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Περιεχόμενα
το μήνυμα του Προέδρου

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, στο κάλεσμα 
για συγκέντρωση φαρμάκων, για τους αναξιοπαθούντες συ-
μπολίτες μας

τριάντα νέοι από την τρίπολη επισκέφθηκαν το Ιατρείο Κοι-
νωνικής Αποστολής και παρέδωσαν φάρμακα και υγειονο-
μικό υλικό που συγκέντρωσε η Ιερά μητρόπολη μαντινείας 
και Κυνουρίας

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

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

ημερίδα για τον τουρισμό Υγείας υπό την αιγίδα του ΙΣΑ

την  άμεση απόσυρση της απαξιωτικής πρόσκλησης ενδια-
φέροντος για τη σύμβαση των οικογενειακών ιατρών με τον 
ΕΟΠΥΥ, ζήτησε το ΔΣ του ΙΣΑ, από τον  πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
Σ. μπερσίμη

o ΙΣΑ στηρίζει την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΟΕνΓΕ, 
την τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και καλεί τα μέλη του σε 
μαζική συμμετοχή

Ο ΙΣΑ ζητά να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά κρεβάτια των μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας
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η  ανάγκη διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης εθνικής στρα-
τηγικής, για την ανάπτυξη του τουρισμού Υγείας, τονίστηκε 
από έγκριτους ομιλητές ,στο πλαίσιο ημερίδας που πραγμα-
τοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ

την υποχρέωση της πολιτείας, να διασφαλίσει την πρόσβα-
ση των ασθενών στα φάρμακα που έχουν ανάγκη, τόνισε ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της παρουσίας 
του, στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΦΕΕ

Ο ΙΣΑ  εκφράζει την ανησυχία του, για τα νέα κρούσματα ιλα-
ράς ,σε υγειονομικό προσωπικό νοσοκομείων

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

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

Ο ΙΣΑ ζητά να παραταθεί η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτη-
τών έως τη λήψη πτυχίου 

Ο ΙΣΑ λαμβάνει μέριμνα: 
1) για την καθυστέρηση του επανυπολογισμού των ασφαλι-
στικών εισφορών επί των πραγματικών εισοδημάτων, έτους 
2016 και
2)αναφορικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των ια-
τρών- μελών του που έχουν πάνω από 40 έτη προϋπηρεσίας

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

Ο ΙΣΑ στηρίζει την κινητοποίηση της ΕΙνΑΠ στις 12 Ιανουα-
ρίου 

Σεμινάριο για τη συμμόρφωση στον Κανονισμό Προσωπι-
κών Δεδομένων

η πρόταση της εξατομικευμένης φαρμακευτικής θεραπευ-
τικής αγωγής αποτελεί ηθική, δεοντολογική και νομική υπο-
χρέωση κάθε ιατρού

Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για το ζήτημα της 
ονομασίας του κράτους των Σκοπίων

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, αφιερωμένη στους εθελο-
ντές, έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Ιατρείου 
Κοινωνικής Αποστολής

Σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΙΣΑ, παρουσία  των μελών του 
ΔΣ και των εργαζομένων

Σημαντικές επαφές για την προώθηση  του τουρισμού υγεί-
ας είχε  ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ,στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του ,στην Παγκόσμια Έκθεση τουρισμού, στη 
Βομβάη της Ινδίας

Στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει το άριστο ιατρικό 
δυναμικό της χώρας, στην ανάπτυξη του τουρισμού υγείας 
,αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο 
ομιλίας του ,σε Διημερίδα στην Κρήτη
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ΓΙωΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΡΟεΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.

email: proedros@isathens.gr | facebook: www.facebook.com/giorgos.patoulis | twitter: @George_Patoulis

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟεΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
εύχομαι το 2018  να είναι 
Ο ιατρικός κόσμος έγινε 

μάρτυρας,μιας ακόμα προσπάθειας 
απαξίωσής του από το υπουργείο 
Υγείας.  Οι όροι που προβλέπονται 
στην πρόσκληση ενδιαφέροντας 
για τη σύμβαση των οικογενειακών 
ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ είναι 
απαράδεκτοι και συνιστούν εμπαιγμό 
για το ιατρικό σώμα. 
Οι γιατροί κλήθηκαν να συνεργαστούν 
με το Φορέα, χωρίς να καν γνωρίζουν 
τoυς όρους και τις προϋποθέσεις 
αυτής της συνεργασίας, γεγονός που 
αποδεικνύει την προχειρότητα αλλά 
και την έλλειψη σεβασμού, με την 
οποία μας αντιμετώπισε η πολιτεία.
Οι δε οικονομικές απολαβές 
αποτελούν συνιστούν εμπαιγμό 

καθώς  στην ουσία απομένει ένα 
10%-20% της αμοιβής- που δεν 
ξεπερνά τα 500 ευρώ -,για να καλύψει  
ο γιατρός τα  λειτουργικά του έξοδα. 
Για το λόγο αυτό ο ΙΣΑ,σε κοινή 
πορεία και με τους άλλους Ιατρικούς 
Συλλόγους της χώρας, κάλεσε τα 
μέλη του να γυρίσουν την πλάτη στο 
στρεβλό και θνησιγενές πρωτοβάθμιο 
σύστημα υγείας που επιχειρεί να 
δομήσει το υπουργείο Υγείας.
Ο ιατρικός κόσμος ανταποκρίθηκε 
και έδειξε ότι ο  Έλληνας γιατρός 
δεν θα ανεχθεί να εκμεταλλευτούν 
την οικονομική συγκυρία για να 
τον οδηγήσουν σε περαιτέρω 
επαγγελματική και οικονομική 
απαξίωση.
Ανάλογο Βατερλό για το υπουργείο 
Υγείας ήταν η προκήρυξη για 

τη στελέχωση των τομΥ που 
προηγήθηκε. 
Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι ακόμα 
και στη δύσκολη αυτή συγκυρία ο 
Έλληνας γιατρός έχει αξιοπρέπεια 
και κανείς δεν μπορεί να τον 
εκμεταλλευτεί.
Στείλαμε ένα ηχηρό μήνυμα. Καμία 
μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας 
δεν πρόκειται να πετύχει εάν δεν 
έχει τη στήριξη  του υγειονομικού 
κόσμου.
η κυβέρνηση έχει κατανοήσει πλέον 
ότι χωρίς  τη τη συνεργασία των 
γιατρών δεν μπορεί να δομηθεί 
Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας.
Συνεχίζουμε τον αγώνα..
Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε  να 
αντισταθούμε και να παλέψουμε για 
ένα καλύτερο αύριο.

Χωρίς τους γιατρούς 
το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας θα καταρρεύσει
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Αθήνα, 26.01.2018

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
έχοντας ως πρωταρχικό μέλημά 

του την προστασία των ιατρών –μελών 
του, εξέδωσε στις 22.01.2018 Δελτίο 
τύπου ζητώντας την τροποποίηση των 
προϋποθέσεων για την σύναψη των 
συμβάσεων οικογενειακών ιατρών με 
τον  ΕΟΠΥΥ, και εν συνεχεία στις 
24.01.2018 απέστειλε επιστολή στον 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, να μας απαντήσει 
άμεσα σε καίρια ερωτήματα και να απο-
σαφηνίσει συγκεκριμένα ζητήματα επί 
των νέων συμβάσεων.
Επειδή ουδεμία απάντηση λάβαμε, πα-
ρόλο που η τεθείσα από τον ΕΟΠΥΥ 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 
είναι έως την 31.01.2018, οφείλουμε να 
επισημάνουμε τους κινδύνους που ελ-
λοχεύουν για τους ιατρούς – μέλη μας, 
εάν προβούν στην υπογραφή των ανω-
τέρω συμβάσεων.
Καταρχάς οφείλουμε να τονίσουμε ότι 
οι όποιες ανακοινώσεις βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας και στις οποίες γίνε-
ται αναφορά περί του γεγονότος ότι επί 
του παρόντος δεν υπάρχει σκέψη για 
αποκλεισμό από το δικαίωμα συνταγο-
γράφησης των μη συμβεβλημένων με 
τον ΕΟΠΥΥ ιατρών, είναι τουλάχιστον 
άκαιρες. το δικαίωμα του κάθε ιατρού 
να συνταγογραφεί είναι συνταγματικά 
κατοχυρωμένο και για τον Ιατρικό Σύλ-
λογο Αθηνών η όποια αντίθετη σκέψη 
συνιστά Casus belli!!
Περαιτέρω σημειώνουμε ότι οι διάφοροι 
φορείς που προβαίνουν σε αυθαίρετες 
ερμηνείες αναφορικά με την δυνατότη-
τα των οικογενειακών ιατρών να αυξή-
σουν το εισόδημά τους κατά 1.600€, το 
μόνο που πετυχαίνουν είναι να ρίχνουν 

