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Ηράκλειο, 01/04/16

«Απολογισμός Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου,
κατά την Γ.Σ. της 30 ης Μαρτίου 2016»
Συνάδελφοι,
στη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα το σήμερα του Συστήματος Υγείας επιγραμματικά
χαρακτηρίζεται από: αποδυνάμωση των υγειονομικών περιφερειών, ανικανότητα διαχείρισης και
ελέγχου του προϋπολογισμού των νοσοκομείων, χαμηλές αμοιβές, έλλειψη ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού, αποτυχία παροχής υπηρεσιών υγείας σε κάθε επίπεδο.
Η καθυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ
αλλά και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ταμείων προς όλους τους ιατρούς συμβεβλημένους με τα
ταμεία από το 2012 καθώς και το 10% του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Η καθυστέρηση στην
καταβολή των εφημεριών στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ χωρίς κανένα οικονομικό προγραμματισμό. Οι
ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και η διαρκής τάση για μετανάστευση των νέων, και όχι μόνο,
συναδέλφων αποτελούν ελάχιστα από τα προς καταγραφή θέματα-άξονες άμεσης παρέμβασης
βασισμένης στην ριζική αναθεώρηση της στάσης της πολιτείας.
Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, προχωρήσαμε στην μείωση κατά 10% της συνδρομής για τα
μέλη μας που θα πλήρωναν την συνδρομή τους την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου (περίοδος
χωρίς προσαυξήσεις). Η τελική τιμή διαμορφώθηκε στα 53,36€, ως επιβράβευση, ως κίνητρο για
τους ιατρούς που φρόντισαν να καταβάλουν την συνδρομή τους την περίοδο αυτή.
Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό:
2014: εκλογική χρονιά, προσήλθαν 642 και εισπράχθηκαν 49.772
2015: μείωση 15%, προσήλθαν 778 και εισπράχθησαν 50.900
2016: μείωση 10% ΙΑΝ-ΦΕΒ, προσήλθαν 1.103 και εισπράχθησαν 77.564
Για πρώτη φορά ο Σύλλογος επίσης άνοιξε το τελευταίο Σάββατο του Φεβρουαρίου, προς
διευκόλυνση των συναδέλφων «της τελευταίας στιγμής». Προσήλθαν περίπου εκατό συνάδελφοι μέσα
σε τρεις ώρες.
Εκδόθηκαν 90 διοικητικές πράξεις αδειοδότησης Ιατρείων-Πολυϊατρείων-Εργαστηρίων. Η
επιτροπή ελέγχου αδειοδότησης Ιατρείων, Πολυϊατρείων & Εργαστηρίων αποτελείται από τους
ιατρούς κ.κ. Εμμανουήλ Πατεράκη, Εμμανουήλ Λουμπούνη και την Μηχανικό κα Χαρά Τριαματάκη.
Αδειοδοτήθηκαν (ή τροποποίησαν την λειτουργία τους) 67 ιατρεία, 8 Εργαστήρια και 5 Πολυϊατρεία.,
ενώ πραγματοποιήθηκαν 10 ανακλήσεις λειτουργίας ιατρείων.
Αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα του Συλλόγου, δίδοντάς της ένα πιο φιλικό και κυρίως πιο
λειτουργικό χαρακτήρα. Δημιουργήσαμε δύο νέες στήλες το ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ όπου οι πολίτες
μπορούν απλά να καταθέσουν την άποψή τους για θέματα υγείας που τους αφορούν και τη
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ προς τα μέλη μας. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει και έχουν λάβει την
νομική άποψη των δικηγόρων μας για τα θέματα που τους απασχολούν. Σε πολύ λίγο χρονικό
διάστημα κάθε μέλος μας θα έχει πρόσβαση στις αποφάσεις του Δ.Σ. στην ειδική στήλη που θα
δημιουργηθεί.
Σε συνεργασία με το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Πίστη διοργανώσαμε επιδοτούμενα σεμινάρια
επιμόρφωσης για τους υπαλλήλους των ιατρείων. Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή, δημιουργήθηκαν
δύο ομάδες και εκπαιδεύθηκαν για δύο μήνες (Ιανουάριο και Φεβρουάριο) σε θέματα που
αντμετωπίζουν στην καθημερινή πρακτική στο χώρο εργασία τους. Στόχος: η καλύτερη
επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων ιατρείων, με σκοπό την άριστη παροχή υπηρεσιών στους

ασθενείς μας, αλλά η ανταποδοτικότητα του Συλλογου προς τους ιατρούς. Η συμβολή στην οργάνωση
και την ολοκλήρωση του προγράμματος του κ. Εμμανουήλ Πατεράκη μέλους του Δ.Σ. ήταν
καθοριστική.
