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Περιεχόμενα
To Γράμμα του Προέδρου

με τη συμμετοχή  διακεκριμένων ομιλητών, από όλο τον κό-
σμο, άνοιξε τις εργασίες του, το 2ο Διεθνές Συνέδριο,  για τον 
τουρισμό Υγείας, της Ελλάδας που διοργανώνεται ,υπό την 
αιγίδα του ΙΣΑ, στην Κω

Σε μια συγκινητική τελετή στο Ασκληπιείο Κω, 34 γιατροί 
από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στο  2ο Διεθνές Συνέ-
δριο για τον τουρισμό Υγείας, πήραν μέρος στην αναπαρά-
σταση του Όρκου του Ιπποκράτη  

με σημαντικές τοποθετήσεις διακεκριμένων επιστημόνων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έκλεισαν οι εργασίες του 
Συνεδρίου με θέμα «τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξη», που 
διοργανώθηκε στην Κω, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το παραπλανητικό κεί-
μενο στα έντυπα συνταγών με το οποίο επιβάλλεται η εγγρα-
φή των ασθενών σε ανύπαρκτους οικογενειακούς γιατρούς

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στο υψηλό 
επίπεδο της νοσηλευτικής κοινότητας στη χώρα μας και τό-
νισε την ανάγκη για  άμεση στελέχωση των δημοσίων νοσο-
κομείων με νοσηλευτές

Tην ανάγκη να υπάρξει εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για 
να αποτελέσει ο τουρισμός Υγείας κεντρικός πυλώνας της Ελ-
ληνικής οικονομίας τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ  Γ. Πατούλης, 
στο 6ο Forum Υγείας που  πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 

Ομιλία του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη στο London School 
of economics με θέμα τον Ιατρικό τουρισμό ως πυλώνα ανά-
πτυξης της χώρας και ενδυνάμωσης των τοπικών οικονομιών
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μετά την παρέμβαση του ΙΣΑ, διασφαλίζεται η λειτουργία 
των τμημάτων  ΩΡλ, των  παιδιατρικών νοσοκομείων  της 
Αττικής

Ο ΙΣΑ  απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας Α. Ξανθό, με 
την οποία ζητά τις άμεσες ενέργειές του, για να αποφευχθεί 
το κλείσιμο του τμήματος ΩΡλ, του νοσοκομείου Παίδων «η 
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ο ΙΣΑ διαμαρτύρεται για την νέα  παράταση στην εκκαθάρι-
ση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

Ο ΙΣΑ εκφράζει την αντίθεσή του στο νέο σύστημα Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποτελεί υποβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και αντιμετωπίζει με απαξίωση 
τον ιατρικό κόσμο

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του 
ΙΣΑ, για την παρουσίαση ειδικής έκδοσης αφιερωμένης στη 
ζωή και το έργο του Σκεύου Ζερβού, στο Πολεμικό μουσείο 
της Αθήνας, τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Ο τουρισμός υγείας της Ελλάδας και οι ευοίωνες προοπτικές 
του είναι το θέμα ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο λος 
Άντζελες των ηΠΑ, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ

Σύσκεψη του ΔΣ του ΙΣΑ με τη διοίκηση του ΟΚΑνΑ και του 
ΚΕΘΕΑ για τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης και την ανε-
ξέλεγκτη διακίνηση ναρκωτικών στους δρόμους της Αθήνας

Γ. Πατούλης: Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια προ-
κειμένου να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική 
αδυναμία

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει ως επικίνδυνη για τη Δημόσια υγεία την 
γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, για την άσκηση της Ομοιοπαθητι-
κής Ιατρικής

Ο ΙΣΑ προσέφυγε στο Σ.τ.Ε. κατά της υπουργικής απόφασης  
που προβλέπει το σύστημα των υποχρεωτικών  παραπο-
μπών, στις  δημόσιες δομές και στους συμβεβλημένους με 
τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Ο ΙΣΑ συστήνει στα μέλη του να μην αποδέχονται καταχρη-
στικούς όρους  εις βάρος τους από τις εταιρίες που συνερ-
γάζονται για την εφαρμογή του  Ευρωπαϊκού  Κανονισμού  
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΣΚληΣη ΣΕ ΕτηΣΙΑ τΑΚτΙΚη & ΕΚλΟΓΟΑΠΟλΟΓΙΣτΙΚη 
ΓΕνΙΚη ΣΥνΕλΕΥΣη τΩν μΕλΩν τΟΥ ΙΑτΡΙΚΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ 
ΑΘηνΩν

Συνάντηση του Ι.Σ.Α. με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δ. 
τσακίρη για τα ληξιπρόθεσμα και την μείωση κατά 50% για 
ασφαλισμένους με πάνω από 40 έτη

μέτωπο ενάντια στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας, αποφασίστηκε στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη 
του ΙΣΑ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή 
πολλών μελών του στα γραφεία του

Στις σημαντικές προοπτικές της χώρας μας, στον τομέα του 
τουρισμού υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ  

Ενηµέρωση από τον Ε.Φ.Κ.Α. επί των ενεργειών και παροχή 
στοιχείων σχετικών με ληξιπρόΘεσµες οφειλές του Ε.Φ.Κ.Α. 
προς Ιατρούς / παρόχους υπηρεσιών Υγείας

Ενηµέρωση του Συλλόγου σχετικά µε απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά προς αποπληρωμή των ληξιπρόΘεσµων οφειλών 
της Δ΄ Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης - Παροχών (τΣΕΥΠ) 
του Ε.Φ.Κ.Α. προς Ιατρούς / παρόχους υπηρεσιών Υγείας
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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

Aγαπητοί  συνάδελφοι

ο ι Έλληνες  γιατροί 
εξακολουθούν μέσα 
στις ιδιαίτερα δύσκολες 

συνθήκες που  διανύουμε  
και παρά την εχθρική στάση 
της πολιτείας να υπηρετούν 
με συνέπεια, τις αξίες της 
ιατρικής επιστήμης, όπως τις 
εμπνεύστηκε ο πατέρας της 
ιατρικής Ιπποκράτης.
τα υψηλά αυτά ιδεώδη  που 
είναι μέσα στο DNA του λαού 
μας, οι έλληνες επιστήμονες 
τα υπηρετούν με συνέπεια, 

σε όποια χώρα του κόσμου 
και αν έχουν βρεθεί . Για το 
λόγο αυτό  διαπρέπουν  στο 
παγκόσμιο επιστημονικό 
στερέωμα αποτελώντας  το 
καλύτερο πρεσβευτή της 
χώρα μας  στο εξωτερικό.
Δυστυχώς όμως το αξιόλογο 
αυτό δυναμικό που αποτελεί 
ένα δυνατό χαρτί της πατρίδας 
μας ,η ελληνική πολιτεία δεν το 
αξιοποιεί .Αντίθετα  μάλιστα 
αντιμετωπίζει τον ιατρικό 
κόσμο ,με εχθρότητα  και 
απαξίωση .Παρά το γεγονός 

ότι ο έλληνας  γιατρός στηρίζει 
με αυταπάρνηση, απλήρωτος 
ή κακοπληρωμένος το υπό 
κατάρρευση σύστημα υγείας .
μάλιστα  το Υπουργείο Υγείας 
προσπάθησε να  εκμεταλλευτεί  
την ανεργία και την οικονομική 
κρίση που μαστίζει τον κλάδο 
και να εξαναγκάσει τον ιατρικό 
κόσμο να συνεργαστεί με  
απαξιωτικές αμοιβές στο 
Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας. 
Όπως ήταν αναμενόμενο ο 
ιατρικός κόσμος  γύρισε την πλάτη 
στις απαράδεκτες αυτές συνθήκες 

εργασίας που καταδεικνύουν 
την έλλειψη σεβασμού τόσο 
απέναντι στον  επιστήμονα όσο 
και απέναντι στον πολίτη.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
βρίσκεται στις επάλξεις να 
αποτρέψει τις δυσμενείς αυτές 
εξελίξεις και να διεκδικήσει  τα 
δίκαια αιτήματα των μελών του.
Σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη  
συνθήκη, ο ιατρικός κόσμος 
πρέπει να διατηρήσει την 
αισιοδοξία και τη μαχητικότητά 
του και ενωμένος να δώσει 
μάχη για ένα καλύτερο αύριο.

ο ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στις επάλξεις 
για ένα καλύτερο αύριο
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Με τη συμμετοχή  διακεκριμένων ομιλητών, από όλο 
τον κόσμο, άνοιξε τις εργασίες του, το 2ο Διεθνές 
Συνέδριο,  για τον Τουρισμό υγείας, της ελλάδας που 
διοργανώνεται, υπό την αιγίδα του ιΣΑ, στην Κω

Αθήνα, 23/6/2018

Τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονε-
κτήματα της Ελλάδας που μπορεί 
να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, 

στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού 
υγείας και ευεξίας, παρουσιάστηκαν στο 
πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, για 
τον τουρισμό Υγείας, στην Ελλάδα που 
πραγματοποιείται με τη συμμετοχή  δι-
ακεκριμένων ομιλητών  και εμπειρογνω-
μόνων διεθνούς κύρους, στην Κω (23-24 
Ιουνίου 2018).
το συνέδριο που έχει θέμα «τουρισμός 
Υγείας και Ανάπτυξη», διοργανώνεται 
από την ΚΕΔΕ, το Δήμο Κω και το Διε-
θνές Κέντρου τουρισμού Υγείας, υπό την 
αιγίδα του  Υπουργείου τουρισμού, του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών και του Παγκό-
σμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών. 
Συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες 
από όλο τον κόσμο, εμπειρογνώμονες, 
κυβερνητικοί παράγοντες της Ελλάδας 

και άλλων χωρών, εκπρόσωποι της αυ-
τοδιοίκησης και του επιχειρηματικού και 
τουριστικού κλάδου της χώρας μας κ.α. 

Αναπαράσταση του Όρκου του ιππο-
κράτη
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματο-
ποιηθεί η ειδική τελετή αναπαράστασης 
του Όρκου του Ιπποκράτη, στο Ασκληπι-
είο, στην οποία θα συμμετάσχουν γιατροί 
από όλο τον κόσμο που έχουν προσκλη-
θεί να παρακολουθήσουν το συνέδριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσι-
άστηκαν  ο τουρισμός Υγείας, αποτελεί  
μια εξαιρετικά κερδοφόρα βιομηχανία, 
με 30 εκατομμύρια  χρήστες των υπηρε-
σιών υγείας και ετήσιο τζίρο άνω των 100 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. μάλιστα η 
νέα Ευρωπαϊκή οδηγία που  διευκολύνει 
τη διακίνηση διασυνοριακών ασθενών 
προβλέποντας την ασφαλιστική τους κά-
λυψη, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για 
τη χώρα μας που πρέπει να αξιοποιήσει. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα σή-
μερα κατέχει μόλις το 3% του ιατρικού 
τουρισμού παγκοσμίως,- όταν η τουρκία, 
η Πολωνία και η τσεχία κατέχουν το 13% 
και το Βέλγιο το 8%-, παρά το γεγονός ότι 
υπερτερεί σε πολλές παραμέτρους.
τις  εργασίες του συνεδρίου, άνοιξε ο 
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΙΣΑ, ΚΕΔΕ, 
ΕλΙτΟΥΡ,i.η.T.C., ο οποίος παρουσίασε 
την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη 
του τουρισμού υγείας της Ελλάδας.
Ειδικότερα, στην ομιλία του ο κ. Πατού-
λης υπογράμμισε πως στην Ελλάδα της 
ύφεσης ο τουρισμός  υγείας είναι μία 
χρυσή ευκαιρία διεύρυνσης των αναπτυ-
ξιακών προοπτικών της, προσελκύοντας 
επενδύσεις με στόχο τη δημιουργική 
επανεκκίνηση της χώρας αλλά και την 
ενδυνάμωση των τοπικών οικονομιών.  
«Οφείλουμε όλοι να συστρατευθούμε 
για να υλοποιήσουμε μαζί ένα όραμα. να 
γίνει η Ελλάδα ως αρχαία μέκκα της Ια-
τρικής, η  σύγχρονη νησίδα ταξιδιωτικής 

Υγείας, να ανοίξει και πάλι το παράθυ-
ρο Ιατρικής  Γνώσης στον κόσμο και να 
ενταχθεί στον Παγκόσμιο Χάρτη τουρι-
σμού Υγείας» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Επικαλούμενος το ισχυρό brand name 
του πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη, 
επισήμανε ότι αποτελεί ιστορική ευθύνη 
του επιστημονικού προσωπικού της χώ-
ρας σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση 
και εκπροσώπους του επιχειρείν να ερ-
γαστούν με στόχο να κεφαλαιοποιηθεί 
η ιστορική μας κληρονομιά αλλά και η 
σημαντική επιστημονική παρακαταθήκη 
των προγόνων μας.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, τόνισε την ανάγκη 
διαμόρφωσης ενός  εθνικού σχεδίου 
δράσης για τη συστηματική προώθηση 
της Ελλάδας στο εξωτερικό ως προο-
ρισμού για ιατρικό τουρισμό, κάτι που 
ήδη έχουν θέσει σε ισχύ ο  Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών (ΙΣΑ) και η Κεντρική Ένω-
ση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) .το σχέδιο 
περιλαμβάνει διοργάνωση διημερίδων 

Horokos
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και συνεδρίων σε μεγάλες πόλεις με πα-
ρουσία της Ομογένειας, που στόχο έχουν 
την ενημέρωση αναφορικά με τις προο-
πτικές του τουρισμού υγείας και επαφές 
με σημαντικούς παράγοντες του επιχει-
ρηματικού και πολιτικού κόσμου με σκο-
πό την προσέλκυση επενδυτών. Ωστόσο 
επισήμανε ότι η κυβέρνηση οφείλει να 
στηρίξει την ανάπτυξη του τομέα του 
τουρισμού Υγείας καθώς αγκυλώσεις 
όπως οι καθυστερήσεις στην αναγνώρι-
ση-πιστοποίηση των ιαματικών πηγών, 
η ανεπάρκεια νομοθεσίας και η έλλειψη 
εξειδικευμένης στρατηγικής μάρκετινγκ 
και προβολής άφησαν, όπως ανέφε-
ρε,  σημαντικές ευκαιρίες να χαθούν τα 
χρόνια που πέρασαν. «Ας είναι λοιπόν το 
νησί του Ιπποκράτη που μας φιλοξενεί 
σήμερα, η αφετηρία για τη μεγιστοποί-
ηση των συνεργασιών και το εφαλτήριο 
για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες» τόνισε 
Χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. Σεβασμιό-
τατος μητροπολίτης Κώου και νισύρου, 

