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ΘΕΜΑ: Ο ΙΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ   
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει επισηµάνει πολλάκις ότι οι δαπάνες της 
υγείας είναι ανελαστικές σε ένα στοιχειώδες επίπεδο βασικών παροχών 
υγείας, γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αρµόδιους 
φορείς. Τιµώντας τον θεσµικό µας ρόλο και προασπίζοντας τα δικαιώµατα 
των µελών µας, αλλά και των ασφαλισµένων,  έχουµε καταθέσει σειρά 
εισηγήσεων προς τους Αρµόδιους Φορείς, προκειµένου να 
αποκατασταθούν  τα δυσεπίλυτα προβλήµατα στον χώρο της υγείας. 
 
 Όπως έχουµε επισηµάνει ο ΕΟΠΥΥ βρίσκεται υπό κατάρρευση, µε 
αποτέλεσµα οι συµβεβληµένοι ιατροί µέλη µας αλλά και άλλοι υγειονοµικοί 
κλάδοι, να µένουν απλήρωτοι τόσο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
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προς τους ασφαλισµένους του  ΕΟΠΥΥ, αλλά και για τους ασφαλισµένους 
στα  ασφαλιστικά ταµεία που έχουν πλέον ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑ∆ , 
ΟΑΕΕ, ΝΑΤ , ΤΥ∆ΚΥ κλπ) µε τον Ν. 3918/2011.  
 
Επειδή µέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει οι επιβεβληµένες διαρθρωτικές 
αλλαγές στην λειτουργία του ΕΟΠΥΥ παρά τις σχετικές εισηγήσεις µας , το 
∆Σ του ΙΣΑ αποφάσισε να καλέσει τους συµβεβληµένους ιατρούς του 
ΕΟΠΥΥ σε πενθήµερη επίσχεση  , η οποία έχει µεγάλη συµµετοχή , όπως 
πληροφορούµαστε από τα µέλη µας.   
 
Αντιλαµβανόµαστε πλήρως την τραγική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται 
η χώρα µας, εξαιτίας της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας , όµως δεν 
πρέπει  να επιτρέψουµε την µετατροπή της κρίσης από οικονοµική σε 
ανθρωπιστική. Οι ιατροί µας έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους, 
προσφέροντας  εθελοντικά τις ιατρικές υπηρεσίες τους σε πολλούς 
ανασφάλιστους και µακροχρόνια ανέργους.  
 
Όµως, αν οι ιατροί θα έπρεπε να προσφέρουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους 
εθελοντικά και στους ασφαλισµένους πολίτες θα έπρεπε τουλάχιστον να το 
γνωρίζουν  και να συµβεί βεβαίως αυτό για όλους, αρχής γενοµένης από 
τους Υπουργούς έως τον τελευταίο πάροχο υγείας και όχι επιλεκτικά.   
 
Για να αποφύγουµε λοιπόν την κατάρρευση του Συστήµατος Υγείας στην 
χώρα µας, αποτελεί επιτακτική και επιβεβληµένη ανάγκη  η συνάντηση 
των κοµµάτων της κυβέρνησης  µε τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο,  τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, 
ως υπευθύνου για τον ΕΟΠΥΥ, κ. Μάριο Σαλµά και τον Υπουργό 
Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, προκειµένου να συζητηθούν τα 
θέµατα εξυγίανσης και εξορθολογισµού  του χώρου της υγείας, καθώς 
επίσης η σωστή διαχείριση των  ποσών που διατίθενται για την Υγεία .  
 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δαπάνη της υγείας είναι ανελαστική και  
ότι  το ιατρικό επάγγελµα οφείλει να γίνεται απρόσκοπτα µέσα από 
αξιοπρεπή επιβίωση των λειτουργών του .  
 
