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ΤΟ ΜηΝύΜα ΤΟύ ΠΡΟΕΔΡΟύ

αγαπητοί συνάδελφοι,
διανύουμε μια ιδιαίτερα 
κρίσιμη περίοδο για το 

ιατρικό σώμα  που αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα οικονομικής 
και επαγγελματικής επιβίωσης.
Οι  ιδιώτες γιατροί έχουν να 
αντιμετωπίσουν μια λαίλαπα  άδικων 
και παράλογων φοροεισπρακτικών  
μέτρων, την ώρα που παραμένουν 
από τον ΕΟΠΥΥ . Τα εργαστήρια 
απειλούνται με κατάρρευση ,με την 
επιβολή του clawback ενώ το ιατρικό 
σώμα οδηγείται στην ανεργία και στη 
μετανάστευση.
Την ίδια ώρα οι γιατροί του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας συκοφαντούνται 
από την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας που τους οδηγεί 
σε συνθήκες επαγγελματικής 
εξουθένωσης. 
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
κατήγγειλε  το καταστροφικό 
νομοσχέδιο για τις εργασιακές 
σχέσεις των νοσοκομειακών γιατρών 

που επέβαλε με πρωτοφανείς 
αντιδημοκρατικές διαδικασίες, το 
υπουργείο Υγείας.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
που αμείβεται με παχυλούς μισθούς 
νομοθέτησε καθεστώς εργασιακής 
αιχμαλωσίας και συνθήκες «γαλέρας» 
για τους γιατρούς του ΕΣΥ ενώ  τους 
οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση.
Δίνει τη χαριστική βολή στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, αντιμετωπίζοντας 
με πρωτοφανή απαξίωση και έλλειψη 
σεβασμού το ιατρικό προσωπικό. 
Απολυταρχικά και αντιδημοκρατικά  
νομοθέτησε ένα έκτρωμα που θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω κατάρρευση 
τα δημόσια νοσοκομεία και 
θα οδηγήσει στην οικονομική  
εξαθλίωση τους γιατρούς.
Το αξιόμαχο προσωπικό  των 
δημόσιων νοσοκομείων που δίνει 
μάχη για να κρατήσει όρθια τα 
νοσοκομεία που καταρρέουν από την  
υποχρηματοδότηση συκοφαντείται 
βάναυσα.

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
έκανε αναφορά στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών, για τις 
ανυπόστατες και συκοφαντικές 
δηλώσεις του αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας Π. Πολάκη, για τους 
γιατρούς που παίρνουν φακελάκια.
Είναι σαφές ότι η επίθεση στους 
γιατρούς του ΕΣΥ έγινε εκ του 
πονηρού για να αποπροσανατολιστεί 
η κοινή γνώμη από το νομοσχέδιο-
έκτρωμα, για τις εργασιακές σχέσεις 
των νοσοκομειακών γιατρών που 
οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα. 
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας έχει τεράστιες ευθύνες για 
την κατάρρευση της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης και των δημόσιων 
νοσοκομείων.
Δεν θα επιτρέψουμε  να απαξιώνουν το 
ιατρικό σώμα  και να το οδηγούν στην 
οικονομική εξαθλίωση και στη ξενιτειά.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να δίνει μάχη για 
τη δημόσια υγεία, τον ασθενή και το 
ιατρικό σώμα.
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Στα εγκαίνια των νέων γραφείων του Σωματείου 
ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδας «ηπάρχω» ο Πρόεδρος του ΙΣα

Ειδική άδεια διακίνησης βιολογικών υλικών

Αθήνα, 10/10/2017

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης πα-
ραβρέθηκε στα εγκαίνια των νέων 
γραφείων του Σωματείου Ηπατο-

μεταμοσχευθέντων Ελλάδας «Ηπάρχω», 
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την 
Πρόεδρο του Σωματείου Χ. Θεοδωρίδου.
Τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του 
Σωματείου πραγματοποίησε ο Σεβασμιό-
τατος μητροπολίτης μεσογαίας και λαυ-
ρεωτικής κ.κ. νικόλαος.
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης τόνισε τα 
εξής:
«Η παρουσία μας σήμερα εδώ, ενισχύει το 
μήνυμα ζωής και ελπίδας που πρέπει να 
εκπέμψουμε δίνοντας το παράδειγμα στις 
τοπικές μας κοινωνίες, και το έναυσμα για 
περισσότερη ευαισθητοποίηση στο θέμα 
των μεταμοσχεύσεων.
Θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρο του 
Σωματείου Χ. Θεοδωρίδου για τις άοκνες 
προσπάθειες που καταβάλλει για τη στή-

ριξη όλων αυτών των ανθρώπων που 
δοκιμάζονται αλλά και όλους όσοι με το 

έργο τους, συμβάλουν ώστε να μετατρα-
πεί ο ανθρώπινος πόνος, σε ελπίδα ζωής.
«Σπίτια» όπως αυτό που εγκαινιάζουμε 
σήμερα πρέπει όλοι να τα στηρίζουμε και 
να τα ενισχύουμε. με τη δωρεά οργάνων 

δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία ζωής στους 
έχοντες ανάγκη μεταμόσχευσης. Πρόκει-
ται για την ύψιστη μορφή εθελοντικής 
προσφοράς και αλτρουισμού. μία πράξη 
ανθρωπισμού και πολιτισμού από όλους 
μας, καθώς η δωρεά οργάνων αποτελεί τη 
βασική προϋπόθεση για την πραγματοποί-
ηση του ιατρικού θαύματος της μεταμό-
σχευσης. Δυστυχώς η Ελλάδα σε αυτόν τον 
τομέα είναι στη θέση του ουραγού της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Για να αντιστρέψουμε 
αυτή την εικόνα απαιτείται ευαισθητοποίη-
ση και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων 
αλλά και όλων των πολιτών.
Ας κάνουμε όλοι αυτό το «δώρο ζωής» σε 
χιλιάδες ασθενείς συνανθρώπους μας, 
γεφυρώνοντας με μοναδικό τρόπο τη 
ζωή με το θάνατο». 

Αθήνα, 9/10/2017
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο ΙΣΑ πληροφορήθηκε από συναδέλ-
φους – βιοπαθολόγους, σχετικά με την 
επιβολή κυρώσεων από αρμόδιες οι-

κονομικές υπηρεσίες, καθώς δεν διέθεταν την 
ειδική άδεια διακίνησης βιολογικών υλικών.
Στο πλαίσιο αυτό, σας υπενθυμίζουμε και 
σας εφιστούμε την προσοχή, αναφορικά με 
την υποχρέωσή σας, όπως προβαίνετε στις 
απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να σας 
χορηγηθεί από τον ΙΣΑ η ειδική άδεια διακί-

νησης βιολογικών υλικών, όπως αυτή έχει 
προβλεφθεί δυνάμει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
Υ1ΓΠ.οικ.10946/28.01.2013 Εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας.
Επιπλέον σας τονίζουμε ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής 
άδειας είναι και η υπογραφή σύμβασης με 
ιδιωτική εταιρεία που πραγματοποιεί την δι-
ακίνηση των βιολογικών δειγμάτων.
Το αρμόδιο τμήμα για τις βεβαιώσεις λει-
τουργίας του ΙΣΑ είναι καθημερινά στην διά-
θεσή σας για την παροχή διευκρινήσεων. 

Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΙΣΑ: «Εκπέμπουμε ισχυρό μήνυμα ελπίδας και καλούμε 
τις τοπικές κοινωνίες να στηρίξουν τη δωρεά οργάνων, την ύψιστη μορφή 
εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού»

Δημοσιεύτηκαν σήμερα οι  οδηγίες προς 
τους παρόχους ανοιχτής περίθαλψης για 

συμψηφισμό οφειλών 2012-15 με ανείσπρακτα 
ποσά από rebate-clawback 2013-15

Αθήνα, 18/10/2017

Δημοσιεύτηκαν σήμερα οι  οδηγίες προς 
τους παρόχους ανοιχτής περίθαλψης 
για συμψηφισμό οφειλών 2012-15 

με ανείσπρακτα ποσά από rebate-clawback 
2013-2015.  
Ο ΙΣΑ ενημερώνει τα μέλη του ότι σε περί-
πτωση που δε συμφωνούν με το ποσό οφει-
λής μπορούν να επιλέξουν την ενέργεια « 
Προσέλευση σε αρμόδια ΠΕ.ΔΙ για τακτοποί-
ηση διαφοράς» και να πατήσουν συνέχεια. 

Θα εμφανιστεί νέο μήνυμα στο οποίο θα σας 
προτρέπει να προσέλθετε το αργότερο μέ-
χρι την 24η Οκτωβρίου 2017 στην αρμόδια 
ΠΕ.ΔΙ. Θα εκδοθεί και νεότερη ενημέρωση 
από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών όπου θα 
αναφέρεται η σχετική περαιτέρω διαδικασία 
σε περίπτωση που κάποιο μέλος μας διαφω-
νεί με το ποσό οφειλής, σε κάθε περίπτωση 
όμως πρέπει να τονιστεί ότι καταληκτική ημε-
ρομηνία για την κατάθεση ένστασης στην αρ-
μόδια ΠΕ.ΔΙ είναι η 24η Οκτωβρίου. 

Στο e-dapy έχει προστεθεί στην αριστε-
ρή στήλη νέα επιλογή με την ένδειξη 
«Συμψ. Οφειλών 12-15»

Κάνοντας κλικ επί της προαναφερθείσας επι-
λογής, πραγματοποιείται μετάβαση στην οθό-
νη στην οποία δύναται να επιβεβαιώσετε την 
αποδοχή σας για το συμψηφισμό των οφειλό-
μενων ποσών από τον ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2012-
2015 με αντίστοιχα ανείσπρακτα υπόλοιπα 
rebate & clawback ετών 2013-2015.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυ-
νάπτεται σχετικό αρχείο οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
σε μορφή excel.
Επί των στηλών του αρχείου αυτού σας ενη-
μερώνουμε για τα κάτωθι:
Στήλη αιτούμενο: Αφορά στοιχείο του Ορ-
γανισμού και δεν σας επηρεάζει στον υπο-
λογισμό του οφειλόμενου ποσού (να μην 
ληφθεί υπόψη)
Στήλη Τιμολογηθέν: Αναφέρει το ποσό του 
τιμολογίου που έχετε εκδώσει
Στήλη Εκκαθαρισθέν: Αναφέρει το ποσό 
της εκκαθάρισης της δαπάνης σας το οποίο 
έχει προκύψει μετά από την διαδικασία του 
πρόχειρου λογιστικού ελέγχου που έχει λά-
βει χώρα από την Περιφερειακή Διεύθυνση 
που ανήκετε
Στήλη Ενταλθέν: Είναι το ποσό που έχει ήδη 
εξοφληθεί ή/και συμψηφιστεί και αφορά είτε το 
90% της δαπάνης ή και το 100% (έχει συμψηφι-
στεί το υπολοιπόμενο 10%).
Στήλη Συμψηφισθέν: Είναι το ποσό που έχει 

παρακρατηθεί από τη συγκεκριμένη εξόφληση 
για σκοπούς συμψηφισμού rebate & clawback.
Στήλη ύπόλοιπο Οφειλής: Είναι το ποσό 
που σας οφείλει ο Οργανισμός
Στήλη απαίτηση Τιμολογίου: Στη στήλη 
αυτή αναφέρεται το ποσό του τιμολογίου 
που πρέπει να εκδώσετε και να προσκομίσε-
τε στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ προκειμένου να κατα-
χωρηθεί στο σύστημα.

