λοντικά να εξασθενήσει το αντι-εμβολιαστικό 
κίνημα καθώς και το φαινόμενο της υπερκατα-
νάλωσης αντιβιοτικών, με ό,τι επικίνδυνο για 
την υγεία συνεπάγεται.  Στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έναν οδη-
γό εργασίας για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το 
Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης: e-bug» ενώ 
έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν με βι-
ωματικό τρόπο, ώστε να μπορούν να μεταφέ-
ρουν την πληροφορία στους μαθητές τους με 
στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στη χρήση των 

αντιβιοτικών. Επιπλέον δίδεται σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς από 1 αντίτυπο του παιδικού 
βιβλίου «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» και 
ένα ενημερωτικό έντυπο που διατίθεται από 
τον ΕΟΦ για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών.  
Για το σκοπό αυτής της εκστρατείας έχει δημι-
ουργηθεί κατάλληλο βιβλίο που απευθύνεται 
στους παιδικούς αναγνώστες με τίτλο  «Ποιος 
παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» από την αναγνω-
ρισμένη συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας Ιω-
άννα Μπουλντούμη. Το βιβλίο έχει λάβει την 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων Φ14/226374/ΕΚ/1670/Δ1 για τη 
διανομή του στα δημοτικά σχολεία της χώρας 
μέσω των Δήμων-μελών του Δικτύου, η οποία 
και έχει ήδη ξεκινήσει με πολλά από αυτά τα 
βιβλία να βρίσκονται ήδη στις βιβλιοθήκες των 
σχολείων. Σας εσωκλείουμε αντίτυπο έκδοσης 
του παιδικού βιβλίου «Ποιος παγίδεψε την 
Πένυ Κιλλίνη», για το οποίο, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι σχεδιάζεται η μεταφορά 
του σε θεατρική παράσταση με τον ομώνυμο 
τίτλο. Ευελπιστούμε ότι η επικοινωνία, μέσω 
της θεατρικής πράξης, σε γονείς και παιδιά, θα 
ενισχύσει τον στόχο για την αναστροφή της 
νοοτροπίας και τη μείωση της υπερκατανάλω-
σης των αντιβιοτικών. Επιπλέον με την αρωγή 
της Περιφέρειας Αττικής, προγραμματίζονται 
εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς των μαθητών.  Και  έπεται συνέχεια στις 
προσπάθειες μας.

Ο ΙΣΑ ζητά τις άμεσες ενέργειες του 
Υπουργείου Υγείας, ώστε να αποφευχθεί 
το κλείσιμο του τμήματος ΩΡΛ του 
Νοσοκομείου Παίδων – Πεντέλης
Γ. Πατούλης: «Εκφράζουμε την έντονη ανη-
συχία μας και ζητούμε να αποκατασταθεί το 
πρόβλημα που δυσχεραίνει τη λειτουργία 
του νοσοκομείου»
Παρέμβαση έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
με στόχο να αποφευχθεί το κλείσιμο του τμή-
ματος ωΡλ του Νοσοκομείου Παίδων – Πεντέ-
λης.  Ειδικότερα, σε επιστολή που έστειλε στον 
Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια επισημαίνει ότι 
έχει ανακύψει σοβαρό ζήτημα, με την λειτουρ-

γία του ωΡλ τμήματος του Νοσοκομείου Παί-
δων- Πεντέλης, το οποίο επί σειρά ετών παρέχει 
ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες, στηρίζοντας την 
λειτουργία του νοσοκομείου. η συγκεκριμένη 
κλινική και γενικά όλο το νοσοκομείο εξυπηρετεί 
την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων 
αλλά επίσης τόσο την Ανατολική περιφέρεια 
του Ν. Αττικής (Μαραθώνα, Σπάτα, Μεσόγεια), 
όσο και τη Βόρεια Περιφέρεια (Θήβα, ωρωπός, 
Χαλκίδα) και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε 

δημόσιο νοσοκομείο σε κοντινή ή εύκολα προ-
σβάσιμη περιοχή.  Στην επιστολή του ΙΣΑ, τονίζε-
ται μεταξύ άλλων ότι είναι ιατρικώς εσφαλμένη 
η λειτουργία ενός νοσοκομείου που εφημερεύει 
ως Νοσοκομείο πόλεως, με ασθενείς μικρά παι-
διά, εάν δεν διαθέτει τμήμα ωΡλ.  Σχολιάζοντας 
το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνι-
σε τα εξής:	«Ο	ΙΣΑ	για	άλλη	μια	φορά	παρεμβαίνει	
για	το	σοβαρό	ζήτημα	που	έχει	προκύψει	με	το	νο-
σοκομείο	Παίδων	–	Πεντέλης	και	 ζητά	 την	άμεση	
στελέχωση	της	ΩΡΛ	κλινικής,	η	οποία	είναι	απολύ-
τως	 	 απαραίτητη	 για	 την	 ασφαλή	 λειτουργία	 του	
νοσοκομείου.Kατανοούμε	ότι	η	νέα	πολιτική	ηγεσία	
παρέλαβε	ένα	διαλυμένο	σύστημα	Υγείας	ωστόσο	
ζητούμε	 να	 δοθεί	 προτεραιότητα	 στη	 στελέχωση	
των	 Δομών	 που	 παρουσιάζουν	 τα	 σοβαρότερα	
προβλήματα.»

Συνάντηση Ι.Σ.Α. με Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων αναφορικά με 
προγράμματα ΕΣΠΑ για τους ιατρούς
Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, κ. Δημήτρη Σκάλκο, καθώς 
και με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομε-
ακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και 
ΤΣ κ. Νίκη Δανδόλου, πραγματοποίησε σήμερα 
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για να συζητήσει 
για την δυνατότητα στήριξης των νέων ιατρών 

και ιατρικών εταιρειών. Τον Πρόεδρο του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γεώργιου Πατούλη, 
εκπροσώπησε στην σημερινή συνάντηση ο Α’ 
Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Φώτιος Πατσουρά-
κος, παρευρέθηκαν δε η Νομική Σύμβουλος του 
Ι.Σ.Α., κ. Δήμητρα Κονιδάρη και ο Φοροτεχνικός 
Σύμβουλος, κ. Θοδωρής Μπαρμπούρης. Ο ΙΣΑ 
κατέθεσε πρόταση αναφορικά με την ενίσχυ-

ση των ιατρών και των ιατρικών εταιρειών που 
πρόκειται να ξεκινήσουν την λειτουργία ενός 
νέου ιατρείου, τονίζοντας την αναγκαιότητα 
στήριξης τους. η συνάντηση πραγματοποιήθη-
κε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και με το νέο 
έτος θα πραγματοποιηθεί εκ νέου, προκειμένου 
υπάρξουν περεταίρω διευκρινήσεις για την υλο-
ποίηση της πρότασης του ΙΣΑ.
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Η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε 
νοσοκομεία της Αττικής ήταν το θέμα της συνάντησης του 
Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη, με τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια.

Γ. Πατούλης: «Σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Υγείας, θα εκπονήσουμε προγράμμα-
τα με πόρους του ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση 
των νοσοκομειακών δομών και την πρό-
ληψη υγείας»
Ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία 
εγκατάστασης ιατρικών μηχανημάτων σε 
νοσοκομεία της Αττικής, βάση της προγραμ-
ματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί από 
την Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού πε-
ρίπου 23 εκ. ευρώ αλλά και τα προγράμματα 
που θα δρομολογήσει η Περιφέρεια για την 
ενίσχυση των νοσοκομείων και τη θωράκιση 
της πρόληψης υγείας με πόρους του ΕΣΠΑ, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης 
του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλη, με τον 
Υπουργό  Υγείας κ. Β. Κικίλια. Ειδικότερα, ο κ. 
Πατούλης ενημέρωσε τον Υπουργό πως ενώ 
η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να προχω-
ρήσει στην παράδοση και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού, στα περισσότερα νοσοκομεία, 
δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαδικασί-
ες διαμόρφωσης των σχετικών χώρων που 
θα υποδεχθούν τα μηχανήματα. Όπως επι-
σήμανε κατά τη συζήτηση ο κ. Πατούλης, η 
προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
όχι μόνο δεν χρηματοδότησε την προμή-
θεια ιατρικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία 
αλλά δεν προϋπολόγισε κονδύλια τόσο για 
τη διαμόρφωση υποδομών υποδοχής των 
μηχανημάτων, όσο και για την πρόσληψη του 

απαιτούμενου προσωπικού. «Τα	 κονδύλια	 για	
τον	 εξοπλισμό	 των	νοσοκομείων	θα	 έπρεπε	να	
δοθούν	 από	 την	 προηγούμενη	 ηγεσία	 του	 υπ.	
Υγείας,	 μέσω	 ΈΣΠΑ	 και	 όχι	 από	 ίδιους	 πόρους	
της	 Περιφέρειας.	 Δεν	 ήταν	 αρμοδιότητα	 της	
διαχειριστικής	 αρχής	 της	Περιφέρειας	Αττικής,	
να	 προχωρήσει	 σε	 αυτή	 τη	 διαδικασία,	 αλλά	
αρμοδιότητα	 της	 διαχειριστικής	 αρχής	 του	 υπ.	
Υγείας.	 Τα	 23	 εκ.	 της	 σύμβασης	 που	 έδωσε	 η	
Περιφέρεια,	 θα	 έπρεπε	 να	πάνε	στους	Δήμους	
για	έργα	υπέρ	των	πολιτών	και	όχι	να	καλύψουν	
την	 αδυναμία	 και	 αδιαφορία	 της	 προηγούμε-
νης	 ηγεσίας	 του	 υπ.	 Υγείας	 να	 επανδρώσει	 τα	
νοσοκομεία	 της	 Αττικής» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ. Ο κ. Πατούλης 
ανέφερε επίσης στον Υπουργό Υγείας, πως η 
Περιφέρεια αφού ενημερωθεί από το υπουρ-
γείο Υγείας για τις ανάγκες που υπάρχουν θα 
δρομολογήσει, την ενίσχυση 
των νοσοκομείων της Αττι-
κής, σε επίπεδο υποδομών, 
από πόρους του ΕΣΠΑ. Επι-
πρόσθετα, συζήτησε με τον κ. 
Κικίλια για την εκπόνηση προ-
γραμμάτων θωράκισης και 
Πρόληψης Υγείας, τα οποία 
θα ανακοινωθούν εν καιρώ.  
Σε ότι αφορά το ζήτημα της 
έγκαιρης εγκατάστασης του 
εξοπλισμού στα νοσοκομεία, 
με δεδομένο τα ασφυκτικά 

χρονοδιαγράμματα, συμφωνήθηκε κατά τη 
συζήτηση, να αναζητηθούν από κοινού λύ-
σεις, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασι-
ών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας 
αναγνώρισε την κρισιμότητα του ζητήματος 
και υπογράμμισε πως σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια θα αναζητηθούν λύσεις, για την 
έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.  «Στό-
χος	 μας	 είναι	 να	 κινηθούμε	 με	 ταχύτητα	 και	
αποτελεσματικότητα	προκειμένου	όσο	πιο	άμε-
σα	 γίνεται	 να	 ολοκληρωθεί	 η	 διαδικασία	 προς	
όφελος	των	πολιτών	και	 της	δημόσιας	υγείας»,	
τόνισε	ο	κ.	Πατούλης	και	πρόσθεσε:	«Η	ενίσχυ-
ση	των	νοσοκομείων	σε	επίπεδο	υποδομών	και	
οι	πολιτικές	προς	την	κατεύθυνση	της	ενίσχυσης	
της	 πρόληψης	 υγείας	 είναι	 προτεραιότητά	μας	
και	 σ΄	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 θα	 αναλάβουμε	 συγκε-
κριμένες	πρωτοβουλίες».
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«Συνταγογράφηση σκευασμάτων για την αγχόλυση και αναλγησία 
κατά τη διενέργεια ενδοσκοπήσεων από ιατρούς γαστρεντερολόγους»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με τη διάταξη του 
άρθρου 90 παρ. 1 του Ν. 4600/2019 ορίστη-
κε ότι «αν η συνταγή αφορά στη χορήγηση 
ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περι-
έχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους 
πίνακες Α’ - Δ’ του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006 
(Α’ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του Π.Δ. 
148/2007 (Α’ 191), η συνταγή καταχωρίζε-
ται ηλεκτρονικά και φέρει ειδική σήμανση 
με αναγραφή της φράσης «ΕΙΔΙΚη ΣΥΝΤΑΓη 
ΝΑΡΚωΤΙΚωΝ». Ακολούθως με την παρ. 5 του 
ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι επιτρέπεται η συ-
νταγογράφηση οπιοειδών, όπως μεταξύ άλ-
λων η φαιντανύλη και η πεθιδίνη, μόνο από 
ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας και σε 
περιπτώσεις νεοπλασματικής ασθένειας και 
από ιατρούς ειδικότητας παθολογίας  ογκολο-
γίας. Επίσης στο άρθρο 90 παράγραφος 5 εδά-
φιο ζ ορίζεται ότι ««η χορήγηση ισχυρών οπιο-
ειδών υποδόρια, ενδοφλέβια, υπαραχνοειδώς 
η με την επισκληρίδια οδό επιτρέπεται μόνο 
από ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας». η 
εφαρμογή των ως άνω διατάξεων σήμανε την 
αδυναμία εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών 
Γαστρεντερολόγων, οι οποίοι μέχρι τη δημοσί-
ευση του ως άνω νόμου συνταγογραφούσαν 
σκευάσματα για την επίτευξη αγχόλυσης και 
συνειδητής καταστολής και αναλγησίας για 
χρήση κατά την ενδοσκόπηση. Συγκεκριμέ-
να, τα φαρμακεία άμα τη δημοσίευση του N. 
4600/2019 αρνούνται να εκτελέσουν συντα-
γές Γαστρεντερολόγων για σκευάσματα φαι-
ντανύλης, πεθιδίνης, και μιδαζολάμης (ενδει-
κτικά αναφερόμενα ως τα κύρια σκευάσματα 
που συνταγογραφούν Γαστρεντερολόγοι). Τα 
φάρμακα αυτά χορηγούνται μόνα ή σε συνδυ-
ασμό για την επίτευξη ήπιας και μέτριας κα-
ταστολής στην ενδοσκόπηση, πρακτική που 