νερό στο μύλο του Υπουργείου Υγείας, 
το οποίο προσπαθεί να εγκλωβίσει του 
ιατρούς με την υπογραφή των ανωτέρω 
συμβάσεων.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η σχέση 
του ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ θα αποτελεί 
πλέον μια υπαλληλική σχέση εφόσον ο 
ιατρός προκειμένου να απουσιάσει ακό-
μα και για εκπαιδευτικούς λόγους, οφεί-
λει να ενημερώσει και να αιτηθεί άδεια 
από τον ΕΟΠΥΥ. 
Όπως επισημάναμε ήδη στην επιστολή 
μας η αμοιβή του ιατρού ανά ασθενή 
απάδει του ιατρικού λειτουργήματος 
(0,75€ ανά ασθενή), ενώ την ίδια στιγμή 
καλείται να πληρώσει ο ίδιος τις ασφαλι-
στικές του εισφορές!
την ίδια στιγμή όπως προκύπτει, τα χρή-
ματα που θα λάβουν μεικτά ανέρχονται 
στα 1.600€ έως 2.000€ που αντιστοιχούν 
σε 2250 ασθενείς. Από αυτά 30% θα 
αποδοθεί στον ΕΦΚΑ, 30% στην Εφο-
ρία και θα καταλογιστεί προκαταβολή 
φόρου 100% για το επόμενο έτος. Στην 
ουσία απομένει ένα 10-20% προκειμέ-
νου ο ιατρός να μπορέσει να πληρώσει 
τα λειτουργικά του έξοδα και τις υποχρε-
ώσεις του.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και πάλι 
τον απαράδεκτο περιορισμό του ηλικια-
κού ορίου των 65 ετών, ειδικά από την 
στιγμή που τέτοιος περιορισμός δεν 
υφίσταται ούτε για πρόσληψη στο Δη-
μόσιο!
 Συνάδελφοι,
Οι παρούσες συμβάσεις με τις προϋπο-
θέσεις που έχουν ανακοινωθεί είναι απα-
ξιωτικές για το ιατρικό λειτούργημα ΚΑΙ 
ΣΑΣ ΚΑλΟΥμΕ νΑ ΑΠΕΧΕτΕ ΑΠΟ την 
ΥΠΟΓΡΑΦη τΟΥΣ! Οφείλουμε να είμα-
στε ενωμένοι και να προασπίσουμε τα 
δικαιώματα των ιατρών!

Συγκινητική ήταν για άλλη μια 
φορά, η ανταπόκριση του κόσμου, 
στο κάλεσμα για συγκέντρωση 

φαρμάκων, για τους αναξιοπαθούντες 
συμπολίτες μας ,στο πλαίσιο της δράσης 
του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ 
«Όλοι μαζί μπορούμε και στην Υγεία», 
στην οποία συμμετέχει το Ιατρείο Κοι-
νωνικής Αποστολής ,του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού 
Οργανισμού «Αποστολή», της  Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών.
Οι εθελοντές του Ιατρείου, συμμετείχαν 
σήμερα, σε τρεις δράσεις στη Γλυφάδα, 
την Αγία Παρασκευή και το νέο Ψυχικό, 

στις οποίες συγκεντρώθηκαν συνολικά 
περισσότερες από 40 σακούλες, με φάρ-
μακα και υγειονομικό υλικό.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δή-
λωσε:
«Ευχαριστούμε από την καρδιά μας, 
όλους τους συμπολίτες μας που αντα-
ποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και 
με μοναδικό ανθρωπισμό, διέθεσαν τα 
φάρμακα που είχαν ή αγόρασαν, για τις 
ανάγκες των συμπολιτών μας. Ευχαρι-
στούμε και τους εθελοντές μας και συνε-
χίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια, για τη 
στήριξη των αναξιοπαθούντων συναν-
θρώπων μας».

Τριάντα  νέοι και μαθητές λυκείου 
από την τρίπολη, επισκέφθηκαν 
το  Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 

και παρέδωσαν φάρμακα και υγειονομι-
κό υλικό που συγκέντρωσε η Ιερά μη-
τρόπολη μαντινείας και Κυνουρίας, τις 
ημέρες των Χριστουγέννων. 
τα φάρμακα παρέδωσε ο Αρχιμανδρί-
της πατήρ Γερμανός, στον αντιπρόεδρο 
του ΔΣ του ΙΣΑ Ευριπίδη μπιλιράκη  και 
στους εθελοντές του Ιατρείου .
Ειδικότερα παραδόθηκαν 25 σακού-
λες με φάρμακα και υγειονομικό  υλικό 
καθώς και ένα αναπηρικό αμαξίδιο ,τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες  των ασθενών του Ια-
τρείου Κοινωνικής Αποστολής . 
τα παρέλαβαν  η υπεύθυνη του Ιατρείου 
εθελοντής γιατρός Ελένη μελιάδου, η 
φαρμακοποιός  Άννα Παπαπροκοπίου 
και οι  εθελόντριες  Καλλιόπη Περρέα 

,Βούλα Παπαδοπούλου, τούλα τζαβέλ-
λα, μαρία Αρναούτη και ηρώ Παπαδέα.
Σχολιάζοντας την αξιέπαινη αυτή πρω-
τοβουλία, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατού-
λης επισήμανε τα εξής:
«Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη 
της καρδιάς μου την Ιερά μητρόπολη 
μαντινείας και Κυνουρίας που πήρε 
αυτή την πολύτιμη για εμάς πρωτο-
βουλία καθώς και τους δεκάδες ανώ-
νυμους συνανθρώπους μας που προ-
σέφεραν τη στήριξή τους στο Ιατρείο 
μας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί 
στην αποστολή αυτή συμμετείχαν νέοι 
και παιδιά από την περιοχή, αποδει-
κνύοντας ότι όσες δύσκολες στιγμές 
και εάν περνάει η πατρίδα μας μπο-
ρούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον 
αφού υπάρχουν παιδιά που έχουν μέσα 
τους την αγάπη και την αλληλεγγύη για 
το συνάνθρωπο»

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, στο 
κάλεσμα για συγκέντρωση φαρμάκων, για τους 

αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας

Τριάντα νέοι από την Τρίπολη επισκέφθηκαν το Ιατρείο 
Κοινωνικής Αποστολής και παρέδωσαν φάρμακα και 

υγειονομικό υλικό που συγκέντρωσε η Ιερά Μητρόπολη 
Μαντινείας και Κυνουρίας

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του 
να απέχουν από την υπογραφή 

των νέων συμβάσεων με τον εΟΠΥΥ
Όχι στην απαξίωση 

του ιατρικού λειτουργήματος!

Αθήνα, 11/1/2018

ευχαριστήρια επιστολή, απέστειλαν 
στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ,οι 
γιατροί που έλαβαν οικονομική 

ενίσχυση ,για την αποκατάσταση των 
πληγέντων από τη πλημμύρα ιατρείων, 
στη μάνδρα.
Στην επιστολή που υπογράφουν οχτώ 
γιατροί, εκφράζονται οι ειλικρινείς και 
θερμές ευχαριστίες στον ΙΣΑ, για τη άμε-
ση και αμέριστη στήριξή του και την 
πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης των 
μελών των οποίων τα ιατρεία επλήγησαν.

Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:
«η αλληλέγγυα παρουσία του προέδρου 
Γ. Πατούλη, με κλιμάκιο του ΙΣΑ ,στον 
τόπο της καταστροφής, αποδεικνύει πε-
ρίτρανα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης του Συλλόγου καθώς και την 
έμπρακτη δέσμευσή του, στην κοινωνική 
προσφορά και στη στήριξη των ιατρών 
μελών του. η δωρεά σας θα αξιοποιηθεί 
πλήρως και με τον καλύτερο τρόπο προς 
όφελος τη ΠΦΥ της περιοχής, μέσα από 
την απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργή-
ματός μας».

ευχαριστήρια επιστολή απέστειλαν στον ΙΣΑ, 
οι γιατροί που έλαβαν οικονομική ενίσχυση 

για τα πληγέντα ιατρεία στη Μάνδρα
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Ημερίδα για τον Τουρισμό Υγείας 
υπό την αιγίδα του ΙΣΑ
(Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, ώρα 16:00-18:00, στο ξενοδοχείο Hilton, στην Αθήνα) 

Αθήνα, 3/1/2018

Μια ενδιαφέρουσα  ημερίδα, με 
θέμα «Ιατρικός τουρισμός & 
τοπική Αυτοδιοίκηση», θα δι-

εξαχθεί τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, ώρα 
16:00-18:00, στο ξενοδοχείο Hilton, στην 
Αθήνα.
η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Δι-
εθνή και τον Ελληνικό Σύνδεσμο τουρι-
σμού Υγείας και το Ελληνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, υπό την αιγίδα 
του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ.
Στο πλαίσιο των εργασιών της ημερίδας 
,θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα  
των σημαντικών  δράσεων για τον  του-
ρισμό Υγείας στην Ελλάδα, που πραγμα-
τοποιήθηκαν, τον τελευταίο χρόνο, στις 
ηΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, υπό 
την αιγίδα του ΙΣΑ.

