










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 

ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΣΤΑ ΦΙΟΡΗ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
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: 
© Ι.Σ.Α. - 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 264
ΠερΙοδοΣ Β΄ μΑΐοΣ - ΙουνΙοΣ - ΙουλΙοΣ 2022

Συντακτική ομάδα
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9 Ψηφιακός μετασχηματισμός των ιατρείων με χρηματοδότηση
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ενέργειες του Προέδρου του ΙΣΑ
10 Σύσκεψη των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας
 για την ΠΦΥ και το clawback, με τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας
 Θ. Πλεύρη και το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων, συγκάλεσε
 ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
11 Με μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των Προέδρων
 των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, με το Συντονιστικό Όργανο
 των Φορέων Π.Φ.Υ. που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ
12 Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του, για το γεγονός ότι
 στο Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έγιναν
 αποδεκτά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πολλά
 από τα αιτήματά του ιατρικού κόσμου
12 Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή, στις ιδιωτικές κλινικές, με την οποία ζητά
 να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία, που διέπει τις εργασιακές σχέσεις
 και τις αμοιβές των ιατρών
14 Παρατείνεται έως τα τέλη του χρόνου η χρηματοδότηση
 του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού φορέων του Υπ. Υγείας
 από την Περιφέρεια Αττικής, με απόφαση του Προέδρου του ΙΣΑ
 και Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη
15 Στη δράση της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής
 Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ
 ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης
18 Στη σύσκεψη του ΔΣ του ΙΣΑ, παρέστη ο Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης
20 Δικαιώθηκαν οι παρεμβάσεις του ΙΣΑ, για την ελεύθερη συμμετοχή
 των ιδιωτών ιατρών, στο σύστημα του προσωπικού ιατρού
21 Τετραήμερη ενημερωτική δράση του ΙΣΑ, με σύνθημα
 «Με την Υγεία Πλοηγό!», στο λιμάνι του Πειραιά
21 Νομοθετική κατοχύρωση της ισοτιμίας της ιατρικής υπογραφής,
 για την αναβολή ποινικής δίκης, μετά από παρέμβαση του ΙΣΑ
22 Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δικαιούται μια αναλογική
 εκπροσώπηση, αντίστοιχη του αριθμού των ιατρών μελών του,
 στα Συλλογικά Όργανα του ΠΙΣ
23 Ο ΙΣΑ ζητά καλύτερες αμοιβές, για τους γιατρούς του ΕΣΥ
 και ξεκαθαρίζει ότι είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε συζήτηση,
 για περαιτέρω επιβάρυνσή τους, με επιπλέον ενασχόληση
23 o ΙΣΑ απέστειλε στον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη τις προτάσεις
 του, για νομοθετικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τα επαγγελματικά
 και οικονομικά δικαιώματα των ιατρών,
 στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας
25 Δράση του ΙΣΑ, για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων
 στη θάλασσα
26 Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή εκατοντάδων ιατρών
 πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του ΙΣΑ,
 «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ»
28 Επιστολή του ΙΣΑ στον Υπουργό Υγείας, με τις θέσεις του,
 σχετικά με το θεσμό του προσωπικού ιατρού
30 Ο ΙΣΑ με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας ζητά να ληφθούν
 μέτρα για να διασφαλιστεί η επιβίωση των ιδιωτικών Φορέων
 ΠΦΥ που έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο
31 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή
 εκδήλωση του ΙΣΑ για τα μέλη του
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ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.
Επικοινωνία: 

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

giorgos.patoulis 
twitter: @George_Patoulis

H φωνή του ΙΣΑ
θα παραμείνει 
αδέσμευτη και δυνατή  

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δίνει 
μάχη διεκδικώντας τα δίκαια αιτή-
ματα των μελών του. διανύουμε μια 
κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία εί-
ναι σημαντική η συσπείρωση και η 
ενότητα του ιατρικού κόσμου. 
Συστρατευόμαστε στην προσπά-
θεια για την οικοδόμηση ενός ισχυ-
ρού Συστήματος υγείας, ωστόσο 
απαιτούμε αξιοπρεπείς αμοιβές και 
συνθήκες εργασίας για τους λειτουρ-
γούς της υγείας. 
οι γιατροί της Αθήνας ο καθένας 
χωριστά και όλοι μαζί έδωσαν 
μάχη ενάντια στην πανδημία και 
στήριξαν με αυταπάρνηση το 

σύστημα υγείας και τον ασθενή. 
Ζητάμε να αναγνωριστεί αυτό από 
την πολιτεία και να δείξει πλέον 
έμπρακτα ότι σέβεται και στηρίζει 
το ιατρικό σώμα. 
Πρέπει επιτέλους να επενδύσει το 
κράτος, στο μεγάλο κεφάλαιο της 
χώρας μας που είναι το υψηλά εξει-
δικευμένο ιατρικό προσωπικό. Για 
να σταματήσει η μετανάστευση των 
ελλήνων γιατρών που εξαναγκάζο-
νται να καταφύγουν στην ξενιτιά για 
να επιβιώσουν. δεν αξίζει αυτό, στην 
χώρα του Ιπποκράτη. 
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών όλα 
αυτά τα χρόνια, διεκδικεί δυναμι-
κά όλα όσα αναλογούν στο ιατρικό 
σώμα. Κάνει καθημερινά σχεδόν 
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παρεμβάσεις στην πολιτική ηγεσία 
ενώ εξαντλεί όλα τα έννομα μέσα, για 
να πετύχει τις διεκδικήσεις του. 
Απαιτούμε από την πολιτεία σε-
βασμό και στήριξη στο λειτουργό 
της υγείας.
Τα τελευταία χρόνια πετύχαμε 
πολλά και αποτρέψαμε εξελίξεις 
που θα ήταν εις βάρος του ιατρι-
κού σώματος. 
Ήρθαμε πολλάκις σε σύγκρουση με 
την πολιτική ηγεσία και διεκδικήσαμε 
το καλύτερο για τα μέλη μας. 
διασφαλίσαμε οικονομική ενίσχυ-

ση, με ποικίλους τρόπους, απαιτή-
σαμε καλύτερες αμοιβές και μικρό-
τερη φορολόγηση, βρήκαμε άλλες 
πηγές χρηματοδότησης όπως για 
παράδειγμα το εΣΠΑ, εξαντλήσα-
με τα περιθώρια για να πετύχουμε 
την οικονομική ενίσχυση του ιατρι-
κού κόσμου. 
Συνεχίζουμε τον αγώνα. δεσμεύομαι 
προσωπικά, ότι η φωνή του ο ΙΣΑ θα 
παραμείνει αδέσμευτη και δυνατή.
Όλοι μαζί θα παλέψουμε να οικοδο-
μήσουμε ένα καλύτερο αύριο για το 
ιατρικό σώμα.
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Μετά από τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών και προσωπικά του Προέδρου 
Γ. Πατούλη οι ιατροί και οι ιατρικές εταιρείες ενταχθή-
καν στη δράση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων η οποία υλοποιείται στο πλαί-
σιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα οι ιατρικές υπηρεσίες ως επιλέξιμοι 
Κ.Α.Δ. είναι δικαιούχοι στο πρόγραμμα I (Ψηφιακά Ερ-
γαλεία Μ.Μ.Ε.) και στο πρόγραμμα III (Ψηφιακές Συναλ-
λαγές) και τα οποία αφορούν στην χρηματοδότηση για 
την αξιοποίηση και την ενίσχυση νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών καθώς και στην απόκτηση νέων ψηφιακών 
εργαλείων για την υποστήριξη ψηφιακών συναλλαγών 
σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Ειδικότερα στην δράση μπορούν να ενταχθούν ιατροί 
και ιατρικές εταιρείες ανεξαρτήτου νομικής μορφής, 

με ημερομηνία έναρξης και ίδρυσης/σύστασης πριν την 
01/01/2022 και είναι ενεργές ως επιχειρήσεις κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Οι 
δικαιούχοι του προγράμματος εντάσσονται σε διακριτές 
κατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη ερ-
γασία) με ενίσχυση η οποία ξεκινάει από τα 900,00 ευρώ 
και κλιμακωτά φτάνει στα 18.000,00 ευρώ. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την χρηματοδό-
τηση είναι η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης δήλωσε: «Αυτό είναι ένα πρώτο 
βήμα για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονι-
σμό του ιατρικού κλάδου εν μέσω πανδημίας και αυξανό-
μενης οικονομικής κρίσης. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες 
και τις πιέσεις στους αρμόδιους φορείς για ένταξη των 
ιατρείων και σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης πά-
γιου εξοπλισμού, λειτουργικών εξόδων κ.λ.π. τόσο για 
νέες όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις».

Ψηφιακός μετασχηματισμός των ιατρείων
με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

μετά από ενέργειες του Προέδρου του ΙΣΑ
Γ. Πατούλης: «Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για την ψηφιακή αναβάθμιση

και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού κλάδου εν μέσω πανδημίας
και αυξανόμενης οικονομικής κρίσης»
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Την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας και να καταργηθεί το άδικο μέτρο 
του clawback που απειλεί τη βιωσιμότητα των Φορέων, 
τόνισαν οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Ιατρικών Συλ-
λόγων της χώρας και του ΠΙΣ, στο πλαίσιο της σύσκεψης 
που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, με το Συ-
ντονιστικό Όργανο των Φορέων Π.Φ.Υ. Παρέμβαση έκανε 
ο Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης, ο οποίος αναφέρθηκε στη 
στενή συνεργασία, με τους ιατρικούς συλλόγους και τους 
εκπροσώπους των Φορέων, για την οικοδόμηση του νέου 
συστήματος ΠΦΥ. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του, για το γεγονός 
ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έκανε αποδεκτές τις 
αλλαγές που ζήτησαν οι ιατρικοί σύλλογοι στο νομοσχέ-
διο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και εξέφρασε 
την πεποίθηση του ότι θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΙΣΑ, πρέπει να δια-
σφαλιστεί και η επιβίωση των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. που 
αποτελούν βασικό πυλώνα του συστήματος και προσέφε-
ραν πολύτιμες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Στη συνέχεια, πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ και των 
Ιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι ζήτησαν να καταργηθεί το 
άδικο μέτρο του clawback που οδηγεί σε οικονομική ασφυ-
ξία τους ιδιωτικούς Φορείς της ΠΦΥ και να κουρευτούν οι 
παλιές οφειλές. Ομόφωνα, εξέφρασαν τη στήριξή τους, σε 
κάθε ενέργεια και κινητοποίηση, η οποία θα αποφασισθεί 
από το Συντονιστικό Όργανο, για τη διεκδίκηση των δίκαι-
ων αιτημάτων του κλάδου που απειλούν την επιβίωσή του. 
Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, κάθε έτος θα πρέπει να 
επιστρέφεται ένα ποσοστό 50% ως 60% της ρευστότητας 
των πολυιατρείων και ιατρείων που είναι συμβεβλημένοι 
με τον ΕΟΠΥΥ. Την ίδια ώρα, μελέτη που έχει αποδεχθεί και 
ο ΕΟΠΥΥ έχει δείξει ότι όταν η επιστροφή είναι πάνω από 
το 15% της ρευστότητας δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητα 
του Φορέα. Επίσης συζητήθηκε το θέμα των ποιοτικών κρι-
τηρίων που έχει θέσει ο ΕΟΔΥ και τονίστηκε ότι πρέπει να 

τα καθορίζουν και να τα ελέγχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι που 
είναι οι πλέον αρμόδιοι, βάση του νόμου, καθώς δίνουν τις 
άδειες λειτουργίας και είναι υπεύθυνοι για τους επανελέγ-
χους  των Φορέων Π.Φ.Υ.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ μεταξύ των άλλων τόνισε τα εξής:

«Σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα ΠΦΥ, ο ρόλος 
των ιατρείων της γειτονιάς είναι καθοριστικός και η πο-
λιτεία οφείλει να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια, για 
να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Είναι σαφές ότι το 
clawback είναι ένα δυσβάσταχτο μέτρο που αναχαιτίζει την 
δυνατότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών τόσο από τους 
γιατρούς της γειτονιάς, όσο και από τα διαγνωστικά κέντρα 
και τα πολυϊατρεία. Η στήριξη των φορέων της Π.Φ.Υ απο-
τελεί βασική προϋπόθεση για την υγειονομική θωράκιση 
απέναντι σε κάθε υγειονομική απειλή καθώς και στην πα-
ροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον πολίτη. Πα-
ράλληλα, θα συμβάλλει στο να αποτραπεί η μετανάστευση 
του υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού της 
χώρας που εξαναγκάζεται να φύγει από την πατρίδα μας 
γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει. Η πολιτική ηγε-
σία του Υπουργείου Υγείας έχει δείξει την ευαισθησία της, 
στα δίκαια αιτήματα του ιατρικού κλάδου και πιστεύουμε 
ότι μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία θα επιτευχθεί 
το καλύτερο αποτέλεσμα. Αναμένουμε τις προτάσεις της, 
το επόμενο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης επεσή-
μανε ότι έχει ήδη επιτευχθεί αύξηση στον προϋπολογισμό 
του ΕΟΠΥΥ για την ΠΦΥ και γίνονται προσπάθειες για να αυ-
ξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότησή της. Μέσα στις επόμενες 
ημέρες θα ανακοινωθεί το ποσό, βάση του οποίου, θα γίνεται 
η παρακράτηση του clawback  και  το οποίο στην τελική του 
μορφή, θα είναι στο πλαίσιο του 2021. Επεσήμανε επίσης ότι 
θα υπάρξει real time έλεγχος στις εξετάσεις, ωστόσο όπως 
επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο του Συντονιστικού Οργάνου 
και Α’ Αντιπρόεδρο του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκο, τα πρωτόκολλα 
έχουν δοθεί στο Υπουργείο  Υγείας από το 2018, χωρίς όμως 
να έχουν ψηφιοποιηθεί για να γίνουν οι περικοπές ενώ μέ-
χρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Δοξιάδη», 
για την πρόληψη. Παράλληλα, ο  κ. Πατσουράκος τόνισε ότι 
οι εξετάσεις για το post covid, θα έπρεπε να χρηματοδοτού-
νται από διαφορετικό κωδικό, για να ελαφρύνουν την επιβά-
ρυνση της ΠΦΥ.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει το 
Συντονιστικό Όργανο των Φορέων της ΠΦΥ και θα προτεί-
νει τις περαιτέρω κινήσεις, στους ιατρικούς συλλόγους της 
χώρας.