εφαρμόζεται διεθνώς, γιατί έχει μεγάλα πλεο-
νεκτήματα τόσο για τον εξεταζόμενο όσο και 
για τον ενδοσκόπο (καλύτερη ανοχή της εξέ-
τασης, αναλγησία, βελτίωση της διαγνωστι-
κής ικανότητος). Οι συνέπειες της εφαρμογής 
της νέας νομοθεσίας είναι ιδιαίτερα δυσμε-
νείς, σύμφωνα με όσα έχουμε πληροφορηθεί 
τόσο από το σώμα των ιατρών γαστρεντερο-
λόγων όσο και από ενώσεις ασθενών με τις 
οποίες έχουμε συνεργασία και επικοινωνία. 
Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος αριθμός των 
ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. (ιδιωτικά ιατρεία και 
ιδιωτικά πολυιατρεία) που διενεργούσε μέχρι 
σήμερα τεράστιο αριθμό προληπτικών αλλά 
και θεραπευτικών ενδοσκοπήσεων, έχει σο-
βαρά προβλήματα και αδυνατεί ουσιαστικά 
να λειτουργήσει. Το γεγονός αυτό έχει οδηγή-
σει σε αύξηση του φόρτου στα ενδοσκοπικά 
τμήματα των Νοσοκομείων με αποτέλεσμα 
την επιμήκυνση στις λίστες αναμονής. Επί-
σης, ιδιαίτερα τονίζουμε ότι κατά την άποψη 
μας, σε περίπτωση που δεν τροποποιηθεί 
σύντομα η ανωτέρω διάταξη του νόμου θα 
προκύψει τεράστια επιβάρυνση των Αναισθη-
σιολογικών τμημάτων των Νοσοκομείων και 
μάλιστα σε μια περίοδο που οι ελλείψεις στο 
συγκεκριμένο τομέα τόσο στο κέντρο όσο 
και στην επαρχία έχουν οδηγήσει σε κινητο-
ποιήσεις των Αναισθησιολόγων και αναβολή 
τακτικών χειρουργείων. Τέλος σημαντική θα 
είναι και η οικονομική επιβάρυνση τόσο των 
ασθενών όσο και του Συστήματος Υγείας. 
Εξάλλου, τεράστιο πρόβλημα έχει δημιουρ-
γηθεί και για τους ιδιώτες Γαστρεντερολό-
γους οι οποίοι κατ’ ουσίαν παρεμποδίζονται 
στην άσκηση του επαγγέλματος τους, καθώς 
αδυνατούν να διενεργήσουν στα ιατρεία τους 
βασική ιατρική πράξη της ειδικότητας τους, 

για την οποία έχουν εκπαιδευτεί και ευόρκως 
εκτελούσαν μέχρι πρόσφατα. Σημειωτέον ότι 
στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων στην 
γαστρεντερολογία ιατρών ήδη εμπεριέχεται 
η διαδικασία χορήγησης αναλγησίας — συνει-
δητής καταστολής, ως άλλωστε προβλέπεται 
απότις διεθνείς προδιαγραφές κανόνες εκπαί-
δευσης στην ειδικότητα της γαστρεντερολο-
γίας. Επισημαίνουμε τέλος ότι η χρήση των 
ανωτέρω φαρμάκων συστήνεται από όλες τις 
Επιστημονικές Ενδοσκοπικές Εταιρείες σε Ευ-
ρώπη και ηΠΑ, στις οποίες συμμετέχει και η 
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, καθώς 
η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αυτής 
της πρακτικής έχει αναδειχθεί σε πολλές καλά 
σχεδιασμένες μελέτες. Σαν αποτέλεσμα οι με-
γάλες διεθνείς εταιρείες έχουν διατυπώσει κα-
τευθυντήριες οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες 
οι διαγνωστικές ενδοσκοπήσεις, διενεργού-
νται με ήπια — μέτρια καταστολή με τη χρή-
ση φαρμάκων καταστολής η / και αναλγησίας 
από έμπειρους κατάλληλα εκπαιδευμένους 
ενδοσκόπους και νοσηλευτικό προσωπικό 
των Ενδοσκοπικών Μονάδων. Κατόπιν των 
ανωτέρω, κρίνουμε αναγκαία την άμεση — 
επείγουσα παρέμβαση σας για την αναστολή 
της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 90 
του Ν. 4600/2019, κατά το μέρος που αφορά 
στη δυνατότητα συνταγογράφησης, και χρή-
σης των ως άνω φαρμάκων καταστολής και 
αναλγησίας καθώς και των αντιδότων τους 
από Ιατρούς Γαστρεντερολόγους για χρήση 
κατά τις ενδοσκοπικές πράξεις, σύμφωνα με 
τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και της 
ορθής πρακτικής, και έως την οριστική επίλυ-
ση του ανωτέρω ζητήματος με την αναγκαία 
τροποποίηση της ως άνω νομοθετικής διάτα-
ξης.

Παρέμβαση του ΙΣΑ, για τον συμψηφισμό του clawbac, 
με επενδύσεις για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των Φορέων ΠΦΥ
Επιστολή με θέμα το συμψηφισμό του clawbac, 
με επενδύσεις για την αναβάθμιση του εξοπλι-
σμού των Φορέων ΠΦΥ, απέστειλε ο ΙΣΑ στους 
συναρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων και Υγείας κ.κ. Α. Γεωργιάδη και Β.Κικίλια. η 
επιστολή αναφέρεται σε δημοσιεύματα σύμφω-
να με τα οποία, το επόμενο δεκαήμερο αναμένε-

ται να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που 
αφορά στον συμψηφισμό του clawback με επεν-
δύσεις που πραγματοποιούν οι φαρμακευτικές 
εταιρείες στους τομείς της παραγωγής, της έρευ-
νας και ανάπτυξης, αλλά και της διενέργειας κλι-
νικών μελετών.  Ο ΙΣΑ επισημαίνει στην επιστο-
λή του ότι «τηρώντας ίσο μέτρο και όσον αφορά 

στους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ που υφίστανται 
επίσης clawback, θα πρέπει στην ίδια ή σε άλλη 
ΚΥΑ να προβλεφθεί συμψηφισμός του clawback, 
με επενδύσεις για την αναβάθμιση του εξοπλι-
σμού τους. Αυτό θα αποτελέσει σοβαρό κίνητρο 
και θα επιτρέψει την αναβάθμιση των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Επιστολή του ΙΣΑ, 
στο ΤΑΠΤΠΓΑΕ 
για το κρίσιμο θέμα 
της καταβολής των 
ληξιπρόθεσμων

Επιστολή απέστειλε ο ΙΣΑ στο ΤΑΠΤΠΓΑΕ, 
σχετικά με το κρίσιμο θέμα της καταβολής 
των ληξιπρόθεσμων. Ειδικότερα, στην επι-
στολή του ΙΣΑ, αναφέρεται ότι πληθαίνουν 
τις τελευταίες ημέρες οι καταγγελίες ιατρών 
που καλούνται να προσκομίσουν φορολο-
γικά παραστατικά με ηλεκτρονικό μήνυμα, 
ωστόσο ο φορέας αρνείται οποιαδήποτε 
δυνατότητα να προβεί στην καταβολή λη-
ξιπρόθεσμων που εκκρεμούν ήδη από το 
2011, με την αιτιολογία ότι δεν έχει λάβει τα 

σχετικά κονδύλια. «Αυτή	 η	 ομιχλώδης	 κατά-
σταση	και	στάση	εκ	μέρους	σας	αναμφισβήτη-
τα	δεν	συνιστά	χρηστή	διοίκηση,	πολλώ	μάλλον	
προς	 τους	 ιατρούς	 μέλη	 μας	 που	 τόσα	 χρόνια	
στήριξαν	και	στηρίζουν	το	σύστημα	κοινωνικής	
ασφάλισης»,	 επισημαίνει	 ο	 ΙΣΑ	 και	 προσθέτει	 :	
«Παρακαλούμε	 για	 την	 ενημέρωσή	 μας,	 προ-
κειμένου	με	τη	σειρά	μας	να	ενημερώσουμε	τα	
μέλη	μας	και	τις	άμεσες	ενέργειές	σας	ώστε	αυτή	
η	πολυετής	οικονομική	σε	βάρος	των	ιατρών	με-
λών	μας	εκκρεμότητα	επιτέλους	να	λήξει».
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Στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του 
Καπνίσματος από τον υπ. Υγείας Β. Κικίλια παρουσία 
του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στο Ίδρυμα Νιάρχος, 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
Γ. Πατούλης: « Αντίπαλος δεν είναι οι κα-
πνιστές αλλά ο καπνός που στερεί το δι-
καίωμα των πολιτών να ζουν σε ένα υγιές 
περιβάλλον»

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης παραβρέθηκε σήμερα 
στην εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης κατά του Καπνίσματος 
από τον υπ. Υγείας Β. Κικίλια, παρουσία του 
Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα 
Νιάρχος.  Στην εκδήλωση παρόντες ήταν 
ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων για τον έλεγχο του καπνίσματος, 
πνευμονολόγος Π. Μπεχράκης, μέλη της κυ-
βέρνησης και πλήθος κόσμου.  Με αφορμή 
την παρουσίαση του νέου αντικαπνιστικού 
νόμου και την ενημερωτική καμπάνια από 
την πολιτική ηγεσία του υπ. Υγείας, ο Πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης σε δηλώσεις του 
τόνισε τα εξής: «Το	Εθνικό	Σχέδιο	Δράσης	κατά	
του	Καπνίσματος	που	παρουσίασαν	ο	υπ.	Υγεί-
ας	κ.	Βασίλης	Κικίλιας	και	ο	Πρωθυπουργός	κ.	
Κυριάκος	 Μητσοτάκης	 είναι	 προς	 την	 σωστή	
κατεύθυνση	 και	 αποδεικνύει	 τη	 βούληση	 της	
κυβέρνησης	να	προστατέψει	με	συγκεκριμένα	
μέτρα	 την	 υγεία	 των	 πολιτών.	 Αντίπαλος	 μας	
δεν	 είναι	ο	καπνιστής,	αλλά	ο	καπνός	ο	οποί-
ος	αποδεδειγμένα	προκαλεί	σοβαρά	προβλή-
ματα	 στην	 υγεία	 των	 πολιτών.	 Είναι	 δικαίωμα	
των	 καπνιστών	 να	 συνεχίσουν	 να	 έχουν	 αυτή	
τη	 βλαβερή	 συνήθεια	 εφόσον	 το	 επιθυμούν,	
ωστόσο	η	 κυβέρνηση	οφείλει	 να	διασφαλίσει	
και	τα	δικαιώματα	όλων	των	πολιτών	οι	οποίοι	
δεν	 επιθυμούν	 να	 είναι	 παθητικοί	 καπνιστές	
και	θέλουν	να	ζουν,	να	εργάζονται	και	να	δια-
σκεδάζουν	 σε	 ένα	 υγιές	 περιβάλλον.	 Σε	 αυτό	
το	ζήτημα	η	χώρα	μας	για	πολλά	χρόνια	είναι	
ουραγός,	 όταν	ακόμα	 και	 σε	 χώρες	 εκτός	 Ευ-
ρωπαϊκής	 Ένωσης,	 ο	 αντικαπνιστικός	 νόμος	
εφαρμόζεται	με	μεγάλη	αυστηρότητα.	Ήρθε	η	
ώρα	να	γίνει	και	η	Ελλάδα	μία	χώρα	όπου	οι	νό-
μοι	θα	εφαρμόζονται	και	η	υγεία	των	πολιτών	
ως	ύψιστη	προτεραιότητα,		θα	προστατεύεται,	
με	κάθε	τρόπο».
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Η Ομάδα Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ αναχώρησε για τις πληγείσες 
από το σεισμό περιοχές της Αλβανίας
Αναχώρησε η αποστολή του ΙΣΑ για την 
υγειονομική υποστήριξη των περιοχών της 
Αλβανίας που επλήγησαν από το φονικό 
σεισμό. Το κλιμάκιο αποτελούν τέσσερις 
γιατροί - τρείς εκ των οποίων είναι χειρουρ-
γικών ειδικοτήτων. Μαζί τους μεταφέρουν 
υγειονομικό υλικό και φάρμακα που συγκε-
ντρώθηκαν από το Ιατρείο Κοινωνικής Απο-
στολής του ΙΣΑ και του Φιλανθρωπικού Ορ-
γανισμού ΑΠΟΣΤΟλη, της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Όλοι 

Μαζί Μπορούμε» του ραδιοτηλεοπτικού 
Σταθμού ΣΚΑΪ. Το κλιμάκιο θα μεταβεί στα 
Τίρανα, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, 
για να συνδράμει στη χειρουργική αποκα-
τάσταση των τραυματιών. Σχολιάζοντας το 
θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ.Πατούλης, δήλωσε τα εξής: 
«Εκφράζουμε	 τη	 συμπαράστασή	 μας	 και	 ευ-
χόμαστε	 καλή	 δύναμη	 στους	 πολίτες	 της	 Αλ-
βανίας.	 Ο	 ΙΣΑ	 ενώνει	 τις	 δυνάμεις	 του,	 με	 τις	
υγειονομικές	 αρχές	 της	 περιοχής	 για	 την	 πε-

ρίθαλψη	 των	 τραυματιών	 και	 τη	 στήριξη	 των	
υγειονομικών	 δομών	 της	 γείτονος	 χώρας.	 Η	
Ομάδα	Άμεσης	Δράσης	του	ΙΣΑ	είναι	πρόθυμη	
να	προσφέρει	 τις	υπηρεσίες	 της	για	να	στηρί-
ξει	 τους	 συνανθρώπους	 μας	 σε	 όποιο	 μέρος	
του	κόσμου	έχουν	ανάγκη	τη	βοήθειά	μας».	Το 
κλιμάκιο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη 
της Ομάδας Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ: Πανα-
γιώτης Μπουρλίδης, Ανδρέας Ευσταθίου, Φι-
λίππια Νικολάου, Γιώργος Ντούλας

Επανεξετάζεται η αντισυνταγματική ρύθμιση με την οποία 
αίρεται το τεκμήριο της αθωότητας για τους γιατρούς, μετά τις 
παρεμβάσεις του ΙΣΑ
Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίηση του καθώς 
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, 
μετά τις παρεμβάσεις του Συλλόγου, πρόκει-
ται να επανεξετάσει την αντισυνταγματική 
ρύθμιση, με την οποία αίρεται το τεκμήριο 
της αθωότητας για τους γιατρούς.
Ο ΙΣΑ στις 20-8-19,απέστειλε επιστολή 
στον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, με 
την οποία ζητούσε την ακύρωση της απα-
ράδεκτης απόφασης της προηγούμενης 
πολιτικής ηγεσίας, με την οποία αίρεται το 
τεκμήριο αθωότητας για τους ιατρούς της 

χώρας καθώς οι ιατροί υπόκεινται σε ανα-
στολή άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, με 
μοναδική προϋπόθεση την άσκηση ποινι-
κής δίωξης. Μάλιστα ο Προέδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης είχε θέσει το σοβαρό αυτό θέμα 
στις συναντήσεις που έγιναν με την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα ο 
ΙΣΑ είχε κάνει μαζί με άλλους Ιατρικούς Συλ-
λόγους της χώρας, προσφυγή στο ΣτΕ, κατά 
της απαράδεκτης αυτής Υπουργική Απόφα-
σης καθώς η εν λόγω διάταξη είναι αντίθετη 
στο τεκμήριο της αθωότητας, και στις αρχές 

τις ισότητας, της επαγγελματικής ελευθε-
ρίας, της αναλογικότητας και της δικαιολο-
γημένης εμπιστοσύνης. Μετά από αυτές τις 
παρεμβάσεις, το Ελληνικό Δημόσιο ζήτησε 
χθες την αναβολή της συζήτησης στο ΣτΕ 
προβάλλοντας την αιτιολογία, ότι το Υπουρ-
γείο Υγείας προτίθεται να μελετήσει την πι-
θανότητα αλλαγής της διάταξης και να προ-
βεί σε έκδοση νεότερου νομοθετήματος.
Κατόπιν του αιτήματος αναβολής, το οποίο 
και έγινε αποδεκτό, η συζήτηση της υπόθε-
σης ορίστηκε εκ νέου για την 7-2-2020.