Αθήνα, 30/1/2018

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στη-
ρίζει την 24ωρη πανελλαδική 
απεργία που έχει προκηρύξει η 

Ομοσπονδία Ενώσεων νοσοκομειακών 
Γιατρών Ελλάδας, την τετάρτη 31 Ιανουα-
ρίου 2018 και καλεί τα μέλη του σε μαζική 
συμμετοχή.
Οι  νοσοκομειακοί γιατροί  προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους , σε εξαιρετικά δύσκο-
λες και αντίξοες συνθήκες και στηρίζουν 
με αυταπάρνηση το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας που καταρρέει από την υποχρημα-
τοδότηση και την υποστελέχωση. Ωστόσο 
η  πολιτεία τους έχει οδηγήσει στην οικο-
νομική εξαθλίωση, με αποτέλεσμα πλέον 
να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
βιοτικές ανάγκες των οικογενειών τους.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Οι ανοχές και οι αντοχές του ιατρικού 

κόσμου έχουν πλέον εξαντληθεί. Οι νοσο-
κομειακοί γιατροί καταβάλλουν υπεράν-
θρωπες προσπάθειες για να στηρίξουν το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας που καταρρέει. Οι 
ελλείψεις σε προσωπικό είναι τραγικές.
Οι  περισσότερες κλινικές, ειδικά στην πε-
ριφέρεια υπολειτουργούν  χωρίς  βασικές 
ειδικότητες ενώ παραμένουν κλειστά τα  
κρεβάτια στις μονάδες Εντατικής Θερα-
πείας που θα έσωζαν ζωές. τΟ ΕΣΥ δεν 
αντέχει να χάσει καμία θέση εργασίας. 
Καλούμε το υπουργείο Υγείας, να καλύ-
ψει όλα τα κενά, με μαζικές προσλήψεις 
γιατρών και να διασφαλίσει τις θέσεις των 
επικουρικών γιατρών που στηρίζουν το 
σύστημα».
Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν 
μαζικά, στην πανελλαδική απεργία της 
ΟΕνΓΕ τετάρτη 31/01/18 και στην συγκέ-
ντρωση στο υπουργείο Υγείας την ίδια 
μέρα στις 12 το μεσημέρι.

Αθήνα, 29/1/2018

Την  άμεση απόσυρση της απα-
ξιωτικής πρόσκλησης ενδια-
φέροντος για τη σύμβαση των 

οικογενειακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, 
ζήτησε το ΔΣ του ΙΣΑ, από τον  πρό-
εδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη μπερσίμη 
,ο οποίος επισκέφθηκε  σήμερα τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. 
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, διευκρίνισε 
ότι οι όροι εργασίας και οι οικονο-
μικές απολαβές που προβλέπονται 
στη σύμβαση, προσδιορίζονται επα-
κριβώς  από τη σχετική υπουργική 
απόφαση , η οποία δεν  αφήνει  πε-
ριθώριο ευελιξίας στο Φορέα. (για 
τις απαντήσεις του Προέδρου του 
ΕΟΠΥΥ πατήστε ΕΔΩ)
 το  ΔΣ του ΙΣΑ διευκρίνισε ότι εμ-
μένει στην απόφασή του σύμφωνα 
με την οποία, οι παρούσες συμβά-
σεις, με τις προϋποθέσεις που έχουν 
ανακοινωθεί  είναι απαξιωτικές ,για 
το ιατρικό λειτούργημα. Στην ουσία 
απομένει ένα 10%-20% της αμοιβής 
του γιατρού -που δεν ξεπερνά τα 500 
ευρώ -,για να καλύψει τα λειτουργικά 
του έξοδα. 
Επιπρόσθετα είναι απαράδεκτο το 

γεγονός, ότι δεν έχουν δημοσιοποι-
ηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
σύμβασης και οι  γιατροί καλούνται 
να επιλέξουν ένα αδιευκρίνιστο πε-
δίο εργασίας.
Επίσης εγκλωβίζει τον ασθενή, στε-
ρώντας του, το πρωταρχικό δημο-
κρατικό δικαίωμα της επιλογής του 
θεράποντα γιατρού και εξαναγκάζο-
ντάς τον να καλυφθεί από  ένα φθη-
νό ανεπαρκές και κατώτερης ποιότη-
τας σύστημα υγείας.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
σχολιάζοντας το θέμα τόνισε τα εξής:
«Οι όροι των συμβάσεων που καθο-
ρίζονται από την σχετική υπουργι-
κή απόφαση είναι κατάπτυστοι και 
αποτελούν προσβολή για τον ιατρικό 
κόσμο. Καλούμε την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας που έχει απο-
φασίσει τους απαξιωτικούς και απα-
ράδεκτους αυτούς όρους, προσυπο-
γράφοντας την επαγγελματική και 
οικονομική εξαθλίωση των γιατρών 
να την αποσύρει εδώ και τώρα. Κα-
λούμε τον ιατρικό κόσμο να γυρίσει 
την πλάτη και να μη συμμετέχει στην 
προσπάθεια  απαξίωσης και περαιτέ-
ρω φτωχοποίησής του».

Η τοποθέτηση του προέδρου 
του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη μπερσί-
μη, στα ερωτήματα που έθε-

σε ο ΙΣΑ :
1. Αναφορικά με τις συμβάσεις των 
υπολοίπων ειδικοτήτων ,πλην των 
οικογενειακών γιατρών διευκρίνι-
σε ότι θα είναι συλλογικές ,υπό την 
αιγίδα του ΠΙΣ και των κατά τόπους 
Ιατρικών Συλλόγων αφού προηγηθεί 
διαβούλευση, με τους συλλογικούς 
φορείς των ιατρών
2 Σχετικά με τις κατ οίκον επισκέψεις 
των οικογενειακών γιατρών επιφυλά-
χθηκε να απαντήσει και διευκρίνισε 
ότι το θέμα θα επανεξεταστεί
3.η σύμβαση των οικογενειακών ια-
τρών θα είναι σύμβαση έργου και ο 
γιατρός θα υποχρεούται να εκδίδει 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και 
θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
4.Ο ΕΦΚΑ που αναλογεί στις αμοιβές 
των οικογενειακών ιατρών θα αποδί-
δεται από τους ίδιους τους ιατρούς
5.Οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα 
να πάρουν άδεια, δηλώνοντάς το στο 
Φορέα και αναπληρώνοντας τις ώρες 
τους.
6.Δεν προβλέπεται οικονομικό κί-
νητρο για παραπάνω ώρες εργα-
σίας πέρα των 24 ωρών, με οροφή 
αμοιβής τα 2.000 ευρώ και για 2.250 
ασθενείς, ανάλογα με το ηλικιακό 
όριο των ασθενών
7.η πρόσκληση ενδιαφέροντες είναι 
βάση του νόμου 4486/17, στον οποίο 
προβλέπονται οι όροι των συμβάσε-
ων και το ύψος των αμοιβών

Αθήνα, 19/1/2018

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει δι-
αχρονικά καταγγείλει την εγκλημα-
τική ολιγωρία της πολιτείας να στε-

λεχώσει τις μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
μάλιστα έχει καταθέσει αναφορά προς τον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη τραγι-
κή καθυστέρηση στη στελέχωση των μΕΘ 
που έχει αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπι-
νες ζωές. 
το πρόβλημα πρόκειται να λάβει εκρηκτικές 
διαστάσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω έξαρ-
ση ιού της γρίπης ,σε συνδυασμό με την 
επιδημία της ιλαράς που έχει ήδη αυξήσει 
σημαντικά τις ανάγκες για κρεβάτια μΕΘ.
το υπουργείο Υγείας δεν μερίμνησε για τη 
στελέχωση των μΕΘ παρά το γεγονός ότι 

οι ενδείξεις από την πορεία του ιού της γρί-
πης στις άλλες χώρες είναι ανησυχητικές 
καθώς τα ποσοστά νοσηρότητας και θνη-
τότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένα.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης, επισημαίνει τα εξής:
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά φέτος ,η 
αναμενόμενη επιδημία της γρίπης βρίσκει 
ανέτοιμο το υγειονομικό σύστημα της χώρα 
μας. η ανεπαρκέστατη διαχείριση της επι-
δημίας είχε αποτέλεσμα, η Ελλάδα να κατέ-
χει τα τελευταία χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον 
αριθμό των θανάτων από τη νόσο. Ζητούμε 
να στελεχωθούν άμεσα οι μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας και να ανοίξουν τα κλειστά 
κρεβάτια μέσα στο επόμενο χρονικό διά-
στημα γιατί να μη κινδυνεύσουν ανθρώπι-
νες ζωές.»