Σύσκεψη των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της 
χώρας για την ΠΦΥ και το clawback, με τη συμμετοχή
του Υπουργού Υγείας Θ. Πλεύρη και το Συντονιστικό 

Όργανο των Φορέων, συγκάλεσε
ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «Σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα ΠΦΥ, ο ρόλος των ιατρείων 
της γειτονιάς είναι καθοριστικός και η πολιτεία οφείλει να διαθέσει τα απαραίτητα 

κονδύλια, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους»
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Με μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη 
των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας,

με το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων Π.Φ.Υ.
που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου, από 
όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των Προέ-
δρων των Ιατρικών Συλλόγων, την οποία συγκάλεσε, ο Πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, με το Συντονιστικό Όργανο των 
Φορέων Π.Φ.Υ. Η πρωτοβουλία, αποτελεί συνέχεια των συνα-
ντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Υγείας, προκειμένου να βρεθεί μία βιώσιμη λύση, για τη 
στήριξη της Π.Φ.Υ και την οικονομική επιβίωση των Φορέων. 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
χρηματοδότηση για να υποστηριχθεί η Π.Φ.Υ., τόσο η δη-
μόσια όσο και η ιδιωτική, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα 
κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Ο κ. Πατούλης ανα-
φέρθηκε στις συνεχείς επαφές που έχει με τον Υπουργό 
Υγείας Θ. Πλεύρη, κατά τις οποίες ο Υπουργός Υγείας, εξέ-
φρασε την πρόθεσή του να βρεθεί λύση, για το κρίσιμο ζή-
τημα του clawback που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τους 
Φορείς, με την αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών ερ-
γαλείων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο φετινός προ-
ϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι αυξημένος, σε σχέση με το 
2021 ενώ δεσμεύθηκε στον Πρόεδρο του ΙΣΑ ότι θα υπάρξει 
άμεσα νέα συνάντηση, με τους εκπροσώπους των Φορέων.
Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:
«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υγεία, χωρίς γιατρούς δεν 
γίνεται. Είναι σαφές ότι το clawback είναι ένα δυσβάσταχτο 
μέτρο που αναχαιτίζει την δυνατότητα παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών τόσο από τους γιατρούς της γειτονιάς, όσο και 
από τα διαγνωστικά κέντρα και τα πολυϊατρεία. Η πολιτεία 
οφείλει να στηρίξει τους Φορείς και σε αυτό προτίθεται να 
συμβάλλει και η Περιφέρεια Αττικής, η οποία διαθέτει τα 
εργαλεία εάν της δοθεί η δυνατότητα, να συμβάλλει στην 
χρηματοδότηση της ΠΦΥ, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων πόρων, 
όπως έγινε με τους επικουρικούς ιατρούς και τις νέες τε-

χνολογίες. Για το λόγο αυτό είμαστε σε συνεχή επαφή, με 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αναζητώντας 
την βέλτιστη λύση. Μέχρι να επιλυθεί το θέμα, σεβόμαστε 
τις αποφάσεις του Συντονιστικού Οργάνου και εργαζόμαστε 
για την εξεύρεση λύσης».
Από την πλευρά του, ο Φ. Πατσουράκος, ο Προεδρεύων 
του Συντονιστικού Οργάνου των Φορέων Π.Φ.Υ., αναφέρ-
θηκε στις κινητοποιήσεις που προκήρυξαν οι Φορείς στις 
26,27 και 28 Μαΐου και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους 
των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, για τη στήριξή τους. 
«Είναι σημαντική η συστράτευση του ιατρικού κόσμου, στην 
διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των Φορέων που αδυνα-
τούν να επιβιώσουν και απειλούνται με οικονομική εξαθλίω-
ση. Ζητούμε να καταργηθεί το άδικο μέτρο του clawback και 
να κουρευτούν οι παλιές οφειλές που μας οδηγούν σε οικο-
νομική ασφυξία. Τα ιατρεία της γειτονιάς πρέπει να μείνουν 
ανοιχτά προς όφελος του ασθενή και της δημόσια υγείας», 
επεσήμανε ο Φ. Πατσουράκος. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Προεδρεύοντα του Συντονιστικού 
Οργάνου των Φορέων Π.Φ.Υ., τα αιτήματα των Φορέων εί-
ναι τα εξής:
1)Κούρεμα των τεχνητών χρεών για τα έτη 2013-2021
2)Περιορισμό του clawback, με ανώτατο όριο το 10%, για 
το 2022 και στόχο την πλήρη εξάλειψη του, παράλληλα 
με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων (διαγνωστι-
κά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, real time έλεγχος κλπ). 
3)Η εφαρμογή των λεγομένων «κριτηρίων ποιότητας», 
από τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαβού-
λευσης με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, δηλαδή 
τους Ιατρικούς Συλλόγους και τις Επιστημονικές Ιατρι-
κές Εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της αδει-
οδότησης των εργαστηρίων θα πρέπει να παραμείνει 
στην αρμοδιότητα των οικείων Ιατρικών Συλλόγων.

Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συμβάλλει στην στήριξη
των φορέων της ΠΦΥ εφόσον η πολιτεία το επιθυμεί. Υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται»
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Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του, για το γεγονός ότι
στο Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

έγιναν αποδεκτά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας πολλά από τα αιτήματά του ιατρικού κόσμου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή 
του, για το γεγονός ότι στο Νομοσχέδιο, για την Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή, 
έγιναν αποδεκτά πολλά από τα αιτήματα που εξέφρασε ο 
Σύλλογος, στις επανειλημμένες συναντήσεις των μελών 
του Δ.Σ, με τον Υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη. Διασφαλίστη-
κε μεταξύ άλλων, η ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον 
ασθενή χωρίς gate keeping και η συμμετοχή όλων των 
γιατρών στο νέο σύστημα ΠΦΥ, με αξιοπρεπείς αμοιβές.

«Ο διάλογος  θα συνεχιστεί με την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας που έχει δείξει την πρόθεσή της να 
συνεργαστεί με τον ιατρικό κόσμο. Στόχος μας είναι η 
οικοδόμηση ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος 
υγείας που θα διασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσί-
ες υγείας, για όλους τους ασθενείς, με την αξιοποίηση 
του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της 
χώρας. Ο αγώνας συνεχίζεται», τόνισε ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης. 

Γ. Πατούλης: «Ο διάλογος  θα συνεχιστεί με στόχο μας, την οικοδόμηση ενός 
σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή προς τις 
Διοικήσεις των ιδιωτικών κλινικών, με την οποία ζητά να 
εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές 
σχέσεις και τις αμοιβές των ιατρών που εργάζονται στις ιδι-
ωτικές κλινικές, η οποία κατά κόρον παραβιάζεται.
Πρόκειται για το πόρισμα, της αρμόδια Επιτροπής για την Ιδι-
ωτική Δευτεροβάθμια Φροντίδας Υγείας που ζήτησε να συστα-
θεί ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, υπό το συντονισμό του 
μέλους του Δ.Σ Ι. Κεχρή, με το οποίο συντάχθηκε και η Επιτρο-
πή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπό το συντονισμό 
του Σ. Προβατά και ενέκρινε ομόφωνα το Δ.Σ του ΙΣΑ. 
Με τις προτάσεις αυτές διορθώνονται χρόνιες στρεβλώ-
σεις που αδικούν τους ιδιώτες μισθωτούς και ελευθεροε-
παγγελματίες ιατρούς που συνεργάζονται με τις ιδιωτικές 
κλινικές. Σημειώνεται ότι θα υπάρξουν περαιτέρω πρωτο-
βουλίες, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του πορίσματος 

και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των ιατρών.
Ειδικότερα, ο ΙΣΑ ζητά να γίνεται ο καθορισμός της ιατρικής 
αμοιβής, από τον Ιδιώτη Ελευθεροεπαγγελματία Ιατρό και 
όχι από τρίτους καθώς και η ανεμπόδιστη έκδοση των παρα-
στατικών της ιατρικής αμοιβής, σύμφωνα με τη φορολογική 
νομοθεσία. Επίσης ζητά την εφαρμογή της έμμισθης θέσης 
μισθωτής εργασίας, στις υπό του Νόμου  προβλεπόμενες θέ-
σεις καθώς και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορά στους ιατρούς.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τονίζει τα εξής:
«Συνεχίζουμε τον αγώνα, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσιών υγείας, για τον πολίτη και αξιοπρεπών συν-
θηκών εργασίας και οικονομικών απολαβών, για τον ιατρικό 
κόσμο. Στόχος μας είναι να μπορεί ο γιατρός να ζει με αξιο-
πρέπεια στη χώρα του και να σταματήσει η μετανάστευση 
του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού».

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή, στις ιδιωτικές κλινικές,
με την οποία ζητά να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία, που 

διέπει τις εργασιακές σχέσεις και τις αμοιβές των ιατρών
Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε τον αγώνα, για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 

εργασίας και οικονομικών απολαβών για τον ιατρικό κόσμο»

Ο ΙΣΑ απέστειλε στον Υπουργό Υγείας προτάσεις,
για νομοθετικές ρυθμίσεις στην ιδιωτική Φροντίδα Υγείας

που διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στον Υπουργό 
Υγείας Θ. Πλεύρη, τις προτάσεις του, για νομοθετικές ρυθ-
μίσεις στην ιδιωτική Φροντίδα Υγείας που συνέταξαν οι 
Επιτροπές Ιδιωτικής Περίθαλψης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΣΑ, υπό τον συντονισμό 
των Ι. Κεχρή, και Σ. Προβατά και εγκρίθηκαν ομόφωνα από 
το Δ.Σ του ΙΣΑ. Οι προτάσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των 
σχέσεων του ιδιώτη ιατρού, μισθωτού ή ελευθεροεπαγγελ-
ματία, με ιδιωτικές κλινικές και ασφαλιστικές εταιρίες.
Ο ΙΣΑ ζητά να συμπεριληφθούν στο Νομοσχέδιο «Γιατρός 
για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», 
καθώς διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις, αποκαθιστώντας 
την αξία των Ιατρών, χωρίς τους οποίους είναι πρακτικά 
ανέφικτη, η λειτουργία της αγοράς της Ιδιωτικής Υγείας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο  Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επε-
σήμανε τα εξής:
«Συνεχίζουμε τον αγώνα, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσιών υγείας για τον πολίτη και αξιοπρεπών συν-
θηκών εργασίας και οικονομικών απολαβών για τον ιατρικό 
κόσμο. Στόχος μας είναι σταματήσει η μετανάστευση του 
υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας». 

Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε τον αγώνα, για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας και οικονομικών απολαβών για τον ιατρικό κόσμο»



Προς τη
Διοίκηση - Νόμιμο Εκπρόσωπο
και τους κκ Διοικητικούς και Επιστημονικούς Διευθυντές
των Ιδιωτικών Κλινικών της
Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
        Αθήνα 2. 9. 2022
        ΑΠ  30739 
Αξιότιμοι, 

Σε εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που ελήφθη κατά τις συνεδριάσεις στις 25.8.2022 και 
1.9.2022 μετά από ενδελεχή έρευνα των νομικών δεδομένων και ευρεία διαλογική συζήτηση επί των θέσεων Επιτροπής που συστάθηκε για 
το σκοπό αυτό, σας αποστέλλουμε το παρόν και παρακαλούμε για τις κατά νόμο ενέργειες σας, επί των παρακάτω ζητημάτων. 