1. Σε περίπτωση που συμφωνείται με το 
ποσό οφειλής και εφόσον δεν απαιτείται 
η προσκόμιση τιμολογίου, επιλέγετε την 
ενέργεια « Αποδοχή Συμψηφισμού 12-
15» και πατάτε το κουμπί συνέχεια.
2. Σε περίπτωση που είτε δε συμφωνεί-
ται με το ποσό οφειλής είτε απαιτείται 
προσκόμιση τιμολογίου, επιλέγετε την 
ενέργεια «Προσέλευση σε αρμόδια ΠΕ.ΔΙ 
για τακτοποίηση διαφοράς» και πατάτε 
συνέχεια. Εμφανίζεται νέο μήνυμα στο 
οποίο θα σας προτρέπει να προσέλθετε 
το αργότερο μέχρι την 24η Οκτωβρίου 
2017 στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ.

μετά το πέρας της προαναφερθείσας ημερο-
μηνίας και για όσους έχουν
μεταβεί στις ΠΕ.ΔΙ θα ανέβει νέα κατάσταση 
οφειλών την οποία και θα πρέπει να αποδεχτεί-
τε μέχρι την Τετάρτη 25η Οκτωβρίου 2017.
Σημειώνεται ότι τα ποσά οφειλών προ του 
συμψηφισμού τους, υπόκεινται στις νόμιμες 
κρατήσεις, ήτοι φόρο εισοδήματος και μΤΠΥ 
(για δαπάνες μέχρι και το 2014)

Οδηγίες προς παρόχους

Αθήνα, 12/10/2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί  το 
ΔΣ του ΟΚΑνΑ, να προχωρήσει άμε-
σα στην καταβολή των εργοδοτικών 

εισφορών των  38  γιατρών που εργάζονται 
στις μονάδες Υποκατάστασης με δελτίο πα-
ροχής υπηρεσιών, γιατί σε αντίθετη περίπτω-
ση θα υπάρξει κύμα παραιτήσεων των υπεύ-

θυνων των μονάδων.
Ειδικότερα το ΔΣ του ΙΣΑ, στo πλαίσιο της 
σημερινής του συνεδρίασης ενημερώθηκε 
από το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΚΑνΑ 
ότι ήδη  πέντε γιατροί έχουν υποβάλλει τις 
παραιτήσεις τους γιατί αδυνατούν να κατα-
βάλλουν τις εργοδοτικές εισφορές που μέχρι 
την αλλαγή του νόμου κατέβαλλε ο ΟΚΑνΑ.

Ήδη την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κά-
ποιες μονάδες του ΟΚΑνΑ να μείνουν χωρίς 
ιατρό Σημειώνεται ότι οι γιατροί είναι υπεύθυ-
νοι για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων 
που λαμβάνουν οι ασθενείς, για την τροπο-
ποίηση της δοσολογίας τους, την αντιμετώπι-
ση τυχόν επιπλοκών κ.τ.λ.
Καθιστούμε υπεύθυνη τη Διοίκηση του ΟΚΑ-

νΑ και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα αποδεχτούμε 
εκπτώσεις ως προς την παροχή των απαραίτη-
των ιατρικών υπηρεσιών για τους  400 ασθε-
νείς που εξυπηρετούνται από τις μονάδες.
Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει  τον 
εξαναγκασμό άλλων εργαζομένων, σε αντιποί-
ηση του ιατρικού επαγγέλματος που αποτελεί 
πράξη ποινικά κολάσιμη.

Στον αέρα κινδυνεύουν να μείνουν οι Μονάδες ύποκατάστασης 
του ΟΚαΝα μετά το κύμα παραιτήσεων των γιατρών
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Κύριε Τόσκα αναλάβετε τις ευθύνες,
προστατεύστε τους πολίτες

Αθήνα, 5/10/2017

Ο  ΙΣΑ συμμετείχε στο 16ο Ετήσιο Συνέ-
δριο HeALTHWORLD που διοργάνω-
σε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο (4-5 Οκτωβρίου 2017), στην 
Αθήνα.
Σχολιάζοντας τη συμμετοχή του ΙΣΑ στη σημα-
ντική αυτή διοργάνωση, ο  πρόεδρος Γ. Πατού-
λης τόνισε ότι  ο τομέας της υγείας μπορεί να 
παίξει σημαντικό ρόλο στην  οικονομική ανά-
πτυξη και στην κοινωνική ευημερία.
Ειδικότερα ο Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει παρέμβει 
πολλές φορές  στο πλαίσιο του   θεσμικού  
του ρόλου επισημαίνοντας  ότι οι δαπάνες 
της υγείας είναι ανελαστικές και για το λόγο 
αυτό θα έπρεπε να εξαιρεθούν από τα μνη-
μόνια. Ένα σωστό υγειονομικό σύστημα δι-
ατηρεί την υγεία των πολιτών και συντελεί 
στην αύξηση του μέσου όρου ζωής τους. 
Κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να λαμβάνει 

χώρα με γνώμονα καταρχάς το όφελος του 
ασθενή και να διασφαλίζει την παροχή  των 
ποιοτικότερων υπηρεσιών με το χαμηλότερο 
δυνατό κόστος. Το ζητούμενο είναι να συνδυ-
αστεί το χαμηλότερο κόστος στην οικονομία  
,με το  χαμηλότερο κόστος στην απώλεια 
ανθρώπινων ζωών και όχι να γίνουν «εκπτώ-
σεις» που  θα έχουν  δυσμενή επίπτωση στην 
υγεία των πολιτών. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι δείκτες υγείας 
έχουν άμεση συνάρτηση με την αύξηση των 
δαπανών για την υγεία, με απαραίτητη ωστό-
σο προϋπόθεση τη σωστή και ορθολογική αξι-
οποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η επένδυση 
στην πρόληψη έχει μεγάλη ανταποδοτική αξία 
για ένα σύγχρονο σύστημα υγείας»
Σημειώνεται ότι τον πρόεδρο του ΙΣΑ, εκ-
προσώπησε ο ταμίας Φώτης Πατσουράκος, ο 
οποίος συμμετείχε στη θεματική ενότητα με 
θέμα «Δαπάνες υγείας με στόχο την ανταπο-
δοτικότητα».

Αθήνα, 16/10/2017

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαί-
σιο του θεσμικού του ρόλου έχει ξεκι-
νήσει διαδικασία ελέγχου των τίτλων 

σπουδών των μελών του. Γ ια το λόγο αυτό, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΣΑ, το τελευταίο 
χρονικό διάστημα επικοινωνούν με Πανεπι-
στήμια του εξωτερικού προκειμένου να γίνει 
διασταύρωση των στοιχείων.
Σε τρείς περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν 
προσκομισθεί πλαστά πτυχία. Ειδικότερα δύο 
μέλη του ΙΣΑ είχαν προσκομίσει πλαστά πτυ-
χία από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και μά-
λιστα ο ένας από αυτούς είχε μόλις ξεκινήσει 
ειδικότητα σε δημόσιο νοσοκομείο.
Η άλλη περίπτωση αφορά πολίτη που ισχυ-

ρίζεται ψευδώς ότι είναι γιατρός και έχει πλα-
στογραφήσει το πτυχίο ελληνικού Πανεπι-
στημίου. μάλιστα συνεργάζεται με αθλητικά 
σωματεία και παρουσιάζεται ως καρδιολόγος. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΙΣΑ, δεν μπορεί 
να παρέμβει σε μη μέλη του, ωστόσο διαβί-
βασε το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα 
το Σεπτέμβριο του 2014. Εντούτοις όπως 
προέκυψε από την έρευνα, ο εν λόγω πολί-
της, συνεχίζει να ασκεί παράνομα το ιατρικό 
επάγγελμα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία 
των ασθενών.
Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι θα εξαντλήσει όλα τα 
μέσα και θα κάνει τις δέουσες ενέργειες για 
να προστατέψει τόσο τα μέλη του όσο και τη 
Δημόσια υγεία.

Ο ΙΣα διαπίστωσε τρείς περιπτώσεις 
πλαστών πτυχίων και διαβίβασε τους 

φακέλους στον εισαγγελέα

Αθήνα, 19/10/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών κατά τη ση-
μερινή συνεδρίασή του μελέτησε 

την δίκην τελεσιγράφου ανάρτηση με την 
οποία προτείνεται από τον ΕΟΠΥΥ προς 
τους φορείς ΠΦΥ και τους συμβεβλημέ-
νους ιατρούς συμψηφισμός των οφει-
λών  του ΕΟΠΥΥ με το ποσό rebate και 
clawback που οφείλει ο κάθε πάροχος για 
τα έτη 2013 και εφεξής. 
με επιστολή του προς τον κ. Πρόεδρο 
του ΕΟΠΥΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο 
επισημαίνει ότι η πρόταση αυτή είναι 
αιφνιδιαστική, εκβιαστική και αόριστη 
κατά περιεχόμενο για τους ακόλουθους 
συγκεκριμένους λόγους: 

(1) Η προθεσμία των 3 ημερών είναι 
ασφυκτική ειδικά για τα μικρά εργα-
στήρια και πολυϊατρεία που δεν δια-
τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Καθιστά 
οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της 
ορθότητας των στοιχείων που αναρτή-
θηκαν πρακτικά αδύνατη. 
(2) Δεν προκύπτει πότε και με ποιο 
ακριβώς τρόπο θα κληθούν να κατα-
βάλουν το υπερβάλλον οι πάροχοι 
εκείνοι οι οποίοι, μετά τον κατά τον  

παραπάνω υπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, 
έχουν οφειλή. Αιτούμαστε οι δόσεις να 
είναι τουλάχιστον 120, τηρώντας ίσο 
μέτρο με εκείνο που ισχύει και για τους 
λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου.
(3) Δεν προκύπτει ποιες θα είναι οι 
συνέπειες απόρριψης της προτάσεως 
συμβιβασμού για τον πάροχο. 

Τα παραπάνω είναι πραγματικά εξαιρε-
τικά κρίσιμα ζητήματα τα οποία όλοι οι 
συμβεβλημένοι πρέπει να γνωρίζουν με 
απόλυτη βεβαιότητα προκειμένου να συ-
ναινέσουν έγκυρα σε ένα τέτοιο προτει-
νόμενο συμψηφισμό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά να διασα-
φηνιστούν τα παραπάνω, να τεθεί μεγαλύ-
τερη προθεσμία από αυτή των 3 ημερών 
και να διασφαλιστεί η δυνατότητα κατα-
βολής τυχόν οφειλής σε 120 δόσεις. 
Κάθε ένας από σας, τους συμβεβλημέ-
νους ιατρούς, μπορεί να μην αποδεχθεί 
τον συμβιβασμό αλλά να επιλέξει να 
προσέλθει στο αρμόδιο ΠΕΔΙ προκειμέ-
νου να εκθέσει ατομικά και για λογαρια-
σμό του τουλάχιστον τις παραπάνω επι-
φυλάξεις, αλλά και τυχόν σφάλματα στον 
υπολογισμό.

