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Περιεχόμενα
το μήνυμα του Προέδρου

To σημαντικό ρόλο των Ελλήνων της διασποράς, στην προ-
ώθηση του τουρισμού Υγείας της χώρας μας, τόνισε ο πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του 
στις ηΠΑ

με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του ΙΣΑ, 
με θέμα το νέο κανονισμό για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων στις ιδιωτικές δομές υγείας

Ο ΙΣΑ παρέδωσε δύο απινιδωτές, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν 
για  να καλύψουν τις ανάγκες, των ορεινών και απομακρυ-
σμένων χωριών του Δήμου Σουλίου

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΠΑΔ 10%

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προ του 2012 ΟΠΑΔ,τΑΥ-
τΕΚΩ και Οίκου ναύτου για ιατρούς συμβεβλημένους με τα 
ανωτέρω ταμεία

Ένα ακόμα Βατερλό, για το υπουργείο Υγείας, αποτελεί η 
πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ για οικογενειακούς 
γιατρούς

ΕΠΙΔΟτηΣη- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Ιατρών και 
Φορέων ΠΦΥ

Ο ΙΣΑ συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη, για το καταστροφικό 
Clawback  που επιβάλει το υπουργείο Υγείας

7

8

10

12

12

12

12

12

13



Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των ΓιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 5

Περιεχόμενα
13

13

13

14

17

17

17

18

21

21

21

22

22

Πρόσκληση σε Συνέντευξη τύπου

Στην κοπή της βασιλόπιτας του Συνδέσμου Αποφοίτων 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, παρέστη ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης

Ο ΙΣΑ ζητά ενημέρωση από τα μέλη του για φαινόμενα δυ-
σλειτουργίας στο πρώην τΣΑΥ

την άμεση απόσυρση του  καταστροφικού  clawback που 
οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση τον ιατρικό κόσμο, ζή-
τησαν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών ενώσεων που 
συμμετείχαν στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε  ο ΙΣΑ

Στον αφανισμό οδηγεί το υπουργείο Υγείας, πολυϊατρεία, 
εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς που 
καλούνται να πληρώσουν παράλογα και καταστροφικά 
ποσά clawback

Ο ΙΣΑ με επιστολή του ζητά διευκρινίσεις από το υπουργείο 
Υγείας, για την εγκύκλιο που προβλέπει την επέκταση της 
αναφοράς του ΑμΚΑ των ιατρών

Δυναμική παρέμβαση του ΙΣΑ, για  να σταματήσει η καθυ-
στέρηση στην καταβολή των αμοιβών των ιατρών, από τους  
ιδιωτικούς φορείς δευτεροβάθμιας περίθαλψης

η προώθηση του τουρισμού υγείας και η διεύρυνση των 
αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας μας ήταν το αντικεί-
μενο των συναντήσεων, του προέδρου του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ  
Γ. Πατούλη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βραζιλία

νέες δράσεις αλληλεγγύης του Ιατρείου Κοινωνικής Απο-
στολής

Ο ΙΣΑ ζητά να χυθεί άπλετο φώς στο σκάνδαλο της Novartis 
και η  πολιτεία να δημιουργήσει τις αναγκαίες ασφαλιστικές 
δικλείδες, προκειμένου να αποτρέπονται παράνομες  και 
επιζήμιες πρακτικές

Ο ΙΣΑ καλεί τις διοικήσεις των νοσοκομείων να προβούν 
στην άμεση αποκατάσταση των αποδοχών των ιατρών του 
ΕΣΥ, σύμφωνα με την απόφαση  του ΣτΕ

Στην οικουμενικότητα της ελληνικής ιατρικής, αναφέρθηκε 
ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο χαιρετισμό του, στο 
14ο Συμπόσιο της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκράτειου Πνεύ-
ματος 

Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου, με την οποία  
αποστερούνται οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι του δικαι-
ώματος, για μείωση εισφοράς κατά 50% όταν συμπληρώ-
νουν 40 έτη ασφάλισης
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας προασπίζοντας 
τα μέλη του παραμένει σε 
θέση μάχης, για να αποτρέψει 

εξελίξεις που είναι εις βάρος του 
ιατρικού σώματος και της δημόσιας 
υγείας.
το τελευταίο χρονικό διάστημα, 
τα γεγονότα είναι καταιγιστικά  και 
απαιτείται επαγρύπνηση, για να 
διασφαλίσουμε την επαγγελματική 
επιβίωση και την επιστημονική μας 
αξιοπρέπεια.
μια ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη 
είναι η δικαίωση του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών που μαζί με 
άλλους μεγάλους επιστημονικούς 
συλλόγους προσέφυγε στο 
ΣτΕ για το ασφαλιστικό. το 
Συμβούλιο Επικρατείας, έκρινε 
αντισυνταγματική την ένταξη των 
ελεύθερων επαγγελματιών, των 

αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων 
στον ΕΦΚΑ, δίνοντας  μία ανάσα στο 
μαχόμενο ιατρό που τη δύσκολη 
αυτή περίοδο δίνει καθημερινό 
αγώνα επιβίωσης.  
την ίδια ωστόσο ώρα, η 
καταστροφική πολιτική του 
Υπουργείου Υγείας, οδηγεί στην 
οικονομική και επαγγελματική 
εξαθλίωση τον ιατρικό κόσμο και 
πλήττει τη Δημόσια Υγεία. 
Παρακολουθούμε μια συντονισμένη 
προσπάθεια απαξίωσης του ιατρικού 
σώματος, μέσα από τη δημιουργία 
ενός Πρωτοβάθμιου Συστήματος 
Υγείας που δεν αξιοποιεί το αξιόμαχο 
επιστημονικό προσωπικό της χώρας 
μας .
η πολιτική ηγεσία νομοθέτησε  
για άλλη μια φορά κεκλεισμένων 
των θυρών, χωρίς να προηγηθεί 
δημόσιος διάλογος και παρά το 
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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

γεγονός ότι οι ιατρικοί σύλλογοι 
είχαν εκφράσει  την κάθετη αντίθεσή 
τους, με διαδικασίες όπως είναι 
για παράδειγμα το απαράδεκτο 
σύστημα των υποχρεωτικών 
παραπομπών(gatekeeping). 
Δυστυχώς  το υπουργείου Υγείας 
αγνόησε προκλητικά τις θέσεις του 
ιατρικού κόσμου και με καθεστωτική 
αντίληψη νομοθέτησε για άλλη μια 
φορά χωρίς να προηγηθεί διάλογος 
με τους φορείς. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι η 
μοναδική πολιτική ηγεσία που 
αρνήθηκε να συναντήσει και 
να συνομιλήσει με τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών ,το μεγαλύτερο 
επιστημονικό σύλλογο της χώρας 
,γεγονός που αποτελεί ατόπημα, 
με δεδομένο μάλιστα ότι οι δύο 
υπουργοί είναι μέλη του ιατρικού 
κόσμου.

Οι κόκκινες γραμμές
Αγαπητοί συνάδελφοι ,για εμάς 
αποτελεί κόκκινη γραμμή, η ελεύθερη 
επιλογή γιατρού και η πρόσβαση των 
ασθενών ,στο υψηλά εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό της χώρας 
που γίνεται ανάρπαστο από τα 
υγειονομικά συστήματα των άλλων 
χωρών.
 Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί  
ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας 
που θα στηρίζεται σε κρατικό 
μονοπώλιο και θα παρέχει φθηνές και 
υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας .
Είδαμε τις πραγματικές προθέσεις 
τους, από τις απαράδεκτες συμβάσεις 
που προτείνουν για τη στελέχωση 
των τομΥ και την πρόσληψη των 
οικογενειακών γιατρών . Είναι 
προφανές ότι γίνεται προσπάθεια 
να εκμεταλλευτούν την οικονομική 
κρίση και την ανεργία, για να 

απασχολούν με απαξιωτικές αμοιβές,  
τον ιατρικό κόσμο  μέσα σ ένα 
θολό εργασιακό τοπίο. Παράλληλα 
το  καταστροφικό  clawback δεν 
αφήνει  περιθώρια επιβίωσης σε 
μια σημαντική μερίδα του ιατρικού 
σώματος.

Συλλογική Σύμβαση
Ο ΙΣΑ για να αντιμετωπίσει τις 
καταστροφικές αυτές εξελίξεις , 
συγκάλεσε  έκτακτη σύσκεψη με τους 
εκπροσώπους των Επαγγελματικών 
και Επιστημονικών Ενώσεων,  στην 
οποία αποφασίσθηκε  η συστράτευση 
του ιατρικού κόσμου, για να 
αντιμετωπίσει την καταστροφική 
πολιτική του υπουργείου Υγείας που 
οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση 
και τη ξενιτιά τον Έλληνα γιατρό.
Για το λόγο ο ΙΣΑ ζητά από τα 
μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν 

προκειμένου να προβεί σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια ,για την υπογραφή 
Συλλογικής Σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.
Είναι πλέον σαφές ότι ο  ιατρικός 
κόσμος μόνο ενωμένος σε ένα 
κοινό και ισχυρό μέτωπο  μπορεί 
να προασπίσει τα συμφέροντά 
του απέναντι στην αυθαιρεσία της 
εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.
Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να 
συσπειρωθούν για να αποτρέψουν 
την κατάρρευση της δημόσιας υγείας 
και την επαγγελματική εξαθλίωση 
του ιατρικού σώματος.
Είμαστε αποφασισμένοι να  
διεκδικήσουμε δίκαιη και αξιοπρεπή 
αντιμετώπιση από την πολιτεία και 
να παλέψουμε για ένα καλύτερο 
αύριο για τον ιατρικό κόσμο και τους 
πολίτες.