Καταθέσαμε εξώδικο διαμαρτυρία στον ΕΟΠΥΥ, για την ισοτιμία των ιατρικών
γνωματεύσεων. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από την Εισαγγελία Ηρακλείου να καταθέσουμε αν
εχουν σημειωθεί ανάλογα περιστατικά μετά την αναφορά μας.
Καταθέσαμε επίσης εξωδικο διαμαρτυρία στον ΕΟΠΥΥ, για την μη παραγραφή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών των ταμείων προς τους ιατρούς. Εδώ η συμβολή στη ενημέρωση των
μελών του Νίκου του Λαθουράκη, ως Συντονιστή ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών ήταν καταλυτικη.
Συμμετέχουμε:
Στην επιτροπή Π.Φ.Υ. του Δήμου Ηρακλείου με εκπρόσωπό μας τον κ.Νίκο Παπανικολάου, μέλος
του Δ.Σ.
Στην Επιτροπή Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Φαιστού με τον κ.Σταύρο Σπανό ιατρό παθολόγο,
κάτοικο Μοιρών.
Στο Συμβούλιο Μετανάστευσης του Δήμου Ηρακλείου με εκπρόσωπο τον Χάρη Βαβουρανάκη,
πρόεδρο του Δ.Σ.
Πιστεύουμε πως η αξιοπρέπεια του ιατρού, η αξιοπιστία του Συλλόγου χτίζεται μέσα από
την διαρκή παρουσία μας, την αλληλεγγύη στην κοινωνία αλλά και την διοργάνωση
εκδηλώσεων ενημέρωσης προς το συμπολίτες μας.
Στο πλάισιο των εορτών των Χριστουγέννων, και μετά από πρόταση του Γιώργου Ροδιτάκη,
μέλους του Δ.Σ., προσφέραμε το ποσό των 1.000 ευρώ στο Σωματείο γονέων παιδιών με ειδικές
ανάγκες ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ. Προκειται για πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης/Διεύθυνση Πρόνοιας.
Διοργανώσαμε με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, για πρώτη φορά, τις ομιλίες
στα Κεντρα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Ηρακλείου. Ενα
πρόγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό στην κατάρτισή του με περίπου πέντε ομιλίες ανά εβδομάδα, με
μοναδικό σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των συμπολιτών μας για επίκαιρα θέματα υγείας δίδοντας
έμφαση στην πρόληψη. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Γιώργο Ροδιτάκη, μέλος Δ.Σ., που επιμελείται
του προγράμματος όσον αφορά τους ιατρούς κατανέμοντας τους με προσοχή και σεβασμό στις
επαγγελματικές τους υποχρέωσεις.
Στο πλαίσιο της εξωστρέφιας αλλά και της καλύτερης ενημέρωσης του κοινού
διοργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε:
 Toν ΜΑΪΟ στο επιμελητήριο Ηρακλείου με θέμα ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ,
στο πλαίσιο της εβδομάδας τροχαίων ατυχημάτων στα παιδια. Στην εκδήλωση τιμήθηκε απο
τον Σύλλογο ο Δημήτρης Βουρβαχάκης για την προσφορά του. Η συμβολή στην οργάνωση
της του κ. Ηλία Αθανασάκη, μέλους του Δ.Σ. ήταν σημαντική.
 Τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ στην αίθουσα Ανδρόγεω, με θέμα ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου (Παιδείας και δια βίου
μάθησης, και κοινωνικής πολιτικής) κάναμε πράξη την ιδέα των κ.κ. Χριστίνα ΜπασιούρηΑνδρεαδάκη, Δημήτρη Ξυδάκη και Δημήτρη Αλεγκάκη. Δύο εκδηλώσεις που αγκαλιάστηκαν
και απέσπασαν θετικά σχόλια από την κοινωνία του Ηρακλειου. Την εκδήλωση συντόνισαν οι
κ.κ. Αχιλλέας Γκίκας, καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκολαος
Παπανικολάου Παθολόγος, μέλος Δ.Σ..