Οδηγίες προς τους παρόχους 
για συμψηφισμό οφειλών  2012-2015

Αθήνα, 15/10/2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με 
βάση τους καταστατικούς σκοπούς 
του, θεματοφύλακας της δημόσιας 

υγείας, μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις 
προς την πολιτεία να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για τον περιορισμό της αλόγιστης 
χρήσης των αντιβιοτικών, αποφάσισε να 
προσφύγει στον κ. Εισαγγελέα. 
Στην αναφορά του ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών επισημαίνει ότι οι ανθεκτικές 
λοιμώξεις αποτελούν ένα μείζον πρόβλη-
μα για την Δημόσια Υγεία, ένα πρόβλημα 
που πολλές φορές έχει επισημανθεί και 
από την επιστημονική κοινότητα, χωρίς 
όμως η πολιτεία να λαμβάνει κάποιο μέ-
τρο για την αντιμετώπισή του. Εξακολου-
θούμε να διατηρούμε την πρώτη θέση 

μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε κατα-
νάλωση αντιβιοτικών στην κοινότητα.
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον μεμονω-
μένο ασθενή, αφορά κυρίως τη Δημόσια 
Υγεία. μικρόβια που έτσι καθίστανται 
ανθεκτικά σε οποιαδήποτε φαρμακευ-
τική αγωγή έχουν αποικίσει τα ελληνικά 
νοσοκομεία και απειλούν τους ασθενείς  
που νοσηλεύονται. 
Αποτελεί πάγια πεποίθηση του ΙΣΑ, ότι 
δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς 
και αμέτοχοι όταν το διακύβευμα είναι 
τόσο μεγάλο. Κάποιοι επιτέλους πρέπει 
να λάβουν τα σωστά μέτρα, να ελέγχουν 
και τα τιμωρούν εκείνους που διαθέτουν 
φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, εκθέ-
τοντας τη δημόσια υγεία και την υγεία 
των πολιτών σε κίνδυνο

Αθήνα, 13/10/2017

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επιστο-
λή του ΙΣΑ και παράλληλη παρέμβαση 
από τον ΠΙΣ, δίνεται παράταση για την 

πιστοποίηση των γιατρών στο μητρώο του ΕΟ-
ΠΥΥ μέχρι και την 31/12/2017. μέχρι εκείνη την 
ημερομηνία το μήνυμα που εμφανίζεται: «Ο Συ-

νταγογράφος Ιατρός δεν έχει πιστοποιηθεί στον 
ΕΚΠΥ» είναι προειδοποιητικό και τα παραπεμπτι-
κά μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.
Παρακαλούμε όσους συναδέλφους δεν το 
έχουν πράξει ακόμη, να εγγραφούν στη ηλε-
κτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ ακολουθώντας 
τις οδηγίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Παράταση για την εγγραφή ιατρών 
στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠύύ

Προσφυγή του ΙΣα στον κ. εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών αθηνών για την χορήγηση 

αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή 

Αθήνα, 10/10/2017
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια τηλεφωνημάτων που δέ-
χθηκε ο ΙΣΑ από ιατρούς- μέλη του, 
αναφορικά με την μη δυνατότητα 

εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών λόγω μη  
εγγραφής των ιατρών στο ηλεκτρονικό μη-
τρώο του ΕΟΠΥΥ (πιστοποίηση ΕΚΠΥ), σας 
ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικα-
σία έχει ανακοινωθεί από τον ΕΟΠΥΥ ήδη 
από τον μάιο του 2016 (πατήστε εδώ) και 

μετά από παρέμβαση του ΙΣΑ, δόθηκε παρά-
ταση με νέα ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, καθώς 
και αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή του 
κάθε ιατρού στο εν λόγω ηλεκτρονικό μη-
τρώο (πατήστε εδώ).
Ως εκ τούτου για την διευκόλυνση των ασθε-
νών σας, μπορείτε να προβείτε στις απαιτού-
μενες ενέργειες, (ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ) ώστε 
να μην δημιουργείται πρόβλημα με την απο-
δοχή των παραπεμπτικών από τους εργα-
στηριακούς συναδέλφους μέσω e-dapy.

«ύποχρεωτική εγγραφή ιατρών στο
ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠύύ»

μαρούσι, 12/10/2017

Σας γνωρίζουμε ότι δίνεται παρά-
ταση για την πιστοποίηση των 
γιατρών στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ 

μέχρι και την 31/12/2017, μετά από αυτή 
την ημερομηνία παραπεμπτικό ή συντα-
γή που θα έχει εκδοθεί από μη πιστοποι-
ημένο γιατρό δεν θα αποζημιώνεται.
μέχρι εκείνη την ημερομηνία το μήνυμα 
που εμφανίζεται: «Ο Συνταγογράφος Ια-
τρός δεν έχει πιστοποιηθεί στον ΕΚΠΥ» 

είναι προειδοποιητικό και τα παραπεμπτι-
κά μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.
Παρακαλούμε θερμά όλους τους γιατρούς, 
αλλά και τους συμβεβλημένους παρόχους 
μας για τη συνεργασία τους, ώστε να μην 
ταλαιπωρούνται άσκοπα οι πολίτες.
Ακολουθούν οι οδηγίες που είχαν δοθεί 
στις 01-06-2016 για την πιστοποίηση.

Ο Δ/ντης
Στρατηγικού Σχεδιασμού

Θ. Ρηγάτος

αΝαΚΟΙΝΩΣη
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Αθήνα, 16/10/2017
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από έντονες διαμαρτυρίες συ-
ναδέλφων μας ότι δεν μπορούν να 
καταχωρίσουν τις επισκέψεις των 

ασθενών τους από την Παρασκευή 13/10 

λόγω της προγραμματισμένης διακοπής λει-
τουργίας του e-ΔΑΠΥ ενημερωθήκαμε από 
τον ΕΟΠΥΥ για την διαδικασία καταχώρη-
σης.
Για τις οδηγίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου

Καταχώρηση επίσκεψης  με προγενέστερη 
ημερομηνία στο eΔαΠύ

Σε συνέχεια της από 23/05/2016 ανα-
κοίνωσής μας και κατόπιν συχνών 
ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην 

υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι υποχρέωση 
εγγραφής για πιστοποίηση στο μητρώο του 
Οργανισμού, έχουν όλοι οι γιατροί, συμβε-
βλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ή μη, που βάσει ει-
δικότητας πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα 
από τα παρακάτω:
  συνταγογραφούν φάρμακα
  παραπέμπουν για διενέργεια εξετάσεων
  παραπέμπουν για νοσηλεία
  εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις
  Η εγγραφή των γιατρών που δεν είναι συμ-
βεβλημένοι με τον Οργανισμό γίνεται από 
την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.
gr), από το πεδίο:
«Εφαρμογές»   «Ιατρικές Υπηρεσίες»   «Εγγρα-
φή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» μέσω της επι-
λογής «Εγγραφή Χρήστη».
Όσον αφορά στους συμβεβλημένους με τον 
Οργανισμό γιατρούς, δεν απαιτείται εκ νέου 
εγγραφή, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να συ-
μπληρώσουν όλα τα απαραίτητα προσωπικά 
στοιχεία (πχ διεύθυνση κατοικίας/εργασίας/ 
ιατρικός σύλλογος που ανήκουν κλπ), μέσω 
της επιλογής:
«Εφαρμογές»   «Ιατρικές Υπηρεσίες»   «Εγγραφή 

Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» μέσω της επιλογής 
««μεταβολή», κάνοντας χρήση των κωδικών 
πρόσβασης που ήδη διαθέτουν στο eΔΑΠΥ.
Όσοι γιατροί έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο παρελ-
θόν δεν χρειάζεται να πιστοποιηθούν εκ νέου.
Προκειμένου ένας γιατρός να ελέγξει αν έχει ήδη 
πιστοποιηθεί, αυτό μπορεί να γίνει από το πεδίο:
«Εφαρμογές»   «Ιατρικές Υπηρεσίες»   «Εγγρα-
φή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ»   «μεταβολή», 
όπου εισάγει τους κωδικούς πρόσβασης που 
διαθέτει και ελέγχει αν είναι συμπληρωμένα 
όλα τα προσωπικά του στοιχεία.
Σχετικές οδηγίες τόσο για την «Εγγραφή» όσο 
και για την «μεταβολή» υπάρχουν στο πεδίο 
«Εφαρμογές»   «Ιατρικές Υπηρεσίες»   «Οδηγίες 
Εγγραφής Ιατρών και Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ».
Επισημαίνεται ότι στο εξής, κάθε γιατρός των 
παραπάνω κατηγοριών, έχει την υποχρέωση 
να επικαιροποιεί ή διορθώνει άμεσα οποιο-
δήποτε από τα μεταβλητά στοιχεία του (πχ 
email, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας/εργα-
σίας κλπ), μέσω της επιλογής «μεταβολή» της 
εφαρμογής «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές 
ΕΚΠΥ», καθώς ενδέχεται να λαμβάνει ενημε-
ρώσεις ή προσκλήσεις από τον Οργανισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. μΠΕΡΣΙμΗΣ

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία 
πιστοποίησης γιατρών στο Mητρώο του 

Οργανισμού

Αθήνα, 30/10/2017

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκανε 
καταγγελία στο Συνήγορο του Πολί-
τη, για την αιφνιδιαστική απόφαση 

του ΕΟΠΥΥ που αφορά το συμψηφισμό των 
οφειλών του Φορέα, με το ποσό rebate και 
clawback που οφείλει ο κάθε πάροχος για τα 
έτη 2013 και εφεξής, χωρίς ωστόσο ο Φορέας 
να έχει προβεί σε ολική αποπληρωμή των λη-
ξιπροθέσμων οφειλών του.
Τα ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έχουν 
αφήσει μεγάλα ποσά ληξιπρόθεσμα προς τους 
ιατρούς, για τα οποία φέρει την αποκλειστι-
κή ευθύνη ο ΕΟΠΥΥ ως καθολικός διάδοχος. 
Οφείλει λοιπόν πρώτα να προβεί σε ολική 
αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων και αφού 
αποπληρωθούν πλήρως τα ληξιπρόθεσμα να 
ξεκινήσει η καταβολή 120 δόσεων όπως ισχύει 
και για τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου.
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι ιατροί 

καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό του 
clawback για τα έτη 2013-2015, με υποκοστο-
λογημένο τιμοκατάλογο κατά 70%, το οποίο 
εφαρμόζεται από το 2016.
Επιπρόσθετα η προθεσμία των τριών ημερών 
που έδωσε ο Φορέας είναι ασφυκτική ειδικά 
για τα μικρά εργαστήρια και πολυϊατρεία ενώ 
καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της 
ορθότητας των στοιχείων που αναρτήθηκαν 
πρακτικά αδύνατη.
Τέλος ουδεμία απάντηση έχει δώσει ο ΕΟΠΥΥ 
στην επανειλημμένη ερώτηση του ΙΣΑ για το 
ποιες θα είναι οι συνέπειες απόρριψης της 
προτάσεως συμβιβασμού για τους ιατρούς.
Ο ΙΣΑ ζητά την παρέμβαση του Συνηγόρου 
του Πολίτη καθώς αυτή η απόφαση οδηγεί 
αυτονόητα στον αφανισμό των ιατρών καθό-
τι αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν ενό-
ψει των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και της φορολο-
γικής και ασφαλιστικής λαίλαπας.