Όλοι μαζί μπορούμε…

«Καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε συστράτευση, για να αποτραπεί 
η  κατάρρευση της δημόσιας υγείας»
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Αθήνα, 19/3/2018

To σημαντικό ρόλο των Ελλήνων 
της διασποράς, στην προώθηση 
του τουρισμού Υγείας της χώρας 

μας, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ και της 
ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην ομιλία του, στο 
3ο Forum Υγείας, που πραγματοποιήθη-
κε στις 17 και 18 μαρτίου 2018, στο Ζάπ-
πειο μέγαρο. 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγμα-

τοποιήθηκε ημερίδα, για τον τουρισμό 
Υγείας ,με τη συμμετοχή σημαντικών 
προσωπικοτήτων, από το χώρο της υγεί-
ας και του τουρισμού.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, έκανε 
την ομιλία του, μέσω Skype καθώς πα-
ρευρίσκεται στην νέα Υόρκη των ηΠΑ, 
όπου συμμετέχει στο συλλαλητήριο, για 
τη μακεδονία που διοργανώθηκε ,την 
Κυριακή 18 μαρτίου, από οργανώσεις 

Ελλήνων ομογενών, μπροστά από την 
έδρα των ηνωμένων Εθνών. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αμε-
ρική, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, πρόκειται να 
έχει σημαντικές επαφές, με εκπροσώ-
πους από το χώρο του τουρισμού και της 
υγείας καθώς και με παράγοντες της ομο-
γένειας ,όπως ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας του Ελληνικού Σωματείου μείζονος 
ν. Υόρκης Π. Γαλάτουλας και ο πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων 
Σικάγου Κ. Χανιωτάκης, με τους οποίους 
θα συζητήσει τις ιδιαιτερότητες της Αμε-
ρικανικής αγοράς και τις προοπτικές, για 
την προσέλκυση τουριστών ασθενών 
στη χώρα μας. 
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης, μεταξύ άλλων 
τόνισε τα εξής:
«η χώρα μας έχει ισχυρά ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήματα που μπορούν να 
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την καταστήσουν έναν ισχυρό παίκτη 
στην παγκόσμια αγορά του τουρισμού 
υγείας. μπορούμε να προσελκύσουμε 
ασθενείς υψηλού επιπέδου και να κρα-
τήσουμε στην Ελλάδα, τα καλύτερα 
μυαλά της χώρας ,τους Έλληνες επι-
στήμονες .η Ελληνική ομογένεια έχει 
συνδράμει σημαντικά στην προσπάθειά 
μας, για την προώθηση του τουρισμού 
υγείας. η απεριόριστη αγάπη που τρέ-

φουν για την Ελλάδα και το 
ισχυρό δέσιμό τους, με τις πα-
τρογονικές ρίζες, αποτελούν 
τον ισχυρό μας σύμμαχο, στην 
εθνική προσπάθεια για να κερ-
δίσουμε το στοίχημα της ανά-
πτυξης. Αποτελεί βαθιά μου 
πεποίθηση πως έχοντας τους 
Έλληνες ομογενείς συμμάχους, 
θα τα καταφέρουμε».

To σημαντικό ρόλο των ελλήνων της διασποράς, 
στην προώθηση του Τουρισμού Υγείας της χώρας μας, 
τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ
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Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του ΙΣΑ,
με θέμα το νέο κανονισμό 
για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
στις ιδιωτικές δομές υγείας

Αθήνα, 4/3/2018

Τα κρίσιμα ζητήματα που προκύ-
πτουν από το νέο Γενικό Κανονι-
σμό Προστασίας Δεδομένων, για 

ιδιώτες ιατρούς και εταιρείες παροχής 
ΠΦΥ, παρουσιάστηκαν διεξοδικά, στο 
πλαίσιο μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης εκ-
δήλωσης που πραγματοποιήθηκε, στα 
γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
το Σάββατο 3 μαρτίου 2018, με θέμα 
«Ο νέος κανονισμός για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων στις ιδιωτικές 
δομές υγείας».
Στην κατάμεστη αίθουσα παρουσιά-
στηκαν από ειδικούς επιστήμονες και 
ομιλητές ,όλα τα νέα δεδομένα για το 
σημαντικό αυτό θέμα ,έγινε αναφορά 
στις βασικές αρχές του κανονισμού, τις 
αρχές της λογοδοσίας, του σκοπού, της 
νομιμότητας, και της διαφάνειας. Διευ-
κρινίστηκαν ακόμη οι βασικές υποχρε-
ώσεις του ιατρού που διατηρεί ατομικό 
ιατρείο, αλλά και των ιατρικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό, ο 
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών Γ. Πατούλης, τονίζοντας ότι η εκδή-
λωση αυτή αποτελεί μία πρώτη προσπά-
θεια ψηλάφησης του θέματος και ότι ο 
ΙΣΑ έχει την πρόθεση, όπως έχει πράξει 
και στο παρελθόν με κάθε νέα πρόκλη-
ση, να βοηθήσει και να κατευθύνει τα 
μέλη του, στην υποχρέωσή τους να προ-

σαρμοστούν στα όσα ορίζει ο Κανονι-
σμός. 
Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατού-
λης, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«το ιατρικό σώμα πρέπει να έχει το ισχυ-
ρό όπλο της γνώσης και της ενημέρω-
σης, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματι-
κά τις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα. 
Είναι σίγουρο ότι ο ιατρικός κόσμος επι-
θυμεί να προστατεύονται τα προσωπικά 
δεδομένα, ωστόσο πρέπει να δοθούν τα 
απαραίτητα εργαλεία που θα εφαρμόσει 
ο γιατρός έγκαιρα, με διαφάνεια και χω-
ρίς κόστος. Θα εφαρμόσουμε τις διατά-
ξεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού αλλά 
δεν θα αφήσουμε κανέναν να εκμεταλ-
λευτεί τα μέλη μας».
Στην εκδήλωση προεδρείο ήταν τα μέλη 
του ΔΣ του ΙΣΑ κ.κ. Φ. Πατσουράκος και 
Ι. Δατσέρης ενώ έγιναν οι εξής ενδιαφέ-
ρουσες εισηγήσεις από διακεκριμένους 
ομιλητές:
ΓΡηΓΟΡηΣ τΣΟλΙΑΣ: Δικηγόρος- μΔ 
Ποινικών Επιστημών, μέλος (αν.) της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα: «η επίδραση του νέου 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδο-
μένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρι-
κών δεδομένων»
ΚΩνΣτΑντΙνΑ ΚΟΥΒΕλΟΥ, Δικηγόρος: 
«η θέση της Αρχής για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων Υγείας»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥλΙΔηΣ: Πρόεδρος 

Ε.Σ.Π.Υ.: «τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα 
Δομών Υγείας σύμφωνα με το νέο Κανο-
νισμό»
ΧΡΙΣτΙνΑ ΣΥμΕΩνΙΔΟΥ, Ασφαλιστικός 
Σύμβουλος Ι.Σ.Α.:
 «Προοπτικές Ασφάλισης της Ευθύνης 
από τον Κανονισμό» 
ΑΓΓΕλΙΚη ΚΑτΣΑΠη: Διεθνής Επιθεωρή-
τρια: 
 «Ο Ρόλος των ανεξάρτητων φορέων πι-
στοποίησης για την εφαρμογή του νέου 
Κανονισμού»
ΙΩΑννηΣ ΓΟΥμΕνΟΠΟΥλΟΣ, νομικός, 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων: «Ο ρόλος του 
υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων στους φορείς Π.Φ.Υ.»
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την 
εκδήλωση, μεταξύ των οποίων και οι 
κ.κ. νίκος Κατσαρός πρόεδρος Ιατρικού 
Συλλόγου Πύργου Ολυμπίας ,Βασίλειος 
Ψυχογιός πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Αρκαδίας, Χάρης Βαβουναρακης, πρό-
εδρος Ιατρικού Συλλόγου ηρακλείου, 
κυρία Χριστίνα Παπανικολάου, πρόε-
δρος τομέα ηλεκτρονικής Υγείας & Δι-
ασυνοριακής Περίθαλψης Ινστιτούτο 
Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ, νίκος 
Φραγκίσκος, Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής κα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν τα μέλη 
του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. κ. Α. Βασιλείου, κ. Σ. 
Καλιαμπάκος, κ. Ε. μπιλιράκης και κ. Π. 
Ψυχάρης.



Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των ΓιατρωνΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 11

Γ. Πατούλης: 
«Θα εφαρμόσουμε 
τις διατάξεις του 
ευρωπαϊκού 
κανονισμού αλλά δεν 
θα αφήσουμε κανέναν 
να εκμεταλλευτεί τον 
γιατρό»
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Ένα ακόμα Βατερλό, για το υπουργείο Υγείας, 
αποτελεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος του εΟΠΥΥ 
για οικογενειακούς γιατρούς

εΠΙΔΟΤΗΣΗ- ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Ιατρών και Φορέων ΠΦΥ

Αθήνα, 20/2/2018

Σ’ ένα ακόμα Βατερλό, για το 
υπουργείο Υγείας, εξελίχθηκε η 
προσπάθεια στελέχωσης του συ-

στήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, με οικογενειακούς γιατρούς. Ο 
ιατρικός κόσμος γύρισε την πλάτη, στην 
απαράδεκτη πρόσκληση ενδιαφέροντος 
του ΕΟΠΥΥ που προβλέπει απαξιωτικές 
αμοιβές για τους γιατρούς ,σ ένα θολό 
εργασιακό τοπίο.
Ειδικότερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 
χορήγησε 372 βεβαιώσεις ενώ ο Ιατρικός 
Σύλλογος Πειραιά 91, για την κάλυψη 
1.250 θέσεων στην Αττική. το ποσοστό 

κάλυψης δεν ξεπερνά το 37% ,γεγονός 
που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του 
νέου συστήματος, τον ερχόμενο μήνα 
όπως έχει προαναγγείλει  το υπουργείο 
Υγείας καθώς έχει δεσμευθεί απέναντι 
στην τρόικα.
Πρόκειται για τη δεύτερη παταγώδη 
αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Υγείας, μετά την αδυναμία 
στελέχωσης των τομΥ, για τις οποίες 
ήταν ανάλογα χαμηλό το ενδιαφέρον 
που εκδηλώθηκε.
Είναι προφανές ότι ο ιατρικός κόσμος, 
γύρισε την πλάτη στο ανεδαφικό, κρατι-
κοδίαιτο και ιδεοληπτικό σύστημα Πρω-

τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που επιχει-
ρεί να επιβάλλει η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας ,αγνοώντας παντε-
λώς τους φορείς. Είναι δε πρωτοφανής, 
η προχειρότητα και η αναποτελεσματι-
κότητα ,με την οποία αντιμετωπίζονται 
τόσο κρίσιμα ζητήματα.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος που 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ο Έλληνας γιατρός μπορεί να μαστίζε-
ται από την ανεργία και την υποαπασχό-
ληση ωστόσο  έχει αξιοπρέπεια και δεν  
επιτρέπει να τον εκμεταλλευτούν αυτοί 
που  οδήγησαν στη φτωχοποίησή του 
.Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας είχαμε 

προειδοποιήσει ότι επιχειρείται να δομη-
θεί ένα θνησιγενές και ανεδαφικό σύστη-
μα Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας που 
προβλέπει χαμηλής ποιότητας υπηρεσί-
ες ενώ αντιμετωπίζει  τόσο τους ασθενείς 
όσο και τους γιατρούς  ως πολίτες δεύ-
τερης κατηγορίας .Πρέπει να γίνει κατα-
νοητό ότι δημόσια υγεία, χωρίς γιατρούς 
δεν γίνεται» 
Ο ΙΣΑ ζητά για άλλη μια φορά να συνα-
φθούν συλλογικές συμβάσεις με τους κατά 
τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, κατά πράξη 
και περίπτωση για όλες τις ιατρικές ειδικό-
τητες με ελεύθερη επιλογή ιατρού και για 
όσους ιατρούς το επιθυμούν.

Αθήνα, 27/3/2018

Μετά από τις συνεχόμενες προ-
σπάθειες του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών  για την ενίσχυση 

των ιατρών μέσω προγραμμάτων ανα-
κοινώθηκε η αύξηση του ποσοστού των 
ιατρών που θα ενταχθούν στον νομό 
Αττικής στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ που 
αφορά «Αναβάθμιση πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη  
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 
καθώς η βάση θα είναι 53%  και επίκειται 
η  ενημέρωση των νέων δικαιούχων και 
η υλοποίηση του προγράμματος εντός 
του τρέχοντος μηνός, όπως  είχε προ-
ταθεί από τον Ι.Σ.Α. στην προηγούμενη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
την Ειδική Γραμματέα  Διαχείρισης το-
μεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
ΕτΠΑ&  τΑ κ. Ευγενία Φωτονιάτα.
Στις συναντήσεις  του Πρόεδρου του  
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιου 
Πατούλη με την κ. Ευγενία Φωτονιάτα 
στις οποίες παραστάθηκε ο ταμίας του 
ΙΣΑ κ. Φώτιος  Πατσουράκος και η νομική 
σύμβουλος  του Ι.Σ.Α.  κ. Αικατερίνη Φρα-
γκάκη είχε επισημανθεί η αναγκαιότητα 
ένταξης όσο το δυνατό περισσοτέρων 
ιατρών για την παροχή ακόμα ποιοτικό-
τερων υπηρεσιών υγείας,  με αποτέλε-
σμα να υλοποιηθεί η σχετική δέσμευση. 
ταυτόχρονα αναμένεται να  προωθηθεί 
πρόγραμμα  στοχευμένων δράσεων για 

την υγεία, ενώ παράλληλα τρέχει πρό-
γραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με το οποίο θα  δοθεί 50% επιδότηση 
για λογισμικά συστήματα υπολογιστών. 
Επιπλέον εντός του πρώτου εξαμήνου 
του 2018 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμ-

μα για τις μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία 
αφορά σε παραγωγικό εξοπλισμό και 

πρόσληψη προσωπικού, ενώ στο επόμε-
νο εξάμηνο θα ακολουθήσει πρόγραμμα 
για την ενίσχυση των μικρών και ατομι-
κών επιχειρήσεων-ελευθεροεπαγγελμα-
τιών. 

Γ. Πατούλης: «Θα εφαρμόσουμε τις διατάξεις 
του ευρωπαϊκού κανονισμού αλλά δεν θα 
αφήσουμε κανέναν να εκμεταλλευτεί τον 
γιατρό»

Αθήνα, 11/1/2018

Την έμπρακτη στήριξή του, στους 
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, 
έδειξε για άλλη μια φορά ο ΙΣΑ, ο 

οποίος με απόφαση του ΔΣ, μετά από 
εισήγηση του προέδρου Γ. Πατούλη, πα-
ρέδωσε σήμερα δύο απινιδωτές, οι οποί-
οι θα αξιοποιηθούν για να καλύψουν τις 
ανάγκες των ορεινών και απομακρυσμέ-
νων χωριών του Δήμου Σουλίου.
τους απινιδωτές παράλαβε σήμερα από 

τα γραφεία του ΙΣΑ, η Δήμαρχος Σουλί-
ου κυρία Σταυρούλα μπραΐμη, η οποία 
εξέφρασε θερμές ευχαριστίες, για την 
άμεση ανταπόκριση του ΙΣΑ, στο αίτημα  
του Δήμου, για την ενίσχυση της υγειο-
νομικής κάλυψης των κατοίκων.
«Ευχαριστούμε θερμά τον ΙΣΑ, για την ευ-
γενική του προσφορά, με την οποία ενι-
σχύεται σημαντικά, τόσο η πρόληψη όσο 
και η αντιμετώπιση δύσκολων και δυσά-
ρεστων περιστατικών υγείας των πολιτών 

που ζουν στα απομακρυσμένα  χωριά του 
ορεινού και ιστορικού Δήμου Σουλίου. Οι 
απινιδωτές θα τοποθετηθούν σε εμφανή 
σημεία δημοτικών κτιρίων στην Κοινότη-
τα τσαγγαρίου και στην Κοινότητα Καρ-
βουναρίου»», επισήμανε η κ. μπραΐμη.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:
«Οι  γιατροί της Αθήνας, τα δύσκολα αυτά 
χρόνια για την πατρίδα μας, έχουν ανα-
πτύξει έντονη κοινωνική δράση, μέσω του 

Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και  έχουν 
αποδείξει ότι στηρίζουν τους συμπολίτες 
μας που έχουν ανάγκη, με όλες τις δυνά-
μεις τους. Δυστυχώς οι  κάτοικοι των ακρι-
τικών και ορεινών περιοχών της χώρας 
μας  έχουν εγκαταλειφτεί από την επίσημη 
πολιτεία που αδυνατεί να καλύψει τις υγει-
ονομικές τους ανάγκες. Πρέπει άμεσα  να 
υποστηριχθούν οι μονάδες υγείας αυτών 
των περιοχών για να σταματήσουν να κιν-
δυνεύουν ανθρώπινες ζωές.»

Ο ΙΣΑ παρέδωσε δύο απινιδωτές, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για  να καλύψουν 
τις ανάγκες, των ορεινών και απομακρυσμένων χωριών του Δήμου Σουλίου

Αθήνα, 30/3/2018

Σας κοινοποιούμε επιστολή του ΙΣΑ στον ΕΟΠΥΥ που 
αφορά την πληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών 
του ΟΠΑΔ. Σας καλούμε να προσκομίσετε ΑμΕΣΑ 

στις κατά τόπους ΠΕΔΥ ασφαλιστική και φορολογική ενη-
μερότητα για όσους χρειάζεται για την πληρωμή του υπό-
λοιπου 10%.