Υπήρξαν και εκδηλώσεις που ζητήθηκε η συμμετοχή μας όπως η ημερίδα για την ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ που διοργανώθηκε απο την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και
στις οποία συμμετείχαμε με τον παιδοψυχίατρο κ.Νίκο Μακαρώνα. Επίσης συμμετείχαμε στην
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ στις Αρχάνες μετά από την πρόσκληση ΚΕΣΥΠ και το Λύκειο Αρχανών,
οπου ο σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου κ. Χάρη Βαβουρανάκη.
Στο πλαίσιο της σύσφιξης των σχέσεων αλλά και της γνωριμιας μεταξύ των μελών
διοργανώσαμε με επιτυχία δύο εκδηλώσεις:
Η κοπή της πίτας μας έγινε την τελευταία Παρασκευή του Ιανουαρίου (23/01/2015) στον κτήμα
Καλαθάκη με μοναδικό σκοπό την ενίσχυση του Λογαριασμού Αλληλεγγύης του Συλλόγου μας.
Αξίζει και πρέπει να ευχαριστήσουμε την Σούλα Κατσανέβα, την Χρίστινα Μπασιούρη-Ανδρεαδάκη,
την Μαριάννα Ρουσσάκη, την Κατερίνα Μαυρικάκη και τον Μανώλη Πατεράκη, μέλος του Δ.Σ, που
ανέλαβαν ευγενικά τον σχεδιασμό και την οργάνωσή της. Χωρίς αυτούς όλα θα ήταν πιο δύσκολα.

Στις 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ για τα Χριστούγεννα, κάναμε κάτι διαφορετικό, για τα παιδιά μας,
προσφέραμε την παιδική παράσταση «...ΑΝ ΕΣΥ ΗΜΟΥΝ ΕΓΩ...» κι ένα βιβλίο ως δώρο στα
παιδιά. Ομολογουμένως περάσαμε υπέροχα μικροί και μεγάλοι. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον
εμπνευστή και δημιουργό της εκδήλωσης τον Γιώργο Ροδιτάκη, αλλά και στις Κατερίνα Μαυρικάκη
και Μαριάννα Ρουσάκη για την καταλυτική παρουσία και συνδρομή τους.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών μας για το καυτό θέμα του Ασφαλιστικού
οργανώσαμε εκδήλωση με προσκεκλημένο τον κ.Ρωμανιά, πρωην Γενικό Γραμματέα Υπουρείου
Εργασίας στις 26.1.2016, μια ημέρα πριν τη Συνέλευση του Συλλόγου. Μια εκδήλωση που είχε
ιδιαίτερη επιτυχία αφού συμμετείχαν σ’ αυτή δικηγόροι και μηχανικοί.
Κ.Υ. – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Η κατάσταση στα Νοσοκομεία και στα Κ.Υ. παραμένει στάσιμη και φυσικά άκρως ανησυχητική.
Ελλιπής στελέχωση, και υποχρηματοδότηση αποτελούν τροχοπέδη στην λειτουργεία τους. Η
παντελής έλλειψη Π.Φ.Υ., κι ένα ΠΕΔΥ που δε θα μεγαλώσει ποτέ, είναι προφανής η επιβάρυνση
των νοσοκομείων ενώ η προσθήκη των ανασφαλίστων κάνει την κατάσταση εκρηκτική.
Οι εφημερίες διεξάγονται με δυσκολίες, σε αρκετές περιπτώσεις το ιατρικό δυναμικό αδυνατεί να
καλύψει τις ανάγκες, παράδειγμα η Παιδιατρική Βενιζελείου (παλαιότερα) ή ακόμα και της
Πνευμονολογικής του ιδίου Νοσοκομείου προσφάτως, με αποτέλεσμα την σωματική εξουθένωση, την
αύξηση πιθανοτητας ιατρικού λάθους αλλά και τον εκνευρισμό του πολιτή που ξεσπά πάνω μας.
Η πολιτική ηγεσία πρέπει επιτέλους να περάσει από την αδράνεια στην ΔΡΑΣΗ. Η παράταση της
θητείας επικουρικών και ειδικευομένων αποτελεί θετικό, με χαρακτήρα «ασπιρίνης», μέτρο δίνοντας
έμφαση στην προσωρινότητα του μέτρου. Επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα αποτελεσματικές
αποφάσεις.