Απαντήσεις του προέδρου του εΟΠΥΥ

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

O ΙΣΑ στηρίζει την 24ωρη πανελλαδική απεργία 
της ΟεΝΓε , την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και 

καλεί τα μέλη του σε μαζική συμμετοχή

Την  άμεση απόσυρση της απαξιωτικής 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη 

σύμβαση των οικογενειακών ιατρών με 
τον εΟΠΥΥ, ζήτησε το ΔΣ του ΙΣΑ, από τον  

πρόεδρο του εΟΠΥΥ Σ. Μπερσίμη

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να απέχουν από την 
υπογραφή των νέων συμβάσεων με τον εΟΠΥΥ
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Η  ανάγκη διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης εθνικής 
στρατηγικής, για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας, τονίστηκε 
από έγκριτους ομιλητές ,στο πλαίσιο Ημερίδας 
που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ

Αθήνα, 8/1/2018

Η  ανάγκη διαμόρφωσης μίας ολο-
κληρωμένης εθνικής στρατηγι-
κής, για την ανάπτυξη του του-

ρισμού Υγείας που θα συμβάλλει στην 
τόνωση της εθνικής οικονομίας και θα 
λειτουργήσει ως εφαλτήριο ,για την οικο-
νομική και κοινωνική ανάπτυξη των το-
πικών κοινωνιών ,τονίστηκε από έγκρι-
τους ομιλητές, στο πλαίσιο της ημερίδας 
,με θέμα «Ιατρικός τουρισμός & τοπική 
Αυτοδιοίκηση», που πραγματοποιήθηκε, 
με μεγάλη επιτυχία, τη Δευτέρα 8 Ιανου-
αρίου, στην Αθήνα. 
 η ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση, δι-
οργανώθηκε  από το Διεθνή και τον Ελ-
ληνικό Σύνδεσμο τουρισμού Υγείας και 
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της 
ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο του «Money show». 
Οι έγκριτοι ομιλητές παρουσίασαν, με-
ταξύ άλλων,  τα αποτελέσματα των ση-
μαντικών δράσεων, για τον  τουρισμό 
Υγείας στην Ελλάδα, που πραγματοποι-
ήθηκαν, τον τελευταίο χρόνο, στις ηΠΑ, 
τον Καναδά και την Αυστραλία, υπό την 
αιγίδα του ΙΣΑ.
Οι μεγαλύτερες αγορές
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιά-
στηκαν, η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη 
αγορά εξερχόμενου ιατρικού τουρισμού 
στον κόσμο, με περισσότερα από 1 εκα-
τομμύριο ταξίδια υγείας/ ευεξίας και 
ακολουθούν οι ηΠΑ και οι ασιατικές αγο-
ρές (ν. Κορέα, Κίνα και  Ιαπωνία ). Σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, η Ρωσία βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση, και στη συνέχεια η Γαλλία 
και η Ιταλία.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν επίσης, στην 
έκθεση του World Travel Monitor -που 
διεξήχθη από την iPK international, για 
λογαριασμό της  έκθεσης iTB Berlin-, 
από την οποία προέκυψε ότι το 70% των 
διεθνών ταξιδιών στο εξωτερικό που 
εντάσσονται στην κατηγορία τουρισμού 
υγείας έχουν ως βασικό κίνητρο την ευε-
ξία .το υπόλοιπο 30%, αφορούσε ταξίδια 
που πραγματοποιήθηκαν για ιατρικούς 
λόγους (θεραπεία, αποτοξίνωση σε νο-
σοκομείο και νοσηλεία σε κλινικές).
Ο Γ. Πατούλης ,πρόεδρος του ΙΣΑ, της 
ΚΕΔΕ και του Διεθνούς Κέντρου τουρι-
σμού Υγείας,  αναφέρθηκε στα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα 
μας, για να καταστεί προορισμός του-
ρισμού Υγείας, ωστόσο υπογράμμισε 
πως η απουσία εθνικής στρατηγικής έχει 
ως αποτέλεσμα ελάχιστες νοσοκομει-
ακές μονάδες να είναι σήμερα διεθνώς 
πιστοποιημένες, όταν την ίδια στιγμή 
στην τουρκία είναι περισσότερες από 40, 

στην Ιταλία 20 και στην ταϊλάνδη γύρω 
στις 15. Πρόσθεσε δε, ότι ελάχιστα  είναι 
τα ελληνικά νοσοκομεία που έχουν προ-
χωρήσει σε συμφωνίες, με κορυφαία δι-
εθνή νοσοκομειακά ιδρύματα, τα οποία 
θα μπορούσαν να βελτιώσουν το διεθνές 
προφίλ της χώρας.
Ειδικότερα  ο κ. Πατούλης ,τόνισε μεταξύ 
άλλων τα εξής:
«η ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική 
ανάπτυξης, του τομέα του Ιατρικού του-
ρισμού, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
προκειμένου να εξασφαλιστεί, η δημι-
ουργία ενός νέου κλάδου που θα συμ-
βάλει καθοριστικά στην εθνική οικονο-
μία. η χώρα μας, χάρη στο βιοκλίμα της, 
στο άριστο επιστημονικό δυναμικό της 
που πλαισιώνει τις σύγχρονες  υποδο-
μές υγείας, το συγκριτικά χαμηλό κόστος 
των υπηρεσιών και την πληθώρα των ια-
ματικών της πηγών ,με ποιότητα υδάτων 
ανώτερη ακόμα και από τα πιο φημισμέ-

να κέντρα του εξωτερικού, διαθέτει όλα 
τα εχέγγυα για να καταστεί κορυφαίος 
προορισμός τουρισμού Υγείας. Ωστόσο, 
στερείται εθνικής στρατηγικής και για το 
λόγο αυτό επιβάλλεται συνένωση, των 
δυνάμεων και ανάληψη πρωτοβουλιών, 
τόσο από την τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο 
και από τους επιστημονικούς και επιχει-
ρηματικούς φορείς».
Στην ημερίδα χαιρετισμό απεύθυνε 
ο Γιώργος τζιάλλας, Γεν. Γραμματέας. 
τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
Υπουργείου τουρισμού.
Ενδιαφέρουσες ομιλίες πραγματοποίη-
σαν οι κάτωθι:
Γιάννης Καραγιάννης, πρόεδρος του  
Συνδέσμου Δήμων  Ιαματικών Πηγών 
Ελλάδας, Δήμαρχος λαγκαδά και Β’ Αντι-
πρόεδρος της  ΚΕΔΕ: “Συνεργασία μονά-
δων Υγείας με λουτροπόλεις» 
Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής 
Δερματολογίας - πρόεδρος Ελληνικής 

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής - πρόε-
δρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής 
& Συμπληρωματικής Ιατρικής: «Ιαματική 
Ιατρική και προοπτικές για την Ανάπτυξη 
του τουρισμού  Υγείας»
Κωνσταντίνος Πάντος, Dr μαιευτή-
ρας - Γυναικολόγος Αντιπρόεδρος 
international Health Tourism Center :«τε-
χνητή Γονιμοποίηση, ένα ώριμο προϊόν 
για τον τουρισμό Υγείας»
Βαγγέλης Πάνου, Γενικός διευθυντής 
ΚΕΔΕ :«μοντέλο τουρισμού Υγείας, μο-
χλός ανάπτυξης της τοπικής  αυτοδιοί-
κησης» 
Πέτρος μαμαλάκης, Γ.Γ. 
international Health TourismCenter 
(iHTC),Ceo&Founder “Vitabooking”: 
«o Κόμβος του τουρισμού Υγείας 
Vitabooking.com» 
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος,Γενικός Δι-
ευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ:«τουρισμός Υγείας 
και τα παράλληλα οφέλη των Δήμων»
νικόλαος Σ. Κουβελάς, Επικ. Καθη-
γητής Οδοντιατρικού τμήματος Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος 
AthensDentalTourismCluster, Ceo 
eurodentica:«Ποιοτική Οδοντιατρική. Ο 
μόνος τρόπος ανάπτυξης στον οδοντια-
τρικό τουρισμό»
Ζαχαρίας Καπλανίδης ,Επιχειρηματί-
ας - Οικονομολόγος - Γεν. Γραμματέας 
Ελληνικού Συνδέσμου τουρισμού Υγεί-
ας:«Απαραίτητα βήματα για την ολο-
κλήρωση του προϊόντος του τουρισμού 
Υγείας»
Παναγιώτης Κουτσίκος, Επιχειρηματίας - 
Πρόεδρος ΕτΕΕ &  ΕΒΕΒΕ - Αντιπρόεδρος 
Ελληνικού Συνδέσμου τουρισμού Υγεί-
ας:«Συνεργασία στον Ιατρικό τουρισμό 
μεταξύ Ελλάδας - τουρκίας - Βουλγαρί-
ας»
Αθανάσιος Κατσίκης ,πρόεδροs Ελληνι-
κής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