κκ ναθαναήλ, ο Γιώργος τζιάλλας, Γενικός 
Γραμματέας τουριστικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης, ο  Δημήτρης Κρεμαστινός, 
Αντιπρόεδρος Βουλής, Βουλευτής Δωδε-
κανήσου Δημοκρατικής Συμπαράταξης, 
ο Γιώργος Κυρίτσης, Δήμαρχος Κω, ο Φώ-
της Χατζηδιάκος, Πρόεδρος ΠΕΔ νοτίου 
Αιγαίου και Δήμαρχος Ρόδου,  ο Γ. Χατζη-
μάρκος Περιφερειάρχης ν. Αιγαίου, ο Αρι-
στοτέλης Παυλίδης, Πρόεδρος Ιπποκρά-
τειου Ιδρύματος, ο Δημήτρης Γάκης βου-
λευτής Δωδεκανήσου ΣΥΡΙΖΑ, ο Εμμα-
νουήλ Κόνσολας, τομεάρχης τουρισμού 
νΔ, η Κωνσταντίνα Σβύνου, Πρόεδρος Ιν-
στιτούτου τουριστικών Ερευνών και Προ-
βλέψεων -Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, η μαρία Φρατζάκη, Πρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου Κω ηλίας τσέρκης, 
Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, 
ο νίκος Διακογεωργίου, Πρόεδρος Οδο-
ντιατρικού Συλλόγου Δωδεκάνησο JörgB. 
engel, Επικεφαλής του τμήματος μαιευ-
τικής και Γυναικολογίας, Nordwest Clinic, 

Γερμανία. Ο SorinaPintea, Υπουργός Υγεί-
ας, Ρουμανία.
Στη συνέχεια ενδιαφέρουσες ομιλίες 
πραγματοποίησαν οι κ.κ.Πέτρος μα-
μαλάκης, Γενικός Γραμματέας ΕλΙτΟΥΡ, 
Γενικός Γραμματέας iHTC, ο Αντώνης Κα-
μπουράκης, Πρόεδρος της Ένωσης Ξε-
νοδόχων Ρόδου, Αγγελική Κατσάπη, Διε-
θνής Επιθεωρήτρια Πιστοποιήσεων Υπη-
ρεσιών Υγείας -Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Swiss Approval Technische Bewertung, 
Γρηγόρης Σαμπάνης, Οικονομολόγος, 
μέλος ΔΣ ΕΟΠΥΥ, ο Γιώργος Κακουλί-
δης, Board Advisor open Health Alliance, 
ο Κωνσταντίνος Πάντος, iVFSpecialist, 
Αντιπρόεδρος iHTC, Αντιπρόεδρος GGDi, 
ο Ιωάννης Χλωρογιάννης MD, PhD Καρ-
διοχειρουργός, ο Θοδωρής Χατζής Αι-
ματολόγος, ο νικόλαος Σ. Κουβελάς, Επί-
κουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Πρόεδρος Athens Dental Tourism 
Cluster, Χριστόφορος τζερμιάς, MD, 
FASLMS, Δερματολόγος, Επιστημονικός 

Διευθυντής του Ιατρικού Οργανισμού 
«iQ Dermatology & Cosmetic Surgery» ο 
Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής 
Δερματολογίας - νομικός, Πρόεδρος Ελ-
ληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, 
ο Ιωάννης Δατσέρης, MD, PhD, FeBo, 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός Δι-
ευθυντής ΟμμΑ ο Αλέξανδρος Πρίνος, 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομί-
λου Medi Πρίνου, ο Ιωάννης λύρας, Δι-
ευθυντής τμήματος Πλαστικής Χειρουρ-
γικής νοσοκομείου «Ερρίκος ντυνάν», 
η Κατερίνα Δούμα – μιχελάκη, Ειδική 
Ορθοδοντικός παιδιών & ενηλίκων  Παν/
μίου Louisville, USA, Διδάκτωρ Παν/μίου 
Αθηνών, f Ass Clin Professor eUC, UAe, 
γεν γραμ ΕΕΟν, η Αλεξάνδρα μαστρο-
γιαννάκη - μαρίνη, Ιατρός μικροβιολό-
γος - Βιοπαθολόγος, Υπεύθυνη Εργαστη-
ρίου Βιοπαθολογίας “ANALYSiS”, Κυπα-
ρισσία μεσσηνίας, ο Γεώργιος Κοπάδης, 
Ιατρός – Αγγειοχειρούργος, Διευθυντής 
Γενικού Κρατικού Αθηνών. 

Γ. Πατούλης: «ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να γίνει 
η ελλάδα, ως αρχαία Μέκκα της ιατρικής, η  σύγχρονη 
νησίδα ταξιδιωτικής υγείας και να ανοίξει και πάλι το 
παράθυρο ιατρικής  γνώσης στον κόσμο»
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Αθήνα, 23/6/2018

Σε μια τελετή με ιδιαίτερο συμβολι-
σμό, στο αρχαιολογικό χώρο του 
Ασκληπιείου Κω, 34 γιατροί από 

όλο τον κόσμο, πήραν μέρος στην συγκι-
νητική αναπαράσταση του Όρκου του 
Ιπποκράτη και απήγγειλαν τα λόγια που 
αποτελούν τις αθάνατες υποθήκες του 
πατέρα της ιατρικής στην ανθρωπότητα. 
η τελετή έλαβε χώρα, στο πλαίσιο του 
2ου Διεθνούς Συνεδρίου, για τον τουρι-
σμό Υγείας, στην Ελλάδα, το οποίο διορ-
γανώνεται από την ΚΕΔΕ, το Δήμο Κω και 
το Διεθνές Κέντρου τουρισμού Υγείας, 
υπό την αιγίδα του  ΙΣΑ.
με δέος και συγκίνηση Έλληνες γιατροί 
και επιστήμονες από χώρες του εξωτερι-
κού (Βραζιλία,Ρουμανία,Γερμανία,Ισραήλ 
κα.) ,αναβίωσαν την Ιπποκράτειο παρά-
δοση και απήγγειλαν το  αριστούργημα 
ηθικού μεγαλείου που παραμένει μέσα 
στους αιώνες, η  πεμπτουσία της ιατρικής 
ηθικής και δεοντολογίας.
Πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων της Ελλά-
δας και του εξωτερικού και δεκάδες για-
τροί που συμμετείχαν στο συνέδριο έδω-
σαν όλοι μαζί τον όρκο του πατέρα της 
ιατρικής και αναβίωσαν την Ιπποκράτειο 
παράδοση στη γενέτειρά του.
Ο Γ.Πατούλης ,πρόεδρος ΙΣΑ, ΚΕΔΕ, ΕλΙ-
τΟΥΡ,i.η.T.C. και του Παγκόσμιου Ινστι-
τούτου  Ελλήνων Ιατρών, τίμησε τους 
συμμετέχοντες και τους παρέδωσε τον 
πάπυρο με τον όρκο του Ιπποκράτη.
 «Στην κρίσιμη για την πατρίδα μας και 
την κοινωνία συγκυρία που διανύουμε ο 
ιατρικός κόσμος καλείται να ορθώσει το 
ανάστημά του και να συνεχίσει να υπηρε-
τεί με υπερηφάνεια τις αξίες της ιατρικής 
επιστήμης προς όφελος του ασθενή και 
της δημόσιας υγείας. Σε αυτόν τον ιερό 
χώρο που ξεκίνησε η ιατρική συγκεντρω-
θήκαμε γιατροί από όλο τον κόσμο για 
να τιμήσουμε τον μεγάλο δάσκαλο και 
να θυμηθούμε την ηθική της επιστήμης 
μας κατά τον Ιπποκράτη που δεν πρέπει 
ποτέ να λησμονούμε. Ο καθένας από εμάς 
μπορεί να γίνει πρεσβευτής και να διαδώ-
σει τις αρχές και την ηθική του Ιπποκράτη 
στους απανταχού της γης επιστήμονες»
Ειδικότερα τον πάπυρο παρέλαβαν οι 
κάτωθι:
-  Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΙΣΑ, 
Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Πρόεδρος iHTC, Πρόε-
δρος ΕλΙτΟΥΡ, Πρόεδρος GGDi, Δήμαρ-
χος Αμαρουσίου
-  Μαρία Φρατζάκη, Πρόεδρος Ιατρικού 
Συλλόγου Κω

Σε μια συγκινητική τελετή στο Ασκληπιείο Κω, 34 γιατροί 
από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στο  2ο Διεθνές 
Συνέδριο για τον Τουρισμό υγείας, πήραν μέρος στην 
αναπαράσταση του Όρκου του ιπποκράτη  
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-  Δημήτρης Κρεμαστινός, Καθηγητής 
Καρδιολογίας 
-  Ηλίας Τσέρκης, Εκπρόσωπος Ιατρι-
κού Συλλόγου Ρόδου
-  νίκος Διακογεωργίου, Πρόεδρος 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου
-  JörgB. Engel, Επικεφαλής του τμή-
ματος μαιευτικής και Γυναικολογίας, 
Nordwest Clinic, Γερμανία
-  Κωνσταντίνος Πάντος, iVF Specialist, 
Αντιπρόεδρος iHTC, Αντιπρόεδρος GGDi
-  Άννα Μαστοράκου
-  ιωάννης Χλωρογιάννης, MD, PhD, 
Καρδιοχειρουργός
-  Θοδωρής Χατζής, Αιματολόγος
-  νικόλαος Σ. Κουβελάς, Επίκουρος 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρό-
εδρος Athens Dental Tourism Cluster, 
Ιδρυτής & Πρόεδρος eURoDeNTiCA
-  Χριστόφορος Τζερμιάς, MD, FASLMS, 
Δερματολόγος, Επιστημονικός Διευ-
θυντής του Ιατρικού Οργανισμού «iQ 

Dermatology & Cosmetic Surgery», μέ-
λος ΔΣ ΕλΙτΟΥΡ
-  Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθη-
γητής Δερματολογίας - νομικός, Πρόε-
δρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ια-
τρικής, τομεάρχης Ιαματικού τουρισμού 
ΕλΙτΟΥΡ, μέλος ΔΣ ΙHTC
-  ιωάννης Δατσέρης, MD, PhD, FeBo, 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός Δι-
ευθυντής ΟμμΑ
-  ιωάννης Λύρας, Διευθυντής τμήμα-
τος Πλαστικής Χειρουργικής νοσοκομεί-
ου «Ερρίκος ντυνάν»
-  Κατερίνα Δούμα – Μιχελάκη, Ειδική Ορ-
θοδοντικός παιδιών & ενηλίκων  Παν/μίου 
Louis ville, USA, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, 
f AssClin Professor eUC, UAe, γεν γραμ ΕΕΟν
-  Αλεξάνδρα Μαστρογιαννάκη - Μα-
ρίνη, Ιατρός μικροβιολόγος - Βιοπαθο-
λόγος, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Βιοπαθο-
λογίας “ANALYSiS” (μικροβιολογικού-Βι-
οχημικού-Ανοσοαιματολογικού -Ορμο-

νολογικού), Κυπαρισσία μεσσηνίας
-  Γεώργιος Κοπάδης, Ιατρός – Αγγειο-
χειρούργος, Διευθυντής Γενικού Κρατι-
κού Αθηνών
-  Jose Luiz Gomes do Amaral, Πρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου SaoPaulo, Βραζιλία
-  Χάρης Βαβουρανάκης, Πρόεδρος Ια-
τρικού Συλλόγου ηρακλείου Κρήτης
-  Madalina Constantin, MDμαιευτικής 
Γυναικολογίας, Γερμανία 
-  Ζωή Βλαμάκη, Γενική Χειρουργός & 
Χειρουργός Στήθους, ηνωμένο Βασίλειο
-  Nicolae Banicioiu, Πρώην Υπουργός 
Υγείας, Ρουμανία, Αντιπρόεδρος iHTC
-  Λυδία ιωαννίδου – Μουζάκα, MD, PhD, 
ε. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ,   Γυναικολόγος-Χει-
ρουργός-μαστολόγος, Πρόεδρος Ελληνι-
κής Εταιρείας μαστολογίας, Εκπρόσωπος 
Ελλάδας στην eCiBC, Mέλος JRC-GDG
-  ελευθερία Κρικέλη, Διευθύντρια Α’ 
Παθολογικής Κλινικής Γενικού νοσοκο-
μείου μητέρα

-  Ronit Kochman Haimov, Pr. 
obstetrics & Gynecology Hadassah 
Hebrew Jerusalem
-  Αντώνιος Πολυδώρου, τ. Συντονιστής 
Διευθυντής Αιμοδυναμικού Επεμβατικού 
Καρδιολογικού τμήματος Γενικού νοσο-
κομείου νίκαιας, Πειραιάς
-  Radu Vladareanu, Καθηγητής, μαιευ-
τήρας - Γυναικολόγος, Ρουμανία
-  ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής, 
Πρόεδρος ΕΕΑΙ
-  Ανδρέας Βυθούλκας iVF specialist 
Ρουμανίας
-  Αγνή Πάντου, Ιατρός 
-  Τσιπουρακής Στέφανος, Ιατρός γα-
στρεντερολόγος 
-  Christian Grasshoff, Ιατρός αναισθη-
σιολόγος  
-  Πέτρος Αγαθαγγέλου, Πρόεδρος Πα-
γκύπριου Ιατρικού Συλλόγου  
-  Γεράσιμος Αποστολάτος, Γυναικολό-
γος μαιευτήρας   

Αθήνα, 25/6/2018

Με σημαντικές τοποθετήσεις δι-
ακεκριμένων επιστημόνων από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, 

αλλά και εκπροσώπων της τοπικής Αυτο-
διοίκησης, έκλεισαν οι εργασίες του Συ-
νεδρίου με θέμα «τουρισμός Υγείας και 
Ανάπτυξη», που διοργανώθηκε στην Κω, 
από την ΚΕΔΕ, το Δήμο Κω και το Διεθνές 
Κέντρο τουρισμού Υγείας, υπό την αιγί-
δα του ΠΙΣ , του ΙΣΑ , και του Παγκόσμιου  
Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών.
Συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυβερνητι-
κοί παράγοντες της Ελλάδας και άλλων 
χωρών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης 
και του επιχειρηματικού και τουριστικού 
κλάδου της χώρας μας.
Κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του 
Συνεδρίου. οι παρεμβάσεις εστιάστηκαν 
στην ανάγκη δρομολόγησης συνεργειών 
σε διεθνές επίπεδο ,για την ενίσχυση του 
τουρισμού υγείας, αλλά και στις ευκαιρί-
ες ανάπτυξης που προδιαγράφονται σε 
τοπικό επίπεδο. 
Παράλληλα έγιναν αναφορές για το ρόλο 
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, στην ανά-
πτυξη του τουρισμού Υγείας αλλά και για 
τη σημασία της εκπαίδευσης γιατρών, στην 
Ελλάδα και της συνεργασίας Ελληνικών Πα-
νεπιστημίων, με αντίστοιχα του εξωτερικού.
Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης τόνισε την 
ανάγκη να υπάρξει ένα εθνικό όραμα 
και να υποστηριχθεί έμπρακτα από την 
πολιτεία και όλους  τους εμπλεκόμενους 