Στα Κ.Υ. η κατάσταση είναι ανάλογη, ο χαρακτήρας της πρόληψης και της παρακολούθησης των
ασθενών έχει εξαχνωθεί. Ελλείψεις σε προσωπικό μη ιατρικό, αλλά και σε υλικά. Περιορίζονται σε
κέντρα εφημερίας και συνταγογραφίας κι η λειτουργία τους επαφίεται στον πατριωτισμό των
συναδέλφων που υπηρετούν εκεί.
Με τον κ.Δήμητρη Ξυδάκη, συντονιστή νοσοκομειακών ιατρών του ΙΣΗ, επισκεφθήκαμε τα Κ.Υ.
του νομού μας. Καταγράψαμε τα προβλήματα αλλά και τους προβληματισμούς των ιατρών που
υπηρετούν εκεί. Διαπιστώσαμε το μεγάλο πρόβλημα των διακομηδών, οπου αν το ασθενοφόρο είχε
άλλη διαδρομή μετά την διακομιδή, ο συνοδός γιατρός γύριζε πίσω με ταξί ή λεωφορείο και μετά
από μια σειρά ενεργειών έπαιρνε τα χρήματα από την Υ.ΠΕ. Κάναμε παρέμβαση στην Υ.ΠΕ. στον
τότε Υπεάρχη ζητώντας την άμεση κάλυψη με επαρκή αριθμό ασθενοφόρων αλλά και φυσικά και
κυρίως να μην επιβαρύνοται οι ιατροί τα έξοδα μεταφοράς.
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Παρόλο που η δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου αποτελεί μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας, δεν
στηρίχτηκε πολιτικά, διοικητικά, οργανωτικά και κυρίως οικονομικά με αποτέλεσμα απλά να
κληρονομήσει την παθογένεια των επιμέρους ταμείων. Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι συμβάσεις
των γιατρών που ανανεώνονται μονομέρως από τον Οργανισμό λίγο πριν την λήξη τους.
Η στάση πληρωμών ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών οφειλών προς τους ιατρούς είναι πολυετής και
φυσικά συνεχίζεται. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεκινούν από το 2012 των ιατρικών επισκέψεων,
πράξεων, εργαστηριακών εξετάσεων και του 10% του προχειρου λογιστικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της
μη παραγραφής τους καταθέσαμε εξώδικο τέλος του 2015, όπως ανέφερα και παραπάνω. Πιστεύουμε
ότι θα καταφύγουμε σε δικαστικές προσφυγές για την διεκδίκησή τους.
Η ομάδα των γιατρών που πλήττεται ιδιαίτερα είναι οι εργαστηριακοί, που μαθηματικά
οδηγούνται στο κλείσιμο, αν κανείς αναλογιστεί και προσθέσει τα clawback και τα rebate, και φυσικά
την περίφημη υποκοστολόγιση που στοχεύει κυρίως στην υποβάθμιση της ποιότητας.
Το πλαίσιο των διεκδικήσεων των συναδέλφων εργαστηριακών απέναντι στον ΕΟΠΥΥ:
- Αμεση αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών
- Κατάργηση clawback και rebate
- Άρση της υποκοστολόγησης των εξετάσεων
- Καθιέρωση ιατρική αμοιβής ως επίσκεψης για την λήψη δειγμάτων, ιστορικού, και διάγνωσης.
- Καθιέρωσης ασφαλιστικής τιμής.
- Καθιέρωση ορίου ετήσιας δαπάνης στον ασθενή.
Δεν αρκεί να κάνουμε μόνο κριτική, επιβάλλεται κάθε φορά να καταθέτουμε προτάσεις
επιβεβαιώνοντας κάθε φορά με τον τρόπο αυτό την αξιόπιστη κριτική μας. Ως Ιατρικός Σύλλογος

είμαστε σίγουρα οι πρώτοι και ίσως ο μοναδικοί που κατέθεσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Π.Φ.Υ.