Ο ΙΣΑ συμμετείχε σε ημερίδα για την επιδημία του HIV που 
διοργάνωσε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Βουλής των Ελλήνων
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συμμετείχε στην 
ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα την «Εθνική 
Στρατηγική για την επιδημία του HIV» που 
διοργάνωσε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, με τη 
συμμετοχή του Υπουργού Υγείας κ.Β.Κικίλια 
και επιφανών επιστημόνων που τοποθετήθη-
καν για το σημαντικό αυτό θέμα.
Τον πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Γ.Πατούλη εκπροσώ-
πησε ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Φ.Πατσουράκος 
που μίλησε για τη συμβολή του ιατρικού κό-

σμου στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόλη-
ψη της νόσου καθώς και στην καταπολέμηση 
του στίγματος. Παράλληλα ο Α’ Αντιπρόεδρος 
του ΙΣΑ, διαβίβασε το αίτημα του Προέδρου 
Γ.Πατούλη, να γίνει δεκτή από την Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, η Ομάδα 
Εργασίας του ΙΣΑ με τους Συλλόγους Αθηνών, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι 
του κοινοβουλίου, για τα σοβαρά θέματα που 
επεξεργάζεται. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και 
πρόκειται να ορισθεί η συνάντηση, το επόμε-

νο χρονικό διάστημα. Σχολιάζοντας το θέμα, ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: 
«Ο	 Ιατρικός	 Σύλλογος	 Αθηνών	 έχει	 αναπτύξει	
στενή	 συνεργασία	 με	 τους	 εκπροσώπους	 των	
Συλλόγων	 Ασθενών	 και	 από	 κοινού	 διεκδικούν	
μια	 καλύτερη	 Δημόσια	 υγεία.	 Πρέπει	 να	 γίνει	
κατανοητό	ότι	υγεία	χωρίς	γιατρούς	δεν	γίνεται	
και	ότι	ο	ιατρικός	κόσμος	συμπορεύεται	με	τους	
ασθενείς,	με	στόχο	τη	διασφάλιση	υψηλού	επι-
πέδου	υπηρεσιών	υγείας	 για	όλους	 του	πολίτες	
στο	τελευταίο	άκρο	της	Ελλάδας»
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Η Ομάδα Άμεσης 
Δράσης του 
ΙΣΑ μετέβη στο 
Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο 
Τιράνων
Γ. Πατούλης : «Η αλληλεγγύη των δυο λαών 
αποδεικνύεται έμπρακτα σε αυτη τη δύσκο-
λη ώρα.»

η Ομάδα Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ, μετέβη χθες 
στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Τιράνων 
όπου παρέδωσε το υγειονομικό και φαρμακευ-
τικό υλικό -που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο 
της δράσης «Όλοι Μαζί Μπορούμε» του Σκάι - 
στο εξειδικευμένο Τραυματολογικό Κέντρο του 
νοσοκομείου. Παράλληλα οι ιατροί της ομάδας 
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώ-
πιση των τραυματιών ενισχύοντας το ιατρικό 
προσωπικό του νοσοκομείου.  η υποδοχή της 
Ομάδας ήταν ιδιαίτερα εγκάρδια,  τόσο από το 
διοικητή του νοσοκομείου κ Άρμπεν Ζενελαζ 
όσο και από το ιατρικό προσωπικό, που ευχα-
ρίστησε τον ΙΣΑ για τη στήριξη του. Ευχάριστη 
έκπληξη ήταν το γεγονός ότι ο διοικητής και ο 
υποδιοικητής του νοσοκομείου των Τιράνων 
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη χώρα 
μας, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο 
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Μάλιστα στις συνομιλίες τους με τον αρχηγό 
της αποστολής Πανάγο Μπουρλίδη αναφέρ-
θηκαν στο υψηλό επίπεδο της ιατρικής στην 
Ελλάδα.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης δήλωσε τα εξής: «Εκφράζουμε τη 
συμπαράσταση μας στους πολίτες της Αλβανί-
ας που επλήγησαν από το φονικό σεισμό και ευ-
χόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. 
Ο ΙΣΑ δημιούργησε την Ομάδα Άμεσης Δράσης 
για να συνδράμει τους συνανθρώπους μας που 
χρειάζονται βοήθεια»
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Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Οικονομικών 
και Υγείας για τη μετάταξη των ιατρικών αναλώσιμων ειδών 
και μηχανημάτων στο υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίηση του για την πληρωμή των 
οικογενειακών ιατρών ωστόσο ζητά την επαναφορά των 
συμβάσεων κατά πράξη και περίπτωση

Παρέμβαση του ΙΣΑ για τις οφειλές rebate - clawback  

Tην μετάταξη των ιατρικών αναλώσιμων ει-
δών και μηχανημάτων στο υπερμειωμένο 
συντελεστή Φ.Π.Α, ζητά ο ΙΣΑ με επιστολή 
που απέστειλε στους Υπουργούς Οικονομι-
κών και Υγείας κ.κ. Χ.Σταικούρα και Β.Κικίλια.
Ειδικότερα ο ΙΣΑ στην επιστολή του αναφέ-
ρει τα εξής:
«Σύμφωνα	 με	 την	 κοινοτική	 οδηγία	 2006/112/
ΕΚ	του	συμβουλίου	της	Ε.Ε.	θεσπίστηκε	ένα	κοι-
νό		σύστημα	φόρου	προστιθέμενης	αξίας	για	τα	
κράτη	μέλη	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Ο	σκοπός	
του	συγκεκριμένου	συστήματος	είναι	να	υπάρ-
χουν	 κοινές	 κατευθύνσεις	 στα	 κράτη	μέλη	 για	
τις	απαλλαγές	(	υποχρεωτικές	και	προαιρετικές)	
από	 τον	 φόρο,	 το	 πώς	 και	 που	 θα	 εφαρμόζο-
νται	 οι	 διαφορετικοί	 συντελεστές	 (κανονικοί,	
μειωμένοι	 και	 υπερμειωμένοι)	 και	 γενικά	 να	
αποφεύγονται	 οι	 στρεβλώσεις	 των	 όρων	 του	
ανταγωνισμού	σε	βάρος	των	επιχειρήσεων	είτε	
είναι	 εμπορικές	 είτε	 είναι	παροχής	υπηρεσιών.	
Επίσης	 η	 κοινοτική	 οδηγία	 προβλέπει	 και	 την	
απαλλαγή	 του	 Φ.Π.Α.	 από	 την	 ενδοκοινοτική	
απόκτηση	 και	 παράδοση	 αγαθών	 μεταξύ	 των	
κρατών	μελών.
Με	 βάση	 την	 συγκεκριμένη	 οδηγία	 απαλλάσ-
σονται,	υποχρεωτικά,	από	τον	φόρο	προστιθέ-
μενης	αξίας	ορισμένες	δραστηριότητες	γενικού	
συμφέροντος	μεταξύ	των	οποίων	και	οι	παρο-
χές	 ιατρικών	 υπηρεσιών	στο	πλαίσιο	άσκησης	
ιατρικών	 και	 παραϊατρικών	 επαγγελμάτων,	
όπως	αυτά	καθορίζονται	από	το	ενδιαφερόμε-
νο	κράτος	μέλος.
Από	την	στιγμή	λοιπόν	που	οι	ιατρικές	υπηρεσί-
ες	απαλλάσσονται	υποχρεωτικά	από	τον	Φ.Π.Α.	

δημιουργείται	 ένα	 μεγάλο	 πρόβλημα	 με	 τις	
αγορές	 αναλωσίμων	 και	 ιατρικών	 μηχανημά-
των	που	πραγματοποιούν	οι	ιατροί	και	ιατρικές	
εταιρείες.	Έτσι	λόγω	αυτής	της	απαλλαγής	των	
ιατρικών	 υπηρεσιών,	 το	 Φ.Π.Α.	 των	 συγκεκρι-
μένων	αγορών	αναλωσίμων	και	μηχανημάτων	
δεν	εκπίπτει	από	πουθενά	και	είναι	έξοδο	που	
επιβαρύνει	την	λειτουργία	των	ιατρείων	και	ια-
τρικών	εταιρειών.	Αυτό	που	πρέπει	να	τονιστεί	
είναι	 ότι	 οι	 αγορές	 ιατρικών	 αναλωσίμων	 και	
μηχανημάτων	είναι	απαραίτητες	και	απολύτως	
συνυφασμένες	με	την	έγκυρη	και	αξιόπιστη	πα-
ροχή	ιατρικών	υπηρεσιών.
Έτσι	 για	 παράδειγμα	 στον	 τελευταίο	 νόμο	
υπάρχουν	 ιατρικά	 αναλώσιμα	 τα	 οποία	 ανή-
κουν	 σε	 συγκεκριμένες	 δασμολογικές	 κλάσεις	
και	 υπάγονται	 στον	 μειωμένο	 συντελεστή	
Φ.Π.Α.	 13%	 	 όπως	 βελόνες	 ινσουλίνης,	 καθε-
τήρες	για	ιατρική	χρήση,	βελόνες	τεχνητού	νε-
φρού,	 ταινίες	 μέτρησης	 	 σακχάρου,	 σύριγγες	
σίτισης,	πιεσόμετρα	κλπ.	Επίσης	στον	μειωμένο	
συντελεστή	Φ.Π.Α.	13%		υπάγονται	είδη	και	συ-
σκευές	ορθοπεδικής	όπως	επίδεσμοι,	νάρθηκες	
και	πατερίτσες	συσκευές	προθέσεως	συσκευές	
για	 την	 διευκόλυνση	ακοής	 και	 άλλες	 συσκευ-
ές	 που	 φέρονται	 από	 πρόσωπα	 ή	 εισάγονται	
στον	ανθρώπινο	οργανισμό	με	σκοπό	την	ανα-
πλήρωση	 μιας	 έλλειψης	 ή	 της	 θεραπείας	 μιας	
αναπηρίας.	 Το	 μεγαλύτερο,βέβαια,	 πρόβλημα	
δημιουργείται	στην	αγορά	των	ιατρικών	μηχα-
νημάτων.	Εδώ	πρέπει	να	επισημανθεί	ότι	ούτως	
ή	 άλλως	 η	 αγορά	 ενός	 σύγχρονου	 και	 αξιόπι-
στου	ιατρικού	μηχανήματος	είναι	δαπανηρή	ως	
προς	την	καθαρή	του	αξία,	ποσώ	δε	μάλλον	αν	

προστεθεί	και	ο	Φ.Π.Α.	ο	οποίος	είναι	στο	24%,	
αφού	σχεδόν	στο	σύνολο	τους	τα	ιατρικά	μηχα-
νήματα	υπάγονται	στον	κανονικό	συντελεστή.	
Στο	συγκεκριμένο	θέμα	πρέπει	 να	 τονιστεί	 και	
ο	χρόνος	ζωής	και	κυρίως	η	αξιοπιστια	των	ια-
τρικών	 μηχανημάτων	 στην	 παροχή	 ασφαλών	
αποτελεσμάτων,	 ο	 οποίος	 κυμαίνεται	 από	 8	
έως	12	χρόνια,	άρα	είναι	σχεδόν	βέβαιο	ότι	ένα	
ιατρείο	ή	ένα	διαγνωστικό	εργαστήριο	μπορεί	
να	χρειαστεί	να	αλλάξει,	μέσω	αγοράς,	από	δύο	
έως	και	τέσσερις	φορές	τα	μηχανήματα	του	με	
το	ανάλογο	κόστος.
Συνοψίζοντας	 και	 με	 βάση	 όλα	 τα	 παραπάνω	
θα	θέλαμε	να	εξετάσετε	με	προσοχή	το	αίτημα	
για	 μετάταξη	 των	 ιατρικών	 αναλωσίμων	 και	
μηχανημάτων	στον	υπερμειωμένο	συντελεστή	
Φ.Π.Α.	6%	για	δύο	πάρα	πολύ	σημαντικούς	λό-
γους	:
A)	Ο	συντελεστής	Φ.Π.Α.	που	ισχύει	τώρα	δημι-
ουργεί	υψηλότερο	κόστος	στην	παροχή	 ιατρι-
κών	υπηρεσιών,	δεδομένου	ότι	ο	ιατρικός	κλά-
δος	ήδη	πιέζεται	από	φορολογία,	ασφαλιστικές	
εισφορές,	clawback	και	rebate.
Β)	Λόγω	της	απαλλαγής	του	Φ.Π.Α	στις	ενδοκοι-
νοτικές	αποκτήσεις,	είναι	πιθανό,	πολλοί	ιατροί	
και	 ιατρικές	 εταιρείες	 να	 οδηγηθούν	 για	 την	
αγορά	 των	 ιατρικών	αναλωσίμων	και	μηχανη-
μάτων	σε	προμηθευτές	από	άλλα	 κράτη	μέλη	
της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 εις	 βάρος	 των	 αντί-
στοιχων	 ελληνικών	 εταιρειών,	προκείμενου	 να	
μειώσουν	 το	 κόστος.	Αυτό	συνεπάγεται	ότι	 το	
συγκεκριμένο	πρόβλημα	θα	επηρεάσει	αρνητι-
κά	και	άλλους	κλάδους	του	ελληνικού	εμπορίου	
και	της	ελληνικής	παραγωγικότητας».

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την νομοθετική ρύθμιση 
με την οποία δρομολογείται η πληρωμή των 
οικογενειακών ιατρών, μετά τις παρεμβάσεις 
του ΙΣΑ ο οποίος απέστειλε σχετικές επιστο-
λές στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας, στις 4/12/19 και στις 16/9/19.
ωστόσο επισημαίνει ότι πάγιο αίτημα των Ια-

τρικών Συλλόγων 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 ελεύθε-
ρης επιλογής γιατρού. Επιπλέον ζητά την άμε-
ση παροχή δυνατότητας σύναψης σύμβασης 
στους νέους συναδέλφους που τα τελευταία 

έτη στερήθηκαν οποιασδήποτε δυνατότητας 
να συνάψουν συμβάσεις. ”η χώρα έχει ανάγκη 
από  ένα σύγχρονο  σύστημα  Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας που θα καλύπτει τις ανά-
γκες του πληθυσμού στο τελευταίο άκρο της 
Ελλάδας αξιοποιώντας όλο  το υψηλά εξειδι-
κευμένο επιστημονικό δυναμικό της χώρας”, 
τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατουλης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επι-
στολή στον Υπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κικίλια, 
με την οποία ζητά την άμεση τροποποίηση 
του άρθρου που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο 
Νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή και προ-

βλέπει ότι οι πάροχοι πρέπει να παραιτηθούν 
από οποιαδήποτε αξίωση και από κάθε ένδικο 
μέσο, αναφορικά με οφειλές rebate - clawback 
ετών 2013-2019, για να υπαχθούν στη ρύθμιση 
των 120 δόσεων. Ο ΙΣΑ ζητά να απαλειφθεί η 

προϋπόθεση της παραίτησης των παρόχων, 
από οποιαδήποτε αξίωση καθώς θα δυσχερά-
νει τη διαδικασία είσπραξης για τους ιατρούς 
που έχουν ήδη προσφύγει προκειμένου να δι-
ακόψουν την παραγραφή των αξιώσεών τους.
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Η Διαρκής Ομάδα Εργασίας του ΙΣΑ και των Συλλόγων 
Ασθενών παρέδωσε υπόμνημα για τη Δημόσια Υγεία στην 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
Γ. Πατούλης: Ο ιατρικός κόσμος ενώνει τη 
φωνή του με τους ασθενείς διεκδικώντας 
μια καλύτερη δημόσια υγεία

Οι προτάσεις της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Συλ-
λόγων Ασθενών για τη Δημόσια Υγεία παρα-
δόθηκαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας, στο πλαίσιο της σημερινής συνά-
ντησης στο Υπουργείο. Ο  Πρόεδρος Γ. Πα-
τούλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ.Πατσουράκος 
και τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ Ι. Κεχρής, λ. Μαρ-
κάκη , Τ.Χατζής, με τους εκπροσώπους των 
Συλλόγων Ασθενών που συμμετέχουν στην 
Διαρκή Ομάδα Εργασίας, παρέδωσαν στον  
Υπουργό Υγείας  κ.Βασίλη Κικίλια και στον 
Υφυπουργό κ.Βασίλη Κοντοζαμάνη, υπόμνη-
μα με 16 προτάσεις που έχουν προκύψει από 
τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σχετικά με 
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη Δημό-
σια υγεία. η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας άκουσε τις απόψεις όλων των εκπρο-
σώπων των Συλλόγων Ασθενών παρέλαβε το 
υπόμνημα και διαβεβαίωσε ότι οι προτάσεις 
θα ληφθούν υπόψη στη χάραξη της πολιτι-
κής του Υπουργείου. Σχολιάζοντας το θέμα, ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: 
«Ο	ΙΣΑ	έχει	ενώσει	τη	φωνή	του	με	τους	ασθενείς	
διεκδικώντας	καλύτερη	δημόσια	υγεία	τόσο	για	
τον	πολίτη	όσο	και	για	το	λειτουργό	της	υγείας.	
Ευελπιστούμε	ότι	η	πολιτική	ηγεσία	του	Υπουρ-
γείου	 θα	 λάβει	 σοβαρά	 υπόψη	 τις	 σημαντικές	
προτάσεις	 που	 καταθέσαμε	 καθώς	 αποτελούν	
το	 επιστέγασμα	 της	 στενής	 συνεργασίας	 του	
ΙΣΑ	με	τους	Συλλόγους	των	ασθενών».

