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1 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ανάληψη της διοίκησης του ΙΣΘ, κατ’ εντολή σας, μας γεμίζει χαρά
και σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση
που εμπεριέχει.
Το πρόγραμμά μας, που συνένωσε συναδέλφους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων καθώς και προσωπικότητες του χώρου μας και
υπερψηφίστηκε με στόχο την ανανέωση της συλλογικής μας δράσης
και τον απογαλακτισμό μας από παρωχημένες τακτικές και κομματικές
σκοπιμότητες μας δεσμεύει απολύτως.
Η πρώτη αυτή επικοινωνία μας, καθυστέρησε σκόπιμα για οικονομικούς
λόγους και κυρίως για να συμπεριλαμβάνει όλες τις μέχρι τώρα ενέργειές μας.
Είναι σαφές ότι ζούμε σε μια εποχή δυσάρεστων αλλαγών στην οικονομία και για το λόγο αυτό οι δράσεις μας θα συντείνουν στην εξυγίανση και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του χώρου της υγείας,
ώστε να μην δημιουργηθούν στρεβλώσεις.
Επιδιώκουμε την αναβάθμιση του Συλλόγου ο οποίος ως ΝΠΔΔ
έχει πολύ ευρύτερη ευθύνη και δε θα πρέπει να περιορίζεται σε σωματειακό ρόλο.
Σας παρακαλούμε όμως να βοηθήσετε στην προσπάθεια αυτή πράττοντας τα αυτονόητα, ενημερωνόμενοι από την διαδικτυακή κυρίως
και την γραπτή επικοινωνία μας και συμμετέχοντας στις δράσεις του
Συλλόγου.
Φιλικά,
Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος
Πλαστικός Χειρουργός
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2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Η άσκηση της ιατρικής στην Ελλάδα διέπεται από μια σειρά ειδικών
νόμων (με κυριότερο τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας), που ορίζουν
προϋποθέσεις και κανόνες επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος.
Στο παρελθόν επιχειρήθηκε ένας από αυτούς που αφορά την εταιρική
σύνθεση κατά 51% από ιατρούς, να καταργηθεί για ιδιοτελείς πολιτικούς
σκοπούς. Η κατακραυγή που προκλήθηκε οδήγησε σε νέο ειδικό νόμο
(της κας Ξενογιαννακοπούλου) που αποκατέστησε την ομαλότητα.
Κατά την ψήφιση του γενικού νόμου 3919/2011 για το άνοιγμα των
κλειστών επαγγελμάτων, ετέθη το ερώτημα κατά πόσο αυτός μπορεί
να αφορά την άσκηση της Ιατρικής. Τότε ο Υπουργός υποσχέθηκε να
εκδώσει σχετικό ΠΔ. Στις 25/6 με τροπολογία του παρέτεινε το χρόνο
έκδοσης του ΠΔ έως τις 15/9, την οποία τελικά αναίρεσε νομοθετικά
στις 4/8.
Ο ιατρικός κόσμος της χώρας διά των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων, απευθύνθηκε προς το ελληνικό κοινοβούλιο συνυπογράφοντας
κείμενο μας και επιδιώκοντας την έκδοση ΠΔ.
Αυτό δεν επετεύχθη.
Σήμερα θεωρούμε ότι ο νόμος 3919/2011 καθώς έρχεται σε αντίθεση
με το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας,
δεν μπορεί να αφορά το χώρο της υγείας.
Οι ενέργειες μας που θα προκύψουν από την παραπάνω θέση, ίσως
να μας οδηγήσουν σε μακρύ νομικό αγώνα τον οποίο με αποφασιστικότητα
θα δώσουμε σε κάθε ελληνικό ή ευρωπαϊκό δικαστήριο.
Παράλληλα θα πρέπει οι γιατροί να οργανωθούμε σε σύγχρονες εταιρικές μορφές για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ώστε να
μην υπάρχει κενό επιχειρηματικό πεδίο σε άλλους επενδυτές.
Παραπομπές:
α. Ψήφισμα της ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ (http://neaiatrikikinisi.blogspot.com)
β. www.isth.gr
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3 ΕΟΠΥΥ
Στις 3/8 μετά από πολύμηνη συζήτηση ανακοινώθηκαν από το υπουργείο
οι αμοιβές του ΕΟΠΥΥ για τους γιατρούς, ο οποίος εξαγγέλθηκε ότι
θα λειτουργήσει από τις 12/9/2011 με τη νέα σχολική χρονιά!