Το σύστημα υγείας έχει ανάγκη από μια ισχυρή Π.Φ.Υ., ώστε να αντιμετωπίζει τους ασθενείς
που καταλήγουν άσκοπα στο νοσοκομείο, με δομές 24ωρης εφημερίας με αμοιβή των γιατρών κατά
πράξη και περίπτωση, με έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
- Πλήρης διαχωρισμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την δευτεροβάθμια φροντίδα. Το
ΕΚΑΒ επιβάλλεται να ανήκει διοικητικά και επιχειρησιακά στην πρωτοβάθμια ως λειτουργικός
φορέας διασύνδεσης.
- Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με διακομματική θεσμική
στελέχωση και 5ετη θητεία.
- Διαχωρισμός των εισφορών αυτής από αυτήν της σύνταξης (πρόνοια). Άμεση απόδοση των
εισφορών περίθαλψης προς τον φορέα από τις τράπεζες την στιγμή της είσπραξης.
- Αντιστοιχία εισφορών με παροχές ως απόλυτο μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, αποδοχής και
αναγνώρισης προς τον πολίτη.
- Εξίσωση εισφορών. Είναι αδιανόητο για το ίδιο επίπεδο παροχών, πολίτες διαφορετικών ταμείων να
καταβάλουν διαφορετικές εισφορές.
- Ανάπτυξη και προγραμματισμός ανά Διοικητική Περιφέρεια με την συμμετοχή εκπροσώπων της
ιατρικής και της νοσηλευτικής κοινότητας
- Συλλογική σύμβαση του Φορέα με τον Ιατρικό Σύλλογο.
- Δημιουργία – ανάπτυξη ηλεκτρονικής κάρτας υγείας.
- Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων συνταγογράφησης και παραπομπής σε εξετάσεις (guide-lines,
SPC-ενδείξεις φαρμάκου).
- Ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον πολίτη, αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.
Ι. ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Α) Το Κρατικό Δίκτυο:
Τα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου,
Τα Κέντρα Υγείας, αγροτικών και ημιαστικών περιοχών.
Τα πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία.
Τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και τις υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες εντάσσονται στο Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
Τα εξωτερικά ιατρεία και οδοντιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Β) Το Ιδιωτικό Δίκτυο :
Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα μπορούν να παρέχονται και από τους ακόλουθους
ιδιωτικούς φορείς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις :
Τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυϊατρεία.
Τα ιδιωτικά πολυοδοντιατρεία και οδοντιατρεία.
Τα διαγνωστικά και μικροβιολογικά εργαστήρια.
Τα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.
Τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Τις ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας και βραχείας νοσηλείας.
Η ένταξη των ιδιωτικών φορέων στο Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα γίνεται με
την υποβολή δήλωσης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου φορέα.
Οι εντασσόμενοι στο Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ιδιωτικοί φορείς θα
υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα εκάστοτε ισχύοντα πρωτόκολλα διάγνωσης, πρόληψης και
θεραπείας για την πρωτοβάθμια φροντίδα.
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Είναι επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης ενός συγχρόνου πλαισίου αμοιβής ιατρικών πράξεων το
οποίο θα βασίζεται σε δεδομένα για την εποχή κόστους. Ο ιατρός αμείβεται ελεύθερα κατά κλινική

εξέταση, για την ιατρική επίσκεψη. Ο ασθενής καταβάλλει το ποσό στον ιατρό και στη συνέχεια
καταθέτει την απόδειξη στο φορέα για την είσπραξη των χρημάτων (20 ευρώ τουλάχιστον).
Άμεση σύνδεση του e-syntagografisis με το taxisnet για άμεση έκδοση αποδείξεων.
EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Οι εργαστηριακοί ιατροί εκτελούν τις εξετάσεις χωρίς κλειστό ατομικό προϋπολογισμό. Άμεση
κατάργηση του clawback και του rebate. O ασθενής καταβάλλει το ποσό που αναλογεί στο
κόστος των εξετάσεων και εισπράττει άμεσα από τον φορέα Π.Φ.Υ.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Απόλυτη και ελεύθερη επιλογή ιατρού, χωρίς χωροταξικούς ή άλλους περιορισμούς από τους
ασφαλισμένους, με σκοπό να επιτρέψει την άμεση προσφυγή του πολίτη στον ειδικό ιατρό που είναι
κατάλληλος για την ιατρική πράξη, αλλά ταυτόχρονα απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του.