Ειδικότερα οι προτάσεις που κατατέθηκαν εί-
ναι οι εξής:
1. Αύξηση του προϋπολογισμού για τη Δημό-
σια Υγεία στο επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ
2. Στελέχωση των Δημόσιων νοσοκομείων 
και Κέντρων Υγείας από ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες.
3. η ανάπτυξη, η βελτίωση της στελέχωσης 
και της οργάνωσης, ο εκσυγχρονισμός του 
τρόπου λειτουργίας και της τεχνολογίας των 
Δημόσιων Δομών ΠΦΥ και ιδιαίτερα σε μα-
κρινές και απομονωμένες γεωγραφικά περι-
οχές, με θέσπιση ειδικού προγραμματισμού 
και κινήτρων προσέλκυσης επιστημόνων 
υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανά-

γκες υγείας του πληθυσμού και να διευκολυν-
θεί η πρόσβαση σε αυτές.
4. Προτείνεται η αύξηση ευρύτερα των πό-
ρων που διατίθενται για την ΠΦΥ με δια-
κριτούς κωδικούς χρηματοδότησης τόσο 
σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας, στους προϋπολογισμούς 
των Υγειονομικών Περιφερειών και των περι-
φερειών της χώρας (μέσω άντλησης πόρων 
από Ευρωπαϊκά Προγράμματα), όσο και για 
τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΟΠΥΥ της 
ΠΦΥ στον Ιδιωτικό τομέα για τη διενέργεια 
ιδιαίτερα εργαστηριακών διαγνωστικών εξε-
τάσεων για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία. Στόχος είναι να επενδυθούν οι 
σχετικοί πόροι με τη προοπτική να συσχετί-
ζονται με το αποτέλεσμα και το όφελος που 
θα συνδέεται με τη βελτίωση των δεικτών της 
υγείας του πληθυσμού.
5. Χρηματοδότηση νέων θεραπειών και εξε-
τάσεων από νέο κωδικό ξεχωριστό των υπαρ-
χόντων, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο 
υπάρχων προϋπολογισμός
6. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας 

ασθενούς με ειδικότερη έμφαση 
στην προστασία των ευαίσθητων 
δεδομένων.
7. Θεσμοθετημένη εκπροσώ-
πηση των εκπροσώπων των συλ-
λόγων ασθενών στην λήψη απο-
φάσεων για την Δημόσια Υγεία.
8. Παράλληλη χορήγηση φαρ-
μάκων από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και 
φαρμακεία νοσοκομείων με πα-

ράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού για τα νο-
σοκομεία ή ξεχωριστός κωδικός προς ασθενείς.
9. Ψυχική στήριξη - ψυχολογική υποστήριξη σε 
ομάδες ασθενών, ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
ασθενών και οικογενειών τους.
10. Κάρτα αναπηρίας, χωρίς δημοσιοποίηση πά-
θησης ή χωρίς ποσοστό αναπηρίας.
11. Στελέχωση των ΚΕΠΑ με όλες τις ειδικότητες 
ιατρών και ανάλογα με την πάθηση του ασθενή 
που εξετάζεται να υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα 
ιατρού.
12. Δημιουργία δημόσιων δομών κέντρων 
αποκατάστασης και φιλοξενίας ασθενών.
13. Ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού πρέ-
πει να υπάρχει ως δικαίωμα και όχι υποχρέ-

ωση του ασθενή με 
δυνατότητα άμεσης 
πρόσβασης στον 
ειδικό ιατρό χωρίς 
υποχρεωτικό σύ-
στημα παραπομπών 
(gatekeeping).
14. Συνύπαρξη και πα-
ράλληλη λειτουργία 
Δημόσιου και ιδιωτι-
κού φορέα με επαρκή 
χρηματοδότηση για 

εξασφάλιση και ομαλή λειτουργία τους.
15. Εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλ-
λων που έχουν ήδη εκπονηθεί και αναρτηθεί 
στο Υπουργείο Υγείας και ολοκλήρωση όσων 
απομένουν με παράλληλη ψηφιοποίησή τους 
από την ηΔΙΚΑ.
16. η κατάργηση της συμμετοχής στις εξε-
τάσεις σε ειδικές κατηγορίες ασθενών είναι 
προς τον σωστό δρόμο αυτό όμως θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση 
του προϋπολογισμού και ξεχωριστή χρημα-
τοδότηση για να μην αυξηθεί υπέρμετρα το 
clawback των εργαστηρίων, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση θα σημαίνει σημαντική επιβάρυν-
ση των εργαστηρίων που αυτά στην ουσία 
επωμίζονται την κοινωνική πολιτική της εκά-
στοτε κυβέρνησης. η συμμετοχή των ασθε-
νών στις εξετάσεις θα πρέπει να γίνεται βάσει 
οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Στη Διαρκή Ομάδα Εργασίας του ΙΣΑ και των Συλ-
λόγων Ασθενών συμμετέχουν οι κάτωθι :
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΑΘηΝωΝ
ΕλληΝΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓωΝΑ
ΕλληΝΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHeIMeR KAI ΣΥ-
ΝΑΦωΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧωΝ
ΕλληΝΙΚη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΒηΤη (ΕλΟΔΙ)
ΕλληΝΙΚη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕλλΟΚ 
ΚΕΝΤΡΟ ΖωηΣ Για την υποστήριξη των ανθρώπων 
που ζουν με HIV/AIDS
ΟΜΙλΟΣ ΕΘΕλΟΝΤωΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΓΚΑλΙΑΖω
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΕΝωΣη ΣΠΑΝΙωΝ ΠΑΘηΣΕωΝ
ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚωΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙ-
ΝΟ ΜΑΣΤΟΥ «ΑλΜΑ ΖωηΣ» 
ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙωΝ ΓΙΑ ΤηΝ 
ΨΥΧΙΚη ΥΓΕΙΑ
ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤωΝ ΑΠΟ ΜΕ-
ΣΟΓΕΙΑΚη ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΑΣΠΑΜΑ
ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝηΜΕ-
ΡωΣηΣ ΚΑΙ ΒΟηΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘωΝ ΠΑΙΔΙωΝ 
«η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΣΥλλΟΓΟΣ ΑΤΟΜωΝ ΜΕ ΣΚληΡΥΝΣη ΚΑΤΑ ΠλΑ-
ΚΑΣΣΥλλΟΓΟΣ ΓΟΝΙωΝ ΠΑΙΔΙωΝ ΜΕ ΝΕΟΠλΑΣ-
ΜΑΤΙΚη ΑΣΘΕΝΕΙΑ «ΦλΟΓΑ»
ΣΥλλΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘωΝ ΕΘΕλΟΝΤωΝ ΦΙλωΝ 
ΚΑΙ ΙΑΤΡωΝ «Κ.Ε.Φ.Ι» 
ΣΥλλΟΓΟΣ ΣΚΕλΕΤΙΚηΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΕΤΑλΟΥΔΑ»
«ΣυνεχιΖω» ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΜΕΤΑ-
ΜΟΣΧΕΥΜΕΝωΝ ΚΑΡΔΙΑΣ  ΠΝΕΥΜΟΝΑ
ΣωΜΑΤΕΙΟ ηΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤωΝ ΕλλΑ-
ΔΟΣ «HΠΑΡΧω»
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Ο ΙΣΑ ζητά να καλυφθούν άμεσα τα κενά στο Κέντρο Υγείας 
Νέας Μάκρης, καθώς υπάρχει αντικειμενική αδυναμία 
κάλυψης του προγράμματος εφημεριών

Παρέμβαση του ΙΣΑ για τη συνταγογράφηση σκευασμάτων 
για την αγχόλυση και αναλγησία κατά τη διενέργεια 
ενδοσκοπήσεων από ιατρούς γαστρεντερολόγους

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίηση του για την απόφαση 
του Υπουργείου Υγείας να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική 
εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών 

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επι-
στολή στον Διοικητή 1ης ΥΠΕ κ. Π. Στάθη, με 
την οποία ζητά να καλυφθούν άμεσα τα κενά 
στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης, καθώς 
υπάρχει αντικειμενική αδυναμία κάλυψης 
του προγράμματος εφημεριών. Στην έγγρα-
φη διαμαρτυρία που κοινοποιήθηκε στον 
ΙΣΑ, οι ιατροί που υπηρετούν στο Κέντρο 
Υγείας αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συ-
νεχίσουν να εφημερεύουν ξεπερνώντας το 
όριο των 48 ωρών εβδομαδιαίως που καθο-

ρίζει ο νόμος, λόγω σωματικής, ψυχολογικής 
και πνευματικής κόπωσης, η οποία καθιστά 
επισφαλείς τις εφημερίες, για γιατρούς και 
ασθενείς. Επίσης αναφέρουν ότι «δεν	συναι-
νούμε	 στην	 υπέρβαση	 του	 ορίου	 καθώς	 μας	
επιφέρει	 και	 οικονομική	 ζημία	 λόγω	 μετάτα-
ξής	μας	σε	ανώτερο	φορολογικό	κλιμάκιο	που	
επισύρει	 ανώτερη	 φορολογική	 επιβάρυνση».	
Ο ΙΣΑ ζητά να καλυφθούν άμεσα τα κενά κα-
θώς οι γιατροί έχουν υπερβεί τα σωματικά 
και ψυχικά τους όρια. Σχολιάζοντας το θέμα, 

ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνισε τα 
εξής: «Δυστυχώς	βλέπουμε	καθημερινά	τις	συ-
νέπειες	 από	 την	 κατάρρευση	 του	 συστήματος	
Πρωτοβάθμιας	 Φροντίδας	 Υγείας,	 λόγω	 της	
εγκληματικής	πολιτικής	που	ακολουθήθηκε	τα	
προηγούμενα	 έτη.	Καλούμε	 τη	 νέα	ηγεσία	 του	
Υπουργείου	 Υγείας	 να	 στηρίξει	 τις	 δομές	 που	
καταρρέουν	 ειδικά	στην	περιφέρεια	 και	 να	δι-
ασφαλίσει	υψηλού	επιπέδου	υπηρεσίες	υγείας,	
σε	όλους	τους	πολίτες	στο	τελευταίο	άκρο	της	
Ελλάδας».

Επιστολή απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθη-
νών στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας, σχετικά με το θέμα της συνταγογρά-
φησης σκευασμάτων για την αγχόλυση και 
αναλγησία κατά τη διενέργεια ενδοσκοπήσε-
ων από ιατρούς γαστρεντερολόγους.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή οι συ-
νέπειες της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας 
είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, καθώς ο μεγαλύ-
τερος αριθμός των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. 
(ιδιωτικά ιατρεία και ιδιωτικά πολυϊατρεία) 
που διενεργούσε μέχρι σήμερα τεράστιο 
αριθμό προληπτικών αλλά και θεραπευτικών 
ενδοσκοπήσεων, έχει σοβαρά προβλήματα 
και αδυνατεί ουσιαστικά να λειτουργήσει. Το 

γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση του 
φόρτου στα ενδοσκοπικά τμήματα των Νο-
σοκομείων με αποτέλεσμα την επιμήκυνση 
στις λίστες αναμονής. Ο ΙΣΑ επισημαίνει χα-
ρακτηριστικά ότι σε περίπτωση που δεν τρο-
ποποιηθεί σύντομα η συγκεκριμένη διάταξη 
του νόμου θα προκύψει τεράστια επιβάρυνση 
των Αναισθησιολογικών τμημάτων των Νο-
σοκομείων και μάλιστα σε μια περίοδο που οι 
ελλείψεις στο συγκεκριμένο τομέα τόσο στο 
κέντρο όσο και στην επαρχία έχουν οδηγήσει 
σε κινητοποιήσεις των Αναισθησιολόγων και 
αναβολή τακτικών χειρουργείων. Τέλος σημα-
ντική θα είναι και η οικονομική επιβάρυνση 
τόσο των ασθενών όσο και του Συστήματος 

Υγείας. «Κατόπιν	 των	 ανωτέρω,	 κρίνουμε	 ανα-
γκαία	την	άμεση	—	επείγουσα	παρέμβαση	σας	
για	 την	αναστολή	 της	 εφαρμογής	 της	διάταξης	
του	άρθρου	90	του	Ν.	4600/2019,	κατά	το	μέρος	
που	αφορά	στη	δυνατότητα	συνταγογράφησης,	
και	χρήσης	των	ως	άνω	φαρμάκων	καταστολής	
και	 αναλγησίας	 καθώς	 και	 των	αντιδότων	 τους	
από	Ιατρούς	Γαστρεντερολόγους	για	χρήση	κατά	
τις	ενδοσκοπικές	πράξεις,	σύμφωνα	με	τους	κα-
νόνες	της	ιατρικής	επιστήμης	και	της	ορθής	πρα-
κτικής,	και	έως	την	οριστική	επίλυση	του	ανωτέ-
ρω	ζητήματος	με	την	αναγκαία	τροποποίηση	της	
ως	άνω	νομοθετικής	διάταξης», καταλήγει ο ΙΣΑ 
στην επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας.