φορείς, με τη συμμετοχή και όλων των 
υγιών δυνάμεων του επιχειρείν.
«Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που 
διαθέτει η χώρα μας κινηθήκαμε δρα-
στήρια ενώνοντας δυνάμεις ως τοπική 
Αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί φορείς, 
ιατρικό προσωπικό και επιχειρήσεις πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας και συμπήξαμε 
ένα ενιαίο μέτωπο διεκδικώντας το μερί-
διο που μας αναλογεί από τον τουρισμό 
Υγείας» υπογράμμισε.
Συνοψίζοντας  τις προτεραιότητες προ-
κειμένου να γίνει η Ελλάδα στρατηγικός 
παίχτης στον τομέα αυτό, έδωσε έμφαση 
στη συγκεκριμένη εστίαση σε προϊόντα 
και αγορές, στη καθιέρωση σύγχρονων 
πρακτικών στη διασφάλιση ποιότητας, την 
αδειοδότηση, και το πλαίσιο ελέγχων, στην 
εξειδίκευση του προσφερόμενου προϊό-
ντος αλλά και στην ανάδειξη των διεθνών 
δικτύων για την προσέλκυση ασθενών.
Ο κ. Πατούλης επικαλούμενος το εξειδι-
κευμένο ιατρικό προσωπικό, τις υπερ-
σύγχρονες εγκαταστάσεις και το χαμηλό 
κόστος υπηρεσιών στην Ελλάδα εξέφρα-
σε τη βαθιά πίστη του για τις απεριόρι-
στες, όπως ανέφερε, δυνατότητες ανά-
πτυξης του τουρισμού Υγείας, με έμφα-
ση στα οικονομικά οφέλη για τη χώρα.
«Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, ο τζί-
ρος της παγκόσμιας αγοράς μόνο του ια-
τρικού τουρισμού εκτιμάται άνω των 20 
δισ. δολαρίων, παρουσιάζοντας ρυθμό 
αύξησης 15% -25%, με περίπου 14 εκατ. 
διασυνοριακούς ασθενείς σε όλο τον κό-

σμο να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 3.800 
-6.000 δολάρια ανά ιατρική επίσκεψη, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
που σχετίζονται με ιατρικές υπηρεσίες, 
διασυνοριακές και τοπικές μετακινήσεις, 
ενδονοσοκομειακή παραμονή και κατα-
λύματα» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβα-
ση του ζευγαριού Mehrez  από τις ηΠΑ, 
οι οποίοι περιέγραψαν την εμπειρία τους 
κατά την εξωσωματική επέμβαση  που 
έχουν υποβληθεί από Έλληνες επιστή-
μονες. Οι αναφορές τους τόσο για τους 
Έλληνες επιστήμονες, όσο και για την 
εμπειρία τους ως επισκέπτες της χώρας 
μας ήταν ιδιαίτερα θερμές.
Ο Δήμαρχος της Κω που φιλοξένησε το 
Συνέδριο Γ. Κυρίτσης τόνισε την ανάγκη 
αναζήτησης νέων τρόπων ανάπτυξης και 
διαχείρισης των πλεονεκτημάτων του 
νησιού, με έμφαση στον τουρισμό υγεί-
ας. Παράλληλα ζήτησε από την κυβέρνη-
ση να συμβάλλει με νομοθετικές παρεμ-
βάσεις στην τοπική ανάπτυξη. 
Ειδικότερα στη δεύτερη του Συνεδρίου 
τοποθετήθηκαν οι εξής:
•Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, 
Πρόεδρος iHTC, Πρόεδρος GGDi
•Jose Luiz Gomes do Amaral, Πρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου Sao Paulo, Βραζιλία
•Ζωή Βλαμάκη, Γενική Χειρουργός & 
Χειρουργός Στήθους, ηνωμένο Βασίλειο
•Λυδία Ιωαννίδου – Μουζάκα, MD, 
PhD, ε. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ,   Γυναικολό-
γος-Χειρουργός-μαστολόγος, Πρόεδρος 

Ελληνικής Εταιρείας μαστολογίας, Εκ-
πρόσωπος Ελλάδας στην eCiBC, Mέλος 
JRC-GDG
•John Xing, Secretary General of Belt 
and Road Project Development and 
Transnational Cooperation Roundtable 
organizing Committee, Κίνα
•Alan Mehrez, President / Founder of 
Crossflix.com, Αμερική
•Γιώργος Κυρίτσης, Δήμαρχος Κω
•Γεράσιμος Δαμουλάκης, μέλος ΔΣ 
ΚΕΔΕ, Δήμαρχος μήλου
•Βασίλης Ζαννής, Καθηγητής  Ιατρικής 
και Βιοχημείας  Ιατρικής Σχολής Πανε-
πιστήμιου Βοστώνης & Ομότιμος Καθη-
γητής  Βιοχημείας  Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης
•Ελευθερία Κρικέλη, Διευθύντρια Α’ Πα-
θολογικής Κλινικής Γενικού νοσοκομεί-
ου μητέρα
•Ronit Kochman Haimov, obstetrics 
& Gynecology Hadassah Hebrew 
Jerusalem
•Γιάννης Χρυσουλάκης, Ομότιμος Κα-
θηγητής, τ. Αντιπρόεδρος Παγκοσμίου 
Οργανισμού Δημόσιας Διοίκησης, τ. 
Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, τ. Πρύτανης 
ΑΣΠΑΙτΕ, Συνεργάτης World Bank, eiB
•Αντώνιος Πολυδώρου, τ. Συντονιστής 
Διευθυντής Αιμοδυναμικού Επεμβατικού 
Καρδιολογικού τμήματος Γενικού νοσο-
κομείου νίκαιας, Πειραιάς
•Ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής, 
Πρόεδρος ΕΕΑΙ

Με σημαντικές τοποθετήσεις διακεκριμένων επιστημόνων 
από την ελλάδα και το εξωτερικό, έκλεισαν οι εργασίες του 
Συνεδρίου με θέμα «Τουρισμός υγείας και Ανάπτυξη», που 
διοργανώθηκε στην Κω, υπό την αιγίδα του ιΣΑ
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Τον καθοριστικό ρόλο των νοση-
λευτών στην ποιότητα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών στα νοσο-

κομεία, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης στο πλαίσιο του χαιρετισμού 
του στο 4ο PNAe Συνέδριο στην Παιδια-
τρική νοσηλευτική που πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα (1-2 Ιουνίου 2018).
Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στο υψηλό 

επίπεδο της νοσηλευτικής κοινότητας 
στη χώρα μας και τόνισε την ανάγκη 
άμεσης νοσηλευτικής στελέχωσης των 
δημοσίων νοσοκομείων. «Οι νοσηλευτές 
βρίσκονται κοντά στον ασθενή περισσό-
τερο από κάθε άλλο επαγγελματία υγεί-
ας, η αγαστή συνεργασία του ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού είναι κα-
θοριστικός παράγοντας για την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εύ-

ρυθμη λειτουργία του συστήματος.
το ευτύχημα είναι ότι το Πανεπιστημιακό 
τμήμα νοσηλευτικής στη χώρα μας δια-
κρίνεται για το υψηλό επίπεδο σπουδών.
Ωστόσο οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό 
προσωπικό είναι μια από τις μεγάλες 
πληγές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
η αναλογία στη νοσηλευτική στελέχω-
ση των νοσοκομείων είναι πολύ κάτω 
από τα διεθνή στάνταρ και δυστυχώς 

βρίσκεται κάτω από τα όρια ασφαλεί-
ας. Ειδικά στα παιδιατρικά νοσοκομεία 
είναι απαράδεκτο να μη διασφαλίζε-
ται η ασφάλεια των μικρών ασθενών..
Ζητούμε από το υπουργείο Υγείας να 
στελεχώσει άμεσα τα νοσοκομεία με 
νοσηλευτικό προσωπικό σύμφωνα με 
τα δεδομένα των προηγμένων συστη-
μάτων υγείας.», επεσήμανε ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ.

ο πρόεδρος του ιΣΑ Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο 
της νοσηλευτικής κοινότητας στη χώρα μας και τόνισε την ανάγκη 
για  άμεση στελέχωση των δημοσίων νοσοκομείων με νοσηλευτές
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ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκ-
φράζει τη δυσαρέσκειά του για 
την αιφνιδιαστική και παραπλα-

νητική απόφαση του υπουργείου Υγείας 
να παραπέμπει τους ασθενείς σε ανύ-
παρκτους οικογενειακούς γιατρούς!
Αιφνιδιαστικά χωρίς να έχει προηγηθεί κα-
μία ενημέρωση αναρτήθηκε κείμενο στα 
έντυπα συνταγών φαρμάκων και εξετά-
σεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης με το οποίο προτρέπονται οι 
ασθενείς να εγγραφούν σε οικογενειακό 

ιατρό αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για να εξυπηρετηθούν.
Ωστόσο ο ιατρικός κόσμος γύρισε την 
πλάτη στις προκηρύξεις του ΥΥΚΑ και 
του ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα σήμερα να 
υπάρχουν ελάχιστοι οικογενειακοί για-
τροί οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν ακόμα 
υπογράψει τη σύμβασή τους. η δε από-
φαση του υπουργείου Υγείας να «βαφτί-
σει» οικογενειακούς γιατρούς τους για-
τρούς που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας, 
αγροτικά ιατρεία κλπ αποτελεί μία ακόμα 
κίνηση αυθαιρεσίας και προχειρότητας.

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας έχει καταρρεύσει πριν ακόμα ξε-
κινήσει καθώς ο ιατρικός κόσμος γύρι-
σε την πλάτη στις απαξιωτικές αμοιβές 
και συνθήκες εργασίας. το υπουργείο 

Υγείας πάνω στο πανικό του έφτασε στο 
σημείο να παραπέμπει τους ασθενείς σε 
γιατρούς-φαντάσματα! Πρόκειται για μία 
ακόμα αψυχολόγητη κίνηση ερασιτεχνι-
σμού που αναδεικνύει την επικίνδυνη 
προχειρότητα με την οποία αντιμετωπί-
ζεται η δημόσια υγεία».

Γ. Πατούλης: «Το υπουργείο υγείας 
παραπέμπει τους ασθενείς σε γιατρούς-
φαντάσματα!»

ο ιΣΑ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το παραπλανητικό κείμενο 
στα έντυπα συνταγών με το οποίο επιβάλλεται η εγγραφή των 
ασθενών σε ανύπαρκτους οικογενειακούς γιατρούς
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Tην ανάγκη να υπάρξει εθνικός 
στρατηγικός σχεδιασμός προκει-
μένου να αποτελέσει ο τουρισμός 

Υγείας κεντρικός πυλώνας της Ελληνικής 
οικονομίας τόνισε ο Γ. Πατούλης πρό-
εδρος ΙΣΑ και ΕλΙτΟΥΡ, στο 6ο Forum 
Υγείας που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 2 Ιουνίου στην Πάτρα.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ επεσήμανε ότι ο 
τουρισμός υγείας, αποτελεί μια μορφή 
τουρισμού  ταχύτατα αναπτυσσόμενου 
σε όλο τον κόσμο. Για το λόγο αυτό απαι-
τείται να διαμορφωθεί ένα εθνικό στρα-
τηγικό σχέδιο για την ανάπτυξή του και 
στην Ελλάδα».
«η χώρα μας, χάρη στο βιοκλίμα της και 
στο άριστο επιστημονικό δυναμικό της  
που πλαισιώνει τις σύγχρονες  υποδομές 
υγείας, στο συγκριτικά χαμηλό κόστος 
των υπηρεσιών  και στην πληθώρα των 
ιαματικών της πηγών με ποιότητα υδά-
των ανώτερη ακόμα και από τα πιο φη-
μισμένα κέντρα του εξωτερικού, διαθέ-
τει όλα τα εχέγγυα για να καταστεί προ-
ορισμός τουρισμού Υγείας.  το κλίμα, οι 
φυσικές ομορφιές, οι θάλασσες και τα 
βουνά μας, αποτελούν βασικά πλεονε-
κτήματα και το ιδανικό σκηνικό για την 

ουσιαστική ευεξία».
η Ελλάδα στερείται Εθνικής Στρατηγικής
Στη συνέχεια ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε 
στην αδυναμία της Ελλάδας να διαμορ-
φώσει εθνική στρατηγική και σημείωσε 
ότι αυτό έχει ως  αποτέλεσμα η χώρα 
να στερείται νοσοκομειακών  μονάδων 
οι οποίες είναι διεθνώς πιστοποιημένες. 
Παράλληλα, ελάχιστα  είναι τα ελληνικά 
νοσοκομεία που έχουν προχωρήσει σε 
συμφωνίες με κορυφαία διεθνή νοσοκο-
μειακά ιδρύματα, τα οποία θα μπορού-
σαν να βελτιώσουν το διεθνές προφίλ 
της χώρας. 
Αναφερόμενος στις δράσεις που πρέπει 
να δρομολογηθούν για την ανάπτυξη 
του τουρισμού Υγείας στη χώρα μας ο κ. 
Πατούλης επικέντρωσε τις επισημάνσεις 
του σε συγκεκριμένες προτεραιότητες 
που θα επέτρεπαν στον εγχώριο υπό-
κλάδο του ιατρικού τουρισμού να αξιο-
ποιήσει τα περιθώρια ανάπτυξής του.
το 6ο Forum Υγείας είχε τεθεί υπό την 
αιγίδα της ΚΕΔΕ και διοργανώθηκε από  
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την 6η 
Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου 
- Ιονίων νήσων-ηπείρου και  Δυτικής Ελ-
λάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας.
Στο Forum πραγματοποίησαν ομιλίες και 
χαιρετισμούς μεταξύ άλλων, ο Απόστο-

λος Κατσιφάρας Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδος, ο Κώστας Πελετίδης Δήμαρχος 
Πατραίων, ο Δημήτρης Γούμενος Πρόε-
δρος Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου 
Πατρών, ο Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος 
ΙΣΑ, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Πρόεδρος ΕλΙτΟΥΡ,  
η Άννα μαστοράκου Πρόεδρος Ιατρικού 

Συλλόγου Πατρών, ο Γιώργος μουτού-
σης Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Αχαΐας, η Αμαλία Παπαδοπούλου 
Πρόεδρος Περιφερειακού τμήματος 
Αχαΐας και ηλείας του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, η μαρία 
μενενάκου Πρόεδρος του Οδοντιατρι-
κού Συλλόγου Πειραιά, ο Κωνσταντίνος 
μαρινάκος Δρ. Κων/νος μαρινάκος, 
Πρόεδρος τουριστικού Οργανισμού 
Πελοποννήσου, Καθ. τουριστικού μά-
νατζμεντ, μέλος ΣΕΠ Ε.Α. Παν/μίου, ο 
Φώτης Παπαβασιλόπουλος Πρόεδρος 
και Δ/νων Σύμβουλος της ΟλΥμΠΙΟν 
ΘΕΡΑΠΕΥτηΡΙΟ Α.Ε.
Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων πα-
ραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης 
Κ. Καρπέτας, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α. 
Ριζούλης, οι Βουλευτές της νΔ Α. Κα-
τσανιώτης και Ι. Φωτήλας, η Πρώην 
Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Σ. 
Αναγνωστοπούλου, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Γ. Κου-
τρουμάνης, ο Πρόεδρος του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδος Γ. Αγγε-
λόπουλος, ο Π. Παπαθανάσης Πρόεδρος 
ΙΣ Αγρινίου, Α. νταβλούρος  τέως βου-
λευτής νΔ, ο νίκος νικολόπουλος Βου-
λευτής Αχαΐας, καθώς και εκπρόσωποι 
παραγωγικών και κοινωνικών φορέων. 