Ο ΙΣΑ σε αυτές τις δύσκολες στιγµές θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στον 
Έλληνα πολίτη.  
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                        ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων για τις εξελίξεις στο χώρο της 
Υγείας. 
Συνάδελφοι, 
- Η κατάσταση στον χώρο της υγείας από τις αρχές του Σεπτέµβρη 
προδιαγράφεται τραγική! 
- Η πρόσβαση των ασφαλισµένων πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και το 
φάρµακο γίνεται ολοένα δυσκολότερη έως και αδύνατη! 
- Οι φαρµακοποιοί από 3/9/12 θα διακόψουν την παροχή φαρµάκων µε 
πίστωση στους ασφαλισµένους του οργανισµού και οι Νοσοκοµειακοί 
γιατροί βιώνουν µια απίστευτη απαξίωση του ρόλου και του έργου των 
που εκφράζεται µε τη µη καταβολή των δεδουλευµένων για τις εφηµερίες 
αλλά και τις επιπλέον περικοπές στις τακτικές αποδοχές τους. 
- Πάγια και διαρκής απόφαση του ΠΙΣ και των ΙΣ όλης της χώρας είναι η 
µη συµµετοχή των ελευθεροεπαγγελµατιών στον ΕΟΠΥΥ. Οι συνάδερφοι 
που έχουν συµβληθεί µε τον οργανισµό θα πρέπει να δείξουν αίσθηµα 
ευθύνης και να παραιτηθούν άµεσα. 
Θεωρούµε ότι όλοι οι γιατροί µαζί πρέπει να συµπαραταχθούµε και να 
διεκδικήσουµε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες και 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους γιατρούς όλων των δοµών του 
συστήµατος παροχής υπηρεσιών υγείας. ∆εν ωφελούν οι διαµάχες µεταξύ 
των διαφόρων οµάδων λειτουργών του συστήµατος, πρέπει όλοι µαζί να 
αγωνιστούµε για τους πάγιους και αµετακίνητους στόχους µας : 
Επανασχεδιασµός του ΕΟΠΥΥ από µηδενική βάση 
Επαναδιαπραγµάτευση των εργασιακών σχέσεων των γιατρών του ΕΟΠΥΥ 
και σύναψη Συλλογικής Σύµβασης εργασίας 
Άµεση αποπληρωµή των δεδουλευµένων των αυτοαπασχολούµενων και 
των νοσοκοµειακών γιατρών 
∆υνατότητα συµψηφισµού των οφειλών προς το ∆ηµόσιο των λειτουργών 
της υγείας 
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Αποτροπή περαιτέρω περικοπών στο κατ’ όνοµα µόνο ειδικό µισθολόγιο 
των γιατρών ΕΣΥ 
∆ιασφάλιση της δυνατότητας όλων των πολιτών για πρόσβαση σε υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες υγείας και φάρµακα χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις. 
To ∆Σ Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων 
 
Γ. Παπανδρέου 2 Κτίριο Β΄ Ιωάννινα, 45444, 
Tηλ: +30 2651 025 324, Fax:+30 2651 032 907, 
email: info@isioanninon.gr
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«Κόψατε εφηµερίες- κινδυνεύουν άνθρωποι»!  
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Με µια επιστολή που περιγράφει µε τα πιο µελανά χρώµατα την κατάσταση 
που επικρατεί τόσο στο Ιπποκράτειο όσο και σε όλα τα δηµόσια 
νοσοκοµεία, οι ειδικευόµενοι γιατροί του Ιπποκρατείου ζητούν από τον 
διοικητή του νοσοκοµείου να επαναφέρει το πρόγραµµα των εφηµεριών 
για να µην κινδυνεύουν ασθενείς. ∆ιαφορετικά την ευθύνη δε φέρουν οι 
ίδιοι αλλά οι αρµόδιοι του νοσοκοµείου και του υπουργείου. Να σηµειωθεί 
ότι µε εντολή του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου και για λόγους 
…οικονοµίας έχουν ψαλιδιστεί όλα τα προγράµµατα εφηµεριών µε 
αποτέλεσµα να µην µπορούν να λειτουργήσουν τα νοσηλευτικά ιδρύµατα.  
 