Γ. Πατούλης: «Είναι αναγκαία, μια σοβαρή 
στρατηγική, για την προστασία της Δημό-
σιας υγείας»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει 
την ικανοποίηση του για την απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας να ικανοποιήσει το αίτη-
μα του ΙΣΑ να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική 
κάλυψη των παιδιών με το βασικό εμβολια-
σμό, προκειμένου να κάνουν εγγραφή στο 
σχολείο, όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευ-
ρώπης. Ο ΙΣΑ είχε απευθύνει το σχετικό αίτη-
μα στις 28/11/19 μετά το θάνατο ενός παιδιού 
από διφθερίτιδα, μία ασθένεια που είχε εκρι-

ζωθεί από τη χώρα μας τις τελευταίες τρείς 
δεκαετίες. Ο ΙΣΑ εφιστά μεγάλη προσοχή 
στο αντιεμβολιαστικό κίνημα που παραπλη-
ροφορεί την κοινή γνώμη και θέτει σε κίνδυ-
νο τη Δημόσια υγεία. Επίσης καλεί το Υπουρ-
γείο Υγείας να διασφαλίσει την εμβολιαστική 
κάλυψη των προσφύγων και των ομάδων του 
πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση και δεν έχουν πρόσβαση στις δομές της 
υγείας. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Εκφράζουμε	την	ικανοποίηση	μας	για	την	άμε-
ση	 ανταπόκριση	 του	 Υπουργού	 Υγείας	 Β.Κικί-

λια,	στο	αίτημα	του	ΙΣΑ	για	την	προστασία	της	
Δημόσιας	 υγείας	 με	 την	 υποχρεωτική	 εμβολι-
αστική	κάλυψη	των	παιδιών.	Είναι	ωστόσο	ευ-
θύνη	και	των	πολιτών	να	μη	παρασύρονται	από	
το	επικίνδυνο	αντιεμβολιαστικό	κίνημα	εκθέτο-
ντας	την	υγεία	των	παιδιών	τους	σε	κίνδυνο.
Η	χώρα	μας	έχει	ρεκόρ	θανάτων	από	αιτίες	που	
θα	 μπορούσαν	 να	 είχαν	 προβλεφθεί	 και	 είναι	
πλέον	 προφανές	 ότι	 είναι	 απόλυτα	 αναγκαία,	
μια	 σοβαρή	 στρατηγική,	 για	 την	 προστασία	
της	Δημόσιας	υγείας,	με	έμφαση	στην	πρόληψη	
και	στην	προστασία	των	ευπαθών	ομάδων	του	
πληθυσμού.»
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Παρέμβαση του ΙΣΑ στο Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. για δύο 
κρίσιμα ζητήματα 

Ολοκλήρωσε την αποστολή της στην Αλβανία, η Ομάδα 
Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ 

Επιστολή απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθη-
νών, στο Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Χρήστο Χά-
λαρη, για δύο σημαντικά θέματα που έχουν 
προκαλέσει διαμαρτυρίες των μελών του ΙΣΑ. 
Ειδικότερα, στο πρώην ΤΣΑΥ εκκρεμεί η διεκ-
περαίωση μεγάλου αριθμού φακέλων ιατρών 
που έχουν αιτηθεί τη συνταξιοδότησή τους, 
αλλά και ακόμη μεγαλύτερος αριθμός αιτή-
σεων ιατρών που θέλουν να ενταχθούν στις 
120 δόσεις, χωρίς το υφιστάμενο προσωπικό 

να φαίνεται ότι είναι αντικειμενικά σε θέση 
να ανταποκριθεί στον όγκο αυτό εργασίας. 
Επίσης στον ΕΦΚΑ εκκρεμεί και δεν έχει δι-
εκπεραιωθεί η εκκαθάριση των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών. Το ζήτημα αυτό είναι επίσης 
σημαντικό για μεγάλο μέρος ιατρών μελών 
του ΙΣΑ Και εδώ φαίνεται ότι η κύρια αιτία εί-
ναι υποστελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών. 
Τα παραπάνω συζητήθηκαν στην πρόσφατη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ομόφωνα 
εκφράστηκε δυσαρέσκεια. «Θεωρούμε ότι 
ως Διοικητής του ΕΦΚΑ έχετε υποχρέωση να 
δώσετε άμεση λύση στο πρόβλημα αυτό.  Εί-
μαστε στη διάθεσή σας να σας συνδράμουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις, με γνώμονα το συμ-
φέρον των ιατρών μελών μας, ακόμη και στο 
πεδίο στελέχωσης των παραπάνω υπηρεσιών 
εφόσον τούτο είναι εφικτό και επιθυμητό», 
καταλήγει ο ΙΣΑ στην επιστολή του.

Γ. Πατούλης: «Στόχος μας είναι 
να δημιουργήσουμε μία γέφυρα 
ανθρωπιάς για να βοηθήσουμε 
τους συνανθρώπους που έχουν 
ανάγκη».

Ολοκλήρωσε την αποστολή της στην Αλ-
βανία, η Ομάδα Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ, η 
οποία μετέφερε τις θερμές ευχαριστίες των 
πολιτών της γειτονικής χώρας στους για-
τρούς της Αθήνας που απέστειλαν βοήθεια.

Ειδικότερα, η Ομάδα του ΙΣΑ, μετέβη στο 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Τιράνων 
και στο νοσοκομείο του Δυρραχίου και πα-
ρέδωσε υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 
που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της δράσης 
«Όλοι Μαζί Μπορούμε» του ΣΚΑΪ.

Παράλληλα οι γιατροί της ομάδας συνέβα-

λαν στην ιατρική κάλυψη των τραυματιών 
ενισχύοντας το ιατρικό προσωπικό των νο-
σοκομείων. Επίσης η Ομάδα μετέβη στην Ελ-
ληνική πρεσβεία και είχε συνομιλίες σχετικά 
με τη συνδρομή του ΙΣΑ σε προβλήματα που 
ανακύπτουν στην υγειονομική κάλυψη των 
ομογενών.

Ο αρχηγός της Ομάδας Πανάγος Μπουρλί-
δης, ενημέρωσε το Δ.Σ του ΙΣΑ, για τη δράση 
της Ομάδας στην Αλβανία και διαβίβασε τις 
θερμές ευχαριστίες της διοίκησης των νοσο-
κομείων και του ιατρικού προσωπικού της 
γειτονικής χώρας.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης ευχαρίστη-
σε τους εθελοντές ιατρούς που συμμετέχουν 
στην Ομάδα Άμεσης Δράσης και απηύθυνε 
πρόσκληση σε όσα μέλη του ΙΣΑ επιθυμούν 
να συμμετέχουν στην Ομάδα, ενισχύοντας 
την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

«η Ομάδα Άμεσης Δράσης του ΙΣΑ αποτελεί 
μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγ-
γύης των ιατρών της Αθήνας. Στόχος μας είναι 
να δημιουργήσουμε μία γέφυρα ανθρωπιάς 
για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη. Εκφράζουμε τη συμπαρά-
σταση μας στους πολίτες της Αλβανίας που 
επλήγησαν από το φονικό σεισμό και ευχό-
μαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», 
τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το κλιμάκιο που 
μετέβη στην Αλβανία αποτελείτο από τα πα-
ρακάτω μέλη της Ομάδας Άμεσης Δράσης 
του ΙΣΑ:

Παναγιώτης Μπουρλίδης
Ανδρέας Ευσταθίου
Φιλίππια Νικολάου
Γιώργος Ντούλας
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Ο ΙΣΑ τονίζει ότι ακρογωνιαίος λίθος της υγείας είναι η πρόληψη 
και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση του 
Υπουργού Υγείας Β.Κικίλια να ενισχυθεί η προσπάθεια που εδώ 
και πολλά χρόνια κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την πρόληψη 
και την προαγωγή υγείας του πληθυσμού

Ο ΙΣΑ  ζητά μηδενικό ΦΠΑ στους τοκετούς, στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την 
ικανοποίησή του, για την πρόθεση του Υπουρ-
γού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, να ενισχύσει τον 
τομέα της πρόληψης και του προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου, υιοθετώντας το Σχέδιο της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως αποτυπώνεται σε 
σημερινές δηλώσεις του Υπουργού, σε Μέσα 
Ενημέρωσης. η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαί-
ος λίθος της υγείας και ο πλέον κατάλληλος 
φορέας, για να την πραγματοποιήσει είναι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι κοντά στον 
πολίτη ενώ έχει την εμπειρία και την τεχνο-

γνωσία για να αναπτύξει μία σοβαρή στρα-
τηγική, μέσα από τα Κέντρα Πρόληψης και 
Υγείας. Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ κ.Γ.Πατούλης, δήλωσε τα εξής: «Είναι	
σημαντικό	ότι	η	πολιτική	ηγεσία	του	Υπουργείου	
Υγείας,	έχει	κατανοήσει	το	όραμά	μας	και	υιοθε-
τεί	τη	στρατηγική	για	την	Πρόληψη	και	την	Αγω-
γή	Υγείας	του	πληθυσμού,	που	πραγματοποιεί-
ται	με	επιτυχία	τα	τελευταία	χρόνια,	μέσα	από	τις	
δομές	της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης.	Ευελπιστού-
με	ότι	με	τη	στενή	συνεργασία	με	το	Υπουργείο	
Υγείας,	η	Τοπική	Αυτοδιοίκηση	θα	ενισχύσει	το	

ρόλο	της	σε	αυτόν	τον	Τομέα	-μέσα	από	κανόνες	
που	 θα	 μπουν	 μετά	 από	 διαβούλευση-	 και	 θα	
αναλάβει	αποκεντρωμένα	και	αποτελεσματικά,	
τη	στρατηγική	της	πρόληψης,	όπως	γίνεται	στον	
υπόλοιπο	κόσμο.	Το	Υπουργείο	Υγείας	από	την	
πλευρά	 του	οφείλει	 να	 ενισχύσει	 τις	 δομές	 της	
Δευτεροβάθμιας	Περίθαλψης	και	να	υποστηρί-
ξει	 ένα	 Πρωτοβάθμιο	 Σύστημα	 Υγείας	 που	 θα	
διασφαλίζει	υψηλού	επιπέδου	υπηρεσίες	υγείας	
σε	 όλους	 του	 πολίτες	 αξιοποιώντας	 το	 υψηλά	
εξειδικευμένο	 επιστημονικό	 δυναμικό	 της	 χώ-
ρας	μας»

Μείωση  του ΦΠΑ σε ιατρικές πράξεις και 
υπηρεσίες με κοινωνικό πρόσημο και μηδενι-
κό ΦΠΑ στους τοκετούς, ζητά ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών, από τους Υπουργούς Οικονο-
μικών και Υγείας κ.κ. Χ. Σταϊκούρα και Β.Κικί-
λια. Ο ΙΣΑ  ζητά από την πολιτεία, να λάβει 
υπόψη το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα 
που συνιστά πολλαπλούς σοβαρούς κινδύ-
νους για τη χώρα μας και να λάβει στοχευμέ-

να μέτρα, για τη στήριξη της οικογένειας. Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
εξαιρεθούν οι τοκετοί από το ΦΠΑ 24% που 
ισχύει για τις ιατρικές πράξεις. Σχολιάζοντας 
το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης 
τόνισε τα εξής: «Ζητούμε	 την	κατάργηση	 του	
ΦΠΑ	 στους	 τοκετούς	 καθώς	 είναι	 ένα	 επιπλέ-
ον	 κόστος	 που	 πρέπει	 να	 επιβαρυνθούν	 όσοι	
πρόκειται	 να	 γίνουν	 γονείς.	 Ήδη	 τα	 τελευταία	

χρόνια	 έχει	 καταγραφεί	 λόγω	 της	 οικονομικής	
κρίσης	μεγάλη	μείωση	των	γεννήσεων	γεγονός	
που	συνιστά	σοβαρούς	κινδύνους	για	τη	χώρα	
μας.	Είναι	λοιπόν	σημαντικό	να	απαλλάξουμε	τα	
νέα	ζευγάρια	από	αυτό	το	επιπλέον	κόστος,	στο	
πλαίσιο	μιας	πολιτικής	για	τη	στήριξη	της	οικο-
γένειας	 και	 της	 αντιμετώπισης	 του	 δημογρα-
φικού	προβλήματος	που	πρέπει	να	αποτελέσει	
προτεραιότητα	για	την	πολιτεία».

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής: οχτώ 
χρόνια αλληλεγγύης και προσφοράς
Τα οχτώ χρόνια αλληλεγγύης και προσφο-
ράς στο συνάνθρωπο γιόρτασε το Ιατρείο 
Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανι-
σμού «Αποστολή», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του. η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, στον Όμι-
λο Αντισφαίρισης Αθηνών παρουσία των 
εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους κάνοντας εφικτό το έργο του Ιατρείου 
όλα αυτά τα χρόνια. Την πίτα έκοψε ο πρό-
εδρος του ΙΣΑ  Γ. Πατούλης παρουσία των 
μελών του ΔΣ Φ. Πατσουράκου Α’ Αντιπρο-
έδρου, του  Ι. Δατσέρη Β’ Αντιπροέδρου, 
Στ. Τσούκαλου Γ. Γραμματέα και των μελών 
του Δ.Σ λ.Μαρκάκη επιστημονική υπεύθυ-
νη  του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, Π. 
λεονάρδου, Ι. Κεχρή, Α. Χατζή, Σ. Προβατά 
,Δ. Παπαμεθοδιου, Ι. Καλλιάτσου καθώς και 
του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Γ.Κασσάρα.  Το κομμάτι της πίτας, εκ μέρους 
των εθελοντών, παρέλαβε η υπεύθυνη των 
εθελοντών κ. Ελένη Μελιάδου, την οποία 
ευχαρίστησαν  τα μέλη του Δ.Σ, για την προ-
σφορά της. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
τόνισε μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Δημιουργήσαμε	 χάρη	 στην	 ευαισθησία,	 στο	
πλεόνασμα	 ανθρωπιάς	 και	 στην	 αλληλεγγύη	
των	 δεκάδων	 εθελοντών	 μας,	 μια	 πρότυπη	
κοινωνική	 δομή	 για	 να	 διασφαλίσουμε	 στους	
ανθρώπους	που	έχουν	χτυπηθεί	από	την	οικο-
νομική	κρίση	ότι	θα	βρουν	το	γιατρό	τους	και	
θα	 πάρουν	 τα	 φάρμακά	 τους.	 Με	 ορμητήριο	
την	Αθήνα	αυτά	τα	οχτώ	χρόνια,	φτάσαμε	στο	
τελευταίο	 άκρο	 της	 Ελλάδα.	 Θα	 συνεχίσουμε	
να	δίνουμε	μάχη		για	να	διασφαλίσουμε	το	ανα-
φαίρετο	δικαίωμα	του	συμπολίτη	μας	,για	ισό-
τιμη	πρόσβαση	στις	υπηρεσίες	υγείας.	Ευχαρι-
στώ	από	τα	βάθη	της	καρδιάς	μου,	όλους	τους	
εθελοντές	του	Ιατρείου	Κοινωνικής	Αποστολής	
που	έχουν	διαθέσει	πολύ	προσωπικό	χρόνο	και	
κόπο	για	να	βοηθήσουν	το	συνάνθρωπό	μας.»
Το  Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, αποτελεί 
πρότυπη δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
και δωρεάν χορήγησης φαρμάκων, σε οικο-
νομικά αδύναμους ασθενείς. Στην προσπά-
θεια αυτή, συνδράμουν περισσότεροι από 
36 εθελοντές γιατροί, 21 ειδικοτήτων, φαρ-
μακοποιοί, νοσηλεύτριες και διοικητικό προ-
σωπικό που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στο Ιατρείο, με εβδομαδιαία παρουσία, κα-
θώς και 500 κλινικοί, εργαστηριακοί γιατροί 
στα ιδιωτικά τους ιατρεία και εργαστήρια.