Tην ανάγκη να υπάρξει εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για να 
αποτελέσει ο Τουρισμός υγείας κεντρικός πυλώνας της ελληνικής 
οικονομίας τόνισε ο πρόεδρος του ιΣΑ  Γ. Πατούλης, στο 6ο Forum 
υγείας που  πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 



Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των ιατρων14 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 5/6/2018

Προσκλητήριο για κοινό βημα-
τισμό επιστημονικών, αυτοδι-
οικητικών και επιχειρηματικών 

φορέων στην προσπάθεια για την οικο-
νομική ανάταξη της χώρας μας με όχημα 
τον τουρισμό Υγείας, απεύθυνε ο Πρό-
εδρος του ΙΣΑ, του international Health 
Tourism Center  και του Συμβουλίου Ελ-
ληνικού Ιατρικού τουρισμού ΕλΙτΟΥΡ, Γ. 
Πατούλης σε ομιλία του στο Πανεπιστή-
μιο  London School of economics στο 
λονδίνο, με τίτλο  «A new era Hellenic 
export : Medical Tourism».
η ομιλία του κ. Πατούλη πραγματοποιή-
θηκε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που 
δέχθηκε από το ethical Finance society.
η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό την αι-
γίδα του LSe Annual Fund στο πλαίσιο 
της φετινής σειράς εκδηλώσεων του LSe 
ethical Finance Society για θέματα που 
απασχολούν την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο 
υποδιευθυντής του Department Health 
Policy Π. Καναβος. τον κ. Πατούλη προ-
λόγισε ο Δημήτρης μπατάκης, εκπρό-
σωπος του London School of economics 
ethical Finance Society. 

Στην εκδήλωση απεύθυνε ομιλία και ο κα-
θηγητής Γενετικής Ιατρικής και Αντιπρό-
εδρος του  international Health Tourism 
Center  Κ. Πάντος ο οποίος εστίασε στα 
επιτεύγματα της χώρας μας στον τομέα 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης με έμ-
φαση στο χαμηλό κόστος της συγκριτικά 
με χώρες όπως η Αμερική και ο Καναδάς. 

«Κλειδί για την επέκταση της τουρι-
στικής περιόδου ο Τουρισμός υγείας»
Υπογραμμίζοντας τη ραγδαία τουριστι-
κή ανάπτυξη διεθνώς, ο κ. Πατούλης 
επικαλέστηκε τα στοιχεία του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού τουρισμού σύμφωνα με 
τα οποία ο τουρισμός στις ανερχόμενες 
οικονομίες θα φτάσει μέχρι το 2030 σε 
ποσοστό 57% της παγκόσμιας αγοράς, 
έναντι 47% το 2010. Εχθρός είναι η επο-
χικότητα, επισήμανε και πρόσθεσε πως η 
ανάπτυξη του τουρισμού Υγείας μπορεί 
να συμβάλλει καθοριστικά στην επέκτα-
ση της τουριστικής περιόδου.
«η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο του-
ριστικό προϊόν που προσφέρεται ως  
«πρώτη ύλη» για αξιοποίηση, ωστόσο 
μαστίζεται από έντονη εποχικότητα» 
ανέφερε και τόνισε πως η λύση θα έρθει 
με «ενιαίο σχεδιασμό, ευελιξία και προ-
γραμματισμό σε συλλογικό επίπεδο». 
«Σε αυτά τα δεδομένα, ο τουρισμός Υγεί-
ας λειτουργεί θετικά στην επέκταση της 

τουριστικής περιόδου και συνεπώς, στην 
ομοιογενή, κατά το δυνατόν, κατανομή 
του τουριστικού πλήθους στο χώρο και 
στο χρόνο και αποτελεί μια εξαιρετικά 
κερδοφόρα βιομηχανία ετήσιου τζίρου 
άνω των 100 δισ. δολαρίων και 30 εκατ. 
χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Αν μάλι-
στα αναλογιστούμε ότι  μέχρι το 2020, το 
ποσοστό του ηλικιακού στρώματος 65+, 
θα ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσοστό 
του 20% επί του συνό-
λου του πληθυσμού 
στην Ευρώπη, είναι 
σαφές ότι εξελίσσεται 
σε δυναμικό υποτομέα 
του τουρισμού» σημεί-
ωσε ο κ. Πατούλης.
Ειδικότερα εστίασε 
στον ιαματικό τουρισμό και τη δυναμική 
που έχει η χώρα μας σε αυτόν τον τομέα 
λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών χα-
ρακτηριστικών της, της πληθώρας των 
ιαματικών πηγών και του βιοκλίματος.
«το 2025 ο ιαματικός τουρισμός θα είναι 
η 2η μεγαλύτερη βιομηχανία στον κό-
σμο μετά την ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη» σημείωσε.

«Η ελλάδα θα μπορούσε να έχει έσοδα 
άνω των 400 εκατ. ευρώ ετησίως»
η Ελλάδα σήμερα κατέχει μόλις το 3% 
του ιατρικού τουρισμού παγκοσμίως, 
όταν η τουρκία, η Πολωνία και η τσεχία 
κατέχουν το 13% και το Βέλγιο το 8%.
Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, ο τζί-
ρος της παγκόσμιας αγοράς μόνο του ια-
τρικού τουρισμού εκτιμάται άνω των 20 
δισ. δολαρίων, παρουσιάζοντας ρυθμό 

αύξησης 15%-25%, με περίπου 14 εκατ. 
διασυνοριακούς ασθενείς σε όλο τον κό-
σμο να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 3.800-
6.000 δολάρια ανά ιατρική επίσκεψη, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
που σχετίζονται με ιατρικές υπηρεσίες, 
διασυνοριακές και τοπικές μετακινήσεις, 
ενδονοσοκομειακή παραμονή και κατα-
λύματα. Χώρες όπως η Ινδία, η Σιγκαπού-
ρη, η ταϊλάνδη, η Κόστα Ρίκα, το Ισραήλ 
και η τουρκία έχουν ήδη διεκδικήσει ένα 
κομμάτι από αυτή την προσοδοφόρο 
αγορά με εντυπωσιακά αποτελέσματα. 
με δεδομένη την οικονομική κρίση που 
βιώνει η χώρα μας, ο κ. Πατούλης τόνισε 
πως «ανταγωνιστής των διεθνών αυτών 

«παικτών» θα μπορούσε να είναι και η 
Ελλάδα» λόγω των συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων που διαθέτει όπως είναι το 
κλίμα, οι άρτιες υλικοτεχνικές υποδομές, 
το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό, το άριστο ξενοδοχειακό 
δυναμικό και οι  ανταγωνιστικές τιμές 
στις ιατρικές πράξεις, ενώ εξακολουθεί 
να είναι μια χώρα ασφαλής.
«Εκτιμάται δε ότι θα μπορούσε να προ-

σελκύει κάθε χρόνο για την επόμενη πε-
νταετία τουλάχιστον 100.000 «ασθενείς-
ταξιδιώτες», επιτυγχάνοντας έσοδα άνω 
των 400 εκατ. ευρώ ετησίως. τα νούμερα 
έχουν ενδιαφέρον, ειδικά για μια χώρα 
όπως η Ελλάδα που προσβλέπει στον 
τουρισμό: η συμβολή του στο ΑΕΠ ανα-
μένεται να ξεπεράσει το 2021 τα 43 δισ. 
ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Απαιτείται εθνική στρατηγική για την 
ανάπτυξη του Τουρισμού υγείας»
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
σημείωσε πως ενώ τα θεμέλια για το 
θεσμικό πλαίσιο έχουν τεθεί, εκκρεμεί 
η έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων 
για την εφαρμογή της σχετικής ΚΥΑ, με 
αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην μπορεί 
να διεκδικήσει το μερίδιό της στη ρα-
γδαία αναπτυσσόμενη αγορά του ιατρι-

κού τουρισμού. «Απαιτείται η κατάρτιση 
ενός σχεδίου εθνικής στρατηγικής για 
την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα, 
κάτι στο οποίο εμείς ως τοπική Αυτοδιοί-
κηση αλλά και ως επιστημονικοί φορείς 
προσπαθούμε να συμβάλουμε και να 
επιβάλουμε» ανέφερε.  
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και η 
ΚΕΔΕ και δουλεύουμε προς αυτή την κα-
τεύθυνση σημείωσε και πρόσθεσε: “Tο 
σχέδιο περιλαμβάνει διοργάνωση διημε-
ρίδων και συνεδρίων σε μεγάλες πόλεις 
με παρουσία της Ομογένειας, που στόχο 
έχουν την ενημέρωση αναφορικά με τις 
προοπτικές του τουρισμού υγείας και 
επαφές με σημαντικούς παράγοντες του 

επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου 
με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών”.

«Ποιες είναι οι προτεραιότητες»
Συνοψίζοντας τις προτεραιότητες για την 
ενίσχυση του τουρισμού Υγείας ανέφερε 
ως πρώτη την ανταγωνιστική τοποθέτη-
ση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά 
ιατρικού τουρισμού, με συγκεκριμένη 
εστίαση σε προϊόντα και αγορές.

η εθνική στρατηγική θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει την ανάγκη διεθνούς πι-
στοποίησης και συνεργασία με διεθνείς 
ιατρικούς οργανισμούς και κορυφαία ια-
τρικά ιδρύματα, με σκοπό την ουσιαστι-
κή βελτίωση του προφίλ των ελληνικών 
ιδρυμάτων στον εξωτερικό.
Άλλη προτεραιότητα, όπως επισήμανε, 
είναι η καθιέρωση σύγχρονων πρακτι-
κών στη διασφάλιση ποιότητας, την 
αδειοδότηση, και το πλαίσιο ελέγχων, 
ιδίως στην εξωνοσοκομειακή περίθαλ-
ψη, που να περιλαμβάνει μητρώο ασθε-
νών και διαδικασιών. 
τρίτη προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί 
η εξειδίκευση του προσφερόμενου προ-
ϊόντος και η μείωση του κόστους μέσω 
οικονομιών κλίμακας στις κύριες θερα-
πείες και επεμβάσεις. 
τέταρτη προτεραιότητα είναι αξιοποίη-
ση διεθνών δικτύων για την προσέλκυση 
ασθενών. 
Εστιάζοντας στα οικονομικά οφέλη που 
μπορεί να έχει η χώρας μας, ο κ. Πατού-
λης τόνισε χαρακτηριστικά: «Αρκεί να 
αναφέρω ότι κατά μέσο όρο ένας ιατρι-
κός τουρίστας θα ξοδέψει με τον συνοδό 
του περί τα 5.000 ευρώ, ενώ ένας κλασι-
κός τουρίστας για τις ίδιες μέρες θα ξοδέ-
ψει περίπου 1.500 ευρώ. η Αθήνα αποτε-
λεί τον κατεξοχήν προορισμό τουριστών 
Υγείας, με μικρές εξαιρέσεις ατόμων που 
επιθυμούν η διαμονή τους να είναι σε κά-
ποιο νησί των Κυκλάδων».
η Ελλάδα όμως, έχει και ένα ακόμα πλε-
ονέκτημα που έχει να κάνει με το κόστος 
παροχής αυτών των υπηρεσιών.
Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα που επι-
καλέστηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τονίζο-
ντας ότι, «όταν το 46% του παγκόσμιου 
τζίρου του ιατρικού τουρισμού δαπανά-
ται αποκλειστικά για οδοντιατρική θερα-
πεία, στην Ελλάδα το κόστος αυτών των 
οδοντιατρικών εργασιών είναι το 20%-

Γ. Πατούλης: « Η ελλάδα έχει τα πλεονεκτήματα 
και τη δυναμική να γίνει στρατηγικός παίκτης 
στον παγκόσμιο χάρτη του Τουρισμού υγείας»

ουσιαστικός ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης 
στην προσπάθεια εκτόξευσης της χώρας 
μας στον τομέα του θεματικού τουρισμού

ομιλία του Προέδρου του ιΣΑ Γ. Πατούλη 
στο London School of Economics 
με θέμα τον ιατρικό Τουρισμό ως πυλώνα ανάπτυξης της 
χώρας και ενδυνάμωσης των τοπικών οικονομιών
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30% του αντίστοιχου στον τόπο προο-
ρισμού των διεθνών ασθενών. Επίσης, οι 
εκτιμήσεις δείχνουν 60%-90% χαμηλότε-
ρη δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης και 
μικρότερες λίστες αναμονής σε σύγκρι-
ση με τις αντίστοιχες τιμές στο ηνωμένο 
Βασίλειο, στον Καναδά ή στις ηνωμένες 
Πολιτείες.».