[1] Καθορισμός της ιατρικής αμοιβής από τον Ιδιώτη Ελευθεροεπαγγελματία Ιατρό και όχι από τρίτους και ανεμπόδιστη έκδοση 
των παραστατικών της ιατρικής αμοιβής, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 
Όπως σας είναι γνωστό, από 1.11.2021 οι ιατροί οφείλουν να εκδίδουν και να διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους ηλεκτρονικώς προς 
την ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myDATA. Επίσης, η υποχρέωση έκδοσης των παραστατικών, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομο-
θεσία, ρητώς προβλέπει την έκδοσή τους άμεσα κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, δηλαδή το αργότερο με την έξοδο των ασθενών 
από τις κλινικές. Τέλος άμεσα πρόκειται να επιβληθεί η σε πραγματικό χρόνο μετάδοση των ως άνω στοιχείων. Πλην όμως, αντιλαμβανό-
μαστε ότι ιατροί μέλη μας που παρέχουν υπηρεσίες σε ασθενείς τους στις εγκαταστάσεις σας, αδυνατούν να εκδώσουν τα παραστατικά 
των ιατρικών αμοιβών τους, ως οφείλουν και κυρίως κατά το χρόνο που κατά νόμο υποχρεούνται, καθόσον το ύψος της αμοιβής φέρεται 
ετερο- καθοριζόμενο με βάση τις δικές σας συμβάσεις με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες και τούτο μάλιστα συμβαίνει ετεροχρονισμένα. Η 
εκπρόθεσμη δε έκδοση εκ μέρους ιατρού των κατά νόμο φορολογικών παραστατικών επάγεται βαρύτατα φορολογικά πρόστιμα. 

Σε κάθε περίπτωση, Θα πρέπει ο ιδιώτης ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός να είναι αυτός που καθορίζει την αμοιβή του (άρθρο 19, παρ. 4 του 
Νόμου 3418/2005) και όσοι δε, εμποδίζουν την άσκηση του νομίμου αυτού δικαιώματός τους, παραβιάζουν τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολο-
γίας (Νόμος 3418 του 2005) και διώκονται πειθαρχικώς (Νόμος 4512 του 2018). Κατά συνέπεια, απαγορεύεται:

1. Οι κλινικές σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες να καθορίζουν τις αμοιβές των ιατρών.
2. Οι κλινικές να παραλαμβάνουν στα λογιστήριά τους τα νόμιμα παραστατικά της αμοιβής των ιατρών (εκδότες) που προορίζονται για 
τους ασθενείς (παραλήπτες).
3. Να εισπράττουν την οφειλόμενη από τους ασθενείς προς τους ιατρούς αμοιβή, να την παρακρατούν και να την αποδίδουν όποτε 
εκείνες (κλινικές) θέλουν. Οι Ιδιωτικές Κλινικές, σε συνεργασία με τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες, δύνανται να χρησιμοποιούν Μεσά-
ζουσες Ελεγκτικές Εταιρίες. Για τον έλεγχο και διαιτησία, Ιδιωτικές Κλινικές, Ασφαλιστικές Εταιρίες και Μεσάζουσες Ελεγκτικές Εταιρίες 
οφείλουν υποχρεωτικώς να χρησιμοποιούν ιατρούς με γνωστικό αντικείμενο (ειδικότητα) αντίστοιχο με την υπό έλεγχο ή διαιτησία 
περίπτωση. 

[2] Εφαρμογή έμμισθης Θέσης μισθωτής εργασίας στις υπό του Νόμου προβλεπόμενες θέσεις. 
Επιπροσθέτως, έχουμε ενημερωθεί από Ιατρούς — Μέλη μας, ότι κάποιες από τις ιδιωτικές κλινικές απασχολούν παρανόμως ιατρούς με από-
δειξη παροχής υπηρεσιών σε κατά νόμο έμμισθες Θέσεις εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από το λειτουργικό πλαίσιο της κλινικής στην 
άδεια λειτουργίας της. Οι θέσεις αυτές αφορούν στους επιστημονικούς υπεύθυνους των κλινικών και τμημάτων της κλινικής, στους ιατρούς 
στους οποίους ασκείται το διευθυντικό δικαίωμα από την κλινική και στους ιατρούς που υπογράφουν χρησιμοποιώντας τη σφραγίδα της 
κλινικής και όχι την προσωπική τους (εφημερεύοντες ιατροί, πρωινοί ιατροί κλινικών, ιατροί τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ιατροί ΤΕΠ κλπ). 

[3] Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας που αφορά στους ιατρούς. 
Θα πρέπει να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε ότι αφορά τα ωράρια εργασίας των ιατρών (Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπάύcού 
Κοινοβουλίου). Παράλληλα το εργασιακό περιβάλλον του ιατρού θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή αποτυ-
πώνεται στο λειτουργικό πλαίσιο της κλινικής (γραφείο, διανυκτέρευση, W.C. κλπ). 
0 Ιατρικός Σύλλογος έχει υποχρέωση σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του να μεριμνά για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος 
ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία και τους ασθενείς, οφείλει δε 
να εποπτεύει την τήρηση των νόμων όσον αφορά στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, να εκπροσωπεί τους ιατρούς για την προάσπι-
ση των εννόμων συμφερόντων τους και να μεριμνά για την περιφρούρηση της αξιοπρέπειας των μελών του, οι δε αποφάσεις των Ιατρικών 
Συλλόγων είναι υποχρεωτικές για στα μητρώα μέλη τους κάθε δε παραβίαση αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Γίνεται μνεία ότι 
σύμφωνα με τον νόμο 4512/2018 και για τις παραβάσεις του νόμου 3418/2005 και της νομοθεσίας γενικότερα, υπεύθυνοι για λογαριασμό της 
κλινικής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής. 
Ενόψει των παραπάνω σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες διαθρωτικές - διορθωτικές διαδικασίες για την ορθή εφαρμογή 
του κανονιστικού πλαισίου (πρβλ άρθρο 19, παρ. 4, άρθρ. 35 παρ. 4 του Νόμου 3418/2005, και αρθρ. 292 παρ. 2 και 3, άρθρ. 295 παρ. 1γ και 
1δ, άρθρ. 298, άρθρ. 319 παρ. 1, 2, και 3, άρθ. 321 και 338 του Ν. 4512/2018, αλλά και ΣτΕ 1964/2016). 
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Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 η δι-
άρκεια χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής του 
νέου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που προσε-
λήφθη σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, μετά από σχε-
τική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 
(ΑΔΑ: ΩΖΒΨ7Λ7-9ΕΟ). Παράλληλα αυξάνεται ο συνολι-
κός προϋπολογισμός χρηματοδότησης στο ποσό των 
104.310.389€ για την ενίσχυση και κάλυψη έκτακτων 
αναγκών λόγω της επιδημίας COVID-19.

Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020 παραμένει και θα συνεχίσει να παραμένει στο 
πλευρό των δημόσιων δομών υγείας που κλήθηκαν 
και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις έκτακτες κατα-
στάσεις που προκάλεσε η ανάγκη καταπολέμησης του 
κορωνοϊού, με δεδομένο ότι η πανδημία, παρά τη σχε-
τική ύφεση που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα, 
είναι ακόμα εδώ. Με τη συνέχιση της χρηματοδότησης 
του προσληφθέντος νέου ειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού από τους τριάντα τρείς φορείς υγείας, η 
Περιφέρεια, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την 
υγεία των πολιτών, διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς θα 
είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα σε πε-
ρίπτωση πιθανής έξαρσης της πανδημίας.

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
και Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

«Η πανδημία είναι ακόμα εδώ γι΄αυτό και θα συνεχί-
σουμε να επενδύουμε στο αξιόμαχο προσωπικό που 
υπηρετεί στις Δομές Υγείας της Αττικής μας, με στό-
χο την καλύτερη θωράκιση τους. Δεσμευθήκαμε πως η 
προάσπιση της υγείας των πολιτών θα είναι στο επίκε-
ντρο των πολιτικών και των προτεραιοτήτων μας και 
αυτή μας τη δέσμευση κάνουμε καθημερινά πράξη. Σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ενισχύσαμε τη στε-
λέχωση κρίσιμων δομών Υγείας και την επεκτείνουμε 
χρονικά, αυξάνοντας παράλληλα και το σχετικό προ-
ϋπολογισμό, προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και να 
είναι σε διαρκή ετοιμότητα, σε περίπτωση επιδείνω-
σης των υγειονομικών δεδομένων». 

Τι προβλέπει η τροποποίηση της απόφασης 
Η αρχική απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Αττική» 2014-2020 με συγχρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), της πράξης 
με τίτλο «Ενίσχυση των φορέων Υγείας με επικου-
ρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες 
λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττι-
κής», προέβλεπε τη χρηματοδότηση του προσληφθέ-
ντος επικουρικού προσωπικού για 24μηνη απασχόλη-
ση. Με τη σχετική τροποποίηση ο χρόνος χρηματοδό-
τησης παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2022, σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του Ν. 4889 (ΦΕΚ 21/Α'/10-02-2022) του 
Υπουργείου Υγείας. 

Ειδικότερα, η εν λόγω τροποποίηση της απόφασης 
ένταξης αφορά σε:

• Παράταση της διάρκειας συγχρηματοδότησης του 
ενταγμένου στην πράξη επικουρικού προσωπικού 
ως 31-12-2022

• Προσαρμογή του φυσικού αντικειμένου πράξης 
και ανακατανομή π/υ μεταξύ δύο υποέργων ώστε να 
καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες υλοποίησης και 

• Αύξηση του Π/Υ της πράξης από το ποσό των 
90.201.800,00€ σε 104.310.388,87€.

Παρατείνεται έως τα τέλη του χρόνου
η χρηματοδότηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού φορέων του Υπ. Υγείας
από την Περιφέρεια Αττικής,

με απόφαση του Προέδρου του ΙΣΑ
και Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη

Γ. Πατούλης: «Η πανδημία είναι ακόμα εδώ γί αυτό και θα συνεχίσουμε
να επενδύουμε στο αξιόμαχο προσωπικό που υπηρετεί στις Δομές Υγείας

της Αττικής μας, με στόχο την καλύτερη θωράκιση τους»

Αυξάνεται και η σχετική χρηματοδότηση από τα 90 στα 104 εκ. ευρώ 
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Στην ιδιαίτερη σημασία της πρόληψης του καρκίνου του δέρ-
ματος και του προσυμπτωματικού ελέγχου, αναφέρθηκε 
χθες ο Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην πλα-
τεία Κοραή όπου πραγματοποιήθηκε η καμπάνια ΔΕΡΜΑΪΟΣ.
Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Δερματο-
λογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) με στόχο την 
Πρόληψη και Ενημέρωση του Καρκίνου του Δέρματος και 
ήταν υπό την αιγίδα του ΙΣΑ. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περι-
φερειάρχης Αττικής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο 
ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο είχε την ευκαιρία να συνο-
μιλήσει με τον Πρόεδρο της ΕΔΑΕ Γ. Μπάρκη, το Γ.Γ Δ. Σγούρο, 
ιατρούς, με εθελοντές και με πολίτες. 
Ο Γ. Πατούλης ανακοίνωσε ότι με πρωτοβουλίες που θα ανα-
λάβει, θα ενισχυθούν οι δράσεις προσυμπτωματικού ελέγ-
χου οι οποίες πραγματοποιούνται με τη στενή συνεργασία 

του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και των 66 
Δήμων της Αττικής.

Μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης επισήμανε:
«Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την πρόληψη και τη 
έγκαιρη διάγνωση των δερματολογικών καρκίνων. Η πρό-
ληψη είναι η καλύτερη θεραπεία! Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην αγωγή της 
Υγείας των πολιτών. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης στα 
θέματα που αφορούν τόσο στις παθήσεις του δέρματος, όσο 
και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι επι-
βεβλημένη. Η επιστημονική κοινότητα, οι Ιατροί, το νοσηλευ-
τικό προσωπικό και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
συνεργαζόμαστε στενά για την πρόληψη και την ενίσχυση της 
προστασία των πολιτών».  