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, κατά τα 
οχτώ  χρόνια της λειτουργίας του:
•πραγματοποίησε	 περισσότερες	 από	 80.000	
ιατρικές	επισκέψεις.
•διέθεσε	 συνολικά	 περισσότερα	 από	 3,5	 εκα-
τομμύρια	κουτιά	με	φάρμακα	σε	ασθενείς	και	
φορείς.
•εξετάζει	περίπου	100	ασθενείς	καθημερινά.
•χορηγεί	200	φάρμακα	την	ημέρα.
•στηρίζει	 ιατροφαρμακευτικά	 τις	Δομές	Φιλο-
ξενίας	 Προσφύγων	 παρέχοντας	 καθημερινά	
περίθαλψη,	σε	δεκάδες	πρόσφυγες	που	το	επι-
σκέπτονται.
•στηρίζει	22	Δήμους	σε	όλη	την	χώρα,	με	Κοι-
νωνικά	Ιατρεία	και	Κοινωνικά	Φαρμακεία.
•συνεργάζεται	 με	 33	 ενορίες,	 της	 Ιεράς	Αρχιε-
πισκοπής	Αθηνών	και	26	Μητροπόλεις	σε	όλη	
την	Ελλάδα.
•έχει	αποστείλει	φάρμακα	σε	Δημόσια	νοσοκο-
μεία,	 Αγροτικά	 ιατρεία,	 Πολυδύναμα	 Περιφε-
ρειακά	 Ιατρεία,	 Προνοιακά	 Ιδρύματα	 και	 Σω-
φρονιστικά	καταστήματα	σε	όλη	την	Ελλάδα.
•έχει	κάνει	36	οδοιπορικά	σε	νησιά	και	ακριτι-
κές	περιοχές	της	χώρας	που	δεν	έχουν	πρόσβα-
ση	στις	υπηρεσίες	υγείας.
•συμμετέχει	στις	δράσεις	του	«Όλοι	Μαζί	Μπο-
ρούμε»,	για	τη	συγκέντρωση	φαρμάκων	και	τη	
στήριξη	των	συμπολιτών	μας	που	έχουν	ανάγκη.
Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α., εκφράζει τις θερμές ευχα-
ριστίες του στους εθελοντές του ιατρείου για 
την προσφορά τους.
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Ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση 
με θέμα «Νοσοκομεία χωρίς κάπνισμα», που διοργάνωσε ο 
ΙΣΑ, σε συνεργασία με το ΙΔΥ
Γ. Πατούλης: «Η επιστημονική 
ιατρική κοινότητα πρέπει να 
μπει αποφασιστικά στην μάχη 
κατά του καπνίσματος για να δι-
ατηρούμε υγιείς τους πολίτες της 
χώρας μας»
η μετατροπή κάθε υγειονομικής 
δομής της χώρας, σε ενεργό κέντρο 
επιστημονικής καταπολέμησης 
του καπνίσματος ήταν ο στόχος 
της επιστημονικής εκδήλωσης, με 
θέμα «Νοσοκομεία χωρίς κάπνι-
σμα (Smoke Free Hospitals)» που 
διοργάνωσε την Πέμπτη 12/12/19, 
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
Νοσοκομειακών Ιατρών, των Επιστημονικών 
Ενώσεων, των Επαγγελματικών Φορέων των 
Συλλόγων Ασθενών και πλήθος κόσμου ενώ 
περισσότερα από 1.000 άτομα την παρακο-
λούθησαν στο live streaming. Την εκδήλωση 
άνοιξε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης ενώ 
χαιρετισμό απηύθυναν ο Βασίλης Οικονό-
μου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Βουλής, η Ματίνα Παγώνη, 
Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομεί-
ων Αθήνας - Πειραιά – ΕΙΝΑΠ  και η Μαρίζα 
Οικονόμου, Υποδιοικήτρια 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής. Ενδιαφέροντα στοιχεία 
παρουσίασε στην ομιλία του, ο καθηγητής 
Παναγιώτης Μπεχράκης, διευθυντής του 
Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος 
τη Επιτροπής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
του Υπουργείου Υγείας. Τη διοργάνωση συ-
ντόνισε το μέλος του Δ.Σ Τασος Χατζής ενώ 
στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Φ.Πα-
τσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, Ι.Δατσέρης Β’ 
Αντιπρόεδρος, Σ.Τσούκαλος Γ.Γραμματέας, 
Γ.Μαρίνος Ταμίας και τα μέλη του Δ.Σ Π.λεο-
νάρδου, Σ.Προβατάς, Κ.Τσιλίκας καθώς και ο 
Γ. Κασσάρας, Πρόεδρος Πειθαρχικού ΙΣΑ.
Οι ομιλητές τόνισαν μεταξύ άλλων ότι ο επι-
πολασμός του καπνίσματος και η κατανάλω-
ση καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα μειώ-
νεται σταθερά την τελευταία δεκαετία. Σύμ-
φωνα με πανελλαδική μέτρηση τον Μάιο του 
2019 έχουμε 17,9% συστηματικούς καπνιστές 
(1 ή περισσότερα τσιγάρα την ημέρα), 9,6% 
περιστασιακούς καπνιστές (λιγότερα από 7 
τσιγάρα την εβδομάδα), 32,8% πρώην καπνι-
στές και 38,3% μη καπνιστές. Ενθαρρυντικό 
είναι επίσης το γεγονός ότι μεταξύ των ετών 
2009 και 2014 έχει καταγραφεί από την Ελ-
ΣΤΑΤ 33% μείωση του καπνίσματος σε ηλικί-
ες 16-24 ετών. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Υποχρέωση	μας	ως	γιατροί	είναι	να	στηρίξου-

με	 τα	 μέτρα	 της	 πολιτείας	 για	 να	 απαλλαγούν	
όσο	 περισσότεροι	 καπνιστές	 στη	 χώρα	 μας	
από	τις	βλαπτικές	συνέπειες	του	καπνού,	αλλά	
και	 να	 προφυλάξουμε	 τις	 νεότερες	 γενιές	 από	
την	έναρξη	της	συνήθειας,	δημιουργώντας	από	
κοινού	 με	 τις	 δυνάμεις	 της	 κοινωνίας,	 μια	 νέα	
αντικαπνιστική	κουλτούρα.	Ο	χώρος	των	δημο-
σίων	και	ιδιωτικών	νοσοκομείων,	όλοι	οι	χώροι	
υγειονομικής	 περίθαλψης,	 και	 τα	 διαγνωστικά	
κέντρα	και	οπουδήποτε	παρέχονται	υπηρεσίες	
υγείας,	και	Πρόληψης	θα	πρέπει	να	είναι	παντε-
λώς	απαλλαγμένοι	από	τον	καπνό.	Ενώ	η	διακο-
πή	του	καπνίσματος	πρέπει	να	αποτελεί	μέρος	
της	 βοήθειας	 των	 ασθενών	 να	 παραμείνουν	
υγιείς	 και	 να	 θεωρείται	 αναπόσπαστο	 μέρος	
της	περίθαλψης.	Ως	γιατρός,	ως	πολίτης,	και	με	
την	 αυτοδιοικητική	 μου	 ιδιότητα	 σύμφωνα	με	
τα	 παραδείγματα	 των	Περιφερειών	 της	 Ευρώ-
πης	και	του	κόσμου,	έχω	δεσμευθεί	ότι	θα	στα-
θώ	αρωγός	στην	αποφασιστική	μάχη	κατά	του	
καπνίσματος,	με	συμπληρωματικές	εκστρατεί-
ες	στην	Περιφέρεια	Αττικής	και	στόχευση	στις	
ομάδες	και	τις	περιοχές	εκείνες	που	χρειάζεται	
να	επιμείνουμε	για	τη	μείωση	της	θανατηφόρας	
συνήθειας	του	καπνίσματος».
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Παναγιώτης 
Μπεχράκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσι-
ας Υγείας, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Ο	 σημαντικός	 ρόλος	 της	 Ιατρικής	 στην	 ανά-
πτυξη	 και	 εφαρμογή	 επιστημονικών	 μεθόδων	
διακοπής	και	μη	έναρξης	του	καπνίσματος	είναι	
προφανής	 και	 οπωσδήποτε	 δεν	 περιορίζεται	
στη	μονότονη	απαρίθμηση	των	συνεπειών	την	
χρήσης	 προϊόντων	 καπνού,	 αλλά	 απαιτεί	 από	
κάθε	λειτουργό	υγείας	μία	δυναμική	παρουσία	
και	 ευρύτερη	 ενεργοποίηση	 σε	 κάθε	 δυνατό	
επίπεδο	 προκειμένου	 να	 αντιμετωπιστεί	 η	 με-
γαλύτερη	επιδημία	όλων	των	εποχών.	Η	σημε-
ρινή	εκδήλωση	του	ΙΣΑ	αποτελεί	ένα	πολύ	απο-
φασιστικό	βήμα	για	ενεργοποίηση	του	ιατρικού	
σώματος	 στον	 τομέα	 της	 επιστημονικά	 οργα-
νωμένης	μείωσης	 του	καπνίσματος.	Ανάπτυξη	
και	λειτουργία	ιατρείων	διακοπής	καπνίσματος	
και	εξασφάλιση	νοσοκομείων	χωρίς	καπνό	είναι	
δύο	τομείς	που	καλείται	ο	ιατρικός	κόσμος	της	
χώρας	να	καλύψει	άμεσα	και	αποτελεσματικά.	

Η	 Επιτροπή	 Εμπειρογνωμόνων	 του	
Υπουργείου	 Υγείας	 καλεί	 σύσσωμο	
τον	Ιατρικό	Κόσμο	της	χώρας	σε	εγρή-
γορση	και	τον	ΙΣΑ	σε	στενή	και	συνε-
χή	συνεργασία	προς	την	κατεύθυνση	
της	 εφαρμογής	 του	 νέου	 νόμου	 και	
της	 περαιτέρω	 μείωσης	 του	 καπνί-
σματος	στη	χώρα».
Στην εκδήλωση παρέστησαν και έλα-
βαν το λόγο μεταξύ άλλων οι κάτωθι:
Τάσος Χρονόπουλος, Πρόεδρος Επαγ-
γελματικής Ένωσης Αγγειοχειρουργών 
Ελλάδος
Αθανάσιος Κωστάκος, Πρόεδρος Ελλη-
νικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαι-

δικής και Τραυματολογίας – ΕΕΧΟΤ
Αναστάσιος Τσάτσος, Πρόεδρος Ένωσης Πνευμο-
νολόγων Ελλάδος
λυδία Μουζάκα, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Μαστολογίας, Πολιτευτής ΝΔ
Γεώργιος Καντεράκης, Επόπτης Υγείας στο ΣΙΣΜΑ-
ΝΟΓλΕΙΟ - Υπεύθυνος για το κάπνισμα
Όλγα Οικονόμου, Πρόεδρος ΠΕΣΠΑ
Αθανάσιος Νησιώτης, Αντιπρόεδρος Ελληνικής 
Ογκολογικής Εταιρείας 
Παναγιώτης Τσουκαρέλης, Εκπρόσωπος «Ναυτικό 

Νοσοκομείο Αθηνών»
Ανδρέας Πάγκαλης, Αναπληρωτής Γραμματέας 
Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος
Αικατερίνη Ταράση, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρεί-
ας Ανοσολογίας
Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Πρόεδρος Ελληνικής 
Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Γιάννης Μαρμαράς, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ευγένιος Κουμαντάκης, Πρόεδρος Ελληνικής Εται-
ρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Βάλλια Σμυρλή, Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΚΑΠη 
Θρακομακεδόνων
Μαρία Σπανίδου, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ατό-
μων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Στέφανος Ναρλής, Μέλος Συλλόγου Ατόμων με 
Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Δημήτρης Γραμπάς, Πρόεδρος Δ.Σ. Πανελλήνιας 
Ένωσης Συνταξιούχων Υγειονομικών
Δημήτρης Μποϊμπόλας, Σύλλογος Μεταμοσχευθέ-
ντων Καρδιάς ΣΥΝΕΧΙΖω
Μαρία Παπαλέξη, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ατό-
μων με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα «ΚΑ-
λΥΨω»
Ελένη Μπαρμπαλιά, Γενική Γραμματέας Συλλόγου 
Διαβητικών Αθήνας
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Στον εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ 
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης στο πλαίσιο 
της ομιλίας του σε εκδήλωση του Φορέα 
Την ανάγκη να ενισχυθεί ο στόλος του ΕΚΑΒ και 
να υποστηριχθεί το αξιόμαχο προσωπικό του, 
τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης στο 
πλαίσιο της ομιλίας του σε εκδήλωση που διορ-
γάνωσε σήμερα ο Φορέας, για την «ημέρα Θυ-
σίας του Διασώστη»,παρουσία του Υπουργού 
Υγείας Β.Κικίλια του Υφυπουργού Υγείας Β.Κο-
ντοζαμάνη του Γ. Γραμματέα Ι.Κωτσιόπουλου 
του Προέδρου του ΕΚΑΒ Ν.Παπαευσταθίου κα-
θώς και συγγενών των πεσόντων, εκπροσώπων 
των εργαζομένων του Φορέα, του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνά-
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Διοικητών 
Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων.
Ο κ.Πατούλης αναφέρθηκε στους εργαζόμε-
νους του ΕΚΑΒ που χάθηκαν εν ώρα καθήκο-

ντος τονίζοντας ότι 
οφείλουμε να τιμούμε 
τη μνήμη τους. Ειδικό-
τερα, ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ επεσήμανε μεταξύ 
άλλων τα εξής :
«Κατανοούμε τις δυ-
σκολίες που αντιμετω-
πίζουν οι εργαζόμενοι 
του ΕΚΑΒ οι οποίοι κα-
ταβάλλουν με αυταπάρνηση όλες τις δυνατές 
προσπάθειες προκειμένου να καλύψουν τις 
μεγάλες ανάγκες. Τιμούμε τη μνήμη των εργα-
ζομένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος κα-
θώς έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν τους 
συνανθρώπους μας. Θα είμαστε αρωγοί στην 

προσπάθεια για την ενίσχυση και τον εκσυγ-
χρονισμό του Φορέα στο βαθμό που μας ανα-
λογεί και θα συμβάλλουμε στη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για την παροχή υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσιών από το Φορέα διασφαλίζοντας 
συνθήκες ασφαλούς εργασίας για το προσωπι-
κό»

Ευρεία σύσκεψη του υγειονομικού μετώπου των ιδιωτικών 
Φορέων ΠΦΥ, για το κρίσιμο θέμα του claw back