 «νευραλγικός ο ρόλος των οΤΑ στην 
ενίσχυση του Τουρισμού υγείας»
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. 
Πατούλης αναφέρθηκε στον ρόλο της 
Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια ανά-
πτυξης του τουρισμού Υγείας επισημαί-

νοντας πως οι ΟτΑ έχουν επωμιστεί και 
το βάρος:
-της βελτίωσης των υποδομών και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα 
της Υγείας γενικότερα και των Κέντρων 
Θερμαλισμού, ειδικότερα.
-του εμπλουτισμού του τουριστικού 
προϊόντος των περιοχών τους ώστε να 
διαθέτουν ολοκληρωμένο πακέτο υπη-
ρεσιών.
-της προβολής των ειδικών αυτών μορ-
φών τουρισμού στις αγορές και τις ομά-
δες ενδιαφέροντος.
ταυτόχρονα, ως Αυτοδιοίκηση διεκδι-
κούμε ρόλο:

-Στη χρηματοδότηση για βελτίωση των 
υποδομών και την ανάδειξη των ιαματι-
κών πηγών και στην εξέλιξή τους σε σύγ-
χρονα κέντρα spa.
-Στη σύναψη συμφωνιών με συστήματα 
Υγείας και Ασφαλιστικά ταμεία ευρωπα-
ϊκών κυρίως χωρών. Ήδη, ο Σύνδεσμος 
Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας έχει 
αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες μέσω 
των Πρεσβειών της Αυστρίας και της 
Γερμανίας καθώς και με το ασφαλιστικό 
ταμείο της Σουηδίας.
-Στις διακρατικές συμφωνίες που τυχόν 
θα συναφθούν και με εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κράτη, όπως η Ρωσία αλλά και οι 

αραβικές χώρες.
-Στις συνέργειες και συνεργασίες με διε-
θνή ερευνητικά και εξειδικευμένα  ιατρι-
κά κέντρα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
«η δημιουργία ισχυρού brand και φήμης 
της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού 
ιατρικού τουρισμού είναι κρίσιμη για 
την επιτυχία της νέας στρατηγικής. Προς 
αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και 
μαζί με όλους όσοι έχουν στρατευτεί σ 
αυτή την πορεία, αναζητούμε συμμά-
χους και συμπορευτές.
 ναι, η Ελλάδα μπορεί. το πιστεύουμε. Και 
είμαι βέβαιος ότι το πιστεύετε κι εσείς» 
ανέφερε κλείνοντας ο κ. Πατούλης.

ο ιΣΑ διαμαρτύρεται για την νέα  παράταση 
στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου

Μετά την παρέμβαση του ιΣΑ, διασφαλίζεται 
η λειτουργία των τμημάτων  ωρΛ, των  
παιδιατρικών νοσοκομείων  της Αττικής

ο ιΣΑ εκφράζει την αντίθεσή του στο 
νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
υγείας που αποτελεί υποβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και αντιμετωπίζει 
με απαξίωση τον ιατρικό κόσμο

ο ιΣΑ  απέστειλε επιστολή στον υπουργό 
υγείας Α. Ξανθό, με την οποία ζητά τις 
άμεσες ενέργειές του, για να αποφευχθεί 
το κλείσιμο του τμήματος ωρΛ, του 
νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓιΑ ΣοΦιΑ»

Αθήνα, 15/4/2018

ο ΙΣΑ διαμαρτύρεται για την νέα  
παράταση στην εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

Δημοσίου που δόθηκε έως 31/8/2018 , 
με το ΦΕΚ 2180/Β’/12-6-2018.
Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη 
παράταση  που δόθηκε εξαιτίας  της 
απαράδεκτης ασυνέπειας της πολιτείας 
που εκθέτει τη χώρα μας, δημιουργεί 
εμπλοκές -καθώς είναι προαπαιτούμενο 
για τους δανειστές -ενώ την ίδια την ώρα 
οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση τους 
παρόχους υγείας.
Πρέπει να επισημανθεί  ότι το 80% των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών των παλαιών 
προ ΕΟΠΥΥ ταμείων, που έχει αναλάβει 
για εκκαθάριση ο ΕΦΚΑ,  ακόμα δεν είχε 
εξοφληθεί στους Ιατρούς. μάλιστα η 
πρώτη παράταση στην εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών δόθηκε έως και 
τις 30/6/2018 ωστόσο ο ΕΦΚΑ που έχει 
αναλάβει την εκκαθάριση δεν έχει κάνει 
ακόμα καμία πληρωμή. 
Καλούμε τη κυβέρνηση να πάψει να δίνει 
παρατάσεις για να καλύψει την αδυναμία 
των υπηρεσιών της και να εκπληρώσει 
άμεσα τις υποχρεώσεις της.
Ο  ΙΣΑ τονίζει ότι θα εξαντλήσει όλα τα έν-
δικα μέσα για να προστατέψει τα μέλη του.

Αθήνα, 27/6/2018

ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή 
του, για την επίλυση του σοβα-
ρού θέματος που είχε προκύψει 

με τα τμήματα ΩΡλ των νοσοκομείων 
«Παίδων Πεντέλης και «η Αγία Σοφία» 
που  κινδύνευαν να κλείσουν λόγω της 
έλλειψης γιατρών.

μετά την παρέμβαση του ΙΣΑ για το 
θέμα,-  απέστειλε σχετική επιστολή στον 
υπουργό Υγείας και στο διοικητή του νο-
σοκομείου-, έγινε σύσκεψη στην 1η ΥΠΕ 
και αποφασίσθηκε να γίνουν προσλήψεις 
επικουρικών γιατρών καθώς και προκή-
ρυξη  μόνιμων γιατρών  ΩΡλ, στα τρία 
παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Αθήνα, 22/5/2018

To Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών, με ομόφωνη απόφασή του, 
-στο πλαίσιο της σημερινής του 

συνεδρίασης- εκφράζει την αντίθεσή 
του, στους σχεδιασμούς του υπουργείου 
Υγείας, αναφορικά με το νέο σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς 
αποτελεί υποβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, για τους ασθενείς και αντιμε-
τωπίζει με απαξίωση τους λειτουργούς 
της υγείας.
Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι θα εξαντλήσει όλα 
τα ένδικα μέσα, για να αποτρέψει την 
αναγκαστική επίταξη των ιατρών των Κέ-
ντρων Υγείας και των ΠεΔΥ, τους οποίους 
αυθαίρετα και απολυταρχικά το υπουρ-
γείο Υγείας, επιχειρεί να «βαφτίσει» οι-
κογενειακούς γιατρούς, για να καλύψει 
τα κενά του θνησιγενές και ιδεοληπτικού 
συστήματος που προσπαθεί να επιβάλει 
σε γιατρούς και ασθενείς ,με μοναδικό 
στόχο να ελαχιστοποιήσει το κόστος.
Καταγγέλλουμε την προσπάθεια του 
υπουργείου Υγείας, να αποκόψει τη δί-
οδο των ασθενών, στο υψηλά εξειδι-
κευμένο επιστημονικό προσωπικό της 
χώρας που οδηγείται αναγκαστικά στη 

μετανάστευση με αποτέλεσμα σήμερα 
να στηρίζει με επιτυχία, τα υγειονομικά 
συστήματα των άλλων χωρών.
Διαμαρτυρόμαστε για τις απαξιωτικές 
αμοιβές και συνθήκες εργασίας που το 
υπουργείο Υγείας προσπαθεί να επιβάλ-
λει στους λειτουργούς της υγείας ,εκμε-
ταλλευόμενο την ανεργία και την οικονο-
μική κρίση που μαστίζει τον κλάδο.
Ο Έλληνας γιατρός είναι αξιοπρεπής και 
θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια εκμε-
τάλλευσής του.
Ζητούμε ελεύθερη επιλογή γιατρού και 
υψηλού επιπέδου πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας, για όλους τους πολίτες και 
ειδικά για τους ασθενέστερα οικονομικά 
ασθενείς ,οι οποίοι πλήττονται περισσό-
τερο με το νέο σύστημα καθώς αποκό-
πτονται από τον εξειδικευμένο ιατρό που 
έχουν ανάγκη.
Ο ΙΣΑ ζητά ένα υψηλού επιπέδου σύστη-
μα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που 
θα καλύπτει ισότιμα όλους τους ασθε-
νείς, στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας και 
θα αντιμετωπίζει με σεβασμό τον ιατρικό 
κόσμο, αξιοποιώντας όλο το υψηλού επι-
πέδου εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό 
της χώρας.

Αθήνα, 22/6/2018

Mε λουκέτο κινδυνεύει το ΩΡλ τμή-
μα του νοσοκομείου Παίδων «η 
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» , το οποίο επί σειρά 

ετών, παρέχει ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες 
και αποτελεί ένα νευραλγικό τμήμα, για τη 
λειτουργία του νοσοκομείου.
το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς  
από τους 5 ιατρούς ΩΡλ που υπηρετούν 
στο εν λόγω τμήμα, εντός μερικών ημε-
ρών, οι 4 πρόκειται να συνταξιοδοτη-
θούν, ενώ δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι  
και  επικουρικοί γιατροί ώστε με κάποιον 
τρόπο να μπορεί να συνεχιστεί η αδιάκο-
πτη λειτουργία του.
Για το σημαντικό αυτό θέμα, ο ΙΣΑ  απέ-
στειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας  Α. 
Ξανθό-την οποία κοινοποίησε και στο δι-
οικητή του νοσοκομείου Ε. Παπασσάβα-, 
στην οποία εκφράζει την έντονη ανησυ-
χία του καθώς μια κλινική υψηλού επιπέ-

δου που είναι απαραίτητη για την ορθή 
λειτουργία του νοσοκομείου, οδηγείται 
σε κλείσιμο.
«Είναι ιατρικώς εσφαλμένη η λειτουργία 
ενός νοσοκομείου που εφημερεύει ως 
νοσοκομείο πόλεως, με ασθενείς μικρά 
παιδιά, εάν δεν διαθέτει τμήμα ΩΡλ. η 
αφαίμαξη αυτή θα οδηγήσει στην υπο-
λειτουργία του νοσοκομείου», επισημαί-
νεται στην επιστολή. 
Ο ΙΣΑ  ζητά τις άμεσες ενέργειες για την 
τοποθέτηση ιατρών, ώστε να μην οδηγη-
θεί ακόμα ένα νοσοκομείο σε κατάρρευ-
ση. «Προσβλέπουμε στις άμεσες ενέρ-
γειες σας, προκειμένου να αποτραπεί το 
κλείσιμο της ως άνω κλινικής που υπο-
δέχεται ασθενείς μικρά παιδιά και είναι 
ζωτικής σημασίας και το οποίο παρέχει 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαιτέρως 
χρήσιμες για τις ανάγκες μεγάλου πλη-
θυσμού της Αττικής», καταλήγει ο ΙΣΑ. 
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Mε μεγάλη επιτυχία, παρουσία 
πλήθους κόσμου, πραγμα-
τοποιήθηκε η εκδήλωση του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για την πα-
ρουσίαση του βιβλίου του λάζαρου Ε. 
Βλαδίμηρου «Σκεύος Ζερβός Πρωτο-
πόρος Γιατρός, Ερευνητής Συγγραφέας, 
Εθνικός Ευεργέτης & Πολιτικός», η οποία 
έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο «Ιωάννης 
Καποδίστριας» του Πολεμικού μουσείου 
της Αθήνας, τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.
Ο ΙΣΑ πήρε την πρωτοβουλία για την αξι-
όλογη αυτή έκδοση με στόχο να τιμήσει 
την εμβληματική προσωπικότητα του 
Σκεύου Ζερβού έναν κορυφαίο επιστή-
μονα και εθνικό αγωνιστή που υπηρέτη-
σε την πατρίδα και την ιατρική επιστή-
μη, με συνέπεια και αυταπάρνηση. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν 
τιμητικές διακρίσεις, σε διακεκριμένους 
επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων 
της Δωδεκανήσου.

η βραδιά άνοιξε με την παρουσία χορω-
δών της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών 
Συλλόγων Αττικής και το καλωσόρισμα 
του προέδρου του ΙΣΑ κ. Γιώργου Πα-
τούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε 
τα εξής:
«Ο Ιατρικός Σύλλογος με αυτή την έκδο-
ση θέλει να αναδείξει και να υπενθυμίσει 
το φωτισμένο μονοπάτι της ηθικής και 
της ανιδιοτελούς προσφοράς. Στις σημε-
ρινές δύσκολες συγκυρίες που περνάει η 
πατρίδα μας, πιστεύουμε ότι έχει ιδιαίτε-
ρη αξία να προβάλλουμε και να τιμούμε 
τις προσωπικότητες που με το έργο τους 
υπηρέτησαν τα υψηλά ιδεώδη. Ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Αθηνών στο πρόσωπο 
του Σκεύου Ζερβού τιμά κάθε Έλληνα 
γιατρό που αγωνίστηκε με αυταπάρνη-
ση, για την πατρίδα και την επιστήμη και 
άφησε το λαμπρό παράδειγμά του ως 
παρακαταθήκη στις επόμενες γενεές». Ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ χαρακτήρισε την εκ-
δήλωση «κορυφαίου συμβολισμού», για 

αυτή την τόσο πληγωμένη εθνικά χρονι-
κή στιγμή. «Ο Σκεύος Ζερβός είναι παρά-
δειγμα τόσο επίκαιρο για τις ημέρες που 
ζούμε σήμερα, όπου περιφρονούν τους 
εθνικούς μας αγώνες για την ελληνικότη-
τα της πατρίδας μας, των σημερινών και 
αυριανών γενεών», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.
η εκδήλωση άνοιξε με τη βράβευση της 
παθολόγου κυρίας Ελευθερίας Κρικέλη, 
για τη έργο της και τη συμβολή της στη 
διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων 
στη χώρα μας. 
Ακολούθησε η βράβευση του κ. Δημήτρη 
Κρεμαστινού, Αντιπροέδρου της Βουλής, 
πρώην υπουργού Υγείας και ομότιμου Κα-
θηγητή Καρδιολογίας, του κ. Κωνσταντί-
νου Κωνσταντινίδη, Καθηγητή Χειρουργι-
κής ohio State University των ηΠΑ, - του 
οποίου την τιμητική πλακέτα έλαβε ο γιος 
του Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων- .
Επίσης βραβεύτηκαν για το έργο τους ο 

κ.κ. Ιωάννης Καραϊτιανός Καθηγητής Χει-
ρουργικής, μιχάλης Κουτούζης, Επεμ-
βατικός Καρδιολόγος, Ιωάννης Φρα-
γκούλης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Δωδεκανησιακών Συλλόγων καθώς και η 
κυρία Κατερίνα Γιαννάτου, Οδοντίατρος 
και μέλος της νεολαίας του Δωδεκανησι-
ακού Αγώνα κατά τη δεκαετία 1940.
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το βιβλίο 
του λάζαρου Ε. Βλαδίμηρου. Οι ομιλη-
τές τόνισαν την πρωτοπόρα δράση του 
Σκεύου Ζερβού για χάρη της πατρίδας 
και της ιατρικής καθώς και την εξαιρετι-
κή δουλειά του συγγραφέα. 
Στη συζήτηση που συντόνισε ο κ. Αρι-
στείδης Διαμαντής, Ιατρός, Πλοίαρχος 
του Πολεμικού ναυτικού και Ιστορικός 
της Ιατρικής συμμετείχαν οι κ.κ Γιώργος 
Ανδρούτσος, Ομότιμος Καθηγητής Ιστο-
ρίας της Ιατρικής ΕΚΠΑ, Πάνος Αποστο-
λίδης, Ιατρός, Συγγραφέας και Ιωάννης 
μπράμης, Ομότιμος Καθηγητής Χει-
ρουργικής ΕΚΠΑ.