Αθήνα, 13/3/2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πληροφορηθήκαμε ότι έχει αρχίσει η πλη-
ρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών προ του 

2012 των ταμείων ΟΠΑΔ,τΑΥτΕΚΩ και Οίκου ναύτου. 
Οι ιατροί καλούνται να παρακολουθούν τα μηνύματα 
του e-ΔΑΠΥ και εφόσον υπάρχουν οφειλές προς αυ-

τούς από τα ανωτέρω ασφαλιστικά ταμεία στα οποία 
ήταν συμβεβλημένοι, να προσκομίζουν ασφαλιστική 
και φορολογική ενημερότητα όπου χρειάζεται. 
Για περισσότερες πληροφορίες σας καλούμε να απευ-
θύνεστε στις αρμόδιες κατά τόπους Περιφερειακές 
Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ και στους αρμόδιους φορείς 
του τΑΥτΕΚΩ και Οίκου ναύτου. 

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων 
οφειλών ΟΠΑΔ 10%

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προ του 2012 ΟΠΑΔ,ΤΑΥΤεΚω 
και Οίκου Ναύτου για ιατρούς συμβεβλημένους με τα ανωτέρω ταμεία
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Αθήνα, 5/3/2018

Στην ετήσια χοροεσπερίδα 
και κοπή της βασιλόπιτας 
του Συνδέσμου Αποφοίτων 

Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων, παρέστη ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης ,το Σάββατο 3 
μαρτίου 2018, στη λΑΕΔ.
Στο χαιρετισμό του  ο Γ. Πατούλης, 
πρόεδρος  ΙΣΑ ,ΚΕΔΕ  και επίτιμο 
μέλος του Συνδέσμου Αποφοίτων 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων , αναφέρθηκε  στις  Ένο-
πλες Δυνάμεις, για τις οποίες η χώρα 
μας είναι υπερήφανη.
«Στις δύσκολες συγκυρίες που περ-
νάει η Ελλάδα ,οι Ένοπλες Δυνάμεις 
αποτελούν πυλώνα που εγγυάται 
την σταθερότητα και την ασφάλεια 
της χώρας. Οι απόφοιτοι της ΣΣΑΣ  

αποτελούν άριστο επιστημονικό 
δυναμικό και επιτελούν το καθήκον 
τους υποστηρίζοντας τις ένοπλες 
δυνάμεις της χώρας μας» ,τόνισε ο κ. 
Πατούλης.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης και ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής 
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων Φ. 
Πατσουράκος, βράβευσαν τον αρχη-
γό της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωμα-
τικών Σωμάτων ,στο πρόσωπο του 
οποίου τίμησαν όλους τους μαθητές 
της Σχολής. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ 
άλλων πρώην και νυν αρχηγοί υγει-
ονομικού , οικονομικού, δικαστικού 
και στρατολογικού των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και εν ενεργεία διευθυντές  
στρατιωτικών νοσοκομείων .

Αθήνα, 27/3/2018

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
γίνεται δέκτης καταγγελιών 
και διαμαρτυριών των με-

λών του σχετικά με την λειτουργία 
των υπηρεσιών του πρώην τΣΑΥ νυν 
ΕΦΚΑ, αλλά και φαινόμενα που δυ-
σχεραίνουν την καθημερινότητα των 
ιατρών. 
Ο ΙΣΑ έχει καταγγείλει με δριμύτητα 
την λειτουργική κατάρρευση των 
δομών του ταμείου, πλην όμως δεν 
βλέπουμε καμία προσπάθεια αντιμε-

τώπισης των προβλημάτων, αντιθέ-
τως ενημερωνόμαστε για ζητήματα 
που αφορούν στην αδυναμία λήψης 
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Δεν θα ανεχτούμε άλλη ταλαιπωρία 
των  μελών  μας, και αναμένουμε από 
τα μέλη μας περαιτέρω ενημέρωση 
για τέτοια φαινόμενα προκειμένου να 
προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια. 
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια 
ανοχής, η υπομονή μας εξαντλήθη-
κε, αναλάβετε τις ευθύνες σας και 
δώστε μας εξηγήσεις. 

Στην κοπή της βασιλόπιτας 
του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής 

Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων,
παρέστη ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος 

Πατούλης

Ο ΙΣΑ ζητά ενημέρωση από τα μέλη του για 
φαινόμενα δυσλειτουργίας στο πρώην ΤΣΑΥ

Αθήνα, 28/3/2018

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του 
Ι.Σ.Α. σε συνεργασία με τις 
επαγγελματικές ενώσεις και 

φορείς 
Σας προσκαλούν σε συνέντευξη τύ-
που με θέμα:
«Η κατάρρευση του Δημόσιου Συ-
στήματος Υγείας και η απαξίωση 
του ιατρικού κόσμου από την πολι-
τεία».  
Στη  Συνέντευξη θα συμμετέχουν 
εκπρόσωποι Επιστημονικών και 

Επαγγελματικών Ενώσεων ενώ  θα 
δοθούν αποκαλυπτικά στοιχεία για 
τη στελέχωση του Πρωτοβάθμιου 
Συστήματος Υγείας, το καταστροφικό 
Clawback, την ανεργία και τη μετανά-
στευση των ελλήνων γιατρών και θα 
ανακοινωθούν οι περαιτέρω ενέργει-
ες του ιατρικού κόσμου.
η Συνέντευξη τύπου θα πραγματο-
ποιηθεί
τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 ώρα 
12.00 μ.μ. στα γραφεία του ΙΣΑ
Σεβαστουπόλεως 113, 3ος όροφος

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου

ΗΜΕΡΙΔΑ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ - ΦΩΤIOΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
11:00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

11:15- 11:30 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΟΛΙΑΣ, Δικηγόρος - ΜΔ Ποινικών Επιστημών,
  Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  «Η επίδραση του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
  (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων»

11:30- 11:45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΒΕΛΟΥ, Δικηγόρος
  «Η θέση της Αρχής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Υγείας»

11:45- 12:00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ, Πρόεδρος Ε.Σ.Π.Υ.
  «Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Δομών Υγείας
  σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό»

12:00-12:15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ι.Σ.Α.
  «Προοπτικές Ασφάλισης της Ευθύνης από τον Κανονισμό» 

12:15- 12:30 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΠΗ, Διεθνής Επιθεωρήτρια  
  «Ο Ρόλος των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης
  για την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού»

12:30-12:45 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νομικός,  Σύμβουλος Επιχειρήσεων,  
  «Ο ρόλος του υπεύθυνου Προστασίας
  Προσωπικών Δεδομένων στους φορείς Π.Φ.Υ.»

  ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι.Σ.Α, 3ος ΟΡΟΦΟΣ

Σάββατο 
3 Μαρτίου 2018

Αθήνα, 22/3/2018

Σε έκτακτη συνάντηση καλεί ο 
πρόεδρος Γιώργος Πατούλης 
και τα μέλη του Δ.Σ του Ι.Σ.Α. 

τους εκπροσώπους των Επιστημο-
νικών και Επαγγελματικών Ενώσε-
ων, προκειμένου να συζητηθούν 
οι ενέργειες, για το καταστροφικό 

Clawback που έχει επιβληθεί από 
το υπουργείο Υγείας και απειλεί να 
οδηγήσει στη χρεοκοπία τον ιατρι-
κό κόσμο.

η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 23/3/2018 ,στις 9:00 
μ.μ. στα γραφεία του Ι.Σ.Α. (Σεβα-
στουπόλεως 113, 2ος όροφος).

Ο ΙΣΑ συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη, για το καταστροφικό 
Clawback  που επιβάλει το υπουργείο Υγείας
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Αθήνα, 25/3/2018

Την άμεση απόσυρση του  κα-
ταστροφικού clawback που 
οδηγεί στην οικονομική εξα-