Οι αποζημιώσεις είναι προ φόρων και δεν θα καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές των συμβεβλημένων ιατρών και κυμαίνονται από 900
έως 1.900€ ανάλογα με την ειδικότητα και τον αριθμό των ασφαλισμένων
που θα διαλέξουν τον γιατρό (αναλυτικές τιμές θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου).
Η πρόταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και προσβλητική καταρχάς προς τους ασφαλισμένους καθώς από τις εισφορές τους
διαθέτει 0,22€ έως 1,30€ μηνιαίως για το γιατρό τους.
Η Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ στις 20/8/2011 αποφάσισε ομόφωνα
σειρά κινητοποιήσεων, στις οποίες σας καλούμε να συμμετέχετε,
με προειδοποιητική απεργία στις 8-9 Σεπτεμβρίου.
Όπως γνωρίζετε οι θέσεις του ΙΣΘ για τον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνουν
προτάσεις πιο προωθημένες από τον ΠΙΣ οι οποίες πιστεύουμε ότι
μελλοντικά θα αποτελέσουν την βάση για τη λειτουργία ΠΦΥ.
Παραπομπή:
Σχετικά έγγραφα
από website: επιστολή ΙΣΘ προς Υπουργό Υγείας – κοινοποίηση στον
ΕΟΠΥΥ και στους ΙΣ 13/7/2011.
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4 ΟΠΑΔ – ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ
Α. Κατάργηση δικαιώματος συνταγογράφησης από μη συμβεβλημένους.
Στις 15/7/2011 ο ΙΣΘ προσέφυγε στο ΣτΕ για το θέμα αυτό. Η προσφυγή μας θα εκδικαστεί εντός του φθινοπώρου.
Παρόμοια προσφυγή έγινε από τον ΙΣ Αθηνών τον Απρίλιο και από
τον ΙΣ Πειραιά τον Ιούλιο.
Β. Εξόφληση οφειλών.
Καθώς οι οφειλές καθυστερούν άλλοτε λόγω έλλειψης πόρων και
άλλοτε λόγω έλλειψης προσωπικού ανάλογα με το ταμείο, φοβούμαστε
ότι η δικαστική διεκδίκηση είναι μονόδρομος.
Δεδομένου ότι οι συμβάσεις των ιατρών είναι ατομικές, όπως και
τα χρέη, θα προχωρήσουμε με όσους επιθυμούν και συνεργαστούν
έγκαιρα. Εκτιμούμε όμως και παρακαλούμε να συνυπολογίζετε στους
σχεδιασμούς σας ότι είναι πιθανό κάποια από τα οφειλόμενα ποσά να
μην εξοφληθούν.
Αυτή τη στιγμή όλα τα ταμεία έχουν ενημερωθεί για τις προθέσεις
μας, τους έχουμε προσφέρει προσωπικό για την διευκόλυνση τους και
αναμένουμε.
Στο μεταξύ η χρονοβόρα νομική προετοιμασία της διεκδίκησης
προχωρά.
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5 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΙΣΘ καταρχήν θεωρεί τις συγχωνεύσεις αναγκαίες. Το σχέδιο του
υπουργείου όμως είναι λανθασμένο και ελπίζουμε να μην είναι και ακριβοπληρωμένο.
Από κοινού με την ΕΝΙΘ επεξεργαζόμαστε βιώσιμο σχέδιο και
προτείνουμε αρχικά την κατάργηση όλων των διοικητικών δομών που
προστέθηκαν στο ΕΣΥ την τελευταία 10ετία (ΔΥΠΕ κ.λπ.).
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6 ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
(Ευθύνη του Αντιπροέδρου κ. Δημήτρη Τσάμη)
Η συμμετοχή μας στις διαδικασίες και στη διαμόρφωση των θέσεων
του ΠΙΣ δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσία μας στη Γενική
Συνέλευση. Παρεμβαίνουμε έγκαιρα σε μια σειρά θεμάτων στο ΔΣ του
ΠΙΣ και θα συνεχίσουμε επίμονα και μεθοδικά προκειμένου να συμβάλλουμε στη διατύπωση χρήσιμων και εφαρμόσιμων θέσεων και στην
ενεργό, αποφασιστική και αποτελεσματική δράση ολόκληρου του
ιατρικού κόσμου.