O ΙΣα κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη 
την απόφαση συμψηφισμού των οφειλών 

του ΕΟΠύύ με το rebate και clawback 
χωρίς παράλληλα να έχουν πληρωθεί τα 

ληξιπρόθεσμα ετών 2010-2012

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 7-10 μ.μ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι.Σ.Α.
UPDATE IN…… Μαιευτική και Γυναικολογία
Υπεύθυνος Οργάνωσης Η. Φερέτης

1.  Γ. Δεκαβαλάς
Καθηγητής Παν. Πατρών  
Update στον έλεγχο πρώτου Τριμήνου 

2. Γ. Δασκαλάκης 
Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ   
Πρόβλεψη και πρόληψη του πρόωρου τοκε-
τού σε μονήρεις κυήσεις

3. Θ. Στέφος
Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
Πρόβλεψη και διαχείριση του πρόωρου τοκε-
τού σε πολύδυμες κυήσεις 

4. Ε. αναστασάκης
Επ. Γυν. Κλιν. ννΑ (μ. Γαία-Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών) 
Πρόβλεψη και πρόληψη προεκλαμψίας.

5. α. αθανασιάδης 
Καθηγητής ΑΠΘ  
μη Επεμβατικός προγεννητικός Έλεγχος 
(NiPT-Συμβουλευτική)

6. Σ. Σηφάκης
τ. Διευθυντής ΕΣΥ (μ. μητέρα-Ηράκλειο Κρή-
της) 
Σύνδρομο Εμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης, 
σύγχρονη αντιμετώπιση

1. Δ. λουτράδης
Καθηγητής ΕΚΠΑ 
Διατήρηση της Γονιμότητας σε ασθενείς με 
καρκίνο

2. Ν. Παπαριστείδης 
Συντ. Διευθυντής Γ.ν. ΕλΕνΑΣ ΒΕνΙΖΕλΟΥ 
Κριτήρια Υπογονιμότητας

3. Κ. Πάντος 
μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής Γένεσις
Πρωτοποριακή χρήση του PRP στην γυναι-
κολογία

4. Β. Ταρλατζής
Καθηγητής ΑΠΘ
Εκτίμηση του ωοθηκικού δυναμικού και αντι-
μετώπιση της πτωχής ωοθηκικής απάντησης 

5. Μ. Μαστρομηνάς 
μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής Γένεσις
NGS: Next Generation Sequencing για τον 
προγεννητικό έλεγχο των εμβρύων

6. Ν. Βλάχος
Καθηγητής ΕΚΠΑ 
Διαχείριση της υπογονιμότητας στην κλιμα-
κτήριο.

Πρώτη Συνεδρία 7.00- 7.54 -ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Συντονιστής Ν. Παπαντωνίου Καθηγητής ΕΚΠΑ

Δεύτερη  Συνεδρία 7.54 - 8.30 - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

1. Ν. Θωμάκος
Επ. Καθηγητής μαιευτικής Γυναικολογίας  & Γυ-
ναικολογικής Ογκολογίας Παν. Αθηνών
Η θέση της ριζικής τραχηλεκτομίας σήμερα

2. Α. Δαπόντε
Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Η  λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του γυναι-
κολογικού καρκίνου 

3. Θ. Λιακάκος
Επιμ. Γυν. Κλ. ννΑ (μαιευτήριο ΙΑΣΩ)
Γονιμότητα και κύηση σε ασθενείς με BRCA+

4. Α. Σιούτας
Ιδιώτης Θεσσαλονίκη (Διαβαλκανικό κέντρο)
Η ρομποτική αντιμετώπιση του γυναικολογι-
κού καρκίνου

1. Σ. Αθανασίου:
Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρόπτωση πυελικών οργάνων ,ελάχιστες 
επεμβατικές τεχνικές

2. Ι. Χατζηπαπάς 
Διευθυντής Γ.ν. Αλεξάνδρας 
Φορητότητα στην Ενδοσκόπηση

3. Θ. Γρηγοριάδης

Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Η νεότερη αντιμετώπιση αντιμετώπιση της 
ακράτειας με την χρήση ταινιών

4. Ο. Κούκουρα
Επιμ. Β Π.Γ.ν. λάρισας 
Σύνδρομο επώδυνης ουροδόχου κύστεως  
5. Π. Χειρίδης
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Η Ρομποτική στην Ουρογυναικολογία

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΣΑ Κου Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ
Τρίτη Συνεδρία  8.30 – 9.06 - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

Τέταρτη  Συνεδρία  9.06 – 9.51
ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Συντονιστής Χ. Χρέλιας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ
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Αθήνα, 5/10/2017

Ο  ΙΣΑ συμμετείχε στο 16ο Ετήσιο 
Συνέδριο HeALTHWORLD που 
διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικα-

νικό Εμπορικό Επιμελητήριο (4-5 Οκτω-
βρίου 2017), στην Αθήνα.
Σχολιάζοντας τη συμμετοχή του ΙΣΑ στη 
σημαντική αυτή διοργάνωση, ο  πρόε-
δρος Γ. Πατούλης τόνισε ότι  ο τομέας της 
υγείας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο 
στην  οικονομική ανάπτυξη και στην κοι-
νωνική ευημερία.

Ειδικότερα ο Γ. Πατούλης ανέφερε τα 
εξής:
«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει πα-
ρέμβει πολλές φορές  στο πλαίσιο του   
θεσμικού  του ρόλου επισημαίνοντας  
ότι οι δαπάνες της υγείας είναι ανελα-
στικές και για το λόγο αυτό θα έπρεπε 
να εξαιρεθούν από τα μνημόνια. Ένα 
σωστό υγειονομικό σύστημα διατηρεί 
την υγεία των πολιτών και συντελεί 
στην αύξηση του μέσου όρου ζωής 
τους. Κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να 

λαμβάνει χώρα με γνώμονα καταρχάς 
το όφελος του ασθενή και να διασφα-
λίζει την παροχή  των ποιοτικότερων 
υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος. Το ζητούμενο είναι να συν-
δυαστεί το χαμηλότερο κόστος στην 
οικονομία  ,με το  χαμηλότερο κόστος 
στην απώλεια ανθρώπινων ζωών και 
όχι να γίνουν «εκπτώσεις» που  θα 
έχουν  δυσμενή επίπτωση στην υγεία 
των πολιτών. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι δείκτες 

υγείας έχουν άμεση συνάρτηση με την 
αύξηση των δαπανών για την υγεία, με 
απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση τη 
σωστή και ορθολογική αξιοποίησή τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, η επένδυση στην πρό-
ληψη έχει μεγάλη ανταποδοτική αξία για 
ένα σύγχρονο σύστημα υγείας »
Σημειώνεται ότι τον πρόεδρο του ΙΣΑ, 
εκπροσώπησε ο ταμίας Φώτης Πατσου-
ράκος, ο οποίος συμμετείχε στη θεματι-
κή ενότητα με θέμα «Δαπάνες υγείας με 
στόχο την ανταποδοτικότητα».

Ο  ΙΣα συμμετείχε στο 16ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD 
που  διοργάνωσε το Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του κοινού 
από την χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή

Αθήνα, 25/10/2017

Την ανάγκη να υπάρξει νομοθετική 
ρύθμιση για την προστασία του κοι-
νού από τη χορήγηση φαρμάκων χω-

ρίς ιατρική συνταγή και την υπερκατανάλω-
ση αντιβιοτικών τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ  
και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στο πλαίσιο ευρεί-
ας σύσκεψης για το θέμα που συγκάλεσε ο 
πρόεδρος τους ΚΕΕλΠνΟ Θ. Ροζενμπεργκ, 
με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημό-
νων και εκπροσώπων Φορέων.
Κοινός τόπος ήταν η ανάγκη να γίνουν 
στοχευμένες ενέργειες για την ενημέρω-
ση και   ευαισθητοποίηση   των   πολιτών   
και   των επαγγελματιών υγείας   για τις 
επιπτώσεις   της άσκοπης κατανάλωσης 
των   αντιβιοτικών που οδηγεί στην εμ-
φάνιση ανθεκτικών μικροβίων.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε στη 
μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης για το 
θέμα που πραγματοποιεί εδώ και ένα 
χρόνο η ΚΕΔΕ και το Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με επίλε-
κτα μέλη της επιστημονικής κοινότητας.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Το θέμα της κατάχρησης αντι-
βιοτικών και της χορήγησης 
φαρμάκων χωρίς ιατρική συ-
νταγή είναι ένα κρίσιμο ζήτη-
μα, για το οποίο μάλιστα ο ΙΣΑ 
προσέφυγε πρόσφατα στον 
εισαγγελέα ζητώντας την πα-
ρέμβαση του για την προστασία 
της δημόσιας υγείας. Η χώρα μας 
κατέχει πολύ υψηλά ποσοστά 
στην εμφάνιση ανθεκτικών μι-
κροβίων τα οποία συχνά αποβαί-
νουν μοιραία για τους ασθενείς. 
Θεωρούμε πολύ σημαντικό μα 
υπάρξει συντονισμένη εκστρα-
τεία ενημέρωσης του κοινού για 
τους κινδύνους που εγκυμονεί η 
κατάχρηση αντιβιοτικών. Επίσης 
ζητούμε να υπάρξει νομοθετική 
ρύθμιση για τη χορήγηση φαρ-
μάκων χωρίς συνταγή ιατρού 
όπως γίνεται στις υπόλοιπες χώ-
ρες της Ευρώπης όπου το πλαί-
σιο είναι αυστηρό και αποτρέπει 
αυτά τα φαινόμενα»

                                       Αθήνα, 20/10/2017

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει την απαράδεκτη 
και εκβιαστική απόφαση του ΕΟ-
ΠΥΥ, ο οποίος με ένα αιφνιδια-

στικό τελεσίγραφο τριών ημερών οδηγεί 
στην επαγγελματική εξόντωση τον ια-
τρικό κόσμο, αποφασίζοντας αυθαίρετα 
και καταχρηστικά τον συμψηφισμό των 
οφειλών του Φορέα, με το ποσό rebate 
και clawback που οφείλει ο κάθε πάρο-
χος για τα έτη 2013 και εφεξής. 
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι ερ-
γαστηριακοί ιατροί καλούνται να πληρώ-
σουν το λογαριασμό του clawback για τα 

έτη 2013-2015, με υποκοστολογημένο 
τιμοκατάλογο κατά 70%, το οποίο εφαρ-
μόζεται από το 2016.
Ενώ η προθεσμία των τριών ημερών που 
έδωσε ο Φορέας είναι ασφυκτική ειδικά 
για τα μικρά εργαστήρια και πολυϊατρεία 
που δεν διατηρούν διπλογραφικά βιβλία. 
μάλιστα καθιστά οποιαδήποτε προσπά-
θεια ελέγχου της ορθότητας των στοιχεί-
ων που αναρτήθηκαν πρακτικά αδύνατη.
Η απόφαση αυτή οδηγεί αυτονόητα στον 
αφανισμό των εργαστηρίων καθότι αδυ-
νατούν πλέον να ανταπεξέλθουν ενόψει 
των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και της φορο-