θλίωση τον ιατρικό κόσμο ,ζήτησαν 
οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών 
ενώσεων ελεύθερων επαγγελματιών 
που συμμετείχαν στην σύσκεψη που 
συγκάλεσε  εκτάκτως ο ΙΣΑ, την Πα-
ρασκευή 23.3.2018,στα γραφεία του 
Συλλόγου, προκειμένου να συζητη-
θεί η κατάσταση που διαμορφώνε-
ται μετά την πρόσφατη αποστολή 
ειδοποιητηρίων για το clawback του 
2017, στους συμβεβλημένους με τον 
ΕΟΠΥΥ ιατρούς, εργαστήρια και πο-
λυϊατρεία.
Όπως είναι γνωστό το clawback σε 
κάποιες περιπτώσεις φτάνει σε πο-
σοστό 48% της αξίας της εξέτασης, 
ώστε να καθίσταται πραγματικά ανέ-
φικτη η ορθολογική λειτουργία ενός 
φορέα και να υφίσταται πλέον άμε-
σος κίνδυνος υποβάθμισης της ποιό-
τητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
αναφέρθηκε στην παράλογη και κα-
ταστροφική πολιτική που ακολουθεί 
η πολιτεία και διευκρίνισε ότι ο ΙΣΑ 
θα δώσει μάχη για τα μέλη του και τη 
δημόσια υγεία.
«το υπουργείο Υγείας οδηγεί σε οι-
κονομική ασφυξία τον ιατρικό κό-
σμο και δίνει το τελειωτικό χτύπημα 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
.Οδηγεί τα καλύτερα μυαλά της χώ-
ρας στη μετανάστευση και στερεί  
από τον Έλληνα ασθενή ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας επιχειρώντας να 
δομήσει ένα φθηνό και χαμηλής ποι-
ότητας σύστημα υγείας. Θα πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι υγεία χωρίς  
γιατρούς δεν γίνεται», τόνισε ο κ. Πα-
τούλης.
Στη συνάντηση ομόφωνα έγινε δε-
κτό ότι η κατάσταση αυτή που βαίνει 
επιδεινούμενη κάθε χρόνο, δεν μπο-
ρεί να συνεχιστεί. Ο ΕΟΠΥΥ φαίνεται 
να αδυνατεί να αντιληφθεί, παρά το 
πρόσφατο φιάσκο των τΟμΥ και του 
θεσμού του οικογενειακού ιατρού, 
ότι εκείνος είναι που χρειάζεται τους 
ιατρούς για να παρέχει υπηρεσίες 
στους Έλληνες πολίτες και όχι το 
αντίστροφο. 
Οι γιατροί στο σύνολό τους στήρι-
ξαν το σύστημα κοινωνικής ασφάλι-
σης στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, 
πλην όμως, δεν μπορεί το κράτος να 
ασκεί κοινωνική πολιτική σε βάρος 
των επιστημόνων.
Ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφά-

σεις για δράσεις, με κυριότερες: 
(1) να ζητηθεί η άμεση απόσυρση 
του clawback.
(2) να δοθεί συνέντευξη τύπου για 
την ενημέρωση της κοινωνίας για 
τον τρόπο που η πολιτεία αντιμετω-
πίζει την υγεία των πολιτών.
(3) να δημιουργηθεί πλατφόρμα για 
τη συλλογή υπογραφών των ιατρών 
και φορέων που πλέον απαιτούν 
συλλογική σύμβαση σε επίπεδο κάθε 
ιατρικού συλλόγου.
(4) να εξεταστεί ως άμεσο μέτρο η 
αποχή, αλλά και η διακοπή της σύμ-
βασης με τον ΕΟΠΥΥ.
(5) την δημιουργία επιτροπής για τον 
καθορισμό της ελάχιστης τιμής απο-
ζημίωσης της ιατρικής επίσκεψης 
και κάθε ιατρικής πράξης και εργα-
στηριακής εξέτασης ανά ειδικότητα, 
με βάση το πραγματικό κόστος στα 
πλαίσια της βέλτιστης ιατρικής πρα-
κτικής

Στη σύσκεψη παρέστησαν οι παρα-
κάτω ενώσεις:

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σω-
ΜΑΤεΙωΝ ΚΛΙΝΙΚΟεΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-
ΚωΝ εΙΔΙΚΟΤΗΤωΝ (ΠΟΣΚε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑτΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩτηΣ

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σω-
ΜΑΤεΙωΝ ΙΔ. ΠΡωΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΥΓεΙΑΣ (ΠΟΣΙΠΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑτΖηΠΑνΑΓΙΩτΟΥ ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΣ

εΝωΣΗ εΛεΥΘεΡΟεΠΑΓΓεΛΜΑΤΙ-
ωΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓωΝ εΛΛΑΔΟΣ
τΑμΙΑΣ: ΠΑΠΠΑ λΙλΙΚΑ

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΝωΣΗ εΛεΥΘεΡΟ-
εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙωΝ ΙΑΤΡωΝ εΝΟ-
ΠΛωΝ ΔΥΝΑΜεωΝ ΚΑΙ ΣωΜΑΤωΝ 
ΑΣΦΑΛεΙΑΣ
μΕλΟΣ ΔΣ: ΚΟΡΩνΙΩτηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

εΝ.Ι. – εΟΠΥΥ
ΓΕν. ΓΡΑμμΑτΕΑΣ: ΠΑΠΑΣΙΔΕΡηΣ 
ΧΡηΣτΟΣ
μΕλΟΣ ΔΣ: τΡΑΚΑ μΑΧη

ΣΥΝΔεΣΜΟΣ εΛΛΗΝωΝ ΙΔΙωΤωΝ 
ΠΥΡΗΝΙΚωΝ ΙΑΤΡωΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑτΖηΠΑνΑΓΙΩτΟΥ ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΣ

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙΡεΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙ-
ΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-εΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΓΝωΣΤΙΚΗΣ
ΓΕν. ΓΡΑμμΑτΕΑΣ: ΠΑΠΑΚΩνΣτΑ-
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Την άμεση απόσυρση του  καταστροφικού 
clawback που οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση 

τον ιατρικό κόσμο, ζήτησαν οι εκπρόσωποι 
των επαγγελματικών ενώσεων που συμμετείχαν 

στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε  ο ΙΣΑ
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ντΙνΟΥ μΑΡΙΑ

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΠΑΓΓεΛΜ.εΝωΣΗ 
εΡΓΑΣΤΗΡ. ΓΙΑΤΡωΝ ΒΙΟΠ.-ΚΥΤΤ.
ΠΑΘ/ΤΟΜωΝ (ΠεεΒΙ)
μΕλΟΣ ΔΣ: ΠΑΠΑΔημητΡΙΟΥ μΑ-
ΡΙΑννΑ
μΕλΟΣ ΔΣ: ΚΑΡΟΥΣΟΥ μΑΡΙΑ
τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΑμΠΟΒΙτηΣ ΣΠΥΡΙ-
ΔΩν 

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΝωΣΗ εΛεΥΘεΡΟ-
εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙωΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓωΝ
ΑντΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: τΡΙΑντΑΦΥλλΟΥ 
ΔημητΡΙΟΣ

εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙΚΗ εΝωΣΗ ΑΚΤΙΝΟ-
ΛΟΓωΝ-ΑΠεΙΚΟΝΙΣΤωΝ εΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: λΕΟνΑΡΔΟΥ ΠΟλΥτΙμη
ΑντΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: τΡΙΑντΑΦΥλλΟΥ 
ΔημητΡΙΟΣ
ΑντΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑνΔΡΕΟΥ Δη-
μητΡΙΟΣ

εΝωΣΗ ΠΝεΥΜΟΝΟΛΟΓωΝ εΛΛΑ-
ΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: τΣΑτΣΟΣ ΑνΑΣτΑΣΙΟΣ

εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙΚΗ εΝωΣΗ ΑΓΓεΙΟ-
ΧεΙΡΟΥΡΓωΝ εΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΟνΟΠΟΥλΟΣ ΑνΑΣ-
τΑΣΙΟΣ 

εΝωΣΗ εΛεΥΘεΡΟεΠΑΓΓεΛΜΑΤΙ-
ωΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡωΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ντΑλΟΥΚΑΣ ΚΩνΣτΑ-
ντΙνΟΣ

εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙΚΗ εΝωΣΗ ΡεΥΜΑ-
ΤΟΛΟΓωΝ 
μΕλΟΣ Δ.Σ.: ΦΡΑΓΚΑΚηΣ νΙΚΟΣ 

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙΡεΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑντΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣτΑμΟΥληΣ νΙΚΟΣ

εΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ εΤΑΙΡεΙΑ
τΑμΙΑΣ: μΑΡΚΑΚη λΙλΙΑν

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΑ εΝωΣΗ εΛεΥΘεΡΟ-
εΠΑΓΓεΛΜΑΤΙωΝ ΦΥΣΙΚΟΘεΡΑ-
ΠεΥΤωΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: τΣΑΓΡηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙ-
ΚΟΘεΡΑΠεΥΤωΝ
ΓΕνΙΚΟΣ τΑμΙΑΣ: μΠΟΥΡνΟΥΣΟΥ-
ΖηΣ ΕλΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΝεΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔεΣΜΟΣ ΙΑ-
ΤΡΙΚωΝ ΔΙΑΓΝωΣΤΙΚωΝ ΚεΝΤΡωΝ 
(ΠΑΣΙΔΙΚ)
ΓΕν. ΓΡΑμμΑτΕΑΣ: ΚΑΡΑμηνΑΣ ΙΩ-
ΑννηΣ
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Στον αφανισμό οδηγεί το υπουργείο Υγείας, πολυϊατρεία, 
εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς 
που καλούνται να πληρώσουν παράλογα 
και καταστροφικά ποσά clawback

Ο ΙΣΑ με επιστολή του ζητά διευκρινίσεις 
από το υπουργείο Υγείας, για την εγκύκλιο 
που προβλέπει την επέκταση της αναφοράς του ΑΜΚΑ των ιατρών

Δυναμική παρέμβαση του ΙΣΑ, για  να σταματήσει η καθυστέρηση 
στην καταβολή των αμοιβών των ιατρών, από τους  ιδιωτικούς 
φορείς δευτεροβάθμιας περίθαλψης