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του ιΣΑ, για 
την παρουσίαση ειδικής έκδοσης αφιερωμένης στη ζωή και το 
έργο του Σκεύου Ζερβού, στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, τη 
Δευτέρα 18 ιουνίου 2018
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Χαιρετισμό απηύθυνε ο συγγραφέας του 
βιβλίου κ. λάζαρος Βλαδίμηρος. Ο για-
τρός και Ιστορικός της Ιατρικής τόνισε ότι 
ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος και επι-
στήμονας όπως ο Σκεύος Ζερβός το ελά-
χιστο που δικαιούται είναι μία βιογραφία. 
Ευχαρίστησε δε τον πρόεδρο Γ. Πατούλη 
και το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
για την επιμέλεια του έργου, τονίζοντας 
τη σημασία της δίγλωσσης έκδοσης.
 Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση μεταξύ 
άλλων παρέστησαν οι κάτωθι: 
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. νίκος μα-
νιός που εκπροσώπησε τον πρόεδρο 
της Βουλής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Δημήτρης Γάκης, ο βουλευτής της νέας 
Δημοκρατίας κ. Ιάσων Φωτήλας που εκ-
προσώπησε τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ο Υποναύαρχος κ. Ανα-
στάσιος Σπανός που εκπροσώπησε τον 
Αρχηγό ΓΕν, ο ταξίαρχος υποδιευθυντής 

401 Γενικού Στρατιωτικού νοσοκομείου 
Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Καρλαύτης που 
εκπροσώπησε τον αρχηγό ΓΕΣ, η ταξίαρ-
χος κ Σταυρούλα Παπαδάκη που εκπρο-
σώπησε τον αρχηγό της Αεροπορίας, 
ο πρώην υπουργός κ. Αργύρης ντινό-
πουλος, ο πρώην βουλευτής κ. Γιώργος 
Κασσάρας, ο πρώην υπουργός και νυν 
πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκράτειου 
Ιδρύματος κ. Αριστοτέλης Παυλίδης, ο 
αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκρά-
τειου Ιδρύματος κ. νίκος μανούσος, ο 
επίτιμος πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Σωτήριος 
Ρηγάκης, ο διευθυντής του ναυτικού 
νοσοκομείου κ. Βασίλης Γκούμας, ο τέως 
διευθυντής του ναυτικού νοσοκομεί-
ου κ. Παναγιώτης τσούρας, ο πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διαγνω-
στικών Κέντρων κ. Γιώργος Βουγιούκας, 
ο δημοτικός σύμβουλος Καλύμνου κ. 
Σακελλάριος Ζερβός που εκπροσώπησε 

τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο 
του νησιού, ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Χειρουργικής Εταιρείας κ. Ιωάννης μα-
κρής, η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών 
νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά κ. ματίνα 
Παγώνη, η πρώην δήμαρχος Ζωγράφου 
κ. Φωτεινή Σακελλαρίδου, η πρόεδρος 
του Συλλόγου μαιών Πάτρας κ. μαρία 
Κιούτη, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Κω κ. μαρία Φρατζάκη, η γιατρός κ. 
μακρίνα τσούλφα, μέλος του Ιατρικού 
Συλλόγου Κω, ο Γενικός Διευθυντής του 
νοσοκομείου νΙμτΣ κ. Γιώργος Γιαννά-
κος, ο γιατρός και πρόεδρος της Παμμα-
κεδονικής Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Αθα-
νασιάδης, ο πρόεδρος του νεοκλασικού 
μουσείου Καλύμνου κ. μιχαήλ Κυράνης, 
ο κ. Στέλιος μάρκου εκ μέρους του Συν-
δέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχο-
λής Αξιωματικών Σωμάτων, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Σμυρναίων κ. Γιώργος Αρ-

χοντάκης, η πρόεδρος του Κοινωνικού 
Συλλόγου Συμαίων «Ο Πανορμίτης» κ. 
Δέσποινα Αγγελίδη – μαρκαντέ, ο πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθε-
ροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών 
κ. Γιώργος τσαγρής, ο αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών 
Ιατρών Αττικής και εκλέκτορας του ΙΣΑ 
κ. Κωνταντίνος Κουμάκης, ο αντιδή-
μαρχος Αμαρουσίου κ. Κώστας Ρώτας, 
ο δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου κ. 
Στέφανος τσιπουράκης, η υπεύθυνη δη-
μοσίων σχέσεων του δήμου Αμαρουσίου 
κ Ειρήνη-μαρία Χαλιώτη και ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου κ. 
Γιάννης νικολοράκος κ.α.
μετά την παρουσίαση ακολούθησε 
δεξίωση στο φουαγιέ του Πολεμικού 
μουσείου με τη συνοδεία μουσικής του 
Kουιντέτου Χάλκινων Πνευστών «μελώ-
δημα».
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Με τη συμμετοχή κορυφαίων παρα-
γόντων από το χώρο της υγείας 
,του τουρισμού και του επιχειρείν 

της Ελλάδας και της Αμερικής, πραγματο-
ποιήθηκε, ημερίδα για τον τουρισμό υγείας 
της χώρα μας ,στο λος Άντζελες των ηΠΑ, 
στις 9 Ιουνίου 2018 .
η ημερίδα διοργανώθηκε από το Διεθνές 
Κέντρο τουρισμού Υγείας και το Παγκό-
σμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών, υπό την 
αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, 
στο Huffington Center, στο λός Άντζελες 
των ηΠΑ.
Πρόκειται για τον έκτο σταθμό, μετά τη νέα 
Υόρκη και το Σικάγο των ηΠΑ ,το μόντρε-
αλ του Καναδά τη μελβούρνη και το Σίδνεϊ 
της Αυστραλίας όπου πραγματοποιήθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία ανάλογες εκδηλώσεις 
πριν από μερικούς μήνες.
Οι διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν 
στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
Ελλάδας, η οποία μπορεί να παίξει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρ-
τη του τουρισμού υγείας. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν η χώρα μας 
έχει 60%-90% χαμηλότερη δαπάνη υγειο-
νομικής περίθαλψης και μικρότερες λίστες 
αναμονής σε σύγκριση με άλλες χώρες .
την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε o 
Γενικός Γραμματέας τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης κ. Γιώργος τζιάλλας ενώ χαι-
ρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας κ. Γρηγόρης Καραχάλιος. Σύμφωνα 
με τον κ. τζιάλλα για τη φετινή χρονιά ανα-
μένεται ρεκόρ αφίξεων –περισσότεροι από 
32 εκατομμύρια τουρίστες -πολλοί από τους 

οποίους κατευθύνονται σε 
ανερχόμενους τουριστι-
κούς προορισμούς όπως 
είναι για παράδειγμα η Πε-
λοπόννησος. 
 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στον τουρισμό υγείας και 
ευεξίας και στην αξιοποί-
ηση των ιαματικών πη-
γών της χώρας μας .μά-
λιστα έχουν δεσμευθεί 
25 εκατομμύρια ευρώ τα 
οποία καλούνται να αξι-
οποιήσουν οι Δήμοι που 
έχουν πιστοποιημένες 
ιαματικές πηγές για να 
κάνουν έργα υποδομής. 
Από την πλευρά του ο κ. 
Γ. Πατούλης πρόεδρος ΙΣΑ , ΚΕΔΕ ,ΕλΙτΟΥΡ 
Διεθνούς Κέντρου τουρισμού Υγείας ,Πα-
γκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών, 
τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Ελλάδας 
σε κορυφαίο προορισμό, στον παγκόσμιο 
χάρτη του τουρισμού υγείας. η χώρα μας 
διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως 
είναι το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών 
υγείας ,το καταξιωμένο επιστημονικό 
προσωπικό και ο πλούτος των ιαματικών 
μας πηγών ,σε συνδυασμό με τις άριστες 
ξενοδοχειακές υποδομές. Ο τζίρος της 
παγκόσμιας αγοράς του τουρισμού υγεί-
ας-ευεξίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 
δισεκατομμύρια δολάρια ενώ παρουσιάζει 
ρυθμό αύξησης 15%-25%, με περίπου 35 
εκατομμύρια διασυνοριακούς χρήστες των 
υπηρεσιών υγείας να ξοδεύουν κατά μέσο 
όρο 3.800-6.000 δολάρια ανά ιατρική επί-

σκεψη, συμπεριλαμβα-
νομένων των δαπανών 
που σχετίζονται με ια-
τρικές υπηρεσίες, δια-
συνοριακές και τοπικές 
μετακινήσεις, ενδονο-
σοκομειακή παραμο-
νή και καταλύματα. η 
δημιουργία ισχυρού 
brand και φήμης της 
Ελλάδας ως ελκυστικού 
προορισμού ιατρικού 
τουρισμού είναι κρίσι-
μη για την επιτυχία της 
εθνικής στρατηγικής. 
Προς αυτή την κατεύ-
θυνση εργαζόμαστε 
συστηματικά τόσο με 

παρεμβάσεις μας στην κεντρική διοίκηση 
στο εσωτερικό όσο και με παρουσιάσεις 
των δυνατοτήτων της χώρας μας στο εξω-
τερικό. Θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις 
να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας να θε-
μελιώσουμε συνεργασίες για να πετύχουμε 
το στόχο μας». 
Στη συνέχεια επιφανή μέλη της επιστη-
μονικής κοινότητας έκαναν τοποθετήσεις 
σχετικά με το υψηλό επίπεδο των παρε-
χόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 
και τις δυνατότητες που μπορούν να αξι-
οποιήσουν οι πολίτες των άλλων χωρών. 
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβαση 
ζευγαριών που επισκέφθηκαν τη χώρα 
μας για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και 
εξέφρασαν την ευγνωμοσύνης τους στους 
Έλληνες επιστήμονες .
Ειδικότερα πραγματοποίησαν ομιλίες οι 
κάτωθι:

• Γιώργος Σώρας international Network 
Manager Ομίλου ΥΓΕΙΑ, μέλος Δ.Σ. ΕλΙ-
τΟΥΡ: «Βρίσκεστε ένα εισιτήριο μακριά 
από την καλύτερη παροχή Υγείας» (Εκπρο-
σωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
Ομίλου Υγεία Ανδρέα Καρταπάνη) 
• Κωνσταντίνος Πάντος, Αντιπρόεδρος 
Διεθνούς Κέντρου τουρισμού Υγείας: «iVF: 
Ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής στην αγορά 
ιατρικού τουρισμού»
• Μιχάλης Μακριδάκης, Διευθυντής Πω-
λήσεων oUT oF THe BLUe, CAPSiS HoTeLS 
:»Πολυτελή ξενοδοχεία: το δρόμο προς την 
ευημερία»
• Ιωάννης Δατσέρης, MD, PhD, FeBo,Χει-
ρουργός Οφθαλμίατρος : «Ελλάδα: η αιχμή 
του δόρατος της Διεθνούς Οφθαλμολογίας 
σήμερα»
• Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμματέ-
ας eLiToUR : «Ο κόμβος τουρισμού Υγείας 
www.vitabooking.com» 
• Αλέξανδρος Πρίνος, Πρόεδρος & Διευ-
θύνων Σύμβουλος Medi Πρίνου
• Αλεξάνδρα Μαστρογιαννάκη – Μαρί-
νη, μικροβιολόγος – βιοπαθολόγος: «Ιατρι-
κός τουρισμός και τριφυλία μεσσηνίας». 
• Ελένη Χόβρη, Καθηγήτρια Κοινωνιολο-
γίας Πρόεδρος Med-Professional Medical 
Communication Group
• Γιώργος Ταγαράς, Ιδρυτής Tagaras 
Hellenic Gastronomia: “Ελληνική Γαστρο-
νομία & Ευζωία”
• Alan Mehrez, Πρόεδρος / Ιδρυτής 
Crossflix.com 
Ο επόμενος σταθμός είναι το νησί του Ιππο-
κράτη η Κώς όπου πρόκειται να πραγματο-
ποιηθεί διεθνές συνέδριο για τον τουρισμό 
υγείας της Ελλάδας στις 23-24 Ιουνίου 2018.

ο τουρισμός υγείας της ελλάδας και οι ευοίωνες προοπτικές του 
είναι το θέμα ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες 
των ΗΠΑ, υπό την αιγίδα του ιΣΑ και της ΚεΔε 

Σύσκεψη του ΔΣ του ιΣΑ με τη διοίκηση του οΚΑνΑ και του ΚεΘεΑ για 
τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης και την ανεξέλεγκτη διακίνηση 

ναρκωτικών στους δρόμους της Αθήνας
Αθήνα, 14/6/2018

επιφυλάξεις για τη νομιμοποίηση 
της καλλιέργειας και της χορήγησης 
φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα 

μας, εξέφρασε το ΔΣ του ΙΣΑ μετά τη συνά-
ντηση που είχε με εκπροσώπους φορέων 
κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Ειδι-
κότερα εκλήθησαν στα γραφεία του ΙΣΑ, ο 
πρόεδρος του ΟΚΑνΑ κ. Ε. Καφετζόπουλος 
,ο πρόεδρος κ. Γ. μπαρδάνης και ο διευθυ-
ντής κ. Β. Γκιτάκος του ΚΕΘΕΑ, προκειμένου 
να ενημερώσουν το ΔΣ για το νέο θεσμικό 
πλαίσιο που αφορά τη χρήση της φαρμα-
κευτικής κάνναβης και τους κινδύνους που 
ενδεχομένως να εγκυμονεί.
Κοινός τόπος ήταν η ανάγκη να δημι-
ουργηθούν αυστηρές προδιαγραφές και 
ασφαλιστικές δικλείδες στη χρήσης της 
φαρμακευτικής κάνναβης (π.χ. θεραπευτι-
κά πρωτοκόλλα κ.τ.λ. )καθώς σε άλλες χώ-
ρες η νομιμοποίησή της οδήγησε σε αύξη-
ση των χρηστών.
Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε επί-

σης η αδυναμία της πο-
λιτείας να αντιμετωπίσει 
το κρίσιμο ζήτημα της 
ανεξέλεγκτης χρήσης ναρ-
κωτικών στις γειτονιές της 
Αθήνας από εκατοντάδες 
εξαρτημένους ασθενείς 
που βρίσκουν καταφύγιο στους δρόμους 
της πόλης. Όπως επισημάνθηκε η οικονο-
μική κρίση έχει εξαθλιώσει τους χρήστες, με 
αποτέλεσμα η κατάστασή τους να έχει επι-
δεινωθεί παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί ο 
αριθμός τους. 
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλης χαρα-
κτήρισε εγκληματική την αδυναμία της 
πολιτείας να αντιμετωπίσει το πρωτοφανές 
αυτό φαινόμενο καθώς υποβαθμίζει δρα-
ματικά τις γειτονιές της Αθήνας ,έχοντας 
ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για 
τους κατοίκους της όσο και για τους χρή-
στες ουσιών, οι οποίοι δεν προστατεύονται 
από τους εμπόρους ναρκωτικών.
«Οι διαχρονικές ευθύνες της πολιτείας για 