λογικής και ασφαλιστικής λαίλαπας.
Ο ΙΣΑ συζήτησε το θέμα διεξοδικά, στο 
πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης του 
ΔΣ και απέστειλε σήμερα εκ νέου επιστο-
λή στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, στην οποία 
μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:
« Η πρόταση αυτή αποτελεί ακόμη μία 
εχθρική στάση του ΕΟΠΥΥ προς τους πα-
ρόχους, ειδικά τα μικρά εργαστήρια και 
πολυϊατρεία, που από το 2011 παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους και 
σήμερα ευρισκόμενοι σε καθεστώς ομηρί-
ας δεν είναι σαφές ποιες επιλογές έχουν. 
Οφείλετε να διασαφηνίσετε τα παραπά-

νω και να θέσετε μεγαλύτερη προθεσμία 
από αυτή των 3 ημερών. Άλλως δίδεται η 
εντύπωση ότι η διαδικασία αυτή αποτε-
λεί το μέσο για το μαρασμό των ιδιωτι-
κών φορέων ΠΦΥ, πλην ολίγων ισχυρών.
Αιτούμαστε, σε κάθε περίπτωση, οι δό-
σεις να είναι τουλάχιστον 120, τηρώντας 
ίσο μέτρο με εκείνο που ισχύει και για 
τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου 
και θα ήταν ορθό και δίκαιο ενόψει του 
κουρέματος που έχουν υποστεί λόγω της 
υποκοστολόγησης των ιατρικών εξετά-
σεων, αντίστοιχά να οριστεί κούρεμα και 
στο Clawback και Rebate».

Ο ΙΣα καταγγέλλει την απαράδεκτη και εκβιαστική απόφαση του ΕΟΠύύ, 
για τον συμψηφισμό των οφειλών του Φορέα που οδηγεί στην

επαγγελματική και οικονομική εξόντωση τον ιατρικό κόσμο
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Αθήνα, 2/10/2017

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους 
νέους γιατρούς, παρουσία επι-
φανών προσωπικοτήτων από το 

χώρο της ιατρικής, της πολιτικής και του 
επιχειρείν της χώρας καθώς και πλήθους 
κόσμου πραγματοποιήθηκε  η παρουσία-
ση της ειδικής έκδοσης του ΙΣΑ «ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΕΓΚΟλΠΙΟ: Προτρεπτικοί λόγοι προς νέ-
ους Ιατρούς» του Πάνου Π. Ζηρογιάννη, 
προέδρου ΕΔΙΠ, στο Ίδρυμα μείζονος Ελ-
ληνισμού, την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου.
Στην αξιόλογη αυτή  έκδοση παρουσι-
άζεται η αρχή της  Ιατρικής επιστήμης 
στην αρχαία Ελλάδα, η εξέλιξή της από 
σημαντικούς γιατρούς και ερευνητές και 
τονίζεται η ηθική της επιστήμης κατά τον 
Ιπποκράτη που δεν πρέπει ποτέ να λησμο-
νείται.
Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς 
ήταν η προβολή των γιατρών, για τους 
οποίους ο ΙΣΑ έλαβε ευχαριστήριες επι-
στολές από ασθενείς ή συγγενείς ασθε-
νών. Επίσης  έγινε βράβευση ειδικευόμε-
νων ιατρών, στο πρόσωπο των οποίων τι-
μήθηκε ο νέος επιστήμονας  που αποτελεί 
την ελπίδα για τη χώρα μας.
Χαιρετισμό απηύθυναν  ο πρόεδρος του 
ΠΙΣ κ. μιχάλης Βλασταράκος  και ο συγ-
γραφέας  της έκδοσης κ. Πάνος Ζηρο-
γιάννης, πρόεδρος της ΕΔΙΠ. Παρέμβαση 
έκανε  η κυρία μαριέττα Γιαννάκου, τ. 
Υπουργός Υγείας. Το βιβλίο παρουσίασαν  
οι κ.κ. Θεόδωρος μουντοκαλάκης, Ομό-
τιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
Φώτης Παυλάτος, Ομότιμος Καθηγητής 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, λάζαρος Βλαδίμη-
ρος, Ιατρός, Ιστορικός της Ιατρικής, Πάνος 
Αποστολίδης, Ιατρός, Συγγραφέας.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώρ-
γος Πατούλης, μεταξύ άλλων ανέφερε τα  
εξής: 
«Σ’ αυτή την κρίσιμη για την πατρίδα και 
την κοινωνία μας συγκυρία, ο ιατρικός κό-
σμος  καλείται να ορθώσει το ανάστημά 
του και να συνεχίσει να υπηρετεί με υπε-
ρηφάνεια τις αξίες της ιατρικής επιστήμης  
προς όφελος του ασθενή και της Δημόσιας 
Υγείας. Ο ιατροί της Αθήνας,  παρά τις τε-
ράστιες  προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
και τη μάχη που δίνουν για την επαγγελ-
ματική  και την οικονομική τους επιβίωση, 
ασκούν με αυταπάρνηση το ιατρικό τους 
λειτούργημα ενώ παράλληλα έχουν ανα-
πτύξει ένα αξιόλογο κοινωνικό έργο -μέσα 
από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 
-αποτελώντας  παράδειγμα κοινωνικής 
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Η ηθική του 
γιατρού, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
έκπτωσης. Αυτό που μπορούμε και πρέπει 
να κάνουμε είναι να εξοπλίσουμε το για-
τρό ,με ισχυρά ηθικά και δεοντολογικά 

κριτήρια, τα οποία θα τον καταστήσουν 
ικανό να αντιμετωπίζει επιτυχώς, τα όποια 
εμπόδια δημιουργεί η σύγχρονη κοινωνι-
κή πραγματικότητα».
 Στη συνέχεια, ο  πρόεδρος και τα μέλη του 
ΔΣ του ΙΣΑ  βράβευσαν συμβολικά τους 
εκπροσώπους των ειδικευόμενων στα νο-
σοκομεία της Αττικής, τιμώντας στο πρό-
σωπό τους, όλους τους νέους επιστήμονες 
της χώρας μας. 
«Οι νέοι επιστήμονες  αποτελούν το μεγα-
λύτερο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Δυστυ-
χώς τα τελευταία χρόνια ζούμε ένα πρωτό-
γνωρο μεταναστευτικό ρεύμα που αφορά 
το «πιο υψηλά’ εξειδικευμένο  προσωπικό 
της χώρας. Πρόκειται για ένα πρωτοφα-
νές φαινόμενο, σε παγκόσμιο επίπεδο και 
αποτελεί μια  μεγάλη απώλεια για τη χώρα 
μας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν 
για να κρατήσουμε τους νέους επιστήμο-
νες στην Ελλάδα», τόνισε ο κ. Πατούλης.
Στη συνέχεια έγινε απονομή τιμητικών 
διακρίσεων στους ομιλητές. Το μουσικό 
θέμα της βραδιάς επιμελήθηκε το  Δημο-
τικό Ωδείο Αμαρουσίου.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν επιφανή 
μέλη του ιατρικού και πολιτικού κόσμου, 
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
πρόεδροι Επιστημονικών Εταιριών, Επαγ-
γελματικών Ενώσεων, Φαρμακευτικών 
Εταιριών και πλήθος κόσμου. 
Ειδικότερα την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους μεταξύ άλλων οι κάτωθι:
νικόλαος μανιός, Βουλευτής Κυκλάδων 
και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών 
Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Εκπρόσωπος του 
προέδρου της Βουλής
Βασίλης Οικονόμου, Βουλευτής Επικρατεί-
ας, εκπρόσωπος προέδρου της νΔ
Ιωάννης Τσούρας, Εκπρόσωπος αρχηγού 
ΓΕν
Ευάγγελος Τσιάμπας, Αρχίατρος, εκπρό-
σωπος Αρχηγού ΓΕΣ
Γεράσιμος Ζορμπάς, Εκπρόσωπος ΓΕΕΘΑ
μιχάλης Βλασταράκος, Πρόεδρος Πανελ-
λήνιου Ιατρικού Συλλόγου
μαρίνα Σταυράκη-Πατούλη, πρόεδρος 
UNeSCO Β. Προαστίων
Σμαρούλα μπαναγούδη, μέλος Ελληνι-
κής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα
Ανθή Κουμουτσάκου, ΔΣ Συλλόγου Ασθε-
νών Σκλήρυνσης κατά πλάκας
Ιωάννης μακρής, Πρόεδρος Ελληνικής 
Χειρουργικής Εταιρείας
Τσαγρής Γεώργιος, Πρόεδρος Πανελλήνι-
ας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Φυ-
σικοθεραπευτών
Παναγιώτης Ευσταθίου, Πρόεδρος Εται-
ρείας Διαχείρισης Κρίσεων Τομέα Υγείας
Αθανάσιος Ράπτης, Αναπληρωτής καθη-
γητής Ψυχολογίας
Άγγελος Χρονάς, Γιατρός, Περιφερειακός 
Σύμβουλος Πελοποννήσου

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους νέους γιατρούς 
έγινε η  παρουσίαση της ειδικής έκδοσης του ΙΣα 

«ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ: Προτρεπτικοί Λόγοι προς Νέους Ιατρούς», 
παρουσία επιφανών προσωπικοτήτων της χώρας
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Ο ΙΣα διαμαρτύρεται έντονα και δηλώνει την
αγανάκτησή του, για την αιφνιδιαστική και εκβιαστική απόφαση, για το 
συμψηφισμό των οφειλών του Φορέα, με το ποσό rebate και clawback 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δια-
μαρτύρεται έντονα και δηλώνει 
την αγανάκτηση του, για την 

αιφνιδιαστική και εκβιαστική απόφαση, 
για το συμψηφισμό των οφειλών του Φο-
ρέα, με το ποσό rebate και clawback που 
οφείλει ο κάθε πάροχος για τα έτη 2013 
και εφεξής. Πρόκειται για μια απόφαση 
που θα οδηγήσει στον αφανισμό των ερ-
γαστηρίων καθότι αδυνατούν πλέον να 
ανταπεξέλθουν ενόψει των οφειλών του 
ΕΟΠΥΥ και της φορολογικής και ασφαλι-
στικής λαίλαπας. 
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι όλα τα ταμεία που 
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έχουν αφήσει 
μεγάλα ποσά ληξιπρόθεσμα προς τους 
ιατρούς ,για τα οποία φέρει την αποκλει-
στική ευθύνη ο ΕΟΠΥΥ ως καθολικός δι-
άδοχος. Οφείλει λοιπόν πρώτα να προβεί 
σε ολική αποπληρωμή των ληξιπροθέ-
σμων και αφού αποπληρωθούν ΠλΗΡΩΣ 
τα ληξιπρόθεσμα να ξεκινήσει η καταβο-
λή 120 δόσεων όπως ισχύει και για τους 
λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου.
Τονίζουμε ότι  είναι απαράδεκτο να έχει  
γίνει υποκοστολόγηση ιατρικών εξετά-
σεων έως και 70% και να επιβάλλεται η 
παρακράτηση Clawback και Rebate από 
τις επόμενες υποβολές, με τις οποίες εί-
ναι αδύνατο φυσικά λόγω της υποκοστο-
λόγησης να αντεπεξέλθουν στην πληρω-
μή οι ιατροί και τα πολυιατρεία.
Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι πρόκειται να  συν-
δράμει και να καλύψει τα μέλη του, σε 