Ευρεία σύσκεψη των ιδιωτικών Φορέων Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με θέμα το claw 
back, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γρα-
φεία του ΙΣΑ, υπό την προεδρία του Α Αντι-
προέδρου του ΙΣΑ Φ.Πατσουράκου. Παρέμ-
βαση μέσω skype έκανε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης, o οποίος ξεκαθάρισε ότι ο ΙΣΑ θα 
δώσει μάχη για να καταργηθεί το άδικο και κα-
ταστροφικό μέτρο του claw back που απειλεί 
τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων.
«Είναι	 ενθαρρυντικό	 ότι	 υπάρχει	 μια	 εποικοδο-
μητική	συνεργασία,	τόσο	με	την	πολιτική	ηγεσία	
του	Υπουργείου	Υγείας,	όσο	και	με	τη	διοίκηση	
του	 ΕΟΠΥΥ.	 Ωστόσο	 αναμένουμε	 περαιτέρω	
κινήσεις	 για	 να	 βρεθεί	 λύση	 στο	 αδιέξοδο,	 στο	
οποίο	έχουν	περιέλθει	οι	φορείς	της	Πρωτοβάθ-
μιας	Φροντίδας	Υγείας.	Ο	ΙΣΑ	θα	συνεχίσει	να	δι-
εκδικεί	δυναμικά	τα	δικαιώματα	των	μελών	του,	
με	 γνώμονα	 το	 δημόσιο	 συμφέρον», τόνισε ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης, οι προτάσεις των 
εκπροσώπων των Φορέων Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, διαμορφώθηκαν ως εξής:
•Οι	 120	 δόσεις	 που	 έχουν	 νομοθετηθεί	 για	 την	
παρακράτηση	 του	 claw	 back	 2013-2015,	 2017,	
2018	 και	 2019	 να	 έχουν	 ελάχιστο	 μηνιαίο	 όριο	
καταβολής	τα	150	ευρώ	και	το	συνολικό	ποσό	να	
διαιρείται	με	το	120.	
•Για	 το	 2020	 να	 ξεκινήσει	 το	 όριο	 της	 δαπάνης	
για	 τις	 διαγνωστικές	 εξετάσεις	 και	 πράξεις	 από	
το	όριο	της	δαπάνης	του	2019	που	είναι	τα	400,5	
εκατομμύρια	 ευρώ.	 Επιπλέον	 σε	 αυτό	 το	 ποσό	
πρέπει	 να	 μπει	 η	 αύξηση	 του	 ΑΕΠ,	 περεταίρω	
χρήματα	από	ευρωπαίους	πολίτες	και	ασφάλειες	

ή	μεταφορά	πόρων	από	άλλους	κωδικούς	ώστε	
να	φθάσουμε	σε	ικανοποιητικά	επίπεδα.	
•Για	το	2020	να	θεσμοθετηθεί	claw	back	έως	5%	
πέραν	 του	 οποίου	 να	 μην	 είναι	 υποχρεωτική	 η	
εκτέλεση	 των	 εξετάσεων	 από	 τους	 ιδιωτικούς	
φορείς	ΠΦΥ.	
•Να	διερευνηθεί	ο	τρόπος	κατανομής	του	rebate	
μεταξύ	των	φορέων	ΠΦΥ	σε	συνδυασμό	με	την	
κοστολόγηση	νέων	εξετάσεων	χωρίς	αντίστοιχη	
αύξηση	του	προϋπολογισμού.
•Οι	 εξετάσεις	 που	 αφορούν	 την	 πρόληψη	 να	
απαλλάσσονται	του	claw	back.
•Άμεση	 εφαρμογή	 των	 Διαγνωστικών	 πρωτο-
κόλλων	 που	 έχουν	 εκπονηθεί	 από	 τις	 ομάδες	
εργασίας	του	Υπουργείου	Υγείας	και	συμπλήρω-
ση	τους	όπου	χρειάζεται	και	εφαρμογή	τους	με	
κόφτες	από	την	ΗΔΙΚΑ.	Να	δοθεί	η	δυνατότητα	
στον	θεράποντα	ιατρό	να	παρακολουθεί	τη	συ-
νταγογράφηση	και	την	εκτέλεση	των	διαγνωστι-
κών	εξετάσεων.	

•Να	δημιουργηθεί	ειδικός	αριθμός	pin	για	κάθε	
συναλλαγή	του	ασφαλισμένου,	με	λήψη	sms	στο	
κινητό	του	τηλέφωνο,	που	να	πιστοποιεί	την	ταυ-
τοπρόσωπη	παρουσία	του.	

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κάτωθι:  
ΕΝωΣη ΕλΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙωΝ ΙΑΤΡωΝ ΑΤΤΙΚηΣ, 
ΙωΝ.ΔΑΤΣΕΡηΣ
ΕΝωΣη ΕλΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙωΝ ΚΑΡΔΙΟλΟΓωΝ Ελ-
λΑΔΟΣ και ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΟΜΟΣΠ. ΣωΜΑΤΕΙωΝ ΚλΙΝΙ-
ΚΟΕΡΓΑΣΤηΡ. ΕΙΔΙΚΟΤηΤ., ΦωΤηΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΕΝωΣη ΕλΕΥΘ/ωΝ ΙΑΤΡωΝ ΕΝΟΠλωΝ 
ΔΥΝΑΜΕωΝ ΚΑΙ ΣωΜΑΤωΝ ΑΣΦΑλΕΙΑΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔωΡΟΣ ΠλΑΚΙωΤηΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΕΝΙ. – ΕΟΠΥΥ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ (SKYPe)
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣωΜΑΤΕΙωΝ ΙΔ. ΠΡωΤΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΣΙΠΥ), ΘΕΟΔ.ΧΑΤΖηΠΑΝΑΓΙω-
ΤΟΥ KAI ΚΡΑΜΠΟΒΙΤηΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕλληΝωΝ ΙΔΙωΤωΝ ΠΥΡηΝΙΚΏΝ ΙΑ-
ΤΡωΝ, ΘΕΟΔ.ΧΑΤΖηΠΑΝΑΓΙωΤΟΥ
ΕλληΝΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚηΣ ΒΙΟΠΑΘΟλΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣ-
ΤηΡΙΑΚηΣ ΔΙΑΓΝωΣΤΙΚηΣ, ΑΝΑΓΝωΣΤΟΥ λΕωΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕλΜ.ΕΝωΣη ΕΡΓΑΣΤηΡ. ΓΙΑΤΡωΝ 
ΒΙΟΠ.-ΚΥΤΤ.ΠΑΘ/ΤΟΜωΝ (ΠΕΕΒΙ)
ΚλΕΙΝΑΚηΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΔηΣ
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΕΝωΣη ΕλΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙωΝ 
ΑΚΤΙΝΟλΟΓωΝ, ΘΕΟΔ.ΓΕωΡΓΑΚΟΠΟΥλΟΣ
ΕΝωΣη ΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙωΝ ΑΚΤΙΝΟλΟΓωΝ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣ-
ΤωΝ ΕλλΑΔΟΣ, λΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟλΥΤΙΜη ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥλλΟΥ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙΚη ΕΝωΣη ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓωΝ ΕλλΑ-
ΔΑΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥλΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝωΣη ΠΝΕΥΜΟΝΟλΟΓωΝ ΕλλΑΔΑΣ
ΑΝΑΣΤ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΕλληΝΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚηΣ ΙΑΤΡΙΚηΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣηΣ, ΑΡΜΑΚΟλΑ ΦΙλΟΜΕΝη
ΕλληΝΙΚη ΨΥΧΙΑΤΡΙΚη ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Μαρκάκη λίλλιαν
ΠΑΝΕλληΝΙΑ ΕΝωΣη ΕλΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙωΝ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤωΝ, ΓΕωΡΓ. ΤΣΑΓΡηΣ
ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤωΝ
λΥΜΠΕΡΙΔηΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, 
ΜΙλΤΣΙΑΚΑΚηΣ ΧΡηΣΤΟΣ
ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚωΝ ΔΙΑΓΝωΣΤΙ-
ΚωΝ ΚΕΝΤΡωΝ (ΠΑΣΙΔΙΚ), Καραμηνάς Ιωάννης
ΠΑΝΕλληΝΙΟΣ ΕΝωΣη ΙΔΙωΤΙΚωΝ ΙΑΤΡΙΚωΝ ΕΤΑΙΡΕΙ-
ωΝ ΚΑΙ ΠΟλΥΙΑΤΡΕΙωΝ ΦΑΣΙΤΣΑΣ, 
ΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙωΤηΣ
ΙΑΤΡΟΠΟλΙΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥλΟΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
AFFIDeA, ΚΟΝΤΟΣΤΟληΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ, 
ΖΙωΓΑΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ, ΧΡΟΝΑΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ
LIFe CHeCK, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔηΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔηΣ, 
λΑΔΙΑΣ ΚωΝ/ΝΟΣ
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Επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, πραγματοποίησε 
ο Πρόεδρος Γ.Πατούλης και μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ
Την έμπρακτη στήριξη του στο σημαντικό έργο των Παιδικών 
Χωριών SOS, εξέφρασε για άλλη μια χρονιά, ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθηνών.

Σε συγκινητική ατμόσφαιρα, ο πρόεδρος Γ. Πατούλης, ο Α’ 
Αντιπρόεδρος Φ. Πατσουράκος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Γ. Δατσέ-
ρης  και τα  μέλη του Δ.Σ. Α. Χατζής, Ι.Κεχρής, λ.Μαρκάκη,  Σ. 
Προβατάς, πραγματοποίησαν σήμερα, επίσκεψη στο Παιδικό 
Χωριό SOS Βάρης και παρέδωσαν το ποσό των 3.000 ευρώ ως 
συμβολική ενίσχυση, για το σημαντικό έργο που επιτελείται. 

Στη συνάντηση παρέστησαν, ο  πρόεδρος του ΔΣ των Παι-
δικών Χωριών SOS Καθηγητής Κ. Συρίγος, ο Γενικός  Διευθυ-
ντής των  Παιδικών χωριών SOS Ελλάδος Γ. Πρωτόπαπας, ο 
διευθυντής των Παιδικών Χωριών Βάρης και της Στέγης Νέων 
Αθηνών Ε. λοράνδος και ο ταμίας των Παιδικών Χωριών, Δ. 
Φαρμάκης, οι οποίοι ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΙΣΑ, 
για τις δράσεις της δομής και τις ανάγκες των 74 παιδιών που 
φιλοξενούνται.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, μίλησε με παιδιά και μητέρες 
SOS, τις οποίες συνεχάρη για το έργο τους, άκουσε τις ανάγκες 
τους και έδωσε την υπόσχεση ότι ο ΙΣΑ θα είναι στο πάντα 
πλευρό τους.

«Ευχόμαστε	από	καρδιάς	χρόνια	πολλά	και	καλή	χρονιά	στα	παι-
διά	που	φιλοξενούνται	και	στο	προσωπικό	που	τα	φροντίζει.	Θέ-
λουμε		να	βοηθήσουμε	αυτά	τα	παιδιά	να	μεγαλώσουν	σωστά	και	
να	ενσωματωθούν	στην	κοινωνία.	Μάλιστα	στόχος	μας	είναι	να	
γίνει	 μια	 επανεκκίνηση	όλων	 των	 κοινωνικών	δομών	αυτού	 του	
τύπου.	Αποτελεί	για	εμάς	προτεραιότητα	η	στήριξη	των	ευπαθών	
κοινωνικών	 ομάδων	 και	 στο	 πλαίσιο	 αυτό	 θα	 δρομολογήσουμε	
ένα	ευρύ	φάσμα	δράσεων	και	πρωτοβουλιών.	Έχουμε	δώσει	την	
υπόσχεση	να	είμαστε	κοντά	στους	συνανθρώπους	μας	που	έχουν	
ανάγκη	και	για	το	λόγο	αυτό	θα	ενώσουμε		τις	δυνάμεις	της	επι-
στημονικής	κοινότητας	και	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης», τόνισε ο 
κ. Γ. Πατούλης.
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Την ουσιαστική αρωγή του ΙΣΑ στην εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών επισημαίνει σε επιστολή του ο 
Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Επιστολή απέστειλε στον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών, ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ κ. Ε.Κρη-
τικός, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνε-
ται ότι από 20/8/2019 έως 31/12/2019 έχουν 
εκκαθαριστεί 853 ιατροί εκ των οποίων 
έχουν ενταλματοποιηθεί προς εξόφληση 
353 ιατροί ενώ έχουν εκκαθαριστεί και έχουν 
ειδοποιηθεί για εξόφληση 501 ιατροί - στην 
διακριτική ευχέρεια των οποίων βρίσκεται 
η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης-. 
Σημειωτέον ότι το διάστημα 1/1/2019 έως 
19/8/2019 δεν είχε εξοφληθεί κανένας για-
τρός  επί συνόλου 6.955 ιατρών.
Ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ αναφέρεται επί-
σης στην πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε 
από κοινού με το Σύλλογο μετά από επι-

στολή που είχε αποστείλει ο ΙΣΑ στον ΕΦΚΑ 
(πατήστε εδώ) για ενίσχυση από την πλευρά 
του Συλλόγου με προσωπικό, με στόχο την 
επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησης και 
των υπολοίπων εκκρεμοτήτων. Μάλιστα, η 
σχετική τροπολογία προωθείται για ψήφιση 
στο επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργεί-
ου Εργασίας.
«Σημειωτέον, η ενίσχυση αυτή θα αυξήσει 
δραστικά τις πιθανότητες ολοκλήρωσης του 
έργου εξόφλησης εντός του 2020, επιλύο-
ντας οριστικά ένα χρονίζον ζήτημα και για 
τις δύο πλευρές (με περιπτώσεις να φτάνουν 
έως και το 2006). Σαν κατακλείδα, και αφού 
επισημάνω την ουσιαστική αρωγή του Συλ-
λόγου είναι ουσιαστικό να συνεχιστεί το θε-

τικό κλίμα συνεργασίας το οποίο ήδη εμφα-
νίζει ορατά αποτελέσματα», επισημαίνει ο 
Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, στην επιστολή του.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης δήλωσε τα εξής: «Ο  ΙΣΑ παρακο-
λουθεί στενά το σοβαρό και χρόνιο ζήτημα 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών και έχει δρο-
μολογήσει μια σειρά από ενέργειες για να δι-
ευκολυνθούν οι διαδικασίες. Πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι ο ιατρικός κόσμος αγωνίζεται 
να επιβιώσει σε εξαιρετικά αντίξοες συνθή-
κες και δεν επιτρέπεται η πολιτεία να βάζει 
επιπρόσθετα εμπόδια στερώντας από τους 
γιατρούς χρήματα που έχουν δουλέψει και 
δικαιούνται .