∆ιαβάστε αναλυτικά όλη την επιστολή. 
   
Η επιστολή των ειδικευόµενων του Ιπποκρατείου που εστάλη στο διοικητή 
Κωσ. Μπάνη έχει ως εξής: 
"Μετά την ανακοίνωση των τελευταίων αποφάσεων για τη λειτουργία του 
Νοσοκοµείου στη διάρκεια των εφηµεριών και τον περιορισµό του 
εφηµερεύοντος προσωπικού στο ελάχιστο οφείλουµε να σας 
ενηµερώσουµε για τις θέσεις µας επί του θέµατος. 
Είναι γνωστό ότι τον κύριο φόρτο εργασίας στη Γενική Εφηµερία 
αναλαµβάνει να διαχειριστεί ο Παθολογικός Τοµέας και ειδικότερα οι 
Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκοµείου µας, οι οποίες το τελευταίο 
διάστηµα και µετά από απόφασή σας συλλειτουργούν και 
συνεφηµερεύουν. Περαιτέρω, είναι γνωστός ο καθοριστικός ρόλος των 
ειδικευοµένων ιατρών στην οµαλή διεξαγωγή των εφηµεριών, καθώς 
αυτοί αναλαµβάνουν την εκτέλεση των περισσοτέρων κλινικών και 
διαδικαστικών πράξεων επί των εξεταζοµένων ασθενών, καλούνται δε 
συχνά να καλύψουν και κενά λειτουργίας του συστήµατος στη µεταφορά 
υλικών, παραγώγων αίµατος, δειγµάτων προς το εργαστήριο, προκειµένου 
να εξυπηρετηθεί ο ασθενής και η οµαλή ροή της εφηµερίας. 
Συνεπώς, είναι κατανοητή η ανάγκη επαρκούς στελέχωσης των εφηµεριών 
µε ειδικευόµενους ιατρούς, ώστε να µην διακινδυνέψει κανένας ασθενής 
από καθυστερήσεις στην κίνηση των επειγόντων ιατρείων ή από αδυναµία 
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αντιµετώπισης του επείγοντος στις Κλινικές λόγω υπερπληρότητας. Ήδη 
µε τις σταδιακές µειώσεις προσωπικού, οι Κλινικές λειτουργούν σε οριακό 
σηµείο όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών και τις αντοχές του 
προσωπικού. Είναι αδιανόητη η εντολή για κατάρτιση προγράµµατος 
εφηµεριών µειωµένου κατά πολύ από τις ρεαλιστικές ανάγκες των 
Κλινικών για την εξυπηρέτηση των ασθενών, όπως αυτές καταγράφονται 
από την κίνηση των επειγόντων ιατρείων και την ταχεία εναλλαγή 
περιστατικών στην Κλινική, µε συνεχή πληρότητα που αγγίζει  και ενίοτε 
υπερβαίνει το 100%. 
Είµαστε, λοιπόν, υποχρεωµένοι να σας προειδοποιήσουµε ότι σε 
περίπτωση που δεν τροποποιήσετε την κατανοµή προσωπικού στις 
εφηµερίες, µε κάλυψη αντίστοιχη προς τις ανάγκες του Παθολογικού 
Τοµέα, εµείς ως ειδικευόµενοι ιατροί δεν µπορούµε να αναλάβουµε την 
ευθύνη διεξαγωγής εφηµεριών µε ασφάλεια για τους εξεταζόµενους και 
νοσηλευόµενους ασθενείς, ευθύνη η οποία βαρύνει αποκλειστικά εσάς ως 
τελικό αρµόδιο για την έγκριση των προγραµµάτων και την κατανοµή των 
διατιθέµενων κονδυλίων. Για κάθε συµβάν που θα θέσει σε κίνδυνο την 
οµαλή περίθαλψη των ασθενών, είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορεί ο 
µοναδικός εφηµερεύων που εξαντλείται από την υπερεργασία και την 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων επί των ασθενών να έχει την ευθύνη. 
Περαιτέρω, επανερχόµαστε στο θέµα της αποπληρωµής δεδουλευµένων 
εφηµεριών του πρώτου οκταµήνου του τρέχοντος έτους. Όπως πολλάκις 
µας έχετε και διά στόµατος του Υποδιοικητή προφορικά δηλώσει, είχατε 