όποιες διεκδικήσεις αποφασίσουν  ενώ 
απέστειλε μια ακόμα επιστολή στον πρό-
εδρο του ΕΟΠΥΥ, στην οποία αναφέρο-
νται τα εξής:
«Ήδη έχουν παρέλθει τέσσερις ημέ-
ρες από την κοινοποίηση σε εσάς της 
πρώτης επιστολής μας με αριθμ. πρωτ 
23460/19-10-2017 και ακόμα δεν έχουμε 
λάβει απάντηση στα καίρια ερωτήματα 
τα  οποία σας θέσαμε και τα οποία αφο-
ρούν στην αιφνιδιαστική και εκβιαστική 
απόφαση για τον συμψηφισμό των οφει-
λών του Φορέα, με το ποσό rebate και 
clawback που οφείλει ο κάθε πάροχος 
για τα έτη 2013 και εφεξής.
Η πρόταση αυτή είναι αιφνιδιαστική, εκ-
βιαστική και αόριστη κατά περιεχόμενο 
για τους ακόλουθους συγκεκριμένους 
λόγους: 

(1)  Η προθεσμία των 3 ημερών είναι 
ασφυκτική ειδικά για τα μικρά εργα-
στήρια και πολυϊατρεία που δεν δια-
τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Καθιστά 
οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου 
της ορθότητας των στοιχείων που 
αναρτήθηκαν πρακτικά αδύνατη. 
(2) Δεν προκύπτει πότε και με ποιο 
ακριβώς τρόπο θα κληθούν να κα-
ταβάλουν το υπερβάλλον οι πάροχοι 
εκείνοι οι οποίοι, μετά τον κατά τον  
παραπάνω υπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, 
έχουν οφειλή. Αιτούμαστε, σε κάθε 
περίπτωση, οι δόσεις να είναι του-
λάχιστον 120, τηρώντας ίσο μέτρο 

με εκείνο που ισχύει και για τους λοι-
πούς οφειλέτες του δημοσίου.
(3)  Δεν προκύπτει ποιες θα είναι οι 
συνέπειες απόρριψης της προτάσεως 
συμβιβασμού για τον πάροχο

με νεότερη επιστολή  μας σας δηλώ-
σαμε  ότι είναι απαράδεκτο να έχει  γίνει 
υποκοστολόγηση ιατρικών εξετάσεων 
έως και 70% , σύμφωνα με την ΥΑ Α3(γ)/
οικ.76492/2016 (ΦΕΚ 3458/2016)  και να 
επιβάλλετε την παρακράτηση Clawback 
και Rebate από τις επόμενες υποβολές με 
τις οποίες είναι αδύνατο φυσικά λόγω της 
υποκοστολόγησης να ανταπεξέλθουν στην 
πληρωμή οι ιατροί και τα πολυιατρεία.
με την παρούσα και αναμένοντας την 
άμεση απάντησή σας στις δυο προηγού-
μενες επιστολές μας αιτούμαστε όπως 
λάβετε υπόψη σας ότι όλα τα ταμεία που 
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έχουν αφήσει 
μεγάλα ποσά ληξιπρόθεσμα προς τους 
ιατρούς για τα οποία φέρει την αποκλει-
στική ευθύνη ο ΕΟΠΥΥ ως καθολικός 
διάδοχος! Οφείλετε λοιπόν πρώτα να 
προβείτε σε ολική αποπληρωμή των λη-
ξιπροθέσμων του Οργανισμού σας και 
αφού αποπληρώσετε ΠλΗΡΩΣ τα ληξι-
πρόθεσμα να ξεκινήσει η καταβολή των 
120 δόσεων.  Πρέπει να γίνει αντιληπτό 
ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί αυτονόητα 
στον αφανισμό τους καθότι αδυνατούν 

πλέον να ανταπεξέλθουν ενόψει των 
οφειλών του ΕΟΠΥΥ και της φορολογι-
κής και ασφαλιστικής λαίλαπας. 
Το αίτημά μας για τις 120 δόσεις είναι 
εύλογο και νόμιμο καθότι  υπάρχει ρητή 
πρόβλεψη και για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες στον ν. 4469/2017 και 
ειδικότερα στο άρθρο 15 παρ.21 καθό-
τι οι οφειλές έχουν βεβαιωθεί πριν την 
31/12/2016. 
Ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να μην 
δύνανται οι ιατροί ως ελεύθεροι επαγ-
γελματίες να ενταχθούν  σε μεγάλο 
αριθμό δόσεων. Πρέπει να  τηρήσετε ίσο 
μέτρο με εκείνο που ισχύει και για τους 
λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου και θα 
ήταν ορθό και δίκαιο ενόψει του κουρέ-
ματος που έχουν υποστεί λόγω της υπο-
κοστολόγησης των ιατρικών εξετάσεων, 
αντίστοιχα να οριστεί κούρεμα και στο 
Clawback και Rebate, με σκοπό να συ-
νεχιστεί η λειτουργία των εργαστηρίων 
και των πολυιατρείων και να μην αναγκα-
στούν να διακόψουν την λειτουργία τους 
καθότι πλέον δεν θα είναι βιώσιμα.
Οφείλετε να διασαφηνίσετε τα παραπά-
νω και να θέσετε μεγαλύτερη προθεσμία 
από αυτή των 3 ημερών. Άλλως δίδεται η 
εντύπωση ότι η διαδικασία αυτή αποτε-
λεί το μέσο για το μαρασμό των ιδιωτι-
κών φορέων ΠΦΥ, πλην ολίγων ισχυρών».

• Δεν αποδεχόμαστε καμία καταβολή από τους ιατρούς εάν δεν
αποπληρωθούν πρώτα όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2010

Αθήνα, 31/10/2017

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά 
από εισήγηση του προέδρου Γ. Πα-
τούλη και με ομόφωνη απόφαση 

του Δ.Σ, ανταποκρίθηκε στο αίτημα του 
Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και δώρισε 
δύο απινιδωτές που θα καλύψουν τις ανά-
γκες των κατοίκων του Δήμου.
Τους απινιδωτές παρέδωσε ο  πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης στο Δήμαρχο 
του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Περι-
κλή μίγδο.
Ο κ. μίγδος ευχαρίστησε τον ΙΣΑ για την 
άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του και 
τόνισε την μεγάλη σημασία που θα έχουν 
οι απινιδωτές στην υγειονομική  κάλυψη 
των κατοίκων των ορεινών περιοχών του 

Δήμου.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Οι  γιατροί της Αθήνας με την κοινωνική 
δράση που έχουν αναπτύξει έχουν απο-
δείξει ότι στηρίζουν τους συμπολίτες  που 
έχουν ανάγκη με όλες τις δυνάμεις τους. Στο 
πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε να  ανταποκρι-
θούμε στο αίτημα για βοήθεια του  Δήμου 
Γεωργίου Καραϊσκάκη .Δυστυχώς οι  κάτοι-
κοι των ακριτικών και ορεινών περιοχών 
της χώρας έχουν εγκαταλειφτεί από την επί-
σημη πολιτεία που αδυνατεί να καλύψει τις 
υγειονομικές τους ανάγκες. Πρέπει άμεσα  
να υποστηριχθούν οι μονάδες υγείας αυ-
τών των περιοχών για να σταματήσουν να 
κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.»

Ο ΙΣα δώρισε δύο απινιδωτές στο 
Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, για 
να καλυφθούν οι ανάγκες των 
κατοίκων των ορεινών περιοχών
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Αθήνα, 11/10/2017

Την  αξία της πρόληψης στη διαφύ-
λαξη της υγείας των πολιτών, τόνισε 
ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης,  ο 

οποίος συμμετείχε στην παρουσίαση  μιας 
σημαντικής εκστρατείας ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  του κοινού  που διορ-
γανώνει το  Ινστιτούτο μελέτης & Εκπαί-
δευσης στη Θρόμβωση και στην Αντιθρομ-
βωτική Αγωγή, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Θρόμβωσης (13 Οκτωβρίου).
Στόχος τη εκστρατείας είναι η ευαισθη-
τοποίηση του κοινού για την θρόμβωση 
ώστε να υπάρξει άρτια ενημέρωση και 
έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στη δι-
άγνωση και στη θεραπεία.
Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης μεταξύ άλλων τόνισε 
τα εξής:
«Με τις εκδηλώσεις αυτές το Ινστιτούτο Με-

λέτης και Εκπαίδευσης  στη Θρόμβωση και 
την Αντιθρομβωτική Αγωγή αλλά και η Ελ-
ληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής 
Χειρουργικής, αποδεικνύουν ότι νοιάζονται 
εξίσου τόσο για την επιστημονική κατάρτιση 
των γιατρών, όσο και για τη βελτίωση  του 
επιπέδου Υγείας του λαού, που επιτυγχάνεται 
με την ενημέρωση για τους τρόπους πρό-
ληψης. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό 
από όλους είναι ότι η υγεία δεν είναι μόνο η 
θεραπευτική διαδικασία. Πάνω  και πρώτα 
απ’  όλα είναι η διατήρηση της Υγείας, που 
μπορεί να επιτευχθεί  με την ενημέρωση, την 
πρόληψη και τη διάγνωση. Έτσι θα διατηρη-
θεί η υγεία των πολιτών σε ποιοτικό επίπεδο 
αλλά θα εξοικονομηθούν και πόροι για να 
αξιοποιηθούν σε άλλους σκοπούς της υγειο-
νομικής φροντίδας. Εμμένουμε λοιπόν στην 
πάγια πεποίθησή μας ότι η υγεία πρέπει να 
ξεκινά από την πρόληψη».