Στη δράση της Ελληνικής Δερματολογικής
και Αφροδισιολογικής Εταιρείας

που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ
ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης 

Γ. Πατούλης: «Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία 
για την έγκαιρη διάγνωση των δερματολογικών καρκίνων»
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή 
στον  Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα, με την 
οποία εκφράζει την  αντίθεση του, σχετικά με προ-
τεινόμενη διάταξη, σε Σχέδιο νόμου  που κατατέθηκε 
στη Βουλή, στην οποία απαιτείται, για πρώτη φορά, ο 
σοβαρός λόγος υγείας ως λόγος αναβολής να αποδει-
κνύεται από ιατρική πιστοποίηση δημόσιου φορέα ή 
πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Παράλληλα, για το θέμα επικοινώνησε με τον Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο 
οποίος ζήτησε να τροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ισοτιμία της ιατρι-
κής υπογραφής. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διαβεβαί-
ωσε τον Πρόεδρο του ΙΣΑ ότι θα γίνουν οι αναγκαίες 
τροποποιήσεις για να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται 
να θιγούν όσοι γιατροί λειτουργούν στο πλαίσιο της 
ιατρικής δεοντολογίας. Σημειώνεται ότι για τη συγκε-
κριμένη διάταξη εξέφρασε την έντονη αντίθεση της 
και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλογών της χώ-
ρας με επιστολή της που απέστειλε στον ΙΣΑ.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο ΙΣΑ, προς τον Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης, επισημαίνονται τα εξής:

«Από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος μας γνωστοποιήθηκε ότι στο σχέ-
διο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019Π13 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απά-

της και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην 
των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοι-
πές επείγουσες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βου-
λή, προωθείται νομοθετική διάταξη για τροποποίηση 
του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που 
αφορά στην αναβολή ποινικής δίκης, μεταξύ άλλων 
και για σοβαρούς λόγους υγείας. Με την προτεινόμενη 
διάταξη απαιτείται, για πρώτη φορά, ο σοβαρός λόγος 
υγείας ως λόγος αναβολής να αποδεικνύεται από ια-
τρική πιστοποίηση δημόσιου φορέα ή πιστοποιητικό 
νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο. Ασφαλώς κάθε 
ιατρική πιστοποίηση μπορεί να ελεγχθεί με οποιοδή-
ποτε πρόσφορο τρόπο από το δικαστήριο ή άλλη αρ-
μόδια αρχή και η έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποί-
ησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η ως άνω ρύθμιση 
αποτελεί ευθεία παράβαση της διάταξης του άρθρου 
5 του v. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), 
η οποία ρητά προβλέπει ότι τα ιατρικά πιστοποιη-
τικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, που εκδίδονται 
κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και 
την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και 
ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα 
από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε 
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Ιδιώτες ιατρούς. Αντιλαμβάνεστε ότι 
μία τέτοια ρύθμιση θίγει την τιμή και την αξιοπρέπεια 
των συναδέλφων μας και τον πυρήνα του δικαιώμα-
τος άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος και παρα-
καλούμε για την δική σας άμεση παρέμβαση για την 
απαιτούμενη διόρθωση».

Παρέμβαση  του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Πατούλη,
στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα, προκειμένου
να διασφαλιστεί  η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής 

Το κρίσιμο ζήτημα της αύξησης της χρηματοδότησης της 
ΠΦΥ, ετέθη από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, στον 
Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Ειδικότερα σε επικοινωνία 
που είχε με τον Υπουργό Υγείας ο κ. Πατούλης ζήτησε για 
άλλη μια φορά αύξηση της χρηματοδότησης της ΠΦΥ και 
εξεύρεση λύσης για το clawback που απειλεί τη βιωσιμότη-
τα των Φορέων.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, έκανε αποδεκτό το 
αίτημα για ενίσχυση της ΠΦΥ και δεσμεύθηκε ότι  θα υπάρ-

ξει ενίσχυση στον προϋπολογισμό για το 2022 με ελάττω-
ση της προείσπραξης του clawback, καθώς και θεσμικά μέ-
τρα για την ελάττωση του clawback  με ορισμό μέγιστου 
ύψους για το 2023. Για το θέμα θα υπάρξει συνεννόηση με 
το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων της ΠΦΥ, με το οποίο 
θα έχει συνάντηση ο Υπουργός Υγείας σήμερα.

Ο ΙΣΑ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις για να παρέμβει προς 
όφελος της δημόσιας Υγείας και του ασθενή.

Η αύξηση της χρηματοδότησης της ΠΦΥ
και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των Φορέων

στο επίκεντρο της επικοινωνίας του Προέδρου του ΙΣΑ
με τον Υπουργό Υγείας
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά για άλλη μια φορά, την κα-
τάργηση του μέτρου της υποχρεωτικής συνταγογράφησης 
φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξε-
τάσεων, στους ανασφάλιστους πολίτες, αποκλειστικά από 
ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2022.
Το μέτρο θα προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στην ευαίσθητη 
κοινωνική ομάδα των ανασφάλιστων πολιτών ενώ θα επιβα-
ρύνει σημαντικά τα νοσοκομεία, την κρίσιμη αυτή περίοδο 
που αναμένεται κορύφωση του πανδημικού κύματος. 
Η μεγάλη υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας 

έχει αναδείξει την ανάγκη για μια ισχυρή πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας, με τη συμμετοχή των γιατρών της γειτονιάς. 
Επιπρόσθετα, ο αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση των 
ιδιωτών ιατρών, αντιτίθεται στο νόμο περί ισοτιμίας της υπο-
γραφής των ιατρών.
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι οι ιδιώτες ιατροί είναι ίσοι με τους συναδέλ-
φους τους των δημοσίων δομών ενώ στους ανασφάλιστους 
ασθενείς πρέπει να αναγνωρίσουμε ως κοινωνία και πολιτεία, 
το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.
Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ έχει διατυπώσει και με επιστολή του, 
το σχετικό αίτημα, στον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη. 

Ο ΙΣΑ ζητά η συνταγογράφηση των ανασφάλιστων
να γίνεται και από τους πιστοποιημένους ιατρούς

και όχι αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας κα. Α. Γκάγκα, στην οποία ζητά, η 
μεταφορά των ειδικευομένων σε άλλα νοσοκομεία από αυτά 
που ήδη υπηρετούν, να πραγματοποιείται μόνο για εκπαιδευ-
τικούς λόγους και όχι για κάλυψη διοικητικών αναγκών.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Πληροφορηθήκαμε ότι έχετε ζητήσει τις απόψεις του ΠΙΣ 
σχετικά με την εκτίμηση των ελλείψεων των ειδικευομέ-
νων ανά ειδικότητα για τα επόμενα δέκα χρόνια, συμπέρα-

σμα το οποίο θα πρέπει να προκύψει μετά από γόνιμο και 
εκτενή διάλογο με τις αρμόδιες Ιατρικές Εταιρίες ανά ειδι-
κότητα και τους Ιατρικούς Συλλόγους. 
Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, πάγια γνώμη μας είναι 
ότι η μεταφορά των ειδικευομένων σε άλλα νοσοκομεία 
από αυτά που ήδη υπηρετούν, πρέπει να πραγματοποιεί-
ται μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και πάντα με την σύμ-
φωνη γνώμη του ειδικευόμενου ιατρού και σε καμία πε-
ρίπτωση για κάλυψη διοικητικών αναγκών του εκάστοτε 
νοσοκομείου».

Με επιστολή του ο ΙΣΑ ζητά, η μεταφορά των ειδικευομένων
σε άλλα νοσοκομεία να πραγματοποιείται μόνο

για εκπαιδευτικούς λόγους

Σε συνέχεια επισημάνσεων και ερωτήσεων από συναδέλφους 
– ιατρούς, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:
Προκειμένου να χορηγηθεί ιατρική γνωμάτευση για την κατά-
σταση υγείας κάποιου αθλούμενου  σε οιοδήποτε Σωματείο, 
θα πρέπει η εξέταση να πραγματοποιείται μόνον σε ιατρεία 
ή πολυϊατρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτερο-
βάθμιας φροντίδας υγείας που έχουν νομίμως λάβει βεβαίω-
ση λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς για την παροχή 
υπηρεσιών υγείας.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμο-

ποιείται ο ιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε Σω-
ματείου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, με σκο-
πό να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση για αθλητική ικανότητα.
Όσον αφορά τις ιατρικές ειδικότητες που δύνανται να χο-
ρηγούν τις ως άνω ιατρικές γνωματεύσεις έχουμε την άπο-
ψη ότι τέτοιες δύνανται να χορηγούν, κατ’ ανάλογη εφαρ-
μογή όσων ισχύουν για την έκδοση κάρτας υγείας αθλητή, 
καρδιολόγοι αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον 
έχουν πιστοποιηθεί με βάση τα σχετικά μετεκπαιδευτικά 
σεμινάρια. 

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η ιατρική εξέταση αναφορικά με την 
χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων σε αθλούμενους οφείλει να 

πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε δεύτερη επι-
στολή στον Υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη, με την οποία 
ζητά διευκρινήσεις, σχετικά με την πρόσφατη Υπουργι-
κή απόφαση, για το νέο σύστημα παραπομπών. Ο ΙΣΑ 
επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι προσβάλει κάθε αίσθημα 
δικαίου και ισότιμης μεταχείρισης η μέχρι σήμερα πα-

ράλειψη της έκδοσης υπουργικής απόφασης, προκειμέ-
νου να υφίσταται η δυνατότητα ως προσωπικοί ιατροί 
να ορίζονται και ιδιώτες πιστοποιημένοι ιατροί την 
ώρα που οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί δεν 
γνωρίζουν τίποτε αναφορικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους.

Ο ΙΣΑ με νέα επιστολή του στον Υπουργό Υγείας ζητά 
διευκρινήσεις για το νέο σύστημα παραπομπών
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Οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ για τις αλ-
λαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το Clawback 
και τα αλλά κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον ιατρι-
κό κλάδο παρουσιάστηκαν στον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο 
Πλεύρη που παρέστη στη σημερινή σύσκεψη του Δ.Σ.

Ο Προέδρος Γ. Πατούλης τόνισε ότι πρέπει να διασφα-
λιστεί ένα βιώσιμο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πο-
λιτών στο υψηλά εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό της 
χώρας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι ο 
νόμος προβλέπει τη δυνατότητα για ένα ανοιχτό σύστημα 
ΠΦΥ με τη συμμετοχή όσων ιατρών επιθυμούν και μάλιστα 
το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθούν σταδια-

κά οι δυνατότητες που δίνει. Επεσήμανε επίσης ότι το χρο-
νικό πλαίσιο εργασίας θα είναι σε ρεαλιστική βάση. Ειδι-
κότερα ανέφερε ότι το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 
λειτουργίας του ιατρείου θα καθορίζεται κατά αναλογία 
με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στη λίστα, με μέγιστο 
τις 35 ώρες την εβδομάδα (1712-2000 ασθενείς) και ελάχι-
στο τις 15 ώρες (λιγότεροι από 817). Επίσης από 850 -1.143 
ασθενείς 20 ώρες, 1444 -1.429 25 ώρες, 1430-1714 30 ώρες 
την εβδομάδα.

Τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ ζήτησαν από τον Υπουργό Υγείας 
να υπάρχει χρονικό όριο στη διάρκεια της ιατρικής επίσκε-
ψης, με βάση τις εισηγήσεις των Επιστημονικών Εταιριών.
Ο Υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι ο προσωπικός ιατρός 
δεν θα υποχρεούται σε κατ’ οίκον επίσκεψη ενώ η αμοιβή 
του εάν επιλέξει να κάνει θα ορίζεται από τον ίδιο τον ια-

Στη σύσκεψη του ΔΣ του ΙΣΑ, παρέστη
ο Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης

Γ. Πατούλης: «Η χώρα του Ιπποκράτη οφείλει να έχει ένα σύστημα Υγείας
που δίνει έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας

με την συμβολή των τοπικών κοινωνιών»
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τρό. Επίσης ο κ. Πλεύρης διαβεβαίωσε ότι θα είναι ελεύθε-
ρη η πρόσβαση στους εξειδικευμένους ιατρούς χωρίς πα-
ραπεμπτικό ενώ παραμένει το καθεστώς της αμοιβής κατά 
πράξη και περίπτωση.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το κρίσιμο ζήτημα του Clawback 
που έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τους ιδιωτικούς 
φορείς ΠΦΥ. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η φετινή χρονιά 
ξεκίνησε με επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ και εκτίμησε 
ότι την ερχόμενη εβδομάδα που θα ολοκληρωθούν οι συ-
ζητήσεις με το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων ΠΦΥ θα 
ανακοινωθούν σημαντικές παρεμβάσεις. Μάλιστα μέσα 
στον επόμενο μήνα θα υπάρξει δέσμευση της πολιτείας, με 
ρήτρα συνυπαιτιότητας που θα αυξάνεται για την πολιτεία 
με στόχο να καταργηθεί το Clawback, στο τέλος της τριετί-
ας. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ζήτησε να υπογράφουν Συλλογικές 
συμβάσεις με τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς και να 
διασφαλιστεί η επιβίωση του κλάδου.