Αθήνα, 21/3/2018

Στον αφανισμό οδηγεί το υπουργείο 
Υγείας, πολυϊατρεία και ιατρούς 
με ειδικότητες εργαστηριακές και 

κλινικοεργαστηριακές που καλούνται να 
πληρώσουν παράλογα και καταστροφι-
κά ποσά clawback.
Ο ΙΣΑ με επιστολή που απέστειλε στον 
υπουργό Υγείας Α. Ξανθό και στον πρό-
εδρο του ΕΟΠΥΥ Σ. μπερσίμη, εκφράζει 
την αγανάκτηση των μελών του που ενη-
μερώθηκαν για το clawback Α΄ εξαμήνου 
2017 ,με το οποίο καλούνται οι ιατροί, 

εργαστήρια, πολυϊατρεία, να επιστρέ-
ψουν από τα δεδουλευμένα τους τερά-
στια ποσά .τα ποσά που αναφέρονται 
είναι πραγματικά καταστροφικά για τους 
γιατρούς, καθώς αγγίζουν ανάλογα με 
την κατηγορία της εκάστοτε εξέτασης 
έως και το 50%! 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό 
clawback και rebate των καρδιολόγων, για 
τις ιατρικές πράξεις για το Α΄ εξάμηνο του 
2017, φτάνει το 70% .Για παράδειγμα  για 
το triplex καρδιάς που κοστολογείται  58 €, 
η τελική αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ είναι 

15,27 €. ,για το test κοπώσεως η αμοιβή 
από τον ΕΟΠΥΥ είναι 9,3 € ,για το Holter 
ρυθμού 4,1 € και το Holter πιέσεως 7,6 €.
Ο ΙΣΑ είχε προειδοποιήσει εδώ και μήνες 
ότι η κοστολόγηση των νέων εξετάσεων 
χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και χωρίς 
αύξηση των ορίων των διαγνωστικών 
εξετάσεων, θα έχει καταστροφικές συνέ-
πειες, για τον ιατρικό κόσμο και θα οδη-
γήσει σε κατάρρευση την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας.
Για το λόγο αυτό ζητά από την πολιτική 

ηγεσία του υπουργείου Υγείας να υπάρ-
ξει αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΟ-
ΠΥΥ για το έτος 2018 και να πραγματο-
ποιηθεί για το 2017 αύξηση της χρημα-
τοδότησης των κωδικών από αδιάθετα 
κονδύλια και μεταφορά χρημάτων από 
άλλους κωδικούς. 
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι τα ποσά του clawback, 
είναι καταστροφικά και θα έχουν ως μο-
ναδική συνέπεια τον «αφανισμό» των 
γιατρών που έχουν πληγεί ήδη σε τερά-
στιο βαθμό και εξαναγκάζονται να εγκα-
ταλείψουν τη χώρα για να επιβιώσουν.

Αθήνα, 6/3/2018

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, απέ-
στειλε επιστολή στο Γενικό Γραμ-
ματέα του υπουργείου Υγείας Γ. 

Γιαννόπουλο, με την οποία ζητά διευκρινί-
σεις, αναφορικά με νέα εγκύκλιο που προ-
βλέπει την επέκταση της αναφοράς του 
ΑμΚΑ των ιατρών, από την 1η Απριλίου.
Ειδικότερα η σχετική εγκύκλιος που δη-
μοσιεύτηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2018, 
προβλέπει ότι το «σύστημα ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης ,θα προσαρμοστεί 
έτσι ώστε ο θεράπων ιατρός, κατά τη δι-
αδικασία καθορισμού βήματος θεραπευ-

τικού πρωτοκόλλου, να καταχωρεί, εκτός 
του αποτελέσματος και της ημερομηνίας 
παρακλινικού ελέγχου, τον ΑμΚΑ του διε-
νεργήσαντος τον έλεγχο ιατρού» .
Ο ΙΣΑ διευκρινίζει ότι είναι υπέρμαχος του 
ελέγχου και της διαφάνειας, ωστόσο οι 
διαδικασίες θα πρέπει να τηρούν τις απα-
ραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες και να 
μη προσκρούουν σε βασικές αρχές, όπως 
είναι η προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων ,με δεδομένο μάλιστα ότι επίκειται 
η εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής 
οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλι-
στεί ότι ο γιατρός δεν θα επιβαρυνθεί με 

πρόσθετο οικονομικό κόστος και με επι-
πλέον φόρτο εργασίας στο οποίο δεν θα 
μπορεί να ανταπεξέλθει.
Ειδικότερα στην επιστολή του ΙΣΑ, προς το 
Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας Γ. 
Γιαννόπουλο, αναφέρονται τα εξής:
«με την παραπάνω εγκύκλιό σας, με την 
οποία απευθύνεστε στην ηΔΙΚΑ αλλά και σε 
φορείς ΠΦΥ, χωρίς αναφορά σε συγκεκρι-
μένο νομικό έρεισμα επιχειρείτε να προσω-
ποποιήσετε τον έλεγχο των παρακλινικών 
εξετάσεων αναφέροντας μάλιστα ότι το σύ-
στημα ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα 
προσαρμοστεί έτσι ώστε ο θεράπων ιατρός, 

κατά τη διαδικασία καθορισμού βήματος 
θεραπευτικού πρωτοκόλλου, να καταχωρεί, 
εκτός του αποτελέσματος και της ημερομη-
νίας παρακλινικού ελέγχου, τον ΑμΚΑ του 
διενεργήσαντος τον έλεγχο ιατρού. 
Ενόψει των παραπάνω παρακαλούμε να 
μας γνωρίσετε το νομικό έρεισμα των 
ως άνω ενεργειών και αποφάσεων σας 
καθώς και τα μέτρα που συναφώς, αλλά 
και εν γένει έχετε λάβει ενόψει του Ευρω-
παϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων, για την ενημέρωση των με-
λών μας, τα οποία αναγκαστικά κάνουν 
χρήση του συστήματος της ηΔΙΚΑ». 

Αθήνα, 18/3/2018

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει 
κάνει σειρά σημαντικών παρεμβά-
σεων, με στόχο την επίλυση ενός 

κρίσιμου ζητήματος που αφορά την καθυ-
στέρηση στην καταβολή των αμοιβών των 
ιατρών, για πράξεις ή χειρουργικές επεμ-
βάσεις που πραγματοποίησαν σε ιδιωτι-
κούς φορείς δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
Ειδικότερα ο  ΙΣΑ, με επιστολή  του, στις  
15-1-2018, προς τις Ιδιωτικές Ασφαλιστι-
κές Εταιρείες επισημαίνει ότι:
«Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγ-
ματοποιήθηκε με εκπροσώπους του κλά-
δου σας την 8.10.2015, με θέμα τις καθυ-
στερήσεις καταβολής ιατρικών αμοιβών, 
επανερχόμεθα γιατί ιδίως το τελευταίο 

διάστημα πληθαίνουν οι αναφορές ια-
τρών μελών μας ό,τι η καταβολή των 
αμοιβών τους για πράξεις ή και χειρουρ-
γικές επεμβάσεις που πραγματοποίησαν 
σε ιδιωτικούς φορείς δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης καθυστερεί τουλάχιστον για 
έξι μήνες, διάστημα που μπορεί να φθά-
σει το ένα έτος ή και να το υπερβεί».
Στις 6 Φεβρουαρίου 2018, η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιριών, σε απάντησή 
της, επισημαίνει μεταξύ άλλων  ότι «δεν 
φαίνεται να υφίστανται προβλήματα στις 
εξοφλήσεις των ασφαλιστικών εταιριών  
προς τις κλινικές». Ωστόσο διευκρινίζει 
ότι σε «ό,τι αφορά τους χρόνους εξόφλη-
σης των εξόδων νοσηλείας όταν πρόκει-
ται για συνεργασίες μεταξύ ασφαλιστι-

κών εταιριών και κλινικών αμιγώς, αυτό 
συνιστά θέμα των ειδικών συμφωνιών 
μεταξύ των μερών». 
Στη συνέχεια ο ΙΣΑ, στις 26-2-2018, απέ-
στειλε επιστολή προς τα Διοικητικά Συμ-
βούλια όλων των Ιδιωτικών Κλινικών, 
στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει 
ότι «από πολλούς γιατρούς μέλη μας 
έχει καταγγελθεί ότι ενόψει των συμβά-
σεών σας, με τις ασφαλιστικές εταιρίες, 
με βάση τις οποίες τους καταβάλλεται 
η ιατρική αμοιβή για ιατρικές επεμβα-
τικές χειρουργικές ή άλλες πράξεις που 
διενεργούν στις κλινική σας, υφίσταται 
μια μεγάλη χρονική  καθυστέρηση από-
δοσης της που κάποιες φορές φτάνει τα 
δύο έτη». Ο ΙΣΑ  καταλήγει ζητώντας να 