- Ως οικογενειακός ιατρός, ορίζεται ο ιατρός που επιλέγει ο εκάστοτε ο ασφαλισμένος. Είναι ο ιατρός
υπεύθυνος για την πρόληψη, την παρακολούθηση της πορείας και τον συντονισμό της συνεργασία με
τους ειδικούς.
- Κάθε πολίτης δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό, τον ιατρό του
(οικογενειακό ιατρό), από τους ιατρούς που υπηρετούν στους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, που
έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
- Η διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γίνεται σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας κατόπιν παραπομπής από τον θεράποντα ιατρό.
- Η συνταγογράφηση φαρμάκων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα πρόληψης και θεραπείας. Η χορήγηση
φαρμάκων γίνεται μόνο με ιατρική συνταγή. Επιτρέπεται σε όλους του ιατρούς, που έχουν ενταχθεί
στο Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
ΙΙΙ.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Τα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων και φαρμάκων θα καταρτίζονται από το ΚΕΣΥ και με αυτά θα
οριοθετείται ο έλεγχος τόσο των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και των φαρμάκων της Π.Φ.Υ.,
όσο και το κόστος τους. Τα πρωτόκολλα αυτά είναι δεσμευτικά, για όλους τους ιατρούς,
λειτουργούς της Π.Φ.Υ.
ΙV. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Η κάρτα υγείας εμπεριέχει και δημιουργεί ένα σύστημα που θα διευκολύνει την διαδικασία
παρακολούθησης του ασθενούς από ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ακόμα και διαφορετικών
περιοχών. Ένα σύστημα με το οποίο η πολιτεία ως συντονιστής του συστήματος υγείας εκτός από τον
οικονομικό εξορθολογισμό, θα έχει την πλήρη εικόνα για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού.
Αποτελεί μια απλή ηλεκτρονική εφαρμογή, επιτρέπει στους ασφαλισμένους να έχουν άμεση
πρόσβαση στους ιατρούς και στις μονάδες της Π.Φ.Υ. ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζει την αναμονή σε
ιατρούς και εργαστήρια και όλες εκείνες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που αναδεικνύουν τόσο την
παρωχημένη όψη του λειτουργούντος σήμερα συστήματος, όσο και την ενθάρρυνση της διαφθοράς.
Πλεονεκτήματα:
- Καταγραφή του ιατρικού ιστορικού. Ο ιατρός κάθε ειδικότητας μπορεί να γνωρίζει το ιστορικό του
ασθενούς, τις επισκέψεις και τα φάρμακα που λαμβάνει.
- Τεκμηρίωση της διάγνωσης.
- Καταγραφή των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών υγείας ανά περιοχή.
- Έλεγχος και καταγραφή της συνταγογράφησης.
- Οικονομικός εξορθολογισμός του συστήματος.
Ειδικότερα, σε κάθε ασφαλισμένο χορηγείται:
- ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με όριο ετήσιας δαπάνης ανά ασθενή
(plafond), η οποία προεγκρίνεται και πιστώνεται, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, από τον
ασφαλιστικό οργανισμό,
- το πιστωτικό όριο για κάθε ασφαλισμένο ορίζεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Το πιστωτικό
όριο για το πρώτο έτος θα οριστεί με βάση τις γενικές ατομικές παραμέτρους του ασφαλισμένου, όπως
η ηλικία, το φύλο και η νοσηρότητα του ασθενούς.

Το πιστωτικό όριο της ηλεκτρονικής κάρτας πληρωμών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
αναπροσαρμόζεται με βάση τα ανωτέρω κριτήρια.
Κάθε ιατρική επίσκεψη, διαγνωστική εξέταση και φαρμακευτική αγωγή καταχωρείται μετά από
έλεγχο της ταυτότητας του δικαιούχου της ηλεκτρονικής κάρτας, στο σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας
εισάγοντας το ΡΙΝ του ο ασφαλισμένος σε card reader όπως ακριβώς με τις πιστωτικές κάρτες.