• το 70% των ταξιδιών στο εξωτερικό, για 
τουρισμό υγείας, έχουν κίνητρο την ευεξία
• η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά, 
εξερχόμενου ιατρικού τουρισμού
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Αθήνα, 17/1/2018

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφρά-
ζει την ανησυχία του, για τα νέα 
κρούσματα ιλαράς, σε υγειονομικό 

προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων.
το προσωπικό του ΕΣΥ, εργάζεται σε 
συνθήκες επαγγελματικής εξουθένω-
σης, λόγω των τραγικών ελλείψεων, στη 
στελέχωσή των μονάδων υγείας.
την ίδια ώρα ,οι ελλείψεις και η ποιοτι-
κή υποβάθμιση των υλικών (γάντια που 
σκίζονται ,έλλειψη καθαριστικών κ.τ.λ.), 
συνιστούν  ένα επισφαλές περιβάλλον 
που εκθέτει το προσωπικό, σε σοβαρούς 

κινδύνους.
η  μείωση των κονδυλίων που προβλέ-
πονται στο φετινό προϋπολογισμό ,για 
τα δημόσια νοσοκομεία, θέτει σε σοβα-
ρό κίνδυνο την υγεία και τη ζωή, τόσο 
των ασθενών όσο και των εργαζόμενων.
η αύξηση της χρηματοδότησης των δη-
μόσιων νοσοκομείων αποτελεί προϋπό-
θεση, για τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας. 
Ο ΙΣΑ ζητά αξιοπρεπείς αμοιβές, για το 
προσωπικό των νοσοκομείων και συν-
θήκες εργασίας που να διασφαλίζουν 
την ασφάλεια των εργαζόμενων.

Αθήνα, 25/1/2018

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κα-
λεί τον ΕΟΠΥ και την ΥΔΙΚΑ, να 
αποσύρουν άμεσα τη φραγή 

συνταγογράφησης, με την εμπορική 
ονομασία, στις περιπτώσεις που υπερ-
καλύπτεται το όριο του 15%, καθώς για 
το θέμα αποφάνθηκε με τον πλέον σαφή 
τρόπο το Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Ο ΙΣΑ  υπενθυμίζει στα μέλη του ότι 
αποτελεί όχι απλώς δικαίωμα, αλλά 
υποχρέωση του κάθε ιατρού, να ενεργεί 
σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής 
και τις επιταγές της επιστημονικής του 
συνείδησης, να συνταγογραφεί μεν με 
τη δραστική ουσία, αλλά, παράλληλα, να 
υποδεικνύει στον ασθενή το καταλληλό-
τερο κατά τη κρίση του συγκεκριμένο 
φάρμακο αναφοράς ή γενόσημο φάρ-
μακο- ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν 
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της Υπουργι-
κής Απόφασης-.
Ειδικότερα ο ΙΣΑ, απέστειλε επιστολή 
στου προέδρους του ΕΟΠΥΥ και της 
ηΔΙΚΑ κ. κ. Σ. μπερσίμη και Α. τάγαρη, 
με την οποία ζητάει να σταματήσουν μη 
νόμιμα να εγκαλούν ,να καλούν σε απο-
λογία και να επιβάλουν πρόστιμα στους 

ιατρούς που με ευσυνειδησία επιτελούν 
το καθήκον τους. 
Ειδικότερα στην επιστολή του ΙΣΑ, μετα-
ξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
«Καλούμε για άλλη μία φορά την ηΔΙΚΑ, 
να εφαρμόσει  το νόμο, σύμφωνα με το 
σκεπτικό και το αιτιολογικό του ΣτΕ.  η  
πρόταση της εξατομικευμένης φαρμα-
κευτικής θεραπευτικής αγωγής αποτελεί 
ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέ-
ωση κάθε ιατρού. τούτο επιβάλλει ο Κώ-
δικας Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρ. 2 και 
3 του ν. 3418/2005), αλλά και είναι σύμ-
φωνο με την κείμενη νομοθεσία, όπως, 
με τον πλέον σαφή τρόπο, δέχθηκε το 
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Ολομ. 
3802/14- ιδίως σκέψη 18). 
Καλούμε λοιπόν την μεν ηΔΙΚΑ, να απο-
σύρει άμεσα τη φραγή συνταγογράφη-
σης στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτε-
ται το όριο του 15%, τα δε μέλη μας να 
τηρήσουν τη νομιμότητα και να εφαρμό-
σουν απαρέγκλιτα την παραπάνω οδη-
γία, ανταποκρινόμενα έτσι στο υπέρ-
τατο καθήκον τους να ενεργούν πάντα 
με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον 
των ασθενών και τον σεβασμό στην αν-
θρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια».

Αθήνα, 11/1/2018

Οι φοιτητές που υπερβαίνουν το 
24ο έτος της ηλικίας τους, δεν 
έχουν πλέον ασφαλιστική κάλυ-

ψη αλλά μόνο δικαίωμα να εξεταστούν 
ως κάτοχοι ΑμΚΑ ως ανασφάλιστοι σε 
κρατικές δομές.
Ο ΙΣΑ λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή 

οικονομική συγκυρία, ζητά να παρατα-
θεί η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών 
έως τη λήψη πτυχίου, με τον περιορισμό 
το χρονικό περιθώριο αυτό να μην υπερ-
βαίνει χρονικά το ήμισυ του συνολικού 
χρόνου σπουδών. 
η ίδια κάλυψη πρέπει να ισχύει και για 
τους Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού.

Αθήνα, 21/1/2018

Στις 17.01.2018 δημοσιεύθηκε η 
υπ΄ αριθμ. ΕΑλΕ/Γ.Π.96258/2017 
Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της 

οποίας καθορίζονται οι διαδικασίες σύ-
ναψης συμβάσεων οικογενειακών ιατρών 
με τον ΕΟΠΠΥ. Επίσης την ίδια ημέρα ο 
ΕΟΠΥΥ προέβη στην έκδοση της από 
17.01.2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 
για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, 
αναφέροντας αναλυτικά τις προϋποθέσεις 
και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
από τους ενδιαφερόμενους ιατρούς.
Σε συνέχεια των ανωτέρω ο ΙΣΑ, οφεί-
λει πρωτίστως να σημειώσει ότι είναι 
απαράδεκτο να τίθεται το ηλικιακό όριο 
των 65 ετών για την δυνατότητα σύνα-
ψης συμβάσεων. Αφενός αδυνατούμε 

να αντιληφθούμε, ποιος είναι ο αιτιολο-
γικός λόγος αυτού του περιορισμού και 
αφετέρου καθίσταται σαφές ότι είναι 
εκτός λογικής η αποστέρηση της δυνα-
τότητας σύναψης σύμβασης ιατρών που 
υπερβαίνουν το ως άνω ηλικιακό όριο.
Σε κάθε περίπτωση η θέση του ΙΣΑ ήταν 
και παραμένει πάντα, να συναφθούν 
συλλογικές συμβάσεις με τους κατά τό-
πους Ιατρικούς Συλλόγους, υπό την αιγί-
δα του ΠΙΣ, κατά πράξη και περίπτωση. η 
πρόβλεψη της αντιμισθίας ξεπερνά την 
κόκκινη γραμμή!
τα ανωτέρω αναφέρουμε στην παρούσα 
χρονική συγκυρία, ήτοι πριν την ανάρτη-
ση του κειμένου της σύμβασης, προκει-
μένου οι αρμόδιοι φορείς να πράξουν τα 
δέοντα! 

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

υγειονομικό προσωπικό νοσοκομείων

Ο ΙΣΑ καλεί τον εΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ να 
εφαρμόσουν την πρόσφατη απόφαση 

του Στε και να αποσύρουν άμεσα τη 
φραγή στη συνταγογράφηση, με την 

εμπορική ονομασία

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

Ο ΙΣΑ ζητά τροποποίηση των 
συμβάσεων του εΟΠΥΥ με τους 

οικογενειακούς ιατρούς και τονίζει 
ότι πάγια θέση του είναι οι συλλογικές 
συμβάσεις κατά πράξη και περίπτωση

Την υποχρέωση της πολιτείας, να διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών 
στα φάρμακα που έχουν ανάγκη, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο 
πλαίσιο της παρουσίας του, στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΦεε

Αθήνα, 24/1/2018

Tην υποχρέωση της πολιτείας ,να 
διασφαλίσει την πρόσβαση των 
ασθενών στα φάρμακα που έχουν 

ανάγκη και στις νέες καινοτόμες θερα-
πείες, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-
τούλης ,στο πλαίσιο της παρουσίας του 
,στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του ΣΦΕΕ, την τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, 
στην Αίγλη Ζαππείου.

Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε αδιαπραγ-
μάτευτο, το δικαίωμα του κάθε ασθενή 
να επωφεληθεί από τις εξελίξεις της επι-
στήμης και κάλεσε το υπουργείο Υγείας 
να κάνει τις αναγκαίες διαρθρωτικές 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις οι οποίες 
καθυστερούν απελπιστικά, παρά το γε-
γονός ότι είναι ο μόνος ενδεδειγμένος 
δρόμος για να περιοριστούν οι δαπάνες.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης επισήμανε τα 

εξής:
«Ο ιατρικός κόσμος έχει αποδείξει ότι 
συνεργάζεται και στηρίζει κάθε προσπά-
θεια, για πραγματική εξυγίανση του συ-
στήματος και εξοικονόμηση χρημάτων, 
μέσα από τις απαραίτητες διαθρωτικές 
αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει 
ανάγκη το σύστημα. Σε καμία όμως πε-
ρίπτωση, η εξοικονόμηση των χρημά-
των ,δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της 

υγείας και της ζωής των ασθενών. Είναι 
σαφές ότι η δημόσια φαρμακευτική δα-
πάνη δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανά-
γκες των ασθενών στη χώρα μας. η αν-
θρωποκτόνα πολιτική που ακολουθείται, 
με τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση 
της υγείας, έχει καταντήσει τον έλληνα, 
ασθενή δεύτερης κατηγορίας στην Ευ-
ρώπη που δεν έχει πρόσβαση στις καινο-
τόμες θεραπείες.»
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Αθήνα, 11/1/2018

Ο ΙΣΑ καταδικάζει το γεγονός ότι 
δεν έχει μέχρι σήμερα πραγμα-
τοποιηθεί ο ορθός υπολογισμός 

του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών 
με βάση το τελευταίο εκκαθαρισθέν έτος 
(εισοδήματα 2016). Για πολλούς συναδέλ-
φους το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών 
που θα προκύψει θα είναι χαμηλότερο, με 
βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που 
δείχνουν κατακόρυφη μείωση των εισοδη-

μάτων των ελευθέρων επαγγελματιών.
Περαιτέρω ο ΙΣΑ στα πλαίσια προστασί-
ας των μελών του και ενόψει της παρέ-
λευσης δώδεκα και πλέον μηνών από 
την δημοσίευση της διάταξης του ν. 
4387/2017, που προβλέπει τη μειωμένη 
καταβολή κατά 50% της ασφαλιστικής 
εισφοράς για τους ασφαλισμένους που 
έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης 
και άνω, και οι οποίοι αν και έχουν υπο-
βάλλει σχετική αίτηση καταβολής του ½ 

του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, 
παραταύτα ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να πα-
ρακρατεί το διπλάσιο των οφειλομένων 
ασφαλιστικών εισφορών.
 Ο ΙΣΑ στο πλαίσιο αυτό, καταρχάς κα-
λεί τους ιατρούς – μέλη του, που εμπί-
πτουν στις εν λόγω κατηγορίες, να το δη-
λώσουν στη νομική του Υπηρεσία, προ-
κειμένου να δοθούν οι απαραίτητες οδη-
γίες, με σκοπό να κατατεθούν αγωγές, οι 
οποίες -οφείλουμε να επισημάνουμε- θα 

είναι ατομικές και για την κατάθεσή τους 
απαιτείται η καταβολή της κατά νόμο 
προβλεπόμενης προείσπραξης του ΔΣΑ.
Οι ώρες υποδοχής της νομικής υπηρεσί-
ας θα είναι καθημερινά μετά τις 11:00 έως 
15:00 (αρμόδιες νομικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κο-
νιδάρη και Φραγκάκη – τηλ: 210-3839770- 
εσωτερ. 117- 183, email: nomikiypiresia1@
isathens.gr, nomikiypiresia2@isathens.gr). 
Ο ΙΣΑ θα σταθεί αρωγός για την εκδίκα-
ση των εν λόγω αγωγών.

Ο ΙΣΑ λαμβάνει μέριμνα: 
1) για την καθυστέρηση του επανυπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών επί 

των πραγματικών εισοδημάτων, έτους 2016 και
2)αναφορικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των ιατρών- μελών του 

που έχουν πάνω από 40 έτη προϋπηρεσίας

Αθήνα, 22/1/2018

Tην υποχρέωση της πολιτείας να 
ενισχύσει τις δομές υγείας, για να 
διασφαλίσει ποιοτική περίθαλ-

ψη, σε όλους τους ασθενείς  επισήμανε  
ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης , στο 
πλαίσιο της παρουσίας του στην εκδή-
λωση, για την κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας, του Πανελληνίου Συνδέσμου   
νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση ή μετα-
μόσχευση που πραγματοποιήθηκε, την 
Κυριακή 21 Ιανουαρίου, στην Αθήνα.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ,συνεχάρη τα μέλη 

του ΔΣ για την αξιέπαινη  προσπάθειά 
τους  και ευχήθηκε υγεία και δύναμη σε 
όλους τους ασθενείς  . «Ο ΙΣΑ στηρίζει 
τα δίκαια αιτήματά των νεφροπαθών 
και είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια 
που γίνεται για τη βελτίωση των συν-
θηκών περίθαλψής τους. η πολιτεία 
οφείλει να επιλύσει τα σοβαρά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν και να 
διασφαλίσει ότι ο κάθε ασθενής  στο 
τελευταίο άκρο της Ελλάδας  έχει πρό-
σβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», 
τόνισε ο κ. Πατούλης.

Αθήνα, 17/1/2018

Ο ΙΣΑ ενημερώνει τα μέλη του ότι 
άμεσα, και συγκεκριμένα το Σάβ-
βατο 24.2.2018 θα διοργανώσει 

ενημερωτικό σεμινάριο αναφορικά με τον 
νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομέ-
να (General Data Protection Regulation, εν 
συντομία, GDPR) ο οποίος θα εφαρμοσθεί 
άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (χωρίς 
να απαιτείται εθνική νομοθετική πρωτο-
βουλία) στις 25 μαΐου 2018.
η σημασία του ως άνω κανονισμού για 
τους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και του ιατρούς που διαχειρίζονται 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι 
μεγάλη.  τα Δεδομένα Υγείας, τα Γενετικά 
& τα Βιομετρικά Δεδομένα αποτελούν Ευ-
αίσθητα Δεδομένα που χρήζουν ειδικής 

αντιμετώπισης σύμφωνα με το ευρωπα-
ϊκό δίκαιο. Για την επεξεργασία Ευαίσθη-
των Δεδομένων ο Κανονισμός απαιτεί 
την ικανοποίηση επιπρόσθετων υποχρε-
ώσεων και θεσπίζει υψηλά πρόστιμα & 
διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση πα-
ραβίασής τους. Ο κλάδος μας είναι από 
τους πλέον επικίνδυνους και ευάλωτους.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για την 
συμμόρφωση της ίδιας της υπηρεσίας 
επέλεξε ήδη να συνεργαστεί με έγκρι-
το δικηγορικό γραφείο που έχει εξειδί-
κευση στο θέμα αυτό. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας αυτής θα διοργανώσει την 
παραπάνω ημερίδα για την πληρέστερη 
κατά το δυνατό ενημέρωση των ιατρών. 
Άμεσα θα ενημερωθείτε για το αναλυτι-
κό πρόγραμμα. 

Αθήνα, 10/1/2018

Ο ΙΣΑ στηρίζει την εξαγγελθείσα 
24ωρη απεργία της ΕΙνΑΠ την 
Παρασκευή 12/1/2018 για την 

ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που κα-
ταργεί το δικαίωμα της απεργίας στα 
Πρωτοβάθμια Σωματεία και καλεί όλα τα 
μέλη του να συμμετέχουν σε αυτή

Αθήνα, 17/1/2018

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αντιμε-
τωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυ-
νότητα όλα τα μεγάλα εθνικά θέματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά την ενότητα όλων 
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, για 
τη διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος 
της ονομασίας του γειτονικού κράτους 

των Σκοπίων. 
την ιστορική ευθύνη για την απόφαση 
που θα ληφθεί, την έχει η Ελληνική Βουλή. 
Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να αποφα-
σίσουν με ομοψυχία και  με  γνώμονα το 
εθνικό συμφέρον. 
η  μΑΚΕΔΟνΙΑ ΕΙνΑΙ μΙΑ ΚΑΙ ΕΙνΑΙ Ελ-
ληνΙΚη.