Ζητήσαμε ― χωρίς την ανάλογη ανταπόκριση ― την άμεση δυναμική
αντίδραση του ΠΙΣ στην ανατροπή των διατάξεων που επιτρέπουν την
εκχώρηση ιατρικής υπηρεσίας σε εξωιατρικούς επιχειρηματίες.
Παρουσιάσαμε στη Γενική συνέλευση του ΠΙΣ τις αποφάσεις του
ΔΣ του ΙΣΘ για τον ΕΟΠΥΥ επιτυγχάνοντας να συμπεριληφθούν στο
τελικό ψήφισμα οι θέσεις μας για:
• μη χορήγηση πιστοποιητικών για διάστημα 3-6 μηνών σε ιατρούς
που θα ζητούν να υπογράψουν τις εξευτελιστικές συμβάσεις με
τον ΕΟΠΥΥ,
• την ενεργοποίηση του συμβουλίου των προέδρων των Ιατρικών
Συλλόγων
• την άσκηση δικαστικών αγωγών στα ασφαλιστικά ταμεία που
καθυστερούν τις πληρωμές.
Αναλύσαμε την απόφαση του ΔΣ του ΙΣΘ για κατοχύρωση του δικαιώματος κάθε συμβεβλημένου ιατρού να εισπράττει επιπλέον αμοιβή εφ
όσον το έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει στον ασφαλιστικό φορέα.
Προωθήσαμε τη θέση μας για ενίσχυση του ρόλου των πειθαρχικών
συμβουλίων προτείνοντας την αλλαγή της σημερινής διάταξης που
επιβάλλει την αναστολή κάθε ποινής μετά την άσκηση έφεσης.
Υποστηρίξαμε τη πρόταση για πραγματοποίηση απεργίας και την
επεξεργασία συγκεκριμένων θέσεων από τον ΠΙΣ για τη λειτουργία
της ΠΦΥ με συλλογική σύμβαση για όλους τους ιατρούς.
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7 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(Ευθύνη του Γενικού Γραμματέα κ. Νικολάου Νίτσα)
Προτεραιότητα μας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών του συλλόγου
σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών που εκδίδει ο Ιατρικός Σύλλογος μετά από αίτηση σας.
Στο πλαίσιο αυτό αποστείλαμε αίτημα προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
προκειμένου να αποδέχονται οι υπηρεσίες τους πιστοποιητικά των
γιατρών με e-mail ή fax. Δεν ανταποκρίθηκαν θετικά όλοι και θα επιμείνουμε.
Από 1/8/2011 είναι δυνατή η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής
καθώς και συνδρομών παρελθόντων ετών μέσω της υπηρεσίας
easypay της τράπεζας Πειραιώς (μέσω internet ή κατόπιν τηλεφωνήματος στον αριθμό 182838).
Οραματιζόμαστε έναν Ιατρικό Σύλλογο πλήρως ψηφιοποιημένο, ώστε
ο κάθε ενδιαφερόμενος γιατρός να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση και
να εκτυπώνει τα πιστοποιητικά που ζητά, προκειμένου να περιοριστεί
στο ελάχιστο δυνατόν η ταλαιπωρία και η παρουσία των γιατρών στα
γραφεία του συλλόγου. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου απαιτείται
πλήρης αναβάθμιση του λογισμικού και της ιστοσελίδας μας.
Για τη χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων είμαστε σε αναζήτηση κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ.
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8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΘ
Τα μηνιαία έξοδα του ΙΣΘ μέχρι τις εκλογές ήταν της τάξης των
30.000€. Τα αποθεματικά του ΙΣΘ ήταν της τάξης των 250.000€. Μοναδικά έσοδα του ΙΣΘ είναι οι συνδρομές των μελών του. Δεν υπάρχουν οφειλές προς τρίτους.
Με αυτά τα δεδομένα:
Α. καταργείται η μηνιαία έντυπη ανακοίνωση του προέδρου που είχε
κόστος 10.000€ μηνιαίως περίπου.
Β. η έκδοση του περιοδικού που έχει κόστος περίπου 15.000€ ανά
3μηνο, θα καθυστερήσει για λίγο ώστε να ανανεωθεί και να αυτοχρηματοδοτηθεί στο μέτρο του δυνατού.