Παράλληλα ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις αλλαγές 
που πρόκειται να γίνουν στην εκλογική διαδικασία των 
Ιατρικών Συλλόγων προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εκ-
προσώπηση και ζήτησε την άποψη του Δ.Σ. του ΙΣΑ.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης εξέ-
φρασε την ικανοποίηση του για την αγαστή  συνεργασία με 
τον Υπουργό Υγείας που θα αποβεί προς όφελος του ιατρι-
κού κλάδου και του ασθενή.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:
«Υπάρχει μια δυναμική προσέγγιση στην οικοδόμηση του 
νέου συστήματος ΠΦΥ που εκτιμούμε ότι είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση καθώς ικανοποιούνται πάγια αιτήμα-
τα του ΙΣΑ ενώ λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της Ελ-

λάδας που έχει πολλούς υψηλά εξειδικευμένους γιατρούς. 
Η χώρα του Ιπποκράτη οφείλει να έχει ένα σύστημα Υγεί-
ας που δίνει έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή της 
Υγείας, με την συμβολή των τοπικών κοινωνιών. Απαραί-
τητη όμως προϋπόθεση είναι η διασφάλιση των απαιτού-
μενων πόρων που θα καταστήσουν το σύστημα βιώσιμο».
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Διευκρινίσεις αναφορικά με την υπουργική απόφαση για 
το νέο σύστημα παραπομπών ζητά ο ΙΣΑ, με επιστολή του, 
προς τον Υπουργό Υγείας κ.  Θ. Πλεύρη.
Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Επειδή από τις οικείες ρυθμίσεις δεν είναι απολύτως 
σαφές παρακαλούμε για την έγκυρη ενημέρωση των με-
λών μας, με εγκύκλιο σας, να διασαφηνίσετε αφενός αν 

ως «προσωπικός ιατρός» μπορεί να οριστεί και ιατρός 
μη συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ και αφετέρου αν παρά 
το χαρακτηρισμό του προσωπικού ιατρού ως «πύλη ει-
σόδου», ο πολίτης έχει τη δυνατότητα άμεσης και ευθεί-
ας πρόσβασης σε οιονδήποτε ειδικό ιατρό της επιλογής 
του, χωρίς προηγούμενη παραπομπή από τον «προσω-
πικό ιατρό».

Επιστολή του ΙΣΑ στον Υπουργό Υγείας, για το νέο
σύστημα παραπομπών

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του, για την υλοποίηση μετά 
από σειρά παρεμβάσεών του, ενός πάγιου αιτήματός που 
αφορά την ελεύθερη συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών, στο σύ-
στημα του προσωπικού ιατρού.
Ειδικότερα, φέρεται σήμερα προς ψήφιση ως τροπολογία στο 
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Μεταρρυθμί-
σεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», διάταξη με 
την οποία δίδεται η δυνατότητα σε κάθε ιατρό που νόμιμα 
ασκεί το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα να συμβληθεί με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξάρτητα από το εάν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη 
λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του 
δημόσιου Τομέα.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επε-
σήμανε τα εξής:
«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, για την αποδοχή από την 
πολιτική ηγεσία ενός πάγιου αιτήματος του ΙΣΑ που αφορά 
τη συμμετοχή όλων των ιατρών στο σύστημα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Διεκδικούμε υψηλού επιπέδου υπηρεσί-
ες υγείας για όλους τους πολίτες, με τη συμμετοχή όλου του 
υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας».

Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη ορίζει τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό — Τροποποίηση παρ. 3 
και 4 άρθρου 5 ν. 4238/2014
Στο άρθρο 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί του προσωπικού 
ιατρού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περ. γ) της παρ. 3 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώ-
νεται ως εξής:
«3. Ο προσωπικός ιατρός επιλέγεται ελεύθερα από τον πολί-

τη και είναι:
α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), 
που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγεί-
ας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημό-
σιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,
β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λει-
τουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 
4461/2017 (Α 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό, 
γ) ιατρός που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, διατηρεί ιδιωτι-
κό ιατρείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και συμβάλ-
λεται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικός ιατρός, με εγγεγραμμένο πλη-
θυσμό, εξαιρετικώς και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος, 
ανεξάρτητα από το αν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη λαμβάνει 
μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου 
Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. Ι του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α 143), ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη 
Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται, με την προσθή-
κη των ιατρών εργασίας, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενι-
κής/οικογενειακής Ιατρικής εσωτερικής παθολογίας ή οι ια-
τροί εργασίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζο-
νται και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ. 
α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω ειδικοτήτων όσο και 
άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η 
ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πά-
σχουν από χρόνιες ασθένειες, και παιδίατροι για τον ανήλικο 
πληθυσμό».

Δικαιώθηκαν οι παρεμβάσεις του ΙΣΑ,
για την ελεύθερη συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών,

στο σύστημα του προσωπικού ιατρού

Γ. Πατούλης: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί έγινε αποδεκτό
ένα πάγιο αίτημα του ΙΣΑ. Διεκδικούμε υψηλού επιπέδου

υπηρεσίες υγείας, για όλους τους πολίτες»
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Συνεχίζεται με επιτυχία, η τετραήμερη ενημερωτική δράση 
του ΙΣΑ, με σύνθημα «Με την Υγεία Πλοηγό!», στο λιμάνι 
του Πειραιά. Πρόκειται να διανεμηθούν πάνω από 50.000 
ενημερωτικά φυλλάδια, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, για 
την πρόληψη των προβλημάτων υγείας και των παιδικών 
ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια των διακοπών. 
Τα φυλλάδια περιέχουν πληροφορίες για τους κανόνες προ-
στασίας από την Covid-19, τον ήλιο, τα κουνούπια, τις μέ-
δουσες, τις τροφικές δηλητηριάσεις, τα σεξουαλικώς μετα-
διδόμενα νοσήματα και όλα τα απρόοπτα που μπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία μας, κατά τη διάρκεια των δι-
ακοπών. Παράλληλα, διανεμήθηκε φυλλάδιο για τα παιδικά 
ατυχήματα μεταφρασμένο στα Αγγλικά.

«Υπάρχουν πολλά απρόοπτα που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την υγεία μας κατά τη διάρκεια των διακοπών. 
Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ δίνουν μεγάλη έμφαση στην 
πρόληψη και έχουν θέσει προτεραιότητα την ενημέρωση 
των πολιτών», σχολίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Η σύνταξη των κειμένων έγινε από τον καθηγητή Χαρίλαο 
Κουτή, Ομ. Καθηγητή Υγιεινής Επιδημιολογίας & Δημόσιας 
Υγείας Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και τον Παιδίατρο 
Εντατικολόγο Τάσο Χατζή μέλος του Δ.Σ του ΙΣΑ. Την επιμέ-
λεια της δράσης είχε ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ. Πατσουράκος και 
το μέλος του Δ.Σ. Π. Λεονάρδου.

Τετραήμερη ενημερωτική δράση του ΙΣΑ, με σύνθημα
«Με την Υγεία Πλοηγό!», στο λιμάνι του Πειραιά

Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ δίνουν μεγάλη έμφαση στην πρόληψη
και έχουν θέσει προτεραιότητα την ενημέρωση των πολιτών»

Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
επαγγελματικών συνθηκών για τα μέλη του»

Mία ακόμα επιτυχία του ΙΣΑ, στις διεκδικήσεις του, 
για τον ιατρικό κλάδο. Μετά από  προσωπική παρέμ-
βασή του Προέδρου Γ. Πατούλη, ικανοποιήθηκε το 
αίτημα που είχε διατυπώσει ο ΙΣΑ, με επίσημο αίτη-
μά του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα, και 
επετεύχθη νέα νομοθετική κατοχύρωση της ισοτιμίας 
της ιατρικής υπογραφής, αυτή τη φορά για την ανα-
βολή ποινικής δίκης για σοβαρό λόγο υγείας.
Συγκεκριμένα με τη διάταξη του άρθρου 41 του ν. 
4947/2022 (ΦΕΚ Α 124) ορίστηκε ότι «Άρθρο 349»

Αναβολή της δίκης
• Το δικαστήριο μπορεί, μετά από πρόταση του εισαγ-
γελέα ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει την αναβολή 
της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, με αίτημα δε κά-
ποιου από τους διαδίκους, για σοβαρούς λόγους υγεί-
ας ή λόγους ανώτερης βίας. Το σημαντικό αίτιο μπο-
ρεί να προβληθεί από οποιονδήποτε ακόμη και όταν 
αφορά το πρόσωπο του διορισμένου πληρεξουσίου 
δικηγόρου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 340. 
Ο σοβαρός λόγος υγείας αποδεικνύεται αποκλειστικά 
με ιατρική πιστοποίηση νοσηλευτικού ιδρύματος ή 

ιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ακρίβεια 
της οποίας ελέγχεται με οποιονδήποτε τρόπο κατά 
την κρίση του δικαστηρίου».

Υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι κάθε ιατρικό πιστο-
ποιητικό οφείλει να εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α 287) και πέραν 
της αυτονόητης ακρίβειας και αλήθειας του περιεχο-
μένου του, να αναφέρει το λήπτη και το σκοπό έκδο-
σής του («για δικαστική χρήση»). Η έκδοση ψευδούς 
ιατρικής πιστοποίησης αποτελεί πειθαρχικό, αλλά 
και ποινικό αδίκημα, και όταν αυτή προορίζεται για 
δικαστική χρήση ορίζεται ποινή φυλάκισης τουλάχι-
στον έξι μηνών και χρηματική ποινή (αρθρ. 221 ΠΚ).

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, για την αποδοχή 
του δίκαιου αιτήματος του ΙΣΑ από τον Υπουργό Δι-
καιοσύνης κ. Τσιάρα. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται 
για την κατοχύρωση του κύρους του ιατρικού λει-
τουργήματος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών επαγ-
γελματικών συνθηκών  για τα μέλη του», τόνισε ο 
Πρόεδρος Γ. Πατούλης.

Νομοθετική κατοχύρωση της ισοτιμίας της ιατρικής 
υπογραφής, για την αναβολή ποινικής δίκης,

μετά από παρέμβαση του ΙΣΑ
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Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο πλαίσιο της τε-
λευταίας συνεδρίασής του, συζήτησε εκτενώς τις αλλαγές 
που επίκεινται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας και 
διατύπωσε τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις που έχει 
προκηρύξει το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων Π.Φ.Υ. 
στις 26,27 και 28 Μαΐου.
Ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. ζήτησαν να αυξηθεί η χρη-
ματοδότηση για την ΠΦΥ, τόσο τη δημόσια όσο και την 

ιδιωτική και να διασφαλιστεί η οικονομική επιβίωση των 
ιατρείων της γειτονιάς. Όπως επεσήμαναν πρέπει να κα-
ταργηθεί το άδικο μέτρο του clawback και να κουρευτούν 
οι παλιές οφειλές που οδηγούν σε οικονομική ασφυξία 
τους Φορείς της Π.Φ.Υ.

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ στηρίζει τους Φορείς της Π.Φ.Υ. και συστρα-
τεύεται με τα δίκαια αιτήματα τους.

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ στηρίζει τους Φορείς Π.Φ.Υ. και ζητά
να διασφαλιστεί η επιβίωση των ιατρείων της γειτονιάς

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον 
Υπουργό Υγείας κ. Θ. Πλεύρη, με την οποία ζητά να δοθεί η 
δυνατότητα συμμετοχής στο θεσμό του προσωπικού ιατρού 
των ιατρών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή και των 
ιατρών που υπηρετούν σε θέσεις του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 
και λοιπών φορέων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα λειτουργίας 
ιδιωτικού ιατρείου.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Στις 23.06.2022 εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.26223 
(ΦΕΚ Β /́3233/2022) Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της οποί-
ας καθορίστηκε η διαδικασία σύναψης συμβάσεων των ιδιω-
τών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ. Στην ως άνω Υπουργική απόφαση 
επισυνάπτεται σχέδιο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
Προσωπικού Ιατρού. Στους Γενικούς όρους της σύμβασης, 
προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιωτών ιατρών να δηλώ-

σουν ότι δεν είναι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ 
ή ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή Ανεξάρτητων Αρχών με τις διατάξεις 
του Ν. 2190/1994 και ότι δεν λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή από σχέση συνεργασίας με το δημόσιο.
Η ανωτέρω αρνητική προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλει-
σμό της συμμετοχής στον θεσμό του προσωπικού ιατρού των 
ιατρών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή/και των ια-
τρών που υπηρετούν σε θέσεις του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και 
λοιπών φορέων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα λειτουργίας ιδιω-
τικού ιατρείου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες αυτές 
των συναδέλφων μας, θα ενισχύσουν σημαντικά τον αριθμό 
των προσωπικών ιατρών, συμβάλλοντας στο επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ληφθεί, προκειμένου να δοθεί 
η δυνατότητα συμμετοχής στον θεσμό του προσωπικού ια-
τρού και στους ανωτέρω ιατρούς και για λόγους ισότητας».