Μετά την καταχώρηση της ιατρικής πράξης της συνταγής ή των εξετάσεων θα εκδίδεται διπλότυπη
μηχανογραφημένη απόδειξη, η οποία υπογράφεται από τον δικαιούχο της κάρτας , ενώ το ποσό
αφαιρείται από το προϋπολογισμένο πιστωτικό όριο. Σε περίπτωση εξάντλησης του πιστωτικού ορίου,
προ της παρέλευσης του έτους, ο δικαιούχος της ηλεκτρονικής κάρτας μπορεί να υποβάλλει αίτημα
παροχής νέου πιστωτικού ορίου, το οποίο εγκρίνεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό, αφού
προηγουμένως εξετασθούν οι ανάγκες υγείας του ασφαλισμένου και η ορθή χρήση του αρχικού
πιστωτικού ορίου.
Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους θα μηδενίζεται τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της
ηλεκτρονικής κάρτας πληρωμών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και επαναπιστώνεται για το νέο
ημερολογιακό έτος.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Οι πολίτες που η ασφάλειά τους καλύπτεται από την Πρόνοια (φτωχοί, αναξιοπαθούντες),
εξετάζονται από τους ιατρούς, στα ιατρεία τους, χωρίς να πληρώνουν επίσκεψη. Η αμοιβή της
κλινικής εξέτασης τους ορίζεται στα 10 ευρώ, και θα αποδίδεται στον ιατρό από τον φορέα Π.Φ.Υ.
ανά μήνα, υποβάλλοντας συγκεντρωτική κατάσταση.
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (ΤΕΠ)
Στην Πρωτοβάθμια Υγεία επίσης υπάρχουν και επείγοντα περιστατικά που δεν χρειάζονται
νοσηλεία. Οι μονάδες υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα πολυιατρεία του Ι.Κ.Α., θα μπορούσαν να
μετατραπούν άμεσα σε κέντρα 24ωρης εφημερίας αστικού τύπου, που στελεχώνονται από ιατρούς
πρώτης γραμμής (αναισθησιολόγος, παθολόγος, παιδίατρος, γενικός ιατρός, ορθοπαιδικός, γενικός
χειρουργός, ΩΡΛ, πνευμονολόγος). Οι γιατροί είναι ιατροί της Πρωτοβάθμιας Υγείας, ιδιώτες,
που κάνουν το 8ωρο τους και αμοίβονται ως γενική εφημερία (το γνωστό locum). Ειδικότητες
δεύτερης γραμμής καλύπτονται με εφημερία ετοιμότητας.
V. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
Η τακτική εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας του Ε.Σ.Υ. θα
γίνεται:
α) με παραπεμπτικό σημείωμα του θεράποντος ιατρού και
β) με τη σύμφωνη γνώμη του νοσοκομείου ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας.
Η επείγουσα μεταφορά ασθενών ως και η έκτακτη επείγουσα εισαγωγή ασθενούς σε νοσοκομεία θα
γίνεται με το παραπεμπτικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), στο οποίο
παραπέμπονται τα επείγοντα περιστατικά από τους λοιπούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο ιατρικός κόσμος της χώρας εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο που
κατατέθηκε ως πρόταση για το ασφαλιστικό σύστημα. Ο Ι.Σ.Η. δεν θα μπορούσε να αποτελέσει
εξαίρεση.
Ουσιαστικά μηδενίζεται το εισόδημα σε γιατρούς, επαγγελματίες, που ήδη δε μπορούν να
καταβάλουν τις συνεχώς αυξανόμενες εισφορές του ταμείου. Η εφαρμογή του βραχυπρόθεσμα οδηγεί
στον αφανισμό κάθε ελεύθερου επαγγελματία ιατρού, προάγει την μαύρη εργασία και την
υπαλληλοποίηση, δίδει ένα επιπλέον κίνητρο για μετανάστευση. Μεσοπρόθεσμα φυσικά μοιραία θα
ακολουθήσουν μειώσεις στις συντάξεις από την στιγμή που δεν θα υπάρχει εισαγωγή νέων
ασφαλισμένων στο σύστημα και φυσικά νέα αύξηση των εισφορών. Αποτελεί δε παγκόσμια
πρωτοτυπία ανόμοιες εισφορές να επιφέρουν όμοιες “παροχές” περίθαλψης. Το ασφαλιστικό δεν
είναι πρόβλημα μόνο των ελεύθερων επαγγελματιών. Απλά πλήττονται πρώτοι. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι εμείς με τις εισφορές μας αναλαμβάνουμε τους τωρινούς συνταξιούχους και οι νεοεισαγόμενοι θα αναλάβουν εμάς. Μόνο που πολύ σύντομα θα είμαστε όλοι ανασφάλιστοι αν
εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα έχει δύο βασικούς πυλώνες.