πρόθεση να µας αποζηµιώσετε για τις διαφορές των καταβληθέντων 
εφηµεριών πρώτου τριµήνου από ίδια κονδύλια, πράγµα που σκοπεύατε 
να διαπραγµατευτείτε – όσον αφορά τη νοµιµότητα του – µε το 
Υπουργείο. Ωστόσο, ποτέ δεν αποδεχτήκατε εγγράφως αυτή τη δήλωση 
και ούτε ενηµερωθήκαµε ότι κάνατε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. 
Αντίθετα, στην προσπάθεια εξευµενισµού των αντιδράσεων για τη µείωση 
των εφηµερευόντων από τούδε και εξής, προτείνατε την κάλυψη 
συµπληρωµατικών αναγκών από παρόµοια εσωτερικά κονδύλια, πράγµα 
για το οποίο – όσο είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε – δεν έχετε εγγράφως 
δεσµευθεί. Πλέον, καθυστερεί η καταβολή ακόµη και των περικοµµένων 
πλέον τακτικών αποδοχών εφηµεριών, αφού µετά την καταβολή του 
Μαρτίου 2012 δεν υπάρχει νεότερο για την επόµενη πληρωµή. 
Σας γνωρίζουµε ότι µε τη συνεχή άρνηση διευθέτησης της καταβολής των 
οφειλοµένων από πλευράς σας και λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση της 
κίνησης ασθενών, τη συγχώνευση των Κλινικών και την κόπωση του 
προσωπικού από τις περικοπές στις εφηµερίες, δεν υπάρχει πλέον 
υποµονή από πλευράς µας για εργασία στο παρόν καθεστώς. ∆εν είµαστε 
πλέον σε θέση να επιτελέσουµε τα καθήκοντά µας µε ασφάλεια και 
υπευθυνότητα λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης συνεργατών, επί δε 
πλέον δυσκολευόµαστε να ανταποκριθούµε στις αµιγώς βιοποριστικές 
ανάγκες ηµών και των οικογενειών µας, καθώς υπάρχει σαφές θέµα 
ανασφάλειας και αδυναµίας κάθε προγραµµατισµού µε το παρόν καθεστώς 
αποζηµίωσης µας. 
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Παρακαλούµε, λοιπόν, για την έγγραφη δέσµευσή σας όσον αφορά στην 
αποπληρωµή των διαφορών δεδουλευµένων πρώτου τριµήνου και στην 
τήρηση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος για την πληρωµή των 
δεδουλευµένων εποµένων µηνών. Επίσης, εφόσον προτίθεστε να 
συνδράµετε µε ίδια κονδύλια στην εφεξής στελέχωση των εφηµεριών, 
είναι ευνόητο ότι ζητάµε την έγγραφη δέσµευσή σας για το ύψος αυτών 
και το χρονοδιάγραµµα αποζηµίωσής τους. 
Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε στην επιστολή µας αυτή για 
διευθέτηση των κρίσιµων αυτών θεµάτων, οπότε δηµιουργούνται αφενός 
ανασφαλείς συνθήκες για την άσκηση του λειτουργήµατός µας και 
αφετέρου οικονοµική αδυναµία βιοπορισµού µας, επιφυλασσόµεθα κάθε 
νόµιµου δικαιώµατός µας, µέχρι και της επίσχεσης από τις εφηµερίες, για 
την διαφύλαξη της επαγγελµατικής και κοινωνικής αξιοπρέπειάς µας και 
επαναλαµβάνουµε ότι η ευθύνη για κάθε δυσλειτουργία και ανεπάρκεια 
στην περίθαλψη των ασθενών βαρύνει αποκλειστικά τη ∆ιοίκηση". 
ΙΑΤROPEDIA 
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Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ΚΑΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
∆ΙΕΘΝΩΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1722046/Gesu
ndheitssystem-vor-dem-Kollaps 
 