ενημερωθεί  για το χρόνο καταβολής της 
ιατρικής αμοιβής και του μεριδολογίου 
στους ιατρούς μέλη του.
το θέμα αυτό, συζητήθηκε διεξοδικά στο 
πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης του 
ΔΣ του ΙΣΑ. Κοινή θέση όλων των μελών 
του ΔΣ είναι ότι πρόκειται για ένα κρίσι-
μο ζήτημα, από το οποίο εξαρτάται  η 
επαγγελματική και οικονομική επιβίωση 
των γιατρών μελών του.
Ο  ΙΣΑ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργει-
ες και θα εξαντλήσει όλα τα μέσα, για να 
ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των μελών 
του , να σταματήσει η  αδικαιολόγητη κα-
θυστέρηση στην καταβολή των αμοιβών 
τους από τους  ιδιωτικούς φορείς δευτε-
ροβάθμιας περίθαλψης.
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Η προώθηση του τουρισμού υγείας 
και η διεύρυνση των αναπτυξιακών προοπτικών 

της χώρας μας ήταν το αντικείμενο των συναντήσεων, 
του προέδρου του ΙΣΑ και της ΚεΔε  Γ. Πατούλη, 

στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βραζιλία

Αθήνα, 20/3/2018

Η προώθηση του τουρισμού υγείας 
και η διεύρυνση των αναπτυξια-
κών προοπτικών της χώρα μας 

ήταν το αντικείμενο των συναντήσεων, 
του προέδρου του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ  Γ. 
Πατούλη, με παράγοντες από το χώρο 
του τουρισμού και της υγείας στη Βραζι-
λία, την οποία επισκέφτηκε ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ, με αφορμή τη συμμετοχή του, 
στη Διεθνή Διάσκεψη των τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών, που διοργανώνε-
ται από το Παγκόσμιο Οργανισμό τοπι-
κών Αρχών (UCLG), το χρονικό διάστημα, 
20-21 μαρτίου 2018 .
 Ο κ. Πατούλης  είχε σειρά συναντήσεων, 
με εκπροσώπους της ελληνικής ομογέ-
νειας στη Βραζιλία, επιστημονικών αλλά 
και επιχειρηματικών φορέων στην πόλη 
Σάο- Πάολο, τις οποίες συντόνισαν ο  
Έλληνας Γενικός Πρόξενος Σ. Χουρμου-
ζιάδης και ο  Εμπορικός Ακόλουθος του 

Προξενείου μ. μαθιουδάκης, οι οποίοι 
υποδέχθηκαν τον πρόεδρο του ΙΣΑ,  στα 
γραφεία του ελληνικού προξενείου.
Ο Γ. Πατούλης συναντήθηκε μεταξύ άλ-
λων, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συν-
δέσμου του Σάο Πάολο Gomes Jose Luiz 
Gomes do Amaral, με τον οποίον αντάλ-
λαξαν απόψεις για τα κοινά προβλήματα 
του ιατρικού κλάδου και συμφώνησαν σε 
ένα πλαίσιο συνεργασίας, για τον ιατρικό 
τουρισμό της χώρα μας .

Αποφασίσθηκε η αδερφοποίηση των 
δύο συλλόγων, η    διεξαγωγή κοινών συ-
νεδρίων και η ανταλλαγή επιστημόνων 
.Συζήτησαν για τη συμμετοχή μελών Ια-
τρικού Συνδέσμου του Σάο Πάολο, στο 
Διεθνές Συνέδριο Ιατρικού τουρισμού 
που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Ιούνιο 
στην Κω με τίτλο «Ο ιατρικός τουρισμός 
συναντά το νησί του Ιπποκράτη», υπό 
την αιγίδα του ΙΣΑ. 
«Στόχος μας είναι να προσκαλέσουμε 
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γιατρούς από όλο τον κόσμο προκειμέ-
νου να δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη 
στη γενέτειρα του, σε μία πρωτοβουλία 
υψηλής συμβολικής αξίας η οποία πα-
ράλληλα θα έχει και εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα καθώς οι γιατροί που θα επιλέξουν 
να επισκεφθούν το νησί θα ενημερωθούν 
και για την εξέλιξη της ιατρικής από τον 
Ιπποκράτη μέχρι και σήμερα, στο Ίδρυμα 
του «πατέρα» της Ιατρικής», τόνισε ο κ. 
Πατούλης. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ια-
τρικού Συνδέσμου του Σάο Πάολο, απο-
δέχθηκε με θέρμη την πρόταση του κ. 
Πατούλη και δήλωσε την πρόθεσή του να 
βοηθήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβου-
λία, ενεργοποιώντας το δυναμικό των 
ιατρικών σχολών του Σάο-Πάολο, πόλη 
που αποτελεί το σημαντικότερο ιατρικό 
κέντρο της λατινικής Αμερικής. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΙΣΑ ,συνα-
ντήθηκε με τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Ομογένειας στο Σάο Πάολο Θ. Γάτο, με 
τον οποίο συζήτησαν τρόπους συνεργα-
σίας ,με στόχο την εδραίωση των σχέσε-
ων τις ομογένειας ,με τις τοπικές κοινω-
νίες. Έμφαση δόθηκε στην προοπτική 
ανταλλαγής επισκέψεων Ελλήνων ομο-
γενών προς τη χώρα μας αλλά και νέων 
της χώρας μας στη Βραζιλία, με στόχο την 
διεύρυνση των γνώσεων τους σε τομείς, 
όπως ο πολιτισμός, η ιστορία και η πνευ-
ματική κληρονομιά των δύο χωρών.  
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης σημείωσε 
χαρακτηριστικά « η δίψα των απαντα-
χού Ελλήνων ομογενών να βοηθήσουν 
τη μητέρα πατρίδα να ανασυνταχθεί και 
να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης είναι 
συγκινητική. με συνοδοιπόρους προσω-
πικότητες από τον κόσμο της επιστήμης, 
του επιχειρείν και της ομογένειας απλώ-
νουμε γέφυρες για να ενώσουμε τους 
Έλληνες σε όλο τον κόσμο σε ένα κοινό 
στόχο. να κρατήσουμε όρθια τη χώρα. το 
οφείλουμε στα παιδιά μας». 
Επίσης ο κ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να 
ανταλλάξει εποικοδομητικές απόψεις, με 
τουριστικούς πράκτορες της Βραζιλίας, 
ελληνικής καταγωγής, τους κ.κ. Δ. Βιολά-
κη και Α. Παπαζανάκη. 
Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε από 
κοινού, η ανάγκη ενίσχυσης της προβο-
λής των τουριστικών προϊόντων, της χώ-
ρας μας και συζητήθηκε η δυνατότητα 
συνεργασίας που μπορεί να δρομολογη-
θεί για την προσέλκυση τουριστών από 
τη χώρα της Βραζιλίας.
 « η αύξηση του τουριστικού ρεύματος 
προς την Ελλάδα θα είναι μία ισχυρή το-
νωτική ένεση, για τις τοπικές κοινωνίες», 
τόνισε ο κ. Πατούλης και υπογράμμισε 
την ανάγκη να αντιληφθεί η πολιτεία πως 
πρέπει να θεσμοθετήσει ένα πιο ευέλικτο 
περιβάλλον που θα μεταμορφώσει τη 
χώρα μας σε ελκυστικότερο προορισμό 
δώδεκα μήνες τον χρόνο. 
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Ο ΙΣΑ ζητά να χυθεί άπλετο φώς στο σκάνδαλο της Novartis 
και η  πολιτεία να δημιουργήσει τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες, 
προκειμένου να αποτρέπονται παράνομες  και επιζήμιες πρακτικές

Αθήνα, 24/1/2018

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι είναι 
υποχρέωση και  ευθύνη της  
πολιτείας, να δημιουργήσει 

τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλεί-
δες ,προκειμένου να αποτρέπονται 
παράνομες  και επιζήμιες πρακτι-
κές ,όπως αυτές  που οδήγησαν στο 
σκάνδαλο της φαρμακευτικής εταιρί-
ας Novartis.
Ωστόσο οι υπερβολικές απόψεις που 

έχουν εκφραστεί με αφορμή αυτή την 
υπόθεση , εναντίον όλων των μελών 
του ιατρικού σώματος, αποτελούν 
πλήγμα, για τη δημόσια υγεία καθώς 
διαρρηγνύουν τη σχέση εμπιστοσύ-
νης του γιατρού με τον ασθενή που 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμόρ-
φωση στη θεραπεία. Επιπρόσθετα γί-
νεται άκριτη δυσφήμιση  της διαδικα-
σίας  της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
που αποτελεί καθήκον του γιατρού 

και προϋπόθεση ορθής άσκησης του 
επιστημονικού του έργου.
η πολιτεία οφείλει να παρέχει τη συ-
νεχιζόμενη εκπαίδευση μέσα από 
τον έλεγχο των διαδικασιών που ορί-
ζει ο νόμος και να διασφαλίζει ορθές 
πρακτικές και διαφάνεια.
Ο ΙΣΑ έχει προτείνει συγκεκριμένα μέ-
τρα, για την αντιμετώπιση της κατευ-
θυνόμενης συνταγογράφησης ,όπως 
είναι η θέσπιση των  θεραπευτικών 

διαγνωστικών πρωτοκόλλων, η διε-
νέργεια δημόσιων διαγωνισμών  κλπ., 
τα οποία η πολιτεία έχει επιδείξει πρω-
τοφανή αδυναμία και αδιαφορία να 
υλοποιήσει  τα τελευταία χρόνια.
Θα πρέπει να  σταματήσει η δυσφή-
μηση όλου του ιατρικού σώματος , 
να εντοπιστούν όσοι εμπλέκονται σε 
παράνομες πρακτικές και να τιμω-
ρηθούν με όλες τις διαδικασίες που 
προβλέπει ο νόμος. 