Την  αξία της πρόληψης 
τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 

Πατούλης ο οποίος συμμετείχε 
στην  παρουσίαση εκστρατείας 

ενημέρωσης για τη θρόμβωση

Αθήνα, 4/10/2017
Αξιότιμα μέλη, 

Είναι γεγονός ότι , κατά την τελευ-
ταία δεκαετία, έχουν πολλαπλασι-
αστεί οι προσφυγές ασθενών και 

συγγενών αυτών ενώπιον των δικαιοδο-
τικών οργάνων ( δικαιοσύνης) σε βάρος  
συναδέλφων μας δια φερόμενες πράξεις 
ή παραλείψεις κατά την άσκηση του λει-
τουργήματος μας. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις οι αξιώσεις αυτές είναι δικαιολογη-
μένες, σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο 
τυγχάνουν προϊόντα παρανοήσεων ή κι 
υπερβολών. Σε κάθε όμως περίπτωση  
γεννάται μια εκατέρωθεν ψυχοφθόρα 
και χρονοβόρα κατάσταση η οποία κλο-
νίζει την εν γένει σχέση εμπιστοσύνης 
του ασθενούς με τον ιατρικό θεσμό, πε-
ραιτέρω δε παράγει ανεπιθύμητες παρε-
νέργειες άγοντας πολλούς συναδέλφους 
στην θωράκιση τους πίσω από την  κα-
λουμένη «αμυντική ιατρική».
Διέξοδο σε αυτήν την σύγχρονη ανακύ-
πτουσα προβληματική φαίνεται ότι μπο-
ρεί να προσφέρει ένας προσφάτως θε-
σμοθετημένος μηχανισμός : εκείνος της 
εξωδικαστικής διαμεσολαβήσεως. Πρό-
κειται δια μία σαφώς ειρηνικότερη και πιο 
συναινετική  διαδικασία η οποία παράγει 
ισοδύναμα αποτελέσματα με εκείνα των 
δικαστικών αποφάσεων πλην όμως διε-
ξάγεται σε χώρο εκτός Δικαστηρίων και 
σε περιβάλλον άκρως εχέμυθο χωρίς 
κινδύνους δημοσιότητας. Η λειτουργία 

του θεσμού της Διαμεσολαβήσεως ενα-
πόκειται στην πρωτοβουλία των εμπλε-
κομένων μερών: ένας  εκ των μερών, είτε 
ο ασθενής είτε ο Ιατρός απευθύνεται σε 
Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή αιτούμε-
νος την πρόσκληση του έτερου μέρους 
σε Διαμεσολάβηση. Η κλήτευση αυτή 
μπορεί να γίνεται είτε προ της εγέρσεως 
της όποιας ένδικης ενέργειας ή κι εκ-
κρεμούσης αυτής. Εφόσον το έτερο και 
κληθέν μέρος αποδεχθεί, η διαδικασία 
εξελίσσεται ενώπιον του Διαμεσολαβητή 
μέσω των πληρεξουσίων Δικηγόρων των 
μερών αλλά και με την άμεση και φυσική 
παρουσία των ιδίων των μερών. Ο Δια-
μεσολαβητής έχει συντονιστική και διευ-
κολυντική αρμοδιότητα και όχι αποφα-
σιστική . Άλλως ειπείν, δεν είναι εκείνος 
που θα εκδώσει απόφαση. Είναι τα μέρη 
εκείνα που καλούνται να συντάξουν την 
απόφαση τους εν είδει συμφωνητικού.
ΣΧ
Η Διαμεσολάβηση δύναται να καταλήξει 
στην σύνταξη ενός πρακτικού επιλύσεως 
της διαφοράς. Ενδέχεται ωστόσο και να 
αποτύχει. Ωστόσο, στις περιπτώσεις εκεί-
νες που αφορούν σε εμάς τους Ιατρούς 
διακρίνονται εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που η υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση της 
διαφοράς έχει αυξημένες πιθανότητες 
ευδοκιμήσεως. Και τούτο δια τους κατω-
τέρω κρισίμους λόγους: 1.  Οι ασθενείς 
– κατά κανόνα οι προσφεύγοντες- επιδι-
ώκουν την ταχεία επίλυση της διαφοράς 

τους . 2. Αντιστρόφως, οι ιατροί – κατά 
κανόνα οι διωκόμενοι- επιθυμούμε την 
ταχεία κατάργηση της όποιας εκκρε-
μούσης σε βάρος μας διαφορά (  ενώ σε 
άλλες περιπτώσεις εννόμων σχέσεων ο 
οφειλέτης επιδιώκει την διαιώνιση, την 
αναβολή, την ματαίωση κι αποδυνάμω-
ση της σε βάρος αξιώσεως του). 3. Έχει 
προκύψει εξ’ ερεύνης  ότι ουκ ολίγες αξι-
ώσεις ασθενών είχαν ως αιτία γεννήσεως 
όχι φερόμενο ιατρικό σφάλμα αλλά την 
ελλιπή ενημέρωση ή επικοινωνία με τον 
θεράποντα τους. Ως εκ τούτου υπάρχουν 
διαφορές οι οποίες λήγουν χωρίς καν 
την αξίωση περί χρηματικού ανταλλάγ-
ματος-αποζημιώσεως . 4.   Εκατέρωθεν 
τα μέρη – και δη εμείς οι ιατροί- δεν θα 
επιδιώκαμε την ευρεία δημοσιοποίηση 
μίας παρομοίας φύσεως διαφοράς. 5. 
Ενώ η επίλυση της διαφοράς δεν μπορεί 
να αποκλείσει πιθανή ποινική διαδικασία 
ωστόσο η ταχεία κι αίσια αστική επίλυση 
δύναται να έχει άμεσα κι ευνοϊκα αντανα-
κλαστικά αποτελέσματα και στην εξέλιξη 
της ποινικής διώξεως. 
Σε όλα λοιπόν τα ανωτέρω η Διαμεσολά-
βηση δύναται να παράσχει: α. άμεση και 
ταχεία επίλυση χωρίς την υπαγωγή σε μα-
κροχρόνιες και ψυχοφθόρες νομικές δια-
δικασίες β. η Διαμεσολάβηση μπορεί να 
προσφέρει την δυνατότητα της αποκα-
τάστασης τυχόν ελλιπούς ή πλημμελούς 
επικοινωνίας η οποία, λόγω του φόρτου 
εργασίας μας και των στρεσσογόνων 

συνθηκών αστοχούμε να παράσχουμε. γ. 
Η Διαμεσολάβηση εξασφαλίζει το απόρ-
ρητο της διαφοράς δ. Η Διαμεσολάβηση 
μπορεί να εξασφαλίσει ευρύτερες λύσεις 
αποκατάστασης σε σχέση με μία δικαστι-
κή απόφαση. Ένεκα του λόγου τούτου, 
δίδονται περισσότερες δυνατότητες και 
πιθανότητες επιλύσεως.
Άρα, θα υποστηρίζαμε ευχερώς ότι η Δι-
αμεσολάβηση αποτελεί ένα νέο νομικό 
εργαλείο ανακούφισης των ανεπιθύμη-
των μακροχρόνιων υποθέσεων οι οποίες 
μας προσθέτουν καθημερινώς περιττό 
άγχος κατά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων μας. Η Διαμεσολάβηση είναι επίσης 
εφαρμοστέα και σε άλλες περιπτώσεις 
ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος , 
όπως ενδεικτικά σε περίπτωση διαφωνί-
ας με προμηθευτές ιατρικών προϊόντων 
ή σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το 
ύψος αμοιβής. Εναπόκειται να επιλεγεί 
από τους κατά περίπτωση εμπλεκομέ-
νους ώστε να αποδειχθούν τα ευεργετι-
κά αποτελέσματα αυτής.
Ενόψει των ανωτέρω ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθηνών αναγνωρίζοντας τη δυναμι-
κή και τις προοπτικές που παρουσιάζει 
στη χώρα μας η εναλλακτική επίλυση 
των διαφορών είναι ένας από τους εί-
κοσι θεσμικούς φορείς που συνέταξαν 
τις δυνάμεις τους για την ίδρυση και τη 
λειτουργία του  Οργανισμού Προώθησης 
Εναλλακτικών μεθόδων Επίλυσης Δια-
φορών (Ο.Π.Ε.μ.Ε.Δ.).

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



Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των Γιατρων10 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Επίσκεψη του Ι.Σ.Α. 
στον Ευαγγελισμό

Αθήνα, 26/10/2017

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών Γεώργιος Πα-
τούλης, συνοδευόμενος από 

τα μέλη του Προεδρείου του Διοικη-
τικού Συμβουλίου κκ Ε. μπιλιράκη, 
Αντιπρόεδρο, Α. Βασιλείου, Γενικό 
Γραμματέα και Φ. Πατσουράκο, Ταμία 
επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι 
στον Ευαγγελισμό την κ. ν. Γκουλά-
κη- μητσάκη, Διοικήτρια του νοσο-
κομείου και τον Αναπληρωτή Διοικη-
τή κ. Χ. Πλιάτσικα. 
Σκοπός της παραπάνω επίσκεψης 
ήταν η ενημέρωση τους για τη χθεσι-
νή επίθεση εναντίον ιατρού από μέλη 
του Ρουβίκωνα. 
Από πλευράς Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών τονίστηκε η ανάγκη κάθε 
ιατρός να αισθάνεται απόλυτη ασφά-
λεια στο χώρο εργασίας του: «Οφεί-
λουμε να προστατεύσουμε εκείνους 
που δίνουν τη μάχη από την πρώτη 
γραμμή για την υγεία των πολιτών, 
αλλά και να παρέχουμε τη δυνατό-
τητα στον πολίτη να υποβάλει κάθε 
παράπονο ή καταγγελία του. Γι’ αυτό  
εξάλλου υπάρχουν τα πειθαρχικά 
συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων 
και του ΕΣΥ.», τόνισε ο κ. Πατούλης.
Η κ. Διοικήτρια αναφέρθηκε στο τε-

ράστιο έργο που επιτελείται στο νο-
σοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο 
υποδέχεται κατά μέσο όρο σε κάθε 
εφημερία περίπου 1600 περιστατικά, 
κατάσταση που αναμένεται να ομαλο-
ποιηθεί άμεσα με την λειτουργία των 
μονάδων Ημερήσιας νοσηλείας.  
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έλαβε 
τη διαβεβαίωση ότι η Διοίκηση του 
νοσοκομείου θα λάβει άμεσα μέτρα 
για την περιφρούρηση της αξιοπρέ-
πειας άσκησης του ιατρικού λειτουρ-
γήματος και της ασφάλειας στο χώρο 
του νοσοκομείου. Επιπλέον η κ. Δι-
οικήτρια τόνισε ότι κάθε καταγγελία 
που υποβάλεται στη Διοίκηση του 
νοσοκομείου εξετάζεται άμεσα και 
ενδελεχώς, γεγονός που σε συνδυα-
σμό με την κατάρτιση της λίστας χει-
ρουργείων υπό καθεστώς πλήρους 
διαφάνειας τους τελευταίους μήνες, 
παρέχει εχέγγυα παροχής υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους 
πολίτες, χωρίς διακρίσεις.
Συμφώνησαν ότι υπάρχουν θεσμοί, 
οι οποίοι λειτουργούν και εξέφρα-
σαν την ελπίδα τέτοια περιστατικά 
να μην επαναληφθούν. Αποτελεί 
πάγια θέση του ΙΣΑ ότι το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας πρέπει να υπηρετεί 
τον Έλληνα πολίτη.

Αθήνα, 23/10/2017 

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο 
πλαίσιο του κοινωνικού έργου 
έστειλε 104 κούτες με φάρμακα 

και υγειονομικό υλικό στη Σαμοθράκη, 
για να καλυφθούν οι ανάγκες των μονά-
δων υγείας του νησιού.

Τα φάρμακα είχαν συγκεντρωθεί από τους 
εθελοντές του Ιατρείου Κοινωνικής Απο-
στολής (του Ι.Σ.Α. και της «Αποστολής» της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών), στο πλαί-
σιο της δράσης «ΟλΟΙ μΑΖΙ μΠΟΡΟΥμΕ», 
του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ. 
Οι εθελοντές του Ιατρικού Συλλόγου 

Αθηνών, συγκέντρωσαν φάρμακα σε 
τρεις περιοχές της Αττικής, στο μαρούσι, 
στην Αγία Παρασκευή και στη Γλυφάδα. 
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε 
τα εξής:
«Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για τη 
στήριξη των ανήμπορων συμπολιτών μας. 