την εγκληματική αυτή κα-
τάσταση είναι τεράστιες 
.Ζητούμε άμεσα να δημι-
ουργηθούν κατάλληλες 
δομές για αυτό τον πληθυ-
σμό ,τον οποίο οφείλουμε 
να προστατέψουμε (Κέ-

ντρα ημέρας ,Ομάδες Παρεμβάσεων κ.τ 
λ) όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κό-
σμο. η απαράδεκτη αυτή κατάσταση υπο-
βαθμίζει δραματικά τη ζωή των κατοίκων 
της πόλης ενώ αποδυναμώνει καθοριστικά 
το τουριστικό προϊόν της».
Ακόμη ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στα διε-
θνή δεδομένα σχετικά με την νομιμοποίηση 
της χορήγησης και καλλιέργειας φαρμακευ-
τικής κάνναβης και ζήτησε να διασφαλιστεί 
ότι θα έχουν πρόσβαση οι ασθενείς ωστόσο 
με αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες προ-
κειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ 
κ. μπαρδάνη, η καθημερινή χρήση σκευα-

σμάτων κάνναβης από άτομα νεαρής ηλικίας 
οδηγεί σε ψυχωτικά επεισόδια (ποσοστό 10%). 
η κάνναβη αποτελεί την «πύλη» των σκλη-
ρών ναρκωτικών για πολλούς χρήστες 
.μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στις χώ-
ρες που νομιμοποιήθηκε η χρήσης της έχει 
αυξηθεί η προσέλευση στα κέντρα απε-
ξάρτησης σε ποσοστό 20%.
η ανεξέλεγκτη χρήση ακόμα και της φαρ-
μακευτικής κάνναβης οδηγεί σε προβλή-
ματα εξάρτησης και γι αυτό θα πρέπει να 
τηρούνται αυστηρές προϋποθέσεις.
Ωστόσο όπως τονίστηκε πρέπει να διασφα-
λιστεί το δικαίωμα πρόσβασης όλων των 
ασθενών στη θεραπεία που έχουν ανάγκη.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης συζητήθηκε 
επίσης το θέμα της εργασιακής και οικονο-
μικής ομηρίας των γιατρών που συνεργά-
ζονται με τον ΟΚΑνΑ και ο πρόεδρος του 
Οργανισμού δεσμεύθηκε στο ΔΣ του ΙΣΑ 
ότι γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης λύσης 
καθώς αποτελεί προτεραιότητα η στελέχω-
ση του Φορέα με ιατρικό προσωπικό.
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νέα συνάντηση πραγματοποιή-
θηκε στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης για τα προγράμ-

ματα ΕΣΠΑ των ιατρείων και πολυια-
τρείων που προώθησε ο Πρόεδρος του  
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιος 
Πατούλης με την Ειδική Γραμματέα  Δι-
αχείρισης τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων ΕτΠΑ&  τΑ κ. Ευγενία 
Φωτονιάτα, στην οποία παραστάθηκε ο 
ταμίας του ΙΣΑ κ. Φώτιος  Πατσουράκος 

και η νομική σύμβουλος  του Ι.Σ.Α.  κ. Αι-
κατερίνη Φραγκάκη στην οποία επιση-
μάνθηκε η αναγκαιότητα ένταξης όσο 
το δυνατό περισσοτέρων ιατρών για την 
παροχή ακόμα ποιοτικότερων υπηρεσι-
ών υγείας
μετά από τις συνεχόμενες προσπάθει-
ες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  για 
την ενίσχυση των ιατρών μέσω προ-
γραμμάτων ανακοινώθηκε νέα Δράση 
η οποία στοχεύει στην ψηφιακή ανα-
βάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την 
νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό βήμα» οι 
επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν 
επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπο-
λογισμού από 5.000 – 50.000 € και το 
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%. 
η  υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητι-
κών (i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: https://
www.ependyseis.gr και (ii) διαρκεί από 
11.06.2018 μέχρι 17.09.2018. η Δράση 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπα-
ϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕτΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους.
 ταυτόχρονα αναμένεται να  προωθηθεί 
πρόγραμμα  στοχευμένων δράσεων για 
την υγεία. Επιπλέον εντός του δευτέρου 
εξαμήνου του 2018 θα πραγματοποιηθεί 
πρόγραμμα για τις μεσαίες επιχειρήσεις, 
η οποία αφορά σε παραγωγικό εξοπλι-
σμό και πρόσληψη προσωπικού, και  θα 
ακολουθήσει πρόγραμμα για την ενίσχυ-
ση των μικρών και ατομικών επιχειρήσε-
ων-ελευθεροεπαγγελματιών. 

Αθήνα, 21/6/2018

To Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών με ομόφωνη απόφασή του 
απορρίπτει τη γνωμοδότηση του 

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας αναφορι-
κά με την άσκηση της Ομοιοπαθητικής 
Ιατρικής από μη γιατρούς, καθώς ανοίγει 
ο δρόμος για παράνομη άσκηση της ια-
τρικής που εγκυμονεί κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία.
Ειδικότερα ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή 
στον πρόεδρο του ΚΕΣΥ καθηγητή Κ. 
μάρκου - την οποία κοινοποίησε στον 
Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό -στην οποία 
επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η εν λόγω 
απόφαση, με πλήθος αντιφατικών σκέ-
ψεων ανοίγει το δρόμο για την ανεξέλε-
γκτη άσκηση της Ομοιοπαθητικής στο 
λυκόφως της νομιμότητας.

Ο ΙΣΑ διερωτάται πώς είναι δυνατόν η 
ομοιοπαθητική να μην είναι ιατρική πρά-
ξη ενώ τα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι 
πλήρως κατοχυρωμένα μετά την εναρ-
μόνιση της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.
«Πρόκειται για μία απαράδεκτη γνωμοδό-
τηση που υιοθετήθηκε από μικρό αριθμό 
μελών της Ολομέλειας, απουσία του ια-
τρού εισηγητή του θέματος. τονίζουμε ότι 
τίθενται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια 
υγεία καθώς τα ομοιοπαθητικά σκευά-
σματα είναι νομοθετημένα ως γαληνικά 
από το 1994 και ως φάρμακα από το 2013 
και η συγκεκριμένη θεραπευτική πρακτι-
κή πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από 
ιατρούς που λογοδοτούν στους οικείους 
Ιατρικούς Συλλόγους και που έχουν εκ-
παιδευτεί επαρκώς και υπό τον έλεγχο 

των θεσμικών οργάνων.
Καταγγέλλουμε ότι η εν λόγω εισήγηση 
δεν έλαβε υπόψη τις θέσεις των Ιατρικών 
Συλλόγων, για το σοβαρό αυτό θέμα κα-
θώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Εναρμόνισης και τις συστάσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο 
οποίος περιλαμβάνει την ομοιοπαθητική 
στην παραδοσιακή ιατρική και συστήνει 
στα κράτη μέλη του να την εντάξουν στα 
εθνικά συστήματα υγείας.
 Ήδη ο ΕλΟτ, με την από 26 μαρτίου 2018 
απόφαση του, υιοθετεί ως Ελληνικό το Ευ-
ρωπαϊκό πρότυπο (Εν 16872:2016) για πα-
ροχή υπηρεσιών υγείας από Ιατρούς Ομοι-
οπαθητικής (MDQH)», καταγγέλλει ο ΙΣΑ.
Παράλληλα τονίζει ότι η ομοιοπαθητική 
όπως και κάθε εναλλακτική θεραπεία 
πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά και 

μόνο από ιατρούς. 
«Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση 
γιατί αγνοεί ότι η ομοιοπαθητική, ως 
αγωγή με σκοπό τη θεραπεία, συνιστά 
άσκηση ιατρικών πράξεων, παραγνωρί-
ζει ότι τα ομοιοπαθητικά είναι φάρμακα, 
αποστερεί ιατρούς από τη δυνατότητα 
άσκησής της και κυρίως, με σοβαρές συ-
νέπειες για την υγεία των πολιτών και τη 
δημόσια υγεία επιχειρεί να αναγνωρίσει 
το δικαίωμα άσκησης της ιατρικής σε μη 
ιατρούς», επισημαίνει. 
Ο ΙΣΑ καταλήγει ζητώντας την απόρρι-
ψη της γνωμοδότησης του Κ.Ε.Σ.Υ ενώ 
κοινοποίησε αυτή τη θέση του που στη-
ρίζεται στα απτά δεδομένα της ιατρικής 
επιστήμης και τις αρχές της νομιμότητας 
στον Υπουργό Υγείας αναμένοντας τις 
δικές του ενέργειες.

Αθήνα, 20/6/2018

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προ-
σέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατεί-
ας, κατά της υπουργικής απόφα-

σης του Υπουργού Υγείας Α. Ξανθού που 
προβλέπει την καθιέρωση του συστήμα-
τος παραπομπών, για την πρόσβαση στα 
Κέντρα Υγείας , τις δημόσιες δομές δευτε-
ροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και τους συμβεβλημένους με τον 
ΕΟΠΥΥ, παρόχους υπηρεσιών υγείας.

με την ανωτέρα απόφαση, θίγεται το 
δικαίωμα της επαγγελματικής ελευθερί-
ας του ιατρού, αλλά και το δικαίωμα του 
ασθενή για ελεύθερη επιλογή ιατρού. η  
ρύθμιση είναι αντίθετη στη συνταγματι-
κά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικό-
τητας καθώς περιορίζει σημαντικά τους 
ιατρούς από το δικαίωμα αποζημίωσής 
τους, για ιατρικές πράξεις, εφόσον δεν 
υφίσταται προηγούμενη παραπομπή 
από οικογενειακό ιατρό.

μάλιστα πρέπει να επισημανθεί ότι λίγο 
μετά την έκδοση της παραπάνω  από-
φασης (13/4/18) εκδόθηκε σε διάστη-
μα δύο μηνών, νεότερη  τροποποιητική 
υπουργική απόφαση (18/6/2018),στην 
οποία ορίζεται ότι  «σε περιοχές με πλή-
ρη κάλυψη από οικογενειακούς ιατρούς, 
οι επισκέψεις σε συμβεβλημένους με τον  
ΕΟΠΥΥ, ειδικούς ιατρούς, εκτός συστή-
ματος παραπομπών, δεν θα αποζημιώ-
νονται. Και για την ακύρωση της απόφα-

σης αυτής, ο ΙΣΑ πρόκειται να κάνει όλες 
τις δέουσες ενέργειες.
Ο  ΙΣΑ έχει συγκαλέσει για το σοβαρό 
αυτό θέμα, έκτακτη σύσκεψη, με τα μέλη 
του Παθολόγους , Παιδιάτρους και Γενι-
κούς  Ιατρούς ,προκειμένου να  συζητη-
θούν  οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις και να 
αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες.
η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την ερ-
χόμενη τρίτη 26/6/2018, στις 2.30 μ.μ. 
στα γραφεία του ΙΣΑ.  

Αθήνα, 3/6/2018

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφι-
στά την προσοχή στα μέλη του 
σχετικά με την εφαρμογή του  

Ευρωπαϊκού  Κανονισμού  Προστασίας 

των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και 
συστήνει να μην αποδέχονται πιέσεις για 
υπέρμετρους και καταχρηστικούς όρους  
εις βάρος τους από τις εταιρίες που ερ-
γάζονται ,καθώς έχει υποπέσει στην αντί-

ληψη του ΙΣΑ προσπάθεια να καταστεί 
υπεύθυνος έναντι της εταιρείας ο ιατρός  
για τυχόν παράβαση των διατάξεων περί 
προσωπικών δεδομένων  και συνεπεία 
αυτής ζημίας ή αξίωσης τρίτων.

Συστήνουμε στα μέλη μας να ακολου-
θούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΙΣΑ 
για το θέμα και να ενημερώνονται για τα 
νεότερα δεδομένα από την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου.

Γ. Πατούλης: ο ιΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να 
ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία

ο ιΣΑ καταγγέλλει ως επικίνδυνη για τη Δημόσια υγεία την γνωμοδότηση 
του ΚεΣυ, για την άσκηση της ομοιοπαθητικής ιατρικής

ο ιΣΑ προσέφυγε στο Σ.τ.ε. κατά της υπουργικής απόφασης  που 
προβλέπει το σύστημα των υποχρεωτικών  παραπομπών, στις  δημόσιες 

δομές και στους συμβεβλημένους με τον εοΠυυ γιατρούς

ο ιΣΑ συστήνει στα μέλη του να μην αποδέχονται καταχρηστικούς όρους  εις βάρος 
τους από τις εταιρίες που συνεργάζονται για την εφαρμογή του  ευρωπαϊκού  

Κανονισμού  Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
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Συνάντηση του ι.Σ.Α. με τον υποδιοικητή του εΦΚΑ κ. Δ. Τσακίρη για 
τα ληξιπρόθεσμα και την μείωση κατά 50% για ασφαλισμένους με 

πάνω από 40 έτη

Μέτωπο ενάντια στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
υγείας, αποφασίστηκε στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη του ιΣΑ, που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή πολλών μελών του στα 

γραφεία του

Αθήνα, 9/6/2018

Στις 7.6.2018  έγινε νέα συνάντηση 
του ΙΣΑ με τον Υποδιοικητή του 
ΕΦΚΑ κ. Δ. τσακίρη. η συνάντηση, 

η οποία προγραμματίστηκε μετά από 
σειρά επιστολών του ΙΣΑ, είχε θέμα  την 
αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων που 
έχει αναλάβει ο ΕΦΚΑ αφενός και την 
υλοποίηση της έκπτωσης του 50% για 
όσους ασφαλισμένους έχουν κλείσει 40 
χρόνια ασφάλισης αφετέρου.
Στη συνάντηση  ο κ. τσακίρης μας διαβε-

βαίωσε για τα κάτωθι:
(α) ότι αποτελεί κοινό στόχο η αποπλη-
ρωμή των ληξιπρόθεσμων και διαβεβαί-
ωσε ότι άμεσα ο ΙΣΑ θα λάβει και σχετική 
έγγραφη απάντηση τόσο από το τΣΕΥΠ 
ΕτΑΠ μμΕ όσο και από τον ΕΦΚΑ. Πράγ-
ματι η πρώτη από τις παραπάνω επιστο-
λές ελήφθη την αμέσως επομένη, την Πα-
ρασκευή 8.6.2018, από τον ΙΣΑ (πατήστε 
ΕΔΩ). Αναμένουμε από τον ΕΦΚΑ επιστο-
λή που να διευκρινίζει την αποπληρωμή 
των υπόλοιπων ληξιπρόθεσμων οφειλών 

των ταμείων που έχει αναλάβει. 
(β) ότι πρόθεση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ 
είναι η κατά το δυνατό άμεση εκκαθάρι-
ση των οφειλών όλων των ασφαλισμένων 
τόσο με βάση τα εισοδήματα του 2017 
όσο και για εκείνους που έχουν περισ-
σότερα από 40 έτη ασφάλισης και έχουν 
υποβάλει σχετικό αίτημα για μείωση κατά 
50% της εισφοράς στον ΕΦΚΑ, όπως προ-
βλέπει ο νόμος. Ο κ. τσακίρης επεσήμανε 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην αδυ-
ναμία των ταμείων  (εν προκειμένω τΣΑΥ) 

να ελέγξουν άμεσα τους φακέλους όλων 
των αιτούντων προκειμένου να διαπιστω-
θεί η συνδρομή των προϋποθέσεων, εν 
προκειμένω τα 40 έτη ασφάλισης. 
τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη εκπρο-
σώπησε ο ταμίας του ΙΣΑ Φ. Πατσουρά-
κος. Παρέστη και η νομική σύμβουλος 
του ΙΣΑ Ε. Παπαευαγγέλου.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει τις πιέσεις για την 
εφαρμογή του νόμου προς όφελος των 
ιατρών μελών του και θα ενημερώσει τα 
μέλη του για οτιδήποτε νεότερο. 