Γ. κύριο εργαλείο επικοινωνίας στο εξής θα είναι το internet, δια
του site του συλλόγου. Παρακαλούμε να δηλώσετε όσοι δεν
έχετε e-mail για την ενημέρωσή σας.
Δ. αναζητούμε πόρους πέραν των συνδρομών των μελών του ΙΣΘ
ώστε σύντομα να μπορέσουμε να τις αναθεωρήσουμε.
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9 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Α. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές της πόλης για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω κρίσης, τα οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων.
Β. Οι συμβάσεις των ιδιωτικών κλινικών με τις ασφαλιστικές εταιρείες
περιέχουν ένα νομικά αβάσιμο τμήμα που ορίζει ιατρικές αμοιβές.
Κανείς γιατρός δεν έχει κανενός είδους νομική ή άλλη υποχρέωση
να τηρεί σύμβαση στην οποία δεν μετέχει. Σας συνιστούμε να λαμβάνετε την αμοιβή σας από τον ασθενή ασφαλισμένο και ο ίδιος να
υποβάλλει στην ασφαλιστική του την απόδειξή σας. Να μην δίδετε
αποδείξεις προς εξόφληση στα λογιστήρια των κλινικών.
Γ. Η συμμετοχή ιατρών σε εταιρείες που διακινούν εκπτωτικές
κάρτες – κουπόνια και λοιπά παραβαίνει την ιατρική δεοντολογία.
Ήδη έχουμε απευθυνθεί στον εισαγγελέα για μία από αυτές και θα
προχωρήσουμε και με τις υπόλοιπες. Όσοι γιατροί του ΙΣΘ συνεργάζονται με τέτοιες εταιρείες θα πρέπει να σταματήσουν τη συνεργασία τους άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση εντός του Οκτωβρίου
θα υπάρξουν παραπομπές στο πειθαρχικό, με την προτροπή να επιβληθούν βαριά χρηματικά πρόστιμα τα οποία ο σύλλογος ως ΝΠΔΔ
θα βεβαιώσει στην εφορία.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ζητήσαμε στη συζήτηση που διεξάγεται στο ΚΕΣΥ:
Α. να συνδεθεί η ικανότητα εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτή με τον
αριθμό των ιατρικών πράξεων που διενεργεί.
Β. εκπρόσωπος του Iατρικού Συλλόγου να μετέχει στην εξεταστική
επιτροπή.
Γ. να υπάρχει ομαλό μεταβατικό σύστημα από τη λίστα αναμονής
στις εξετάσεις.
Δ. οι συγχωνεύσεις των νοσοκομείων να μην έχουν αρνητική επίπτωση
στους συναδέλφους που βρίσκονται σε αναμονή.
Παραπομπές:
Σχετικά έγγραφα από website: 1. επιστολή του ΙΣΘ στον Υπουργό Υγείας
22/7/2011. 2. επιστολές του ΙΣΘ προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τις
ΜΗΝ και την αλλαγή του συστήματος χορήγησης ιατρικών ειδικοτήτων
21/6/2011.
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11 ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ –
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Υποστηρίξαμε θερμά τη δημιουργία τους και μάλιστα με αυξημένες
δυνατότητες. Δυστυχώς ο υπουργός απέσυρε τη σχετική τροπολογία
του από το νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις υποσχόμενος ότι θα
τις συμπεριλάβει σε προσεχές πολυνομοσχέδιο.
Για τον υγειονομικό χάρτη καθώς δεν λάβαμε ικανοποιητικές
απαντήσεις σχετικά με την χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται σας συνιστούμε να μην απαντήσετε.
Παραπομπές:
Σχετικό έγγραφα από website: επιστολές του ΙΣΘ προς τον Υπουργό
Υγείας σχετικά με τις ΜΗΝ και την αλλαγή του συστήματος χορήγησης
ιατρικών ειδικοτήτων 21/6/2011.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΠΕΡΓΙΑ
8 και 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ
ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΑΣΤΕ ΝΩΘΡΟΙ

Όσοι δεν μπορούν να συμμετέχουν θα πρέπει τις ημέρες αυτές να αναρτήσουν στην είσοδο του χώρου εργασίας τους την αφίσα που συνοδεύει το δελτίο.