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, θα δώ-
σει μάχη για να στηρίξει τις δομές υγείας 
των νησιωτικών και ακριτικών περιοχών 
της χώρας οι οποίες αποτελούν καταφύ-
γιο για τους συνανθρώπους μας. Όλοι μαζί 
μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των συ-
μπολιτών που μας έχουν ανάγκη.»

Το Ιατρείο Κοινωνικής αποστολής έστειλε 104 κούτες με φάρμακα και 
υγειονομικό υλικό στη Σαμοθράκη για να καλυφθούν οι  ανάγκες των 

μονάδων υγείας του νησιού.
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Αθήνα, 11/10/2017

Σύμφωνο συνεργασίας για την επι-
τυχή υλοποίηση του προγράμμα-
τος «Προστασία της Υγείας των 

Πολιτών» υπογράφηκε σήμερα, Τετάρτη 
11 Οκτωβρίου 2017, στα γραφεία του 
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης νοση-
μάτων (ΚΕΕλΠνΟ), μεταξύ του Προέδρου 
του ΚΕΕλΠνΟ, αν. καθηγητή χειρουργι-
κής κ. Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ και του 
Προέδρου του  Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γεώργιο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρου-
σίου. Στόχος του προγράμματος είναι η 
διαρκής προάσπιση και προαγωγή υγείας 
όλων των κατοίκων της χώρας.
Η συμφωνία περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
συνεργατικών δράσεων επιμόρφωσης, 
ευαισθητοποίησης και πρόληψης στους 
τομείς της δημόσιας υγείας, της διαχεί-
ρισης κινδύνων, της παροχής πρώτων 
βοηθειών, της εμβολιαστικής κάλυψης 
και του προσυμπτωματικού ελέγχου των 
πληθυσμών. 
μετά από την υπογραφή του συμφώνου 
συνεργασίας, ο Πρόεδρος του ΚΕΕλ-
ΠνΟ, κ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ δήλω-
σε: «Σήμερα πήρε και τυπική μορφή η 
συνεργασία μεταξύ του ΚΕΕλΠνΟ και 
του ΕΔΔΥΠΠΥ, μια συνεργασία που συ-
ζητείται και προετοιμάζεται εδώ και και-

ρό, με στόχο τη 
σ υ ν το ν ι σ μ έ ν η 
και συνεπώς πιο 
αποτελεσματική 
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η 
κρίσιμων ζητη-
μάτων δημόσιας 
υγείας. Η δημό-
σια υγεία υπήρ-
ξε πάντοτε ένα 
σύνθετο πεδίο, 
τα τελευταία 
χρόνια όμως έχει 
γίνει ακόμη πιο 
περίπλοκη όχι 
μόνο σε εθνικό 
αλλά και σε πα-
γκόσμιο επίπε-
δο. Η οικονομική 
ύφεση και οι ελ-
λιπείς πόροι, το 
μεταναστευτικό-
προσφυγικό, η 
παγκοσμιοποίη-
ση και η κλιματι-
κή αλλαγή με τις 
επιπτώσεις τους 
στις κοινωνικές 
και περιβαλλο-
ντικές παραμέ-
τρους που καθο-
ρίζουν την υγεία 

των πληθυσμών διαμορφώνουν μια δύ-
σκολη πραγματικότητα. Υπό το πρίσμα 
αυτό, η σύμπραξη με τους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί πρω-
ταρχική επιλογή του ΚΕΕλΠνΟ. Στην 
προσπάθειά μας να ενδυναμώσουμε την 
ανθρωποκεντρική διάσταση της δημό-
σιας υγείας, αναμένουμε το ΕΔΔΥΠΠΥ, 
ως εκπρόσωπο του πολιτειακού θεσμού 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αναδει-
χθεί σε πολύτιμο σύμμαχο». 
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ,του ΕΔΔΥΠΠΥ και 
της ΚΕΔΕ, κ. Γεώργιος Πατούλης  δήλωσε 
σχετικά: «με κοινό γνώμονα τη διασφά-
λιση της δημόσιας υγείας των πολιτών, 
με την υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών, 
επιθυμία μας είναι να εφαρμόσουμε μέ-
τρα προληπτικής ιατρικής. Οφείλουμε 
να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό, 
και ιδιαίτερα τις ομάδες υψηλού κινδύ-
νου,  για την προσωπική διαφύλαξη της 
υγείας τους. Εξίσου σημαντική είναι και η 
πρόβλεψη μέτρων για την εμβολιαστική 
κάλυψη καθώς και η διενέργεια διαγνω-
στικών εξετάσεων  στο πλαίσιο του προ-
συμπτωματικού ελέγχου».
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων που αριθμεί 192 Δήμους-μέλη 
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά με αυ-
τήν την σύμπραξη για την κάλυψη των 
αναγκών του πληθυσμού τόσο κατά τό-
πους όσο και ευρύτερα».

ύπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΚΕΕλΠΝΟ 
και ΕΔΔύΠΠύ για την προαγωγή της υγείας των πολιτών
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Αθήνα, 9/10/2017

Οι ευοίωνες προοπτικές που ανοί-
γονται για τη χώρα μας από τη 
αξιοποίηση του ιαματικού  του-

ρισμού ήταν το θέμα  του  3ου Πανελλή-
νιου Συνεδρίου  Ιαματικής Ιατρικής που 
πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα 
στις 6-8 Οκτωβρίου 2017. Το συνέδριο 
συνδιοργάνωσε η ΚΕΔΕ, Ελληνική Ακα-
δημία Ιαματικής Ιατρικής και η Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδος, υπό την αιγίδα 
του  υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, του ΠΙΣ, του ΙΣΑ  και σε συνεργασία 
με την Τσεχική  Πρεσβεία. 
Ομιλητές ήταν  αξιόλογα μέλη της επι-
στημονικής κοινότητας που κάλυψαν 
μια ενδιαφέρουσα θεματολογία ενώ 
συμμετείχαν εκπρόσωποι του πολιτικού 
κόσμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης .
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιά-
στηκαν στην Ελλάδα σε 752 διαφορετικά 
γεωγραφικά σημεία αναβλύζουν πηγαία 
νερά πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία. 
Ωστόσο ο πλούτος αυτός έχει μείνει ανα-
ξιοποίητος, καθώς μόνο 109 πηγές είναι 
ενεργοποιημένες και οι 43 είναι αναγνω-
ρισμένες με Φ.Ε.Κ. για θεραπευτικές εν-
δείξεις και αντενδείξεις.
Όπως τόνισαν οι ομιλητές η αξιοποίηση 
των πολλών σημαντικών ιαματικών πη-
γών μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντι-
κό εργαλείο για την ανάπτυξη του ιατρι-
κού τουρισμού και να συντελέσει στην 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρώπη έχει 
1.400 ανεπτυγμένες λουτροπόλεις, στις 
οποίες απασχολούνται 750.000 άτομα 
με ετήσιο τζίρο 45 δισ. ευρώ από τις 180 
εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.
Στο πλαίσιο της ομιλία του, ο  πρόεδρος 
του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης τόνισε 
τα εξής:
«Η χώρα μας έχει μεγάλο πλούτο σε ιαμα-
τικές πηγές ωστόσο ο «θησαυρός» αυτός 
παραμένει αναξιοποίητος σε μεγάλο βαθ-
μό. Ο Ιαματικός Τουρισμός αποτελεί έναν 
ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο διεθνώς 
τα τελευταία 15 χρόνια αλλά για να συμ-
μετέχει και η Ελλάδα στην παγκόσμια αυτή 
αγορά χρειαζόμαστε όραμα, σχέδιο και 
εθνική συστηματική προσπάθεια για την 
αναπτυξιακή αναγέννηση . Κάνουμε βήμα-
τα μπροστά για να καταστήσουμε τον του-
ρισμό υγείας μοχλό ανάπτυξης της εθνικής 
οικονομίας και ανάδειξης της Ελλάδας σε 
κορυφαίο τουριστικό προορισμό 12 μήνες 
το χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό συστήσαμε, το 
Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας, που  έχει 
στόχο την προώθηση του τουριστικού μας 
προϊόντος, αξιοποιώντας τις πλέον αποδο-

τικές πολιτικές προβολής και μάρκετινγκ 
και συμβάλλοντας παράλληλα στον τομέα 
της παροχής συστηματικής και δομημένης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους 
τομείς του Τουρισμού Υγείας . Στόχος μας 
είναι να προσελκύσουμε επενδύσεις,  που 
θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις 
εργασίας  και νέα εισοδήματα σε μια χώρα 
που δοκιμάζεται τα τελευταία οκτώ χρόνια 
από μια δομική κρίση».
Από την πλευρά του ο καθηγητής δερ-
ματολογίας – νομικός Κωνσταντίνος 
Κουσκούκης, πρόεδρος  της  Ελληνικής 
Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής τ. Αντι-
πρύτανης τόνισε επεσήμανε ότι:
«Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευ-
ρώπη σε ποιότητα και μοναδικότητα των 
ιαματικών φυσικών πόρων, έχει απεριό-
ριστη δυναμική ανάπτυξης των κέντρων 
θαλασσοθεραπείας, λόγω της τεράστιας 
ακτογραμμής της και του εξαίρετου βιο-
κλίματος. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες 
όλου του φάσματος της Ιαματικής Ιατρι-
κής και των εναλλακτικών μορφών του-
ρισμο .Σε συνδυασμό με την πλούσια πο-
λιτιστική και ιστορική κληρονομιά της, σε 
ένα εξαιρετικά όμορφο φυσικό περιβάλ-
λον βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης 
και τη φημισμένη μεσογειακή διατροφή 
θα μπορούσε να αποτελεί τον ιδανικό 
προορισμό»
Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολού-
θησε πλήθος κόσμου ενώ  χαιρετισμό  
απηύθυναν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Στέργι-
ος Πιτσιόρλας Υφυπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Ε. Καραϊσκος Αντιπερι-
φερειάρχης ΠΣΕ , Ι. Συκιώτης Δήμαρ-
χος μώλου-Αγίου 
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ, 
ο Δ. Mπίνος Δή-
μαρχος Αλμωπί-
ας, αντιπρόεδρος 
Συνδέσμου ιαμα-
τικών Πηγών Ελ-
λάδος.
Επίσης παρέστη-
σαν  εκπρόσωποι 
πολιτικών κομμά-
των, βουλευτές , 
πρώην υπουργοί 
καθώς και ο πρέ-
σβης Τσεχικής Δη-
μοκρατίας Bondy 
Jan ,η Χ. Νικολά-
ου Καθηγήτρια 
Ιατρικής Αντιπρόε-
δρος ΚΕΣΥ, ο α Κα-
τσίκης, πρόεδρος 
Πανελλήνιας Ένω-
σης Οδοντιάτρων .

Οι  ευοίωνες προοπτικές του ιαματικού τουρισμού 
ήταν το θέμα  του  3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου  Ιαματικής Ιατρικής 

που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα, 
υπό την αιγίδα του ΙΣα και της ΚΕΔΕ





ΞΕΝη ΔηΜΟΣΙΕύΣη