Επιστολή του ΙΣΑ στον Υπουργό Υγείας για να δοθεί
η δυνατότητα συμμετοχής στο θεσμό του προσωπικού ιατρού 

των ιατρών που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σε μερίδα του έντυπου 
και ηλεκτρονικού Τύπου, όπου επιχειρείται μια άστοχη δια-
στρέβλωση της πραγματικότητας, με αφορμή την τροπολο-
γία του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει την αύξηση του 
αριθμού των εκπροσώπων του ΙΣΑ στα όργανα της Γ.Σ. του 
Π.Ι.Σ., θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι:
• Η συγκεκριμένη τροπολογία αποκαθιστά εν μέρει μια «αδι-
κία», σε βάρος του μεγαλύτερου σε αριθμό μελών Ιατρικού 
Συλλόγου της χώρας, του Ι.Σ. Αθηνών, ο οποίος διαχρονικά 
και για διάφορους λόγους που δεν θέλουμε να αναδείξουμε 
σε αυτή τη συγκυρία, υπο-εκπροσωπείται στα όργανα της Γε-
νικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 
• Οι ιατροί – μέλη του Ι.Σ.Α. αποτελούν το 45% του συνολι-
κού ιατρικού δυναμικού της χώρας και παρόλα αυτά, συμ-
μετείχαν μέχρι σήμερα σε ποσοστό μόλις 8%, στα μέλη της 
Γ.Σ. του Π.Ι.Σ.
• Ακόμη και με την τροπολογία για την οποία κάποιοι επιχει-
ρούν να κάνουν αδικαιολόγητα θόρυβο και να εμφανίσουν 
ότι ευνοείται ο Ι.Σ.Α., εξακολουθεί ο Σύλλογος μας να υπο-εκ-
προσωπείται. Η νέα τροπολογία προβλέπει για τον Ι.Σ.Α. να 
διαθέτει το 23% των μελών της Γ.Σ., Ακόμη και με τη νέα κατα-
νομή, η εκπροσώπηση του ΙΣΑ εξακολουθεί να είναι κατά 50% 
χαμηλότερη, σε σχέση με τον αριθμό των μελών του. 
• Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η αύξηση του αριθμού 
των εκπροσώπων του Ι.Σ.Α. δεν γίνεται σε βάρος των άλλων 

ιατρικών συλλόγων της χώρας, τα ποσοστά εκπροσώπησης 
των οποίων παραμένουν ίδια.
Επισημαίνουμε επίσης πως αναλογική εκπροσώπηση προ-
βλέπεται σε όλα τα συλλογικά όργανα (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ), ενώ 
πρόσφατα θεσπίστηκε αντίστοιχη αναλογία και στο συλλο-
γικό όργανο των οδοντιάτρων. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν 
τι σκοπιμότητες υπηρετεί να αναδεικνύεται ως πρόβλημα 
η ανάγκη για αναλογικότερη εκπροσώπηση των ιατρών της 
Αθήνας στα συλλογικά τους όργανα;
Ποιους ενοχλεί η ισχυρή φωνή παρέμβασης του Ι.Σ.Α. στα ζη-
τήματα της δημόσιας υγείας; 
Ποια συμφέροντα θίγονται από τις σχέσεις ειλικρινούς και 
αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ του Ι.Σ.Α. και των υπόλοιπων 
ιατρικών συλλόγων της χώρας; 
Ποιος θέλει διασπασμένο το αρραγές μέτωπο των ιατρών σε 
όλη την Ελλάδα;
Ο Ι.Σ.Α., ως θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας, θα αξιοποι-
ήσει την αυξημένη εκπροσώπηση του στον ΠΙΣ για να υπε-
ρασπιστεί τα συμφέροντα όλων των ιατρών, ανεξάρτητα σε 
ποιον ιατρικό σύλλογο ανήκουν. 
Και όλοι μαζί, θα δώσουμε με αφετηρία τις επικείμενες 
εκλογές για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών μας Συμ-
βουλίων, το δύσκολο αγώνα για να διασφαλίσουμε σε 
όλους τους πολίτες το δικαίωμα τους για πρόσβαση σε ποι-
οτικές υπηρεσίες Υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δικαιούται μια αναλογική 
εκπροσώπηση, αντίστοιχη του αριθμού των ιατρών μελών του, 

στα Συλλογικά Όργανα του ΠΙΣ
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O ΙΣΑ απέστειλε στον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη
τις προτάσεις του, για νομοθετικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 

τα επαγγελματικά και οικονομικά δικαιώματα των ιατρών,
στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στον Υπουρ-
γό Υγείας Θ. Πλεύρη, τις προτάσεις του, για νομοθετι-
κές ρυθμίσεις στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Φροντίδα 
Υγείας που συνέταξε η Επιτροπή Ιδιωτικής Περίθαλψης 
Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΣΑ, υπό τον 
συντονισμό του Ι. Κεχρή και εγκρίθηκαν ομόφωνα από 
το Δ.Σ του ΙΣΑ. Οι προτάσεις καλύπτουν όλο το φάσμα 
των σχέσεων του ιδιώτη ιατρού, μισθωτού ή ελευθερο-
επαγγελματία, με ιδιωτικές κλινικές και ασφαλιστικές 
εταιρίες. Διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις, αποκαθι-
στώντας την αξία των Ιατρών, χωρίς τους οποίους είναι 
πρακτικά ανέφικτη, η λειτουργία της αγοράς της Ιδιω-
τικής Υγείας. 

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

«Συνεχίζουμε τον αγώνα, για να διασφαλίσουμε αξιο-
πρεπείς συνθήκες εργασίας και οικονομικές απολαβές, 
για τον ιατρικό κόσμο. Στόχος μας είναι να σταματήσει 
η μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού 
προσωπικού της χώρας και οι γιατροί να μπορούν να 
ζήσουν με αξιοπρέπεια στην πατρίδα τους».

Ειδικότερα, η εισήγηση της Επιτροπής του ΙΣΑ,  καλύ-
πτει όλο το φάσμα των σχέσεων ιδιώτη ιατρού, ιδιω-

τικής κλινικής και ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας, 
με τρόπο που να διασφαλίζονται τα επαγγελματικά και 
οικονομικά δικαιώματα των ιατρών. Περιγράφεται ο κα-
θορισμός των υποχρεωτικά έμμισθων θέσεων σε κάθε 
ιδιωτική κλινική που θα πρέπει να διέπονται από συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας καθώς και ο καθορισμός 
των ελάχιστων αμοιβών των ιατρικών πράξεων, εξετά-
σεων και επισκέψεων. Επισημαίνεται  μεταξύ άλλων ότι 
η ιατρική αμοιβή, δεν μπορεί να υπάγεται στον ιδιωτικό 
τομέα, σε καθεστώς “capitation”.

Επίσης περιγράφεται ο καθορισμός των θέσεων των ια-
τρών σε κάθε ιδιωτική κλινική όπως καθορίζεται από 
το λειτουργικό πλαίσιο και την άδεια λειτουργίας της 
κλινικής. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί 
ότι αυτές οι θέσεις συνιστούν μισθωτή εργασία και δεν 
μπορεί να πληρώνονται με απόδειξη παροχής υπηρεσι-
ών. Παράλληλα, θα πρέπει να προσδιοριστεί η ελάχιστη 
ιατρική αμοιβή της μισθωτής εργασίας, με συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας και να εξασφαλιστούν οι συνθή-
κες εργασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Επιπρόσθετα, εξετάζονται πολλά ακόμα θέματα που 
διέπουν τις επαγγελματικές σχέσεις και το εργασιακό 
περιβάλλον των ιατρών στον ιδιωτικό τομέα, όπως ο 
καθορισμός της αστικής ευθύνης και της επιλεκτικής 
ασφάλισης από πλευράς ιδιωτικών ασφαλειών.

Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ δίνει μάχη, για να εξασφαλίσει τις καλύτερες επαγγελματικές
και οικονομικές συνθήκες, για τα μέλη του»

Το Δ.Σ του ΙΣΑ στο πλαίσιο της χθεσινής του συνεδρίασης 
συζήτησε το θέμα, των εργασιακών σχέσεων των ιατρών 
του δημόσιου συστήματος υγείας και ομόφωνα διατύπω-
σε την άποψη ότι οι γιατροί του ΕΣΥ παράγουν ιδιαίτε-
ρα σημαντικό έργο, σε δύσκολες συνθήκες και πρέπει να 
αμείβονται ανάλογα από την πολιτεία. 

Ο ΙΣΑ ζητά καλύτερες αμοιβές για τους γιατρούς του ΕΣΥ 
και ξεκαθαρίζει ότι είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε συ-
ζήτηση για περαιτέρω ενασχόλησή τους, προκειμένου να 
συμπληρώσουν τον μισθό τους, κάτι για το οποίο είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνη η πολιτεία, στο πλαίσιο του δη-
μόσιου συστήματος υγείας. 

Ζητάμε να γίνουν άμεσα προσλήψεις και να στελεχωθούν 
τα τμήματα των νοσοκομείων που λειτουργούν με πολύ 
λιγότερο από το αναγκαίο προσωπικό. Να δοθούν αμοι-
βές, στους γιατρούς του ΕΣΥ, που να τους διασφαλίζουν 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, καθώς και τα μέσα 
για την διατήρηση της επιστημονικής τους επάρκειας και 
την απρόσκοπτη συνέχιση του εκπαιδευτικού τους έργου. 
Οι συνθήκες υπερεργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, κα-
θιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την μεταλαμπάδευση της γνώ-
σης στους νέους γιατρούς που θα κληθούν να στελεχώ-
σουν το νέο ΕΣΥ. 

Η έλλειψη ειδικευόμενων και ιατρών συγκεκριμένων ειδι-
κοτήτων που ήδη προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες, πρό-
κειται να διογκωθεί εάν δεν εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς 
αποδοχές και συνθήκες εργασίας προκειμένου οι νέοι για-
τροί να παραμείνουν στη χώρα μας και να στελεχώσουν 
το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ζητούμε ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα δι-
ασφαλίζει αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας 
στους γιατρούς που με αυταπάρνηση το υπηρετούν. 

Ο ΙΣΑ ζητά καλύτερες αμοιβές, για τους γιατρούς του ΕΣΥ
και ξεκαθαρίζει ότι είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε συζήτηση, 

για περαιτέρω επιβάρυνσή τους, με επιπλέον ενασχόληση
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Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση του ΙΣΑ, για την 
πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων στη θάλασσα. Η ομά-
δα του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής διένειμε 50.000 
φυλλάδια σε όλες τις οργανωμένες παραλίες, από τον Άλι-
μο μέχρι και τη Βάρκιζα, με θέμα: "Σοβαρά Ατυχήματα Παι-
διών στη Θάλασσα". Μάλιστα, η ομάδα ενημέρωσης βρέθη-
κε το Σάββατο 25/6, στην εκδήλωση του ΙΣΑ στη Βάρκιζα.
Το φυλλάδιο περιείχε χρήσιμες πληροφορίες για την Πρό-
ληψη και την Αντιμετώπιση ατυχημάτων και καταστάσεων 
που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών, 
όπως είναι ο πνιγμός, η ηλίαση, η επαφή με δράκαινα ή μέ-
δουσα, η ασφαλής κολύμβηση και η έκθεση στον ήλιο.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
επεσήμανε τα εξής:
«Η σωστή ενημέρωση μπορεί να προστατέψει τα παιδιά 
από τους κινδύνους που καιροφυλακτούν στην παρα-
λία. Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα στον 
πολίτη σε κάθε του βήμα και έχουν προγραμματίσει σει-
ρά δράσεων, με στόχο να περάσουμε όλοι ένα ασφαλές 
καλοκαίρι».

Σημειώνεται ότι η σύνταξη του φυλλαδίου έγινε από τον 
Αναστάσιο Χατζή Παιδίατρο – Εντατικολόγο, Μέλος Δ.Σ. 
ΙΣΑ και τη Χρύσα Κουτσαυτίκη Παιδίατρο – Εντατικολόγο.

Δράση του ΙΣΑ, για την πρόληψη των παιδικών 
ατυχημάτων στη θάλασσα

«Η σωστή ενημέρωση μπορεί να προστατέψει τα παιδιά από τους κινδύνους
που καιροφυλακτούν στην παραλία»
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Γ. Πατούλης: «Προϋπόθεση για ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα ΠΦΥ είναι η επαρκής 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις, για την καλύτερη δυνατή 

ρύθμιση του clawback που απειλεί τη βιωσιμότητα των Φορέων»

Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή εκατοντάδων ιατρών 
πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του ΙΣΑ,

«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ»

Η ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρής Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας που θα διασφαλίζει υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσίες για τους πολίτες, με επαρκή χρηματο-
δότηση και συμμετοχή όλου του υψηλά εξειδικευμένου 
προσωπικού της χώρας, αναδείχθηκε στην διαδικτυα-
κή ημερίδα του ΙΣΑ, με θέμα «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ-
ΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ», που πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022.Οι ομιλητές αναφέρ-
θηκαν στο σημαντικό ρόλο του προσωπικού ιατρού και 
τόνισαν την ανάγκη στήριξης των ιδιωτικών φορέων 
ΠΦΥ, των οποίων απειλείται η βιωσιμότητα, από το 
υπέρογκο Claw Back.