 
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/ondemand100~_i
d-video1174988.html  
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΜΑΘΕΙΣ 
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Τίτλος : 
Σύσκεψη για τα φάρµακα 
 

Μέσο :  
http://www.enikos.gr/ 

 

 

∆ηµοσίευµα: 
http://www.enikos.gr/society/75897%2CSyskeyh_gia_ta_farmaka_.html 

 

∆ιυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Οικονοµικών υπό τον κ. Στουρνάρα, 
µε θέµατα που αφορούν τον τοµέα της Υγείας και ευρύτερα της 
φαρµακευτικής δαπάνης, είναι προγραµµατισµένη για σήµερα στις 15.00.   

Σε αυτή, εκτός από το οικονοµικό επιτελείο, θα συµµετέχουν ο υπουργός 
Υγείας κ. Ανδρ. Λουκουρέντζος, ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης, ο 
υπουργός Επικρατείας κ. ∆. Σταµάτης και ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας Μ. Σαλµάς. 
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Τίτλος : 

Τα εισπνεόµενα φάρµακα "κλέβουν" ύψος! 

Μέσο :  
http://www.madata.gr/ 

 

 

∆ηµοσίευµα:  
http://www.madata.gr/diafora/science/220817.html 

 

Τα παιδιά που έχουν άσθµα και ακολουθούν αγωγή µε εισπνεόµενα 
στεροειδή φάρµακα κατά την ανάπτυξή τους «χάνουν» µερικούς πόντους 
από το ύψος τους, σύµφωνα µε έρευνα που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 
συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας στη Βιέννη και 
δηµοσιεύτηκε online στο επιστηµονικό έντυπο «New England Journal of 
Medicine». 
 
Κατά µέσο όρο, τα παιδιά µε άσθµα ήταν κατά 1,2 εκ. λιγότερο ψηλά σε 
σύγκριση µε συνοµήλικα παιδιά που δεν ακολουθούσαν αγωγή µε 
εισπνεόµενα. 
 
Αυτή είναι η πρώτη µεγάλη έρευνα που παρακολούθησε παιδιά µε άσθµα 
κατά τα χρόνια της ανάπτυξής τους, παρότι η ανησυχία πολλών γονιών 
για το ότι τα εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή φάρµακα µάλλον επηρεάζουν 
την ανάπτυξη των παιδιών εκφράζεται εδώ και χρόνια. 
 
Οι Αµερικανοί ερευνητές παρακολούθησαν 943 παιδιά µέχρι την ηλικία 
των 18 ετών για τα κορίτσια και των 20 και άνω για τα αγόρια. Η έρευνα 
διήρκεσε τέσσερα χρόνια και παρατηρήθηκε ότι ο ρυθµός της ανάπτυξης 
επιβραδύνθηκε κυρίως τα πρώτα δύο χρόνια από την έναρξη της αγωγής, 
κατά κύριο λόγο στα παιδιά που λάµβαναν το εισπνεόµενο 
κορτικοστεροειδές βουδεσονίδη, σε σύγκριση µε εκείνα που λάµβαναν 
νεντοκροµίλη ή εικονικά εισπνεόµενα. 
 
Οι ερευνητές, ωστόσο, τονίζουν ότι η αγωγή µε εισπνεόµενα φάρµακα 
είναι σηµαντική, και σε περίπτωση που η νόσος αφεθεί χωρίς θεραπεία, 
µπορεί και πάλι να επηρεαστεί αρνητικά ο ρυθµός ανάπτυξης του παιδιού. 