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

Σεμινάριο για τη συμμόρφωση στον 
Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Ο ΙΣΑ στηρίζει την κινητοποίηση 
της εΙΝΑΠ στις 12 Ιανουαρίου 

Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών, για το ζήτημα της ονομασίας 

του κράτους των Σκοπίων

Αθήνα, 24/1/2018

Η συνταγογράφηση είναι αμιγώς 
ιατρική πράξη και αποτελεί μία 
από τις βασικές υποχρεώσεις 

κάθε θεράποντος ιατρού. η εκ μέρους 
του ιατρού πρόταση της πλέον κατάλλη-
λης, κατά την επιστημονική του κρίση και 
τους σύγχρονους κανόνες της Ιατρικής,  
εξατομικευμένης φαρμακευτικής θερα-
πευτικής αγωγής αποτελεί ηθική, δεο-
ντολογική και νομική υποχρέωσή του. 
Και αυτό, ανεξάρτητα από την υποχρέω-
ση να συνταγογραφεί με βάση αποκλει-
στικά τη δραστική ουσία και σύμφωνα 
με τους κανόνες της συνταγογράφησης. 
Ενόψει σειράς ερωτημάτων ιατρών-με-
λών μας, επανερχόμαστε στο θέμα και, με 
τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, υπεν-
θυμίζουμε ότι αποτελεί όχι απλώς δικαίω-
μα, αλλά υποχρέωση του κάθε ιατρού να 
ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ια-
τρικής και τις επιταγές της επιστημονικής 
του συνείδησης, να συνταγογραφεί μεν 
με τη δραστική ουσία, αλλά, παράλληλα, 

να υποδεικνύει στον ασθενή το καταλλη-
λότερο κατά τη κρίση του συγκεκριμένο 
φάρμακο αναφοράς ή γενόσημο φάρ-
μακο, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν 
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της Υπουργικής 
Απόφασης, συνεκτιμώντας και τις όποιες 
οικονομικές διαστάσεις. τούτο επιβάλλει 
ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρ. 
2 και 3 του ν. 3418/2005), αλλά και είναι 
σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία, 
όπως, με τον πλέον σαφή τρόπο, δέχθηκε 
το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Ολομ. 
3802/14- ιδίως σκέψη 18).
Καλούμε λοιπόν την μεν ηΔΙΚΑ να απο-
σύρει άμεσα τη φραγή συνταγογράφη-
σης στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτε-
ται το όριο του 15%, τα δε μέλη μας να 
τηρήσουν τη νομιμότητα και να εφαρμό-
σουν απαρέγκλιτα την παραπάνω οδη-
γία, ανταποκρινόμενα έτσι στο υπέρτα-
το καθήκον τους να ενεργούν πάντα με 
αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των 
ασθενών και τον σεβασμό στην ανθρώ-
πινη ζωή και αξιοπρέπεια. 

Η πρόταση της εξατομικευμένης 
φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής 

αποτελεί ηθική, δεοντολογική και 
νομική υποχρέωση κάθε ιατρού
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Σε μια συγκινητική εκδήλωση, αφιερωμένη στους εθελοντές, 
έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, 
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής

Αθήνα, 26/1/2018

Σε συγκινητική ατμόσφαιρα, έγινε η 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, 
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστο-

λής ,του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Απο-
στολή, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
,την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018.
η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του ΙΣΑ ,ήταν αφιερωμένη 
στους εθελοντές του Ιατρείου που προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους, κάνοντας 
εφικτή τη λειτουργία του.
την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-
τούλης, παρουσία των μελών του Δ.Σ. Α. 
Βασιλείου, Α. Θωμόπουλου, Γ. μαρίνου, 
Ε. μπιλιράκη και Φ. Πατσουράκου, οι 
οποίοι ευχαρίστησαν  θερμά τους εθελο-
ντές, για το σημαντικό έργο τους.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατού-

λης, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
 «το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, είναι 
το καταφύγιο για εκατοντάδες χιλιάδες 
συνανθρώπους  μας ,που είχαν την ατυ-
χία να χτυπηθούν από την οικονομική  
κρίση. Δημιουργήσαμε μια πρότυπη κοι-
νωνική δομή, χάρη στην ευαισθησία, στο 
πλεόνασμα ανθρωπιάς και στην αλλη-
λεγγύη των δεκάδων εθελοντών μας που 
έκαναν εφικτή τη μεγάλη αυτή συμμαχία 
ανθρωπιάς ,διαθέτοντας πολύ προσωπι-
κό χρόνο και κόπο. Οι εθελοντές είναι η 
καρδιά του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστο-
λής και τους ευχαριστούμε θερμά για την 
προσφορά τους».
το κομμάτι της πίτας εκ μέρους των 
εθελοντών, παρέλαβε η υπεύθυνη του 
ιατρείου κ. Ελένη μελιάδου, την οποία 
ευχαρίστησαν  τα μέλη του Δ.Σ., για την 
προσφορά της.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν δεκάδες 
εθελοντές του ιατρείου καθώς και  πρόε-
δροι Ομοσπονδιών και Επαγγελματικών 
Ενώσεων, εκπρόσωποι ιδιωτικών και δη-
μόσιων νοσοκομείων, στρατιωτικών νο-
σοκομείων, πολυιατρείων ,διαγνωστικών 
κέντρων κ.α.
Σημειώνεται ότι η μουσική επιμέλεια της 
βραδιάς, ήταν προσφορά του Ωδείου 
Αμαρουσίου. 
το  Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, συ-
μπλήρωσε έξι χρόνια λειτουργίας, κατά 
τη διάρκεια των οποίων, έχει πραγματο-
ποιήσει πάνω από 55.000 ιατρικές επι-
σκέψεις. Καθημερινά περισσότεροι από 
100 ασθενείς περνάνε το κατώφλι του 
ενώ χορηγούνται 300-500 φάρμακα την 
ημέρα. 
Περισσότεροι από 69 εθελοντές γιατροί, 
23 ειδικοτήτων προσφέρουν τις υπηρε-

σίες τους, στο Ιατρείο, με εβδομαδιαία 
παρουσία, καθώς και 200 εργαστηριακοί 
και κλινικοί γιατροί και ιδιωτικά εργαστή-
ρια. 
το Ιατρείο έχει 20 παραρτήματα στην 
Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Στα 
χρόνια της λειτουργίας του, έχει πραγ-
ματοποιήσει 30 οδοιπορικά υγείας, σε 
ακριτικές περιοχές της νησιωτικής και 
ηπειρωτικής χώρας. 
Στηρίζει 22 Δήμους σε όλη την χώρα, με 
Κοινωνικά Ιατρεία και Κοινωνικά Φαρ-
μακεία, συνεργάζεται με 33 ενορίες της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 26 
μητροπόλεις σε όλη την Ελλάδα. Έχει 
αποστείλει φάρμακα σε Δημόσια νοσο-
κομεία, Αγροτικά ιατρεία, Πολυδύναμα 
Περιφερειακά Ιατρεία, Προνοιακά Ιδρύ-
ματα και Σωφρονιστικά καταστήματα σε 
όλη την Ελλάδα.
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Σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε 
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΙΣΑ, 

παρουσία  των μελών του ΔΣ και των εργαζομένων
Αθήνα, 23/1/2018

Σε εορταστική ατμόσφαιρα, 
πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 

του ΙΣΑ, παρουσία  των μελών του 
ΔΣ και των εργαζομένων ,στα γρα-
φεία του ΙΣΑ ,την τρίτη 23 Ιανουαρί-
ου 2018.