Ο ΙΣΑ καλεί τις διοικήσεις των νοσοκομείων 
να προβούν στην άμεση αποκατάσταση των αποδοχών των ιατρών του εΣΥ, 
σύμφωνα με την απόφαση  του Στε

Αθήνα, 8/3/2018

mε τη ΣτΕ 431/2018 απόφαση 
της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου Επικρατείας κρίθηκε ότι 

οι μειώσεις στο μισθό των γιατρών του 
ΕΣΥ που επιβλήθηκαν με το ν.4092/2012 
από την 1 Αυγούστου 2012 και εφεξής 

παραβιάζουν το άρθρο 21 του Συντάγ-
ματος και την απορρέουσα από αυτό 
αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μετα-
χειρίσεως  των ιατρών του ΕΣΥ καθώς 
και τις αρχές της αναλογικότητας και της 
ισότητας  στα δημόσια βάρη.
Ο ΙΣΑ καλεί τις Διοικήσεις των νο-

σοκομείων να προβούν στην άμεση 
αποκατάσταση των μισθοδοτικών 
καταστάσεων των ιατρών του ΕΣΥ. 
Ο ΙΣΑ ανήρτησε για το λόγο αυτό 
στην ιστοσελίδα του σχέδιο αίτησης 
για τα μέλη του που υπηρετούν στο 
ΕΣΥ, την οποία μπορούν να συμπλη-

ρώσουν και να υποβάλλουν στο νο-
σοκομείο που εργάζονται ζητώντας 
την αναπροσαρμογή των μηνιαίων 
αποδοχών τους (τακτικών και εφη-
μεριών) αναδρομικά από τον μάρτιο 
2018 στα επίπεδα που ίσχυαν πριν 
την 1-8-2012. 

Αθήνα, 30/3/2018

Νέες σημαντικές δράσεις 
έχει πραγματοποιήσει το 
Ιατρείο Κοινωνικής Απο-

στολής του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και του Φιλανθρωπικού 
οργανισμού ΑΠΟΣτΟλη, της Ιε-
ράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για 
τη στήριξη των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού.
Ειδικότερα το Ιατρείο απέστει-

λε  υγειονομικό υλικό και είδη 
εξοπλισμού (κρεβάτι , στρώματα 
κ.τ.λ. ) στο Σολώνειο Γηροκομείο  
Καλύμνου, της Ιεράς μητρόπο-
λης λέρου  Καλύμνου και Αστυ-
πάλαιας που θα αξιοποιηθούν για 
να βελτιώσουν τη διαβίωση των 
ηλικιωμένων που φιλοξενούνται.
Επίσης το Ιατρείο Κοινωνικής Απο-
στολής, στηρίζει τις δομές που 
φιλοξενούν πρόσφυγες και μετα-

νάστες. Στο πλαίσιο αυτό έστειλε 
φάρμακα και υγειονομικό υλικό, 
στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων 
στη μόρια λέσβου καθώς και στη 
Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο 
Σκαραμαγκά.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
τόνισε τα εξής:
«το Ιατρείο μας με τη συγκινητική 
προσφορά των εθελοντών έχει 
επεκτείνει το έργο του και συνε-

χίζει την προσπάθεια υποστηρί-
ζοντας  του συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη. Καθημερινά 
περνάνε το κατώφλι του δεκά-
δες αναξιοπαθούντες ασθενείς, 
οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο 
τη πιο δύσκολη γι αυτούς ώρα. 
Παράλληλα στηρίζουμε δομές 
στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας 
δίνοντας το «παρών» όπου μας 
έχουν ανάγκη»

Νέες δράσεις αλληλεγγύης 
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής
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Στην οικουμενικότητα της ελληνικής ιατρικής, 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 
στο χαιρετισμό του, στο 14ο Συμπόσιο 
της εταιρείας Διάδοσης Ιπποκράτειου Πνεύματος 

Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου, 
με την οποία  αποστερούνται οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι 
του δικαιώματος, για μείωση εισφοράς κατά 50% 
όταν συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης

Αθήνα, 7/3/2018

Στην οικουμενικότητα της ελλη-
νικής ιατρικής και το υψηλό επι-
στημονικό επίπεδο των γιατρών 

στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ,στο πλαίσιο του 
χαιρετισμού του, στο 14ο Συμπόσιο της 
Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκράτειου Πνεύ-
ματος με θέμα «Ο ΣΥΓΧΡΟνΟΣ ΓΙΑτΡΟΣ 
ΚΑΙ η ΣΧΕΣη τΟΥ μΕ την ΙΠΠΟΚΡΑτΙ-
Κη ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑ ΚΑΙ την ΙΣτΟΡΙΑ τηΣ 
ΕΠΙΣτημηΣ ΚΑΙ τηΣ τΕΧνηΣ τΟΥ», που 
πραγματοποιήθηκε στις 3 μαρτίου 2018, 
στο Συνεδριακό Κέντρο της Ελληνικής 
Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Θα πρέπει όλοι και ειδικά οι νεότεροι 
συνάδελφοι να γνωρίζουν την ιστορία 
της Ιατρικής που ξεκινά από τη γέννησή 
της στην Αρχαία Ελλάδα και να τιμούν 
τον πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη και 
όλους τους σπουδαίους γιατρούς της 
αρχαιότητας που έχουν χαράξει με τη δι-
δασκαλία τους, το φωτεινό μονοπάτι της 
ιατρικής επιστήμης. Ο ιατρικός κόσμος 
αυτή την πλέον δύσκολη συγκυρία για 
τη χώρα μας απέδειξε με το ήθος του και 
την υψηλή επιστημονική του κατάρτιση 
ότι είναι άξιος απόγονος των λαμπρών 
μυαλών που άλλαξαν την ιστορία της ια-
τρικής και της ανθρωπότητας»

Αθήνα, 14/3/2018

Tην άμεση ανάκληση της εγκυκλί-
ου, με την οποία  αποστερούνται 
οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι 

του δικαιώματος , για μείωση εισφοράς 
κατά 50% των ασφαλισμένων που συ-
μπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης, ζητά με 
επιστολή που απέστειλε ο ΙΣΑ, στη δι-
οίκηση του ΕΦΚΑ και κοινοποίησε στην 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι η 
εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε κατά παράβα-
ση νόμου και επιφυλάσσεται παντός νο-
μίμου δικαιώματός του και  κατά παντός 

υπευθύνου.
Ειδικότερα με την υπ΄ αριθμ. 14 εγκύκλιο, 
με θέμα «μείωση εισφοράς κατά 50% 
ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 
έτη ασφάλισης» ,ορίζεται ότι οι απασχο-
λούμενοι συνταξιούχοι δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης. 
Επιχειρείται χωρίς κανένα νομικό έρει-
σμα και αντίθετα με το ισχύον νομο-
θετικό πλαίσιο, η θέσπιση κατ΄ ουσία 
μία νέας διάταξης νόμου, με την οποία 
αποστερούνται του δικαιώματος που 
προβλέπει η διάταξη της παρ. 13 του άρ-
θρου 39 του ν.4387/2016, οι ιατροί εκεί-
νοι που ασκούν το επάγγελμα πάνω από 

40 χρόνια, όταν λαμβάνουν παράλληλα 
σύνταξη. 
Ειδικότερα στην επιστολή του ΙΣΑ, ανα-
φέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Ο νόμος είναι σαφής και παρέχει το ως 
άνω δικαίωμα υποβολής αίτησης και 
υπαγωγής στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση 
μείωσης των εισφορών, με ταυτόχρονη 
παραίτησή τους από την προσαύξηση 
της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα 
έτη ασφάλισης, αδιακρίτως για όλους 
εκείνους τους ασφαλισμένους που έχουν 
συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, χωρίς 
οποιοδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση. 
Αυτονόητο είναι ότι ο νόμος δεν μπο-

ρεί να τροποποιηθεί με μία εγκύκλιο, η 
οποία κατ΄ επίφαση μόνο «παρέχει διευ-
κρινήσεις-οδηγίες για την πληρέστερη 
κατανόηση και ενιαία εφαρμογή» του. 
η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε κατά παρά-
βαση νόμου, και η έκδοσή της αποτελεί 
παράβαση καθήκοντος, γιατί έγινε με 
μόνο σκοπό το οικονομικό όφελος του 
ΕΦΚΑ σε βάρος των ασφαλισμένων που 
εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.   η 
εγκύκλιος αυτή αποτελεί σοβαρό ατόπη-
μα. Πρέπει άμεσα να ανακληθεί. 
Ο  Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επιφυλάσ-
σεται παντός νομίμου δικαιώματός του 
κατά παντός υπευθύνου»