«Υγεία χωρίς γιατρούς δεν υπάρχει», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης κατά την 
έναρξη των εργασιών της Ημερίδας και πρόσθεσε ότι 
αρκετές από τις παρεμβάσεις που πρότεινε ο ΙΣΑ έγιναν 
αποδεκτές, γεγονός "που αποτυπώνει την πολιτική 
βούληση, για την υλοποίηση της ΠΦΥ, και καταδει-
κνύει την αναγνώριση από πλευράς του Υπουργεί-
ου της αξίας της συμμετοχής των γιατρών στο νέο 
σύστημα". Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, έθεσε μια 
σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον ιατρικό κόσμο, 
τα οποία όπως είπε χρειάζονται διευκρίνηση. 

“Πάγια θέση μας είναι ότι είμαστε ενάντια σε κάθε 
μορφή επίταξης, επιστράτευσης, ή υποχρεωτικής 
εφημερίας των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών. 
Αντίθετα είμαστε υπέρ της εθελοντικής συστρά-
τευσης, κάθε στιγμή που μας καλούν οι ανάγκες της 
Δημόσιας Υγείας και το Ιατρικό μας καθήκον. Επίσης 
είμαστε αντίθετοι στην υποχρεωτική επίσκεψη κατ’ 
οίκον του προσωπικού γιατρού, το οποίο, δεν υπάρ-
χει μεν στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ, αλλά εξακολου-
θεί να υπάρχει στο νόμο και χρειάζεται να διευκρι-
νιστεί", τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και παράλληλα δι-
ευκρίνισε ότι οι γιατροί είναι αντίθετοι στην εφαρμογή 
ποινών στους ασθενείς που δεν θα εγγραφούν στο νέο 
σύστημα. Ο κ. Πατούλης κατέληξε τονίζοντας ότι για 
την δημιουργία ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστή-
ματος ΠΦΥ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής 
χρηματοδότηση ενώ θα πρέπει να ληφθούν γενναί-
ες αποφάσεις, για την καλύτερη δυνατή ρύθμιση του 
clawback, το οποίο εάν συνεχιστεί θα διαλύσει πλήρως 
την ΠΦΥ.

Από την πλευρά του, ο Γ. Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους 
παρουσίασε το νέο σύστημα και απάντησε σε όλες 
τις απορίες των ιατρών που παρακολουθούσαν την 
Ημερίδα. Ο κ. Θεμιστοκλέους εξέφρασε την πεποί-
θηση ότι το νέο σύστημα του προσωπικού γιατρού 
έχει αυξημένες πιθανότητες να πετύχει και τόνισε ότι 
το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ στηρίχθηκε σε παλαιότε-
ρα νομοσχέδια και έρχεται να διορθώσει ζητήματα, 
προσφέροντας στον πολίτη μία έξτρα δωρεάν παρο-
χή και είναι στο χέρι του εάν θα την χρησιμοποιή-
σει. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους γιατρούς, 
για συμμετοχή στο νέο σύστημα του προσωπικού 
γιατρού, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη ευκαιρία για 
τους ίδιους και για τη χώρα. Σημειώνεται ότι η δια-
δικασία για να δηλώσουν οι γιατροί την συμμετοχή 
τους στο νέο σύστημα έχει καταληκτική ημερομηνία 
την 31η Ιουλίου.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ομιλητές έκαναν ιδιαίτε-
ρη αναφορά στις δυσμενείς επιπτώσεις του claw back, 
με τον αντιπρόεδρο του ΙΣΑ Φώτη Πατσουράκο, να 
τονίζει ότι η ΠΦΥ χρειάζεται στήριξη. «Διαγνωστικά 
εργαστήρια, κλινοκοεργαστηριακοί γιατροί και πολυϊ-
ατρεία οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία γι αυτό άμε-
σα πρέπει να βρεθεί λύση για το κρίσιμο ζήτημα του 
clawback και τα ιατρεία της γειτονιάς να μείνουν ανοι-
χτά προς όφελος του ασθενή και της δημόσιας υγείας», 
τόνισε ο κ. Πατσουράκος.

Ακολούθησαν οι αξιόλογες τοποθετήσεις των έγκριτων 
ομιλητών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα της Ημερίδας δι-
αρθρώθηκε ως εξής:

1η Ενότητα
«Οργάνωση & Εφαρμογή της νέας δομής της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας»
Μάριος Θεμιστοκλέους, Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας Υπουργείου Υγείας. «Δομή & λειτουργία της 
νέας μορφής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» 
Γεώργιος Μαρίνος, Επ. Καθηγητής Γενικής Ιατρικής – 
Προληπτικής Ιατρικής Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδη-
μιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχο-
λής Αθηνών Ε.Κ.Π.Α., Ταμίας Δ.Σ. του ΙΣΑ «Αποστολή & 
υποχρεώσεις του Προσωπικού Ιατρού, ως νέος θεσμός της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»
Θεοφάνης Ρηγάτος, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδια-
σμού ΕΟΠΥΥ «Η διασύνδεση ΠΦΥ με τον ΕΟΠΥΥ υπό το πρί-
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σμα του νέου νόμου για την ΠΦΥ» 
Ιωάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της 
Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτι-
κής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ «Κοι-
νωνικές επιπτώσεις και οικονομικά οφέλη στους ασφαλι-
σμένους από την εφαρμογή του νέου νόμου για την ΠΦΥ»
Προεδρείο Φ. Πατσουράκος, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του 
ΙΣΑ Π. Λεονάρδου, Μέλος Δ.Σ. του ΙΣΑ & Σύμβουλος Πε-
ριφέρειας Αττικής 

2η Ενότητα 
«Η άποψη της Ιατρικής Κοινότητας στη νέα μεταρρύθ-
μιση»
Eλευθέριος Θηραίος, Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Διευ-
θυντής ΕΣΥ ΚΥ Βάρης & Γ.Γ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 
«Από τον Οικογενειακό Ιατρό στον Προσωπικό Ιατρό: υπάρ-
χει διαφορά;» 
Γεώργιος Ελευθερίου, Αγγειοχειρουργός, Γενικός 
Γραμματέας του Δ.Σ. του ΠΙΣ «Ο νέος ρόλος του ιδιώτη 
ιατρού ως Προσωπικός Ιατρός»
Χρυσή Κουτσαυτίκη, Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Επι-
μελήτρια Α’ ΚΥ Ραφήνας «Μπορεί ο Παιδίατρος του ΚΥ να 
προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στα παιδιά;» 
Σπύρος Προβατάς, Μαιευτήρας, Χειρουργός - Γυναικο-
λόγος, ΚΥ Καλλιθέας, Μέλος Δ.Σ. του ΙΣΑ «Η παρουσία 
ιατρών ειδικοτήτων στην ΠΦΥ βοηθά στην αποφόρτιση 
των δομών Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας;»
Προεδρείο Ε. Τσούκαλος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. του 
ΙΣΑ, Π. Ψυχάρης, Μέλος Δ.Σ. του ΙΣΑ & Πρόεδρος ΠΟ-
ΣΕΥΠ ΠΦΥ 

3η Ενότητα 
«Ιδιωτική Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Φροντίδα 
Υγείας» 
Φώτιος Πατσουράκος, Καρδιολόγος, Διευθυντής Ιδιω-
τικού Πολυϊατρείου, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΙΣΑ «Πο-
λυϊατρεία: Προϋποθέσεις για να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους πολίτες» 
Χρυσούλα Νικολάου, Βιοπαθολόγος, Ομ. Καθηγήτρια 
ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος ΚΕΣΥ «Ανακοστολόγηση διαγνωστι-
κών εξετάσεων κάτω από το πρίσμα της σύγχρονης πραγ-
ματικότητας» 
Χαρίλαος Κουτής, Ομότιμος Καθηγητής Υγιεινής, Δη-
μόσιας Υγείας & Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής «Υγειονομικά οφέλη από την εφαρμογή του 
νέου νόμου για την ΠΦΥ και ιδιαίτερα από τον θεσμό του 
προσωπικού ιατρού»
Ιωάννης Κεχρής, Χειρουργός - Εντατικολόγος, Μέλος 
Δ.Σ. ΙΣΑ & Αντιπεριφερειάρχης Αττικής «Η προσφορά και 
η σχέση συνεργασίας των ιατρών με τα ιδιωτικά νοσηλευ-
τήρια: ανάγκη για νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμά-
των τους»
Προεδρείο Α. Φουστάνος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμ-
ματέας Δ.Σ. του ΙΣΑ Ι. Νάσιος, Μέλος Δ.Σ. του ΙΣΑ.

Κεντρική επιμέλεια  
Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΙΣΑ
& Περιφερειάρχης Αττικής 

Οργανωτική Επιτροπή 
Φώτιος Πατσουράκος, Πολυτίμη Λεονάρδου, Γεώργιος 
Μαρίνος, Αναστάσιος Χατζής
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Τα αιτήματα και οι θέσεις του ΙΣΑ, αναφο-
ρικά με το θεσμό του προσωπικού γιατρού 
διατυπώθηκαν σε επιστολή του, προς τον 
Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη. Όπως επι-
σημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, 
ο ΙΣΑ αγκάλιασε τον θεσμό του προσωπικού 
ιατρού, που όμως θα πρέπει να αποτελέσει 
δικαίωμα και όχι υποχρέωση του ασθενή, 
στον οποίο δεν θα πρέπει να επιβάλλονται 
τιμωρητικά μέτρα εφόσον δεν προβεί στην 
επιλογή προσωπικού ιατρού. Και όλα αυτά, 
τονίζεται ότι πρέπει να γίνονται με απόλυ-
το σεβασμό στην ελεύθερη επιλογή ιατρού 
ως προσωπικό ιατρό είτε συμβεβλημένου 
είτε όχι.

«Πάγια θέση του ΙΣΑ είναι να αποτελεί δικαί-
ωμα του ιατρού να παρέχει ιατρικές υπηρε-
σίες και να αμείβεται κατά πράξη και περί-
πτωση, χωρίς να ενταχθεί στο σύστημα των 
προσωπικών ιατρών», επισημαίνεται στην 
επιστολή. Παράλληλα ο ΙΣΑ, θέτει εννέα κρί-
σιμα ζητήματα για τη σωστή λειτουργία του 
θεσμού.

Ειδικότερα:

(1) Η σύμβαση θα έπρεπε να αποτελέσει αντι-
κείμενο επεξεργασίας από επιτροπή στην 
οποία να συμμετέχουν ιατροί παθολογικών, 
χειρουργικών ειδικοτήτων και κλινικοεργα-
στηριακοί (όπως ενδεικτικά Καρδιολόγοι, 
Πνευμονολόγοι, Νευρολόγοι, Φυσίατροι, Ψυ-
χίατροι), τόσο σήμερα κατά το αρχικό στάδιο 
εισαγωγής του θεσμού όσο και διαχρονικά. 
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι προηγού-
μενες εμπειρίες των συναδέλφων (πχ από 
τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ ή παλαιότερα το 
ΙΚΑ) υπήρξαν τραυματικές, αφού αυθαίρετα 
ο οργανισμός επέβαλε απροειδοποίητα με 
αποφάσεις του νέους περιορισμούς ή υπο-
χρεώσεις (πχ όσον αφορά στον αριθμό ασθε-
νών) στους ιατρούς. Πρόκειται για αιφνιδια-
σμούς που κάνουν σήμερα τους ιατρούς, που 
αποτελούν το μόνο μέσο επιτυχίας του νέου 
εγχειρήματος, σκεπτικούς. Τέτοιος κίνδυνος 
θα πρέπει ρητά να αποκλειστεί.  

(2) Θα πρέπει άμεσα να εκδοθούν οι προβλε-
πόμενες από τις διατάξεις του ν. 4931/22 
υπουργικές αποφάσεις ώστε πέραν των πα-
θολόγων και γενικών ιατρών, να μπορούν 
να καθίστανται προσωπικοί ιατροί και ια-
τροί άλλων ειδικοτήτων (κυρίως και ενδει-
κτικά παιδίατροι, πνευμονολόγοι, καρδιο-
λόγοι κα).

(3) Ως ΙΣΑ δεν είμαστε σύμφωνοι με τον καθο-
ρισμό αμοιβής ανά ηλικία ασθενή. Η αμοιβή 
θα πρέπει να είναι ενιαία ανεξαρτήτως ηλι-
κίας του ασθενή.