Αθήνα, 26/6/2018

Μέτωπο ενάντια στο νέο σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας που επιχειρεί να επιβάλει το 

υπουργείο υγείας, εις βάρος των γιατρών 
και των ασθενών, αποφάσισαν οι συμμε-
τέχοντες, στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη 
που συγκάλεσε ο ΙΣΑ, στα γραφεία του.
Ειδικότερα στη σύσκεψη, συμμετείχαν 
δεκάδες γιατροί καθώς και εκπρόσω-
ποι Επαγγελματικών και Επιστημονικών 
Ενώσεων, παθολόγων, παιδιάτρων και 
γενικών γιατρών, οι οποίοι καταδίκασαν 
ομοφώνως το έκτρωμα του υπουργείου 
Υγείας που απαξιώνει το ιατρικό δυναμι-
κό της χώρας και εξαναγκάζει τον έλληνα 
ασθενή, σε φθηνές και υποβαθμισμένες, 
υπηρεσίες υγείας.
Ο πρόεδρος Γ. Πατούλης και τα μέλη του 
ΔΣ του ΙΣΑ , Φ. Πατσουράκος (ταμίας), 

Β. Αλεξίου (γ. γραμματέας), Π. Ψυχάρης 
και Σ. Προβατάς που συμμετείχαν στη 
σύσκεψη, ξεκαθάρισαν ότι ο ΙΣΑ, θα εξα-
ντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να 
μην εφαρμοστεί το απαράδεκτο νομοθέ-
τημα, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο 
υγείας επιχειρεί εκβιαστικά να εξαναγκά-
σει τον ιατρικό κόσμο να συνεργαστεί.
Οι συμμετέχοντες καταδίκασαν τις απα-
ράδεκτες αμοιβές και τις απαξιωτικές 
συνθήκες εργασίας που προβλέπει για 
τον ιατρικό κόσμο, το νέο σύστημα και 
έφεραν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα, η 
Ιταλία και η Πορτογαλία όπου οι αμοιβές 
των οικογενειακών γιατρών είναι διπλά-
σιες και μάλιστα ενώ είναι πληρωμένες οι 
ασφαλιστικές τους εισφορές .
τόνισαν επίσης ότι ο πληθυσμός ευθύ-
νης των 2.250 ασθενών που προβλέ-

πεται για κάθε γιατρό είναι πέρα από 
κάθε διεθνή επιστημονική πρακτική και 
εγκυμονεί κινδύνους ιατρικών λαθών, η 
δε αμοιβή των ο,70 λεπτών για τον κάθε 
ασθενή που προβλέπεται στη σύμβαση 
είναι απαράδεκτη και απαξιωτική, τόσο 
τους γιατρούς όσο και για τους ασθενείς. 
μάλιστα επιβάλλεται στους γιατρούς να 
διαθέτουν το ιατρείο τους πληρώνοντας 
το κόστος της λειτουργίας του που δεν 
καλύπτεται καν από την αμοιβή που προ-
βλέπεται στη σύμβασή τους!
Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ξεκαθάρισε ότι ο ΙΣΑ, 
δεν θα επιτρέψει την ιστορική κατάρρευ-
ση του συστήματος πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας που επιχειρεί το υπουργείο 
Υγείας και πρόσθεσε ό,τι κόκκινες γραμ-
μές για τον ιατρικό κόσμο είναι η ελεύ-
θερη επιλογή γιατρού και η αξιοπρεπής 

αμοιβή του κατά πράξη και περίπτωση.
«το υπουργείο υγείας προσπαθεί να δημι-
ουργήσει έναν υγειονομικό στρατό με… 
ψίχουλα! Θέσπισε ένα ανεφάρμοστο και 
κρατικοδίαιτο σύστημα αγνοώντας προ-
κλητικά τους Ιατρικούς Συλλόγους, τους 
Συλλόγους των ασθενών και τους υπόλοι-
πους Φορείς. Αντιμετωπίζει τον ιατρικό 
κόσμο με περιφρόνηση και επιχειρεί να εκ-
μεταλλευτεί την οικονομική κρίση και την 
ανεργία, για να δημιουργήσει ένα φθηνό 
σύστημα, με κακοπληρωμένους εργαζό-
μενους και υποβαθμισμένες υπηρεσίες 
υγείας. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι 
δεν θα το επιτρέψουμε. Ενωμένος ο ιατρι-
κός κόσμος, θα δώσει μάχη για την επαγ-
γελματική του αξιοπρέπεια και επιβίωση 
καθώς και για τον έλληνα ασθενή, ο οποίος 
δεν είναι ασθενής δεύτερης κατηγορίας.» 
,τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Αθήνα, 15/6/2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 301 και 302 του ν. 
4512/2018, [ΦΕΚ Α’ 5], και σε συ-

νέχεια της από 8.5.2018 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), με την παρούσα 

ΚΑλΟΥντΑΙ 
τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
στην ετήσια τακτική και εκλογοαπολο-
γιστική Γενική Συνέλευση που ορίστηκε 
να γίνει στις 6.7.2018 ημέρα Παρασκευή, 
στα γραφεία του ΙΣΑ που βρίσκονται 
στην Αθήνα, επί της οδού Σεβαστουπό-

λεως 113, 3ος όροφος  και ώρα 10:00 
π.μ., με τα ακόλουθα θέματα:
1. Ο απολογισμός των πεπραγμένων του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τετρα-
ετία 2014-2018,
2. Ο οικονομικός απολογισμός του έτους 
2017, 
3. Ο προϋπολογισμός του έτους 2018, 
4. η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
για το 2017. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η 1η επαναλη-
πτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 
ίδια ημέρα (Παρασκευή 6.7.2018) και ώρα 
12.00 μ.μ. Σε περίπτωση ματαίωσης της 
1ης επαναληπτικής Συνέλευσης η 2η επα-

ναληπτική θα πραγματοποιηθεί την ίδια 
ημέρα (Παρασκευή 6.7.2018) στις 14.00.
Για τη συγκρότηση νόμιμης απαρτίας 
της Γενικής Συνέλευσης του ΙΣΑ, ο οποί-
ος αριθμεί περισσότερα από 1001 μέλη, 
απαιτείται κατά νόμο:
α) να παρίσταται το ένα όγδοο (1/8) των 
εγγεγραμμένων και εχόντων δικαίωμα 
ψήφου μελών. 
β) Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση λόγω έλ-
λειψης απαρτί¬ας, η Γενική Συνέλευση 
βρίσκεται σε απαρτία κατά την 1η επα-
ναληπτική, εάν παρίσταται το ήμισυ (1/2) 
τουλάχιστον του αριθμού των μελών που 
ορί¬ζεται στην παραπάνω περίπτωση α’.

γ) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην 1η επα-
ναλη¬πτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευ-
ση βρίσκεται πλέον σε απαρτία κατά τη 2η 
επαναληπτική συνεδρίασή της όταν παρί-
σταται το ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού 
των μελών που ορίζεται στην περίπτωση α’.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν ανα-
νεώσει την εγγραφή τους στα μητρώα 
του Ι.Σ.Α. με την επίδειξη της ιατρικής 
τους ταυτότητας και αφού υπογράψουν 
το ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών 
Συνελεύσεων.
η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 
301 παρ. 2α του ν. 4512/2018.

ΠροΣΚΛΗΣΗ Σε εΤΗΣιΑ ΤΑΚΤιΚΗ & εΚΛοΓοΑΠοΛοΓιΣΤιΚΗ 
ΓενιΚΗ ΣυνεΛευΣΗ Των ΜεΛων Του ιΑΤριΚου ΣυΛΛοΓου ΑΘΗνων
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Στις σημαντικές προοπτικές της χώρας μας, στον τομέα του 
τουρισμού υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ιΣΑ  

Αθήνα, 29/6/2018

Στις σημαντικές προοπτικές της 
χώρας μας, στον τομέα του τουρι-
σμού υγείας ,αναφέρθηκε σε πα-

ρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ και της 
ΚΕΔΕ  κ. Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο 
εκδήλωσης, με θέμα: «Υγεία – Παιδεία – 

Ασφάλεια» που πραγματοποιήθηκε στα 
Ιωάννινα με συνδιοργανωτές, τον Πα-
νελλήνιο Σύλλογο Βελαϊτών Ιωαννίνων, 
τον Δήμο Ιωαννίνων και την Περιφέρεια 
ηπείρου ,με τη συμμετοχή έγκριτων ομι-
λητών από τον χώρο της επιστήμης και 
της αυτοδιοίκησης. 

Στη διάρκεια της ομιλίας του, -την οποία 
πραγματοποίησε μέσω skype- ,ο πρόε-
δρος του Ι.Σ.Α ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: 
«όλες οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσου-
με τόσο σε επίπεδο επαφών και εξωστρέ-
φειας εκτός Ελλάδας αλλά και στο εσωτε-
ρικό υπηρετούν έναν στόχο: να αναδει-

χθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
της χώρας μας στον ιατρικό τουριστικό .
μάλιστα ο  κλάδος της εξωσωματικής γο-
νιμοποίησης είναι ένα από τα πεδία που 
αποδεικνύει στην πράξη ότι η χώρα μας 
είναι ανταγωνιστική και τα περιθώρια για 
περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
της σε επίπεδο παροχής εξειδικευμένων 
υπηρεσιών υγείας είναι μεγάλα. Αυτοδιοί-
κηση και Επιστημονικοί φορείς, ενώνουμε 
τις δυνάμεις μας, για να αξιοποιήσουμε με 
τον καλύτερο τρόπο το τεράστιο αυτό κε-
φάλαιο, για την οικονομία της χώρα μας 
που ονομάζεται τουρισμός Υγείας».
Επίσης ο  κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην 
καλή συνεργασία  με τον Καθηγητή Καρ-
διολογίας  κ. Στέφανο Φούσσα, τόσο στο 
πλαίσιο της μέχρι πρόσφατα ιδιότητάς 
του, ως Προέδρου της Ελληνικής Καρδιο-
λογικής Εταιρίας αλλά και  σε πρωτοβου-
λίες  που εμπνέονται από την  αγάπη του 
για τα Ιωάννινα .
Ομιλητές της εκδήλωσης για την υγεία ήταν 
ο τομεάρχης  Υγείας της νέας Δημοκρατίας 
κ. Βασίλης Οικονόμου, και ο Καθηγητής κ. 
Δημήτρης Κρεμαστινός, εκπρόσωπος του 
Κινήματος Αλλαγής. Για την παιδεία μίλη-
σαν ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Ιωάννης Στέφος, και ο Καθηγητής της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων κ. Αθανάσιος Γκότοβος, ενώ 
ομιλία για την ασφάλεια πραγματοποίησε 
ο δημοσιογράφος κ. Πάνος Σόμπολος.

Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο εκδήλωσης με 
θέμα: «υγεία – Παιδεία – Ασφάλεια» που 
πραγματοποιήθηκε στα ιωάννινα

ενηµέρωση από τον ε.Φ.Κ.Α. επί των ενεργειών και παροχή 
στοιχείων σχετικών με ληξιπρόΘεσµες οφειλές του ε.Φ.Κ.Α. προς 
ιατρούς / παρόχους υπηρεσιών υγείας

ενηµέρωση του Συλλόγου σχετικά µε απαιτούµενα δικαιολογητικά 
προς αποπληρωμή των ληξιπρόΘεσµων οφειλών της Δ΄ 
Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης - Παροχών ( ΤΣευΠ ) του 
ε.Φ.Κ.Α. προς ιατρούς / παρόχους υπηρεσιών υγείας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετι-
κού σας γνωρίζουμε τα εξής:
μετό από τις απαραίτητες ενέρ-

γειες, οι οποίες ήταν αναγκαίες για την 
εκκαθόριση των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών Υγείας  (ενιαιοποίηση των πληρο-

φοριακών συστηµάτων όλων των εντα-
χθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, εκπαίδευ-
ση προσωπικού, επίλυση διοικητικών 
προβλημάτων κ.τ.λ. ), είναι εφικτή πλέον 
η μεταφορά πιστώσεων και η έκδοση 
ταμειακών παραστατικών για την εκκα-

θάριση και καταβολή οποιασδήποτε δα-
πάνης, η οποία αφορά σε ληξιπρόθεσµες 
οφειλές της Δ/νσής µας προς τους παρό-
χους υπηρεσιών Υγείας.
Κατόπιν αυτών, σας παρέχουµε την δια-
βεβαίωση ότι καταβάλλεται κάθε δυνα-

τή προσπάθεια στα όρια του τεθέντος 
χρονοδιαγράμματος να υλοποιηθεί η 
διαδικασία εκκαθάρισης.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για 
κάθε περαιτέρω διευκρίνιση επί των 
αναγραφοµένων στο παρόν.

Σε συνέχεια του προηγούµενου υπ’αριθµ. 
727413/06-06-2018 σχετικού εγγράφου µας σας 
γνωρίζουµε ότι, προκειµένου να αποπληρωθούν 

τα ποσά των ληξιπρόΘεσµων οφειλών της Δ/νσής µας 

προς τους ιατρούς/παρόχους υπηρεσιών Υγείας, θα πρέ-
πει οι δικαιούχοι των ως άνω ποσών να προσκοµίσουν 
στην αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Δ/νσης ασφαλιστική 
καθώς και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για δικαιού-

μενα ποσά άνω των € 1.500,00 ανά τιµολόγιο. 
Παρακαλείσθε όπως ενη µε ρώσετε σχετικά τα μέλη σας.
Παραµένουµε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 
διευκρίνιση επί των αναγραφομένων στο παρόν.