O ΙΣΑ για την απειλή του κορονοϊού
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παρακολουθεί 
με προσοχή την επιδημική έξαρση της λοί-
μωξης από κορονοϊό στην Κίνα καθώς και 
την εμφάνιση σποραδικών κρουσμάτων από 
χώρες ιδίως της Ασίας, της Αμερικής, στην 
Αυστραλία αλλά και στην Ευρώπη (Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία κλπ).
Στην Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερ-
θεί παρόμοιο περιστατικό.
Όμως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας η παγκόσμια εξέλιξη του προ-
βλήματος της λοίμωξης από κορονοϊό θα 
διανύσει ακόμη μια πορεία τουλάχιστον 
πολλών μηνών.
Γι’ αυτό και η περαιτέρω εξάπλωση του και 
σε άλλες χώρες δε μπορεί να αποκλειστεί.  
ως εκ τούτου, ορθά το Υπουργείο Υγείας έχει 

ήδη επιληφθεί του θέματος και σε συνεργα-
σία με άλλους αρμόδιους φορείς έχει λάβει 
τα πρώτα απαραίτητα μέτρα. 
Όπως ορίζουν οι κανόνες της πρόληψης 
αλλά και της αντιμετώπισης η επικέντρωση 
γίνεται προς δύο κυρίως κατευθύνσεις:
•	 Πρώτον	 προς	 την	 κατεύθυνση	 της	 απο-
τροπής εισόδου ασθενών  που πιθανά έχουν 
ήδη μολυνθεί από χώρες με καταγεγραμ-
μένα πολλαπλά κρούσματα λοίμωξης από 
κορονοϊό, κυρίως από την Κίνα, με την προ-
σωρινή αναστολή των κατ’ ευθείαν πτήσεων 
προς τη χώρα μας.
•	 Δεύτερον	για	το	ενδεχόμενο	της	εμφάνι-
σης κρουσμάτων που απαιτούν νοσοκομει-
ακή νοσηλεία έχει ήδη ορίσει πανελλαδικά 
7 νοσοκομεία υποδοχής, στα οποία έχουν 

γίνει οι απαραίτητες προβλέψεις για τη διά-
γνωση και νοσηλεία των ασθενών αλλά  και 
την προστασία ασθενών και προσωπικού 
από τη μετάδοση του ιού.
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ως 
ο αρμόδιος φορέας επιτήρησης και πρόλη-
ψης των επιδημικών νόσων, έχει ήδη εκδώ-
σει αναλυτικές οδηγίες, τις οποίες μπορούμε 
όλοι, υγειονομικοί και πολίτες, να συμβου-
λευτούμε.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, απευθυνόμε-
νος στα μέλη του αλλά και σε όλους τους 
πολίτες, τους καλεί να τηρούν τους κανόνες 
υγιεινής (αυτούς που ισχύουν γενικά για την 
προφύλαξη από τις ιογενείς λοιμώξεις) απο-
φεύγοντας κάθε υπερβολή ως δείγμα φόβου 
και πανικού.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποχρεωτική 
συνταγογράφηση των αντιϊκών φαρμάκων και ζητά να επεκταθεί 
το μέτρο σε όλα τα φάρμακα 
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε 
επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κι-
κίλια, με την οποία ζητά να νομοθετηθεί αυ-
στηρή ποινή, για τους φαρμακοποιούς που 
χορηγούν αντιβιοτικά αλλά και άλλα φάρμα-
κα χωρίς ιατρική συνταγή καθώς εκθέτουν 
σε κίνδυνο τη Δημόσια υγεία και ευθύνονται 
μεταξύ άλλων για τις μεγάλες ελλείψεις φαρ-
μάκων που παρουσιάζει η ελληνική αγορά.
Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι είναι σε θετικό βήμα, η θε-
σμοθέτηση της ιατρικής συνταγής για τα 
αντιϊκά φάρμακα ωστόσο ζητά το μέτρο 
αυτό να επεκταθεί σε όλα τα φάρμακα κα-
θώς παρατηρείται σημαντική έλλειψη εμβο-
λίων και αντιβιοτικών φαρμάκων.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ προς τον 
Υπουργό Υγείας επισημαίνονται μεταξύ άλ-
λων τα εξής:
«Οφείλουμε να σας συγχαρούμε για την άμε-
ση αντίδρασή σας για τη θεσμοθέτηση της 
συνταγογράφησης αντιϊκών φαρμάκων. Από 
πολλών ετών στους προκατόχους σας έχου-
με επισημάνει την ανάγκη να νομοθετηθεί 
έλεγχος και ποινή για τους φαρμακοποιούς 
που χορηγούν αντιβιοτικά αλλά και άλλα 
φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή. η χώρα 
μας, όπως φαίνεται διατηρεί και επί των 
ημερών σας μία θλιβερή πρωτιά στην ανθε-
κτικότητα των μικροβίων εκ της αλόγιστης 
χρήσης των αντιβιοτικών. Αποτελεί θέση του 

ΙΣΑ ότι θα πρέπει επιτέλους να προβλεφθεί 
νομοθετικά η επιβολή προστίμων για τη χο-
ρήγηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου 
χωρίς ιατρική συνταγή».
Ο ΙΣΑ ζητά να προστεθεί ρύθμιση στο σχε-
τικό νόμο, προκειμένου να αναχαιτιστεί το 
φαινόμενο της διάθεσης συνταγογραφούμε-
νων φαρμάκων από τον φαρμακοποιό χωρίς 
προηγούμενη ιατρική εξέταση και διάγνωση 
και χωρίς απόλυτη ιατρική ένδειξη, κατά πα-
ράβαση των κανόνων άσκησης της ιατρικής, 
των κοινοτικών οδηγιών, γεγονός που πέρα 
από οικονομικές έχει και σημαντικές συνέ-
πειες για τη δημόσια υγεία (πολυφαρμακία, 
αλόγιστη διάθεση αντιβιοτικών κλπ).
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Σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Σε εορταστική ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθη-
κε η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρου-
σία των μελών του Δ.Σ και του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, των εργαζομένων και των εθε-
λοντών του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, 
στα γραφεία του ΙΣΑ, την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 
2020.
Ο πρόεδρος Γ. Πατούλης και τα μέλη του Δ.Σ 
του ΙΣΑ, δεσμεύθηκαν ότι θα συνεχίσουν τη 
μάχη για τον ιατρικό κόσμο, τον ασθενή και 
τη δημόσια υγεία. Επίσης ευχαρίστησαν το 
προσωπικό, για την προσπάθεια που καταβάλ-
λουν, για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλό-
γου και την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
ιατρών της Αθήνας.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
μεταξύ άλλων επεσήμανε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ ανταποκρίθηκε με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και ο ιατρι-
κός κόσμος, σε όλες τις κρίσιμες περιόδους της 
Ελλάδας, σε μια ιστορική διαδρομή 94 ετών 
που μας κάνει υπερήφανους. Δεσμευόμαστε 
να συνεχίσουμε και αυτή τη χρονιά τον αγώνα, 
για τα δίκαια αιτήματα του ιατρικού κόσμου, 
διατηρώντας δυνατή τη φωνή των ιατρών της 
Αθήνας, τόσο σε συνδικαλιστικό επίπεδο όσο 
και σε κοινωνικό και επιστημονικό. Ο ΙΣΑ πρω-
τοστατεί και στους τρείς αυτούς τομείς και θα 
συνεχίσει εξίσου δυναμικά αυτή τη χρονιά».
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Στην προσπάθεια να ανακοπεί το κύμα μετανάστευσης των 
Ελλήνων ιατρών αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, 
στο πλαίσιο του χαιρετισμού του σε εκδήλωση της Ελληνικής 
Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας 

Στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Ελλή-
νων ιατρών και στην ανάγκη να μετατρέψου-
με το brain drain σε brain gain αναφέρθηκε 
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, στο πλαίσιο 
του χαιρετισμού του σε εκδήλωση της Ελληνι-
κής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και 
Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ).  Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
συνεχάρη τον νέο Πρόεδρο Δρ. Αθανάσιο Κω-

στάκο και το ΔΣ της ΕΕΧΟΤ, για την ανάληψη 
των καθηκόντων τους καθώς και τον απερχό-
μενο Πρόεδρο Καθηγητή Παναγιώτη Παπαγγε-
λόπουλο για το σημαντικό έργο που επιτέλεσε. 
Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής : «Σε	
ένα	 συνεχώς	 εξελισσόμενο	 περιβάλλον	 υγείας,	
είναι	 απαραίτητη	 η	 συνεχής	 επιστημονική	 και	
επαγγελματική	 υποστήριξη	 των	 Ελλήνων	 Ορθο-

παιδικών.	Δεσμευόμαστε	ότι	από	την	πλευρά	μας,	
θα	σταθούμε	αρωγοί	στην	προσπάθεια	 της	νέας	
Διοίκησης.	 	Πιστεύουμε	πως	μέσα	από	την	 ιατρι-
κή	 επιστήμη,	 μπορούμε	 να	δημιουργήσουμε	 την	
απαιτούμενη	ανάπτυξη	προκειμένου	αντί	να	φεύ-
γουν	οι	Έλληνες	γιατροί	στο	 εξωτερικό,	 να	δεχό-
μαστε	στη	χώρα	μας	ασθενείς	από	το	εξωτερικό.	
Να	μετατρέψουμε	το	brain	drain	σε	brain	gain!»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος InteropEHRate στις 14-16/1/2020 
με την πρώτη μέρα να φιλοξενείται στα γραφεία του Ι.Σ.Α.
Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ συνεχίζει να πρωτο-
στατεί στη χάραξη των πολιτικών για την 
υγεία σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο».
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η τρι-
μηνιαία συνάντηση της ολομέλειας των 
εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
InteropeHRate στις 14-16/1/2020. Εκ μέρους 
του προέδρου του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη, ο αντιπρό-
εδρος κ. Φ. Πατσουράκος καλωσόρισε τους 
εταίρους που ταξίδεψαν από την Ιταλία, το 
Βέλγιο, την Αυστρία, την Γερμανία και την Ρου-
μανία για να συμμετάσχουν στην εσωτερική 
συνάντηση του έργου, ενόψει της πρώτης του 
αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στις 13/2/2020. Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα, διάρκειας 3,5 ετών, 
ως ένας από τους 16 ευρωπαϊκούς εταίρους 
που στόχο έχει την δημιουργία υποδομών και 
εφαρμογών για μια έξυπνη ηλεκτρονική κάρτα 
υγείας ασθενών, με προσβασιμότητα σε όλες 
τις Ευρωπαϊκές χώρες. Στο άμεσο μέλλον 
ο ΙΣΑ θα παρουσιάσει σε ιατρούς, ενώσεις 
ασθενών και άλλους φορείς τα πρωτότυ-
πα των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, 
όπως και το φυλλάδιο του έργου μεταφρα-
σμένο στα Ελληνικά και θα συνεισφέρει με 
προτάσεις για την βελτίωση και προσαρ-
μογή τους. Για περισσότερες πληροφορί-

ες σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε την νέα 
ιστοσελίδα του έργου (www.interopehrate.
eu) και να ακολουθήσετε τον αντίστοιχο λογα-
ριασμό twitter (twitter.com/interopehrate-@
interopeHRate), που ενημερώνεται τακτικά με 
νέα και εκδηλώσεις του έργου.

Ημερίδα του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ υπό την αιγίδα του ΙΣΑ 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η 
ημερίδα του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ, 
υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, στα γραφεία του Συλ-
λόγου. η ενδιαφέρουσα ημερίδα, την οποία 
παρακολούθησε πλήθος κόσμου, επικεντρώ-
θηκε στα οικονομικά της Υγείας, στα Συντα-
ξιοδοτικά, Φορολογικά και Ασφαλιστικά θέ-
ματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Ομιλητές ήταν διακεκριμένοι καθηγητές και 
εμπειρογνώμονες σε αυτά τα θέματα τους 
οποίους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους, 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ 
Φώτης Πατσουράκος. Τις εργασίες της ημε-
ρίδας άνοιξε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος 
Πατούλης ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο	
Ιατρικός	 Σύλλογος	 Αθηνών	 είναι	 πάντα	 δίπλα	
στους	 επιστήμονες	 των	 Ενόπλων	 Δυνάμεων	 οι	

οποίοι	 διακρίνονται	 για	 το	ήθος	 και	 την	 υψηλή	
επιστημονική	 τους	 επάρκεια.	 Τα	 στελέχη	 των	
Ενόπλων	Δυνάμεων	είναι	αξιέπαινα	γιατί	προα-
σπίζονται	την	πατρίδα	μας	με	υψηλό	φρόνιμα	σε	
αντίξοες	συνθήκες»
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To Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής συμμετείχε στο Εθνικό 
Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των 
Ηλικιωμένων Ατόμων «ΗΠΙΟΝΗ»

Στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
στο πλαίσιο εκδήλωσης στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ

Στο Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
και Προαγωγής Υγείας των ηλικιωμένων 
Ατόμων «ηΠΙΟΝη» του Υπουργείου Υγείας 
συμμετείχε το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστο-
λής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του 
Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή», 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο πλαί-
σιο του οποίου δεκάδες άτομα που ανήκαν 
σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού έκαναν 
οφθαλμολογικές εξετάσεις.
Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέ-
ρωση και η ευαισθητοποίηση των ατόμων 
άνω των 55 ετών, για παθήσεις όπως είναι το 
γλαύκωμα, ο καταρράκτης και η εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρ-
τη 11 Δεκεμβρίου 2019, από τον εθελοντή 
ιατρό οφθαλμίατρο κ.Βάτσε Ντερ Γκαραμπε-
τιάν, σε συνεργασία με το ΟΜΜΑ Οφθαλμο-
λογικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Παράλληλα, το Ιατρείο Κοινωνικής Απο-
στολής συνεχίζει να συμμετέχει δυναμικά, 
στις δράσεις του «Όλοι μαζί μπορούμε». Στο 
πλαίσιο αυτό, οι εθελοντές του ιατρείου συ-
γκέντρωσαν φάρμακα και υγειονομικό υλικό 
σε οχτώ ενορίες της Αθήνας (Προφήτη ηλία 
Παγκρατίου, Άγιος Θωμάς, Αγία Παρασκευή, 
Άγιος Ελευθέριος Γκύζη, Άγιος Δημήτρης 
Αμπελοκήπων, Αγία Σοφία Ψυχικού, Άγιο 
Νικόλαο Καλλιθέας και Άγιο Χαράλαμπο Ιλι-

σίων).
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ.Πατούλης, δήλωσε τα εξής:
«Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής είναι μια 
πρότυπη δομή που έχει αποδείξει όλα αυτά 
τα χρόνια που λειτουργεί την κοινωνική ευ-
αισθησία των γιατρών της Αθήνας. Εκατο-
ντάδες συμπολίτες μας έχουν βρει σε αυτό, 
καταφύγιο την πιο δύσκολη ώρα που χτυπή-
θηκαν από την οικονομική κρίση και παράλ-
ληλα έχασαν την υγεία τους. Θα συνεχίσου-
με να αγωνιζόμαστε για να στηρίζουμε τόσο 
τους συμπολίτες μας που μας έχουν ανάγκη 
όσο και τις δομές του συστήματος υγείας 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα»

Στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Στρα-
τιωτικών Νοσοκομείων και στην ανάγκη 
στήριξή τους από την πολιτεία, αναφέρθη-
κε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ.Πατούλης, στο πλαίσιο του χαιρε-
τισμού του, σε εκδήλωση που έλαβε χώρα 
σήμερα, στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγμα-
τοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού 

Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη 
Στεφανή, στο ανακαινισμένο 
Αμφιθέατρο του νοσοκομείου, 
εγκαινιάστηκε το νέο σύγχρο-
νο Οδοντιατρικό Ιατρείο, το 
οποίο αναβαθμίζει περαιτέρω 
την παρεχόμενη περίθαλψη.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνισε μεταξύ 
άλλων τα εξής:
«Τα Στρατιωτικά νοσοκομεία 
προσφέρουν άριστες υπηρε-
σίες και διακρίνονται για την 
οργάνωση και το υψηλό επι-
στημονικό επίπεδό τους. Θα 

πρέπει ωστόσο να γίνει κατανοητό ότι πρέ-
πει να υποστηριχθούν από την πολιτεία προ-
κειμένου να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προτιθέμεθα 
να συμβάλλουμε στο μερίδιο που μας ανα-
λογεί στην τεχνολογική αναβάθμισή τους 
καθώς θεωρούμε ότι επιτελούν υποδειγμα-
τικά το σημαντικό έργο τους.»