(4) Αν και πρόκειται για μία γνήσια κατ΄ ου-
σία σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν υπάρ-
χει κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ή λει-
τουργικών δαπανών των ιατρείων. 

(5) Θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική αμοιβή 
για την έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων κα-
θόσον πρόκειται για παρακολουθηματική 
μεν, αλλά ιδιαίτερης σπουδαιότητας και συ-
νεπειών, ιατρική πράξη, που συχνά οδηγεί 
στη δικαστική εμπλοκή του ιατρού. Όπως 
γίνεται αντιληπτό η σύνταξη ορθής γνωμά-
τευσης δεν είναι κάτι απλό. 

(6) Δεν είναι σαφές πως θα αμειφθεί ο ιατρός 
για επίσκεψη ασθενή πέραν του ωραρίου για 
το οποίο έχει δεσμευθεί. 

(7) Δεν έχει προβλεφθεί πως ο ιατρός θα 
αντιμετωπίσει τον ασθενή του που τον έχει 
επιλέξει και στην πορεία κατέστη ανασφάλι-
στος. 

(8) Η παράλειψη καταβολής της ιατρικής 
αμοιβής στο τέλος του μήνα θα πρέπει να συ-
νεπάγεται την έντοκη καταβολή της. 

(9) Τέλος, θεωρούμε ότι η θέση προθεσμίας 
στους ιατρούς - σήμερα στους παθολόγους-
γενικούς ιατρούς η 31.7.2022- είναι περιορι-
στική. Το δικαίωμα του ιατρού να εγγραφεί 
ως προσωπικός ιατρός θα πρέπει να είναι 
διαρκές και απρόθεσμο.

Επιστολή του ΙΣΑ στον Υπουργό Υγείας,
με τις θέσεις του, σχετικά με το θεσμό

του προσωπικού ιατρού
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επι-
στολή στον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, 
με την οποία ζητά να δοθεί η δυνατότητα και 
στους γιατρούς να εγγράφουν πολίτες σε προ-
σωπικό ιατρό, όπως προβλέπεται για τους 
φαρμακοποιούς.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ στην επιστολή του αναφέρει 
τα εξής:

«Οι πολίτες που εγγράφονται υποχρεωτικά 
σε προσωπικό ιατρό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 
1 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), δύ-
νανται να εγγράφονται σε αυτόν μέσω των 
ιδιωτικών φαρμακείων. Η δαπάνη για την 
εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από συγ-

χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση προγράμματα, τηρουμένων των κανόνων 
κρατικών ενισχύσεων. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων δύνανται να καθορίζο-
νται ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφής των 
πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιω-
τικών φαρμακείων, το ύψος της αποζημίωσης 
των φαρμακοποιών για κάθε εγγραφή, ο τρό-
πος και ο φορέας καταβολής της αποζημίω-
σης και η διαδικασία εκκαθάρισής της, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος. Ενόψει της ως άνω 
διάταξης αιτούμαστε όπως υπάρξει σχετική 
πρόβλεψη και για τη δυνατότητα εγγραφής 
των πολιτών μέσω των ιατρών».

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας, ζητά
να δοθεί η δυνατότητα και στους γιατρούς να 

εγγράφουν πολίτες σε προσωπικό ιατρό

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή, στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη, 
στην οποία του εκθέτει το αδιέξοδο στο 
οποίο έχουν περιέλθει οι εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας και του ζητά να λάβει 
άμεση νομοθετική πρωτοβουλία, για την δι-
αγραφή παλαιών χρεών από το clawback.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέ-
ρονται τα εξής:

«Το clawback εξακολουθεί να ισχύει, αν και 
αρχικά θεσπίστηκε για περιορισμένο χρο-
νικό διάστημα. Συσσωρεύτηκαν, δοσοποιή-
θηκαν και εν τέλει εξακολουθούν να οφείλο-
νται χρέη πολλών ετών. Επιπλέον εισήχθη 
και η προείσπραξη σε μηνιαία βάση ποσο-
στού έως 70% του συνολικού ποσού αυτό-

ματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε 
πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική 
εκκαθάριση της δαπάνης του κάθε παρόχου.
Τα παραπάνω αποστερούν στην ουσία τους 
φορείς από έσοδα της τάξης του 55%.

Ζητούμε από σας, στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων σας, και με το αίσθημα ευθύνης που 
σας διακρίνει να λάβετε άμεση νομοθετική 
πρωτοβουλία για την διαγραφή παλαιών 
χρεών από το clawback, κατά το πρότυπο 
των αντίστοιχων μέτρων που ελήφθησαν 
για άλλες κατηγορίες επαγγελματιών και 
επιχειρήσεων (επιστρεπτέα προκαταβολή 
κλπ). Τούτο αποτελεί μονόδρομο για τη βι-
ωσιμότητα ιδιαίτερα των μικρών εργαστη-
ρίων και ιατρείων που στήριξαν και στη-
ρίζουν την ελληνική κοινωνία, το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης και την πολιτεία».

Τη διαγραφή παλαιών χρεών
από το clawback, ζητά ο ΙΣΑ

από τον Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον 
Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, με την οποία ζητά τη 
σύναψη Συλλογικής Σύμβασης των ιατρών παρόχων με 
τον ΕΟΠΥΥ, κατά το πρότυπο των φαρμακοποιών ή φυ-
σικοθεραπευτών, επισυνάπτοντας σχετικό σχέδιο. Όπως 
επισημαίνει χαρακτηριστικά αποτελεί όχι μόνο πολιτική 
του δέσμευση, αλλά και μέσο για την κατά νόμο επίτευξη 
των σκοπών των Ιατρικών Συλλόγων (πρβλ. αρθρ. 292 του 
ν. 4512/2018- ΦΕΚ Α 5). 

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

«Επισυνάπτουμε σχέδιο συλλογικής συμβάσεως που 
αποτελεί για μας μονόδρομο. Και τούτο όχι μόνο για 

λόγους ίσης μεταχείρισης με τους παραπάνω παρό-
χους, αλλά γιατί ο τομέας της πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας, ενόψει ιδία της παράτασης ισχύος 
του clawback, αλλά και της έμπρακτης αυθαιρεσίας 
και άλλων ασφαλιστικών φορέων, με πρόσφατο το 
παράδειγμα του ΕΔΟΕΑΠ, έχει οδηγήσει στην οικο-
νομική και ηθική, πρωτίστως, εξουθένωση των συ-
ναδέλφων, αν όχι στην απελπισία. Η αντιμετώπιση 
αυτή σε ένα κλάδο που με αυταπάρνηση ανταποκρί-
θηκε στις επιταγές της πολιτείας κατά το χρόνο της 
πανδημίας δεν είναι ούτε δίκαιη, ούτε τιμά την πο-
λιτεία, ανεξάρτητα από το αν οφείλεται σε οικονο-
μικούς, δημοσιονομικούς ή οποιουσδήποτε άλλους 
λόγους».

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας, ζήτησε
τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης των ιατρών παρόχων

με τον ΕΟΠΥΥ και απέστειλε σχετικό Σχέδιο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον 
Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, με την οποία ζητά να λη-
φθούν μέτρα για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει 
οι ιατροί και οι ιατρικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποί-
οι ενόψει των δυσβάσταχτων οικονομικών υποχρεώσεων 
λόγω clawback αποστερούνται κάθε δυνατότητας να αντα-
ποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ τονίζονται τα εξής:
• Το clawback εξακολουθεί να ισχύει, αν και αρχικά θεσπί-
στηκε για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
• Συσσωρεύτηκαν, δοσοποιήθηκαν και εν τέλει εξακολου-
θούν να οφείλονται χρέη πολλών ετών.
• Επιπλέον εισήχθη και η προείσπραξη σε μηνιαία βάση πο-
σοστού έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστρο-
φής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και 
την τελική εκκαθάριση της δαπάνης του κάθε παρόχου.

Τα παραπάνω αποστερούν στην ουσία τους φορείς από 
έσοδα της τάξης του 55%.
Κάποιοι, ελάχιστοι, επέτυχαν τη δικαστική αναστολή εκτέ-
λεσης των σχετικών διοικητικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ και 
συνεπώς έχει προς ώρας απαλλαγή της υποχρέωσης κα-
ταβολής των ως άνω οφειλών. Αυτό δε σε συνδυασμό με 
την εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων δημιουργεί αναμφίβο-
λα φορείς και κυρίως εργαστήρια δύο ταχυτήτων, αφού 
οι στερούμενοι ρευστότητας, ενόψει των δυσβάσταχτων 
οικονομικών υποχρεώσεων λόγω clawback αποστερούνται 
κάθε δυνατότητας να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικο-
νομικές υποχρεώσεις (καταβολή μισθών, αγορά αναγκαίων 
υλικών, ενδεικτικά αντιδραστηρίων κλπ), πολλώ μάλλον 
της δυνατότητας να ανανεώσουν τον τεχνολογικό εξοπλι-
σμό των φορέων με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότη-
τας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να είναι το ζητούμενο σήμερα, 

ιδίως μετά από μία 2ετία με covid με ότι αυτό είχε ως συνέ-
πεια για τους φορείς ΠΦΥ (αυξημένα κόστη, ελαχιστοποίη-
ση εσόδων).
Ο ΙΣΑ καταλήγει ζητώντας τα εξής:
(1) Την άμεση αναστολή του μέτρου της προείσπραξης σε 
μηνιαία βάση ποσοστού έως 70% του συνολικού ποσού 
αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν 
από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της δαπάνης του 
κάθε παρόχου.

(2) Την άμεση έξτρα χρηματοδότηση του προϋπολογισμού 
των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων.

(3) Την ένταξη των ιατρείων, εργαστηρίων και λοιπών φο-
ρέων ΠΦΥ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να μπορέσουν μέσα σε 
ένα εύλογο μεταβατικό διάστημα να αναβαθμίσουν τον εξο-
πλισμό τους.

(4) Τη διαγραφή παλαιών χρεών από το clawback, κατά το 
πρότυπο των αντίστοιχων μέτρων που ελήφθησαν για άλ-
λες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων (επιστρε-
πτέα προκαταβολή κλπ).

(5) Το νομοθετικό καθορισμό/περιορισμό του clawback 
έως 10% κατ’ αρχήν με στόχο την εν συνεχεία πλήρη 
κατάργηση.

(6) Τη θεσμοθέτηση διαχειριστικής αμοιβής για κάθε συντα-
γή/παραπεμπτικό κατά το πρότυπο της αντίστοιχης ρύθμι-
σης για τα φαρμακεία.

(7) Τον εξορθολογισμό της συμμετοχής των ασφαλισμένων. 
Η άμεση θεσμοθέτηση των παραπάνω αποτελεί ζήτημα επι-
βίωσης, ιδίως των μικρών ιατρείων και εργαστηρίων που 
στήριξαν και στηρίζουν την ελληνική κοινωνία, το σύστη-
μα κοινωνικής ασφάλισης και την πολιτεία. 

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας ζητά
να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η επιβίωση

των ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ που έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τα μέλη του στο  Varkiza 
resort. O Πρόεδρος Γ. Πατούλης και τα μέλη του Δ. Σ του 
ΙΣΑ διοργάνωσαν την όμορφη αυτή καλοκαιρινή συνάντη-
ση για να εκφράσουν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους για-
τρούς της Αθήνας για την ανιδιοτελή προσφορά τους στη 
μάχη κατά της πανδημίας. Τα μέλη του ΙΣΑ και οι οικογέ-
νειές τους είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη θάλασσα 
και να χορέψουν με ζωντανή μουσική.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, επε-
σήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η οικογένεια των γιατρών της Αθήνας στις δύσκολες στιγ-
μές που πέρασε η χώρα μας, παρέμεινε στην πρώτη γραμ-

μή της μάχης. Το ευτύχημα είναι ότι η ανθρωπότητα έχει 
πλέον  τα όπλα να αντιμετωπίσει τον υγειονομικό κίνδυνο 
και μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και 
νέες προοπτικές. Η  Ελλάδα η χώρα του Ιπποκράτη με το 
υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό μπορεί να γί-
νει η χώρα της υγείας για την παγκόσμια κοινότητα. Ο ΙΣΑ 
παραμένει στις επάλξεις και όλοι μαζί συνεχίζουμε ενωμέ-
νοι και δυνατοί να διεκδικούμε το καλύτερο για τον ιατρικό  
κόσμο, τον ασθενή και το σύστημα υγείας».

Σημειώνεται ότι υπεύθυνος για τη διοργάνωση της εκδή-
λωσης ήταν ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ. Πατσουράκος, υπό τη γε-
νική εποπτεία του Προέδρου του ΙΣΑ  Γ. Πατούλη.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή 
εκδήλωση του ΙΣΑ για τα μέλη του

Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ παραμένει στις επάλξεις και συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι
και δυνατοί να διεκδικούμε για τον ιατρικό κόσμο και τον ασθενή»