Ο  πρόεδρος Γ. Πατούλης και τα μέλη 
του ΔΣ, ευχαρίστησαν τους εργα-
ζόμενους για την προσπάθεια που 
καταβάλλουν ,για την εύρυθμη λει-
τουργία του Συλλόγου και για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των ια-
τρών της Αθήνας.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ  Γ. Πατούλης 

,επισήμανε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ πρωταγωνιστεί εδώ και δεκα-
ετίες, σε όλες τις κρίσιμες περιόδους 
της Ελλάδας ,σε μια ιστορική διαδρο-
μή 92 ετών που μας κάνει υπερήφα-
νους. Σε όλες αυτές τις διαφορετικές 
χρονικές συγκυρίες, ο ΙΣΑ ανταπο-
κρίθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης, 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και 
ο ιατρικός κόσμος. Ο ΙΣΑ είναι το σπί-
τι των γιατρών της Αθήνας και θα συ-
νεχίσει τον αγώνα, για να προασπίσει 
τη Δημόσια υγεία και την επαγγελμα-
τική επιβίωση και την αξιοπρέπεια 
του ιατρικού κόσμου».
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Σημαντικές επαφές για την προώθηση  του τουρισμού 
υγείας είχε  ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ,στο 

πλαίσιο της συμμετοχής του ,στην Παγκόσμια Έκθεση 
Τουρισμού, στη Βομβάη της Ινδίας

Αθήνα, 18/1/2018

Σημαντικές επαφές για την προ-
ώθηση  του τουρισμού υγείας 
της χώρας μας, είχε ο πρόε-

δρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, ο 
οποίος συμμετέχει εκπροσωπώντας 
την ΚΕΔΕ, στην Παγκόσμια Έκθεση 
τουρισμού «outbound Travel Mart» 
που πραγματοποιείται αυτές τις ημέ-
ρες,  στη Βομβάη της Ινδίας.
Στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής 
διοργάνωσης κ. Πατούλης, παρουσί-
ασε τα πλεονεκτήματα της χώρα μας 
που διεκδικεί δυναμικά  μερίδιο στην 
παγκόσμια αγορά του τουρισμού 
υγείας και ευεξίας. 
Στο περιθώριο της έκθεσης, ο πρό-
εδρος του ΙΣΑ ,είχε σειρά επαφών 

με επιφανείς παράγοντες από τον 
πολιτικό και επιχειρηματικό  κόσμο 
της Ινδίας καθώς και της  αγοράς του 
τουρισμού της ευρύτερης περιοχής 
της  Ασίας. 
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης  πραγματο-
ποίησε ,μεταξύ των άλλων, συνάντη-
ση εργασίας, με τον Jaykumar Rawal 
,υπουργό τουρισμού της μαχαρά-
στρα, -της μεγαλύτερης ομόσπονδης 
πολιτείας της Ινδίας η οποία αριθμεί 
95 εκ. κατοίκους-, καθώς και με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο του κρατι-
κού οργανισμού τουρισμού της μα-
χαράστρα, V. Waghmare.
Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι 
τρόποι συνεργασίας, με τη χώρα μας, 
προκειμένου να ενισχυθεί η προβο-

λή των ελληνικών τουριστικών προ-
ϊόντων, με έμφαση στον τουρισμό 
Υγείας ,ο οποίος αποτελεί έναν τομέα 
όπου υπάρχουν σημαντικές προοπτι-
κές ανάπτυξης. 
Παράλληλα συναντήθηκε με τον 
πρόεδρο της Ένωσης Δήμων της Ιν-
δίας, V. Suresh, με τον οποίο συζή-
τησε τη δυνατότητα δρομολόγησης 
γόνιμων συνεργειών, μεταξύ των δύο 
χωρών αλλά και ανταλλαγής βέλτι-
στων πρακτικών προς όφελος των 
τοπικών κοινωνιών.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης ,τόνισε τα εξής: 
«Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 
έχουμε αναλάβει για την προώθηση 
του τουρισμού υγείας της χώρα μας 

δώσαμε  δυναμικό παρών στη Βομ-
βάη, σε μία από τις μεγαλύτερες Εκ-
θέσεις τουρισμού στην Ασία. Έγιναν 
σημαντικές επαφές που επιβεβαί-
ωσαν το ισχυρό ενδιαφέρον για τη 
χώρα μας .τα μηνύματα είναι ιδιαίτε-
ρα ελπιδοφόρα. η  Ελλάδα μπορεί να 
γίνει  σημαντικός παίκτης  του του-
ρισμού υγείας, στην Ινδία αλλά και 
στην ευρύτερη αγορά της Ασίας . 
Αναγνωρίζοντας την τεράστια δύνα-
μη που έχει το ελληνικό τουριστικό 
προϊόν αλλά και τα οφέλη από την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
στόχος μας είναι να προβάλλουμε 
τον πλούτο της χώρας μας στο εξω-
τερικό και να στρέψουμε το παγκό-
σμιο ενδιαφέρον στην Ελλάδα».
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Στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει το άριστο ιατρικό 
δυναμικό της χώρας, στην ανάπτυξη του τουρισμού υγείας 
,αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο 

ομιλίας του ,σε Διημερίδα στην Κρήτη
Αθήνα, 21/1/2018

Στις  προοπτικές που ανοίγονται, 
προκειμένου ο τουρισμός Υγείας 
να λειτουργήσει ως μοχλός ανά-

πτυξης της εθνικής οικονομίας καθώς 
και στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
παίξει το άριστο επιστημονικό δυναμικό 
της χώρας, αναφέρθηκε ο Γ. Πατούλης 
,πρόεδρος του ΙΣΑ, της ΚΕΔΕ και του Διε-
θνούς Κέντρου Ιατρικού τουρισμού, στο 
πλαίσιο ομιλίας που πραγματοποίησε σε 
διημερίδα με θέμα «τουρισμός Υγείας 
-Προορισμός Κρήτη» που διοργανώθηκε 
στο ηράκλειο της Κρήτης από τους Ια-
τρικούς Συλλόγους ηρακλείου, Χανίων, 
Ρεθύμνου, λασιθίου, Σητείας, σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Κρήτης. 
Ο κ. Πατούλης επισήμανε την ανάγκη δια-
μόρφωσης μίας ολοκληρωμένης εθνικής 
στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού 
Υγείας, με στόχο να συμβάλλει στην τόνω-
ση της εθνικής οικονομίας. Επίσης μίλησε 
για την οικουμενικότητα  της Ελληνικής 
επιστήμης που αποτελεί το μεγαλύτερο 
πρεσβευτή της χώρας μας.
« η Ελλάδα δεν αντέχει άλλες απώλειες 
επιστημονικού δυναμικού και η πολιτεία 
οφείλει να αναπτύξει  πολιτικές ,για την 
αξιοποίησή τους και να δημιουργήσει 
τις συνθήκες ,για την επαγγελματική 
επιβίωσή τους »,τόνισε ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ και πρόσθεσε: «Από την Αυστραλία, 
την Αμερική και την Ινδία έως την Κρή-
τη,ο επιστημονικός κόσμος της χώρας 
ενώνει τις δυνάμεις του, με επιχειρήσεις 
από τον κλάδο  της ιδιωτικής υγείας, του 
τουρισμού, της αναψυχής και ευεξίας και 
την τοπική Αυτοδιοίκηση και όλοι μαζί 

εργαζόμαστε συστηματικά για να κατα-
στήσουμε τον τουρισμό Υγείας, στρατη-
γικό παίκτη στη σκακιέρα της ανάπτυξης 
.Αναλαμβάνουμε δράση ,για να προ-
σφέρουμε νέες θέσεις εργασίας, για να 
σταματήσουμε την «αιμορραγία» από τη 
φυγή νέων κυρίως επιστημόνων μας στο 
εξωτερικό και να εισφέρουμε στο εθνικό 
εισόδημα», κατέληξε ο κ. Πατούλης.
Στη συμβολή του επιστημονικού κό-
σμου της χώρας, στην ανάπτυξη του 
τουρισμού υγείας αναφέρθηκαν επίσης 
η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χα-
νίων Π. Ορφανουδάκη και ο πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου ηρακλείου Χ. Βα-
βουρανάκης, ο οποίος σε συνεργασία με 
τους πρόεδρους των Ιατρικών Συλλόγων 
Χανίων Π. Ορφανουδάκη, Ρεθύμνου Γ. 
Στεφανάκη, λασιθίου Κ. νικολαράκη και 
Σητείας Ι. Κατσαράκη και την Περιφέρεια 
Κρήτης, ένωσαν τις δυνάμεις τους ,για να 
σχεδιαστεί ο δρόμος που οδηγεί στην 
ανάπτυξη μέσα από τον θεματικό τουρι-
σμό Υγείας.
Σκοπός τους, όπως υπογράμμισαν είναι 
να ενεργοποιηθούν όλες οι παραγωγικές 
δυνάμεις του τόπου και να αξιοποιηθεί 
το άριστο ιατρικό δυναμικό, με οδηγό 
την ποιότητα και την καινοτομία. 
Επίσης τοποθετήθηκαν για το θέμα 
ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Υγείας Περιφέρειας Κρήτης λ. 
Βαμβακάς και ο Εντεταλμένος Σύμβου-
λος Υγείας του Δήμου ηρακλείου G. 
Garancini, οι οποίοι εξέφρασαν την πε-
ποίθηση πως η Κρήτη έχει όλες τις δυνα-
τότητες να καταστεί σημαντικός προορι-
σμός για τον τουρισμό Υγείας.