Διευκολύνει την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων επιστημόνων και αντιμετωπίζει την

εισφοροδιαφυγή. Είναι οι πυλώνες που πρέπει να στηρίζεται κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Λέμε
ναι στη μεταρρύθμιση, όχι στον αφανισμό μας.
Συμμετείχαμε και οργανώσαμε κοινές δράσεις με τους άλλους επιστημονικούς φορείς
καταθέτωντας κοινό κείμενο στην περιφερεια και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 21.1.2016, ενώ
συμμετείχαμε με μεγάλη επιτυχία στην απεργια της 4.2.2016. Ως Δ.Σ. διοργανώσαμε την ημερίδα
ενημέρωσης με τον Ρωμανιά για τα μέλη μας αλλά και για όλους τους επιστημονικούς φορείς.
Κεφαλαιώδης διεκδίκηση μας η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του ταμείου μας, όπως
αυτό διατυπώθηκε στην Γ.Σ. της 27.1.2016, με μοναδικό θέμα το ασφαλιστικό. Το νομοσχέδιο
ακόμα δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή κι οι επιστημονικοί φορείς βρίσκονται σε αναμονή κι
επαγρύπνιση.
Οι δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των μελών
του, αλλά και προτάσεων, παρατηρήσεων συναδέλφων.
Σε αυτό το τραυματισμένο πλαίσιο της υγείας, είμαστε αποφασισμένοι ως Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας, με ετοιμότητα, εγρήγορση, συνεργασία και αποτελεσματικότητα να δίνουμε
λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπιζουμε καθημερινά ως επαγγελματίες υγείας, έχοντας σαν
μοναδικό στόχο την προάσπιση της υγείας των συμπολιτών μας αλλά και την αξιοπρέπεια του Έλληνα
ιατρού.
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Όταν όλα αλλάζουν ραγδαία στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον μας λόγω της
οικονομικής κρίσης έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη η συναισθηματική επιλογή είναι να
καταγγείλουμε τους πάντες και τα πάντα αναπολώντας το παρελθόν αλλά και τις συνθήκες που
μας οδήγησαν σε αυτό το δύσκολο παρόν. Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή της κοινής λογικής, να
επικεντρωθούμε στην δράση έναντι στην αντίδραση, να διαμορφώσουμε προτάσεις ως τεκμήριο
της αξιόπιστης κριτικής, να προηγηθούμε εμείς της πολιτείας προσβλέποντας σταθερά σε ένα
καλύτερο μέλλον . Στρατηγικός μας στόχος η ανάκτηση και η αποκατάσταση του κύρους των
ιατρών. Τακτική η διαρκής παρουσία μας στην κοινωνία με υπεύθυνη στάση σε θέματα υγείας
διαφυλλάτοντας την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια σε κάθε επίπεδο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, μειώσαμε την συνδρομή για το τρέχον έτος κατά 10% για την
περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου (περίοδος χωρίς προσαυξήσεις, τελική τιμή: 53,26€) . Το
αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό:
2017: έκπτωση διμήνου 10%, προσήλθαν 1.113 και εισπράχθησαν 72.916,05 ευρώ
2016: έκπτωση διμήνου 10% , προσήλθαν 1.103 και εισπράχθησαν 77.564,09 ευρώ.
2015: καθολική μείωση 15%, προσήλθαν 778 και εισπράχθησαν 50.900,25 ευρώ.
2014: εκλογική χρονιά, προσήλθαν 642 και εισπράχθηκαν 49.772,29 ευρώ.
Πιστεύουμε στο κίνητρο ως μοχλό ανάπτυξης, στην επιβράβευση ως θεμέλιο λίθο της συνέπειας
και της εμπιστοσύνης. Η ανταπόκριση των συναδέλφων ως έμπρακτη επιβεβαίωση αυτών, μας
γεμίζει χαρά και αισιοδοξία.
Το έτος που πέρασε εκδόθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο 44 διοικητικές πράξεις
αδειοδότησης Ιατρείων-Πολυϊατρείων-Εργαστηρίων. Αδειοδοτήθηκαν (ή τροποποίησαν την
λειτουργία τους) 37 ιατρεία και 3 Πολυϊατρεία. Το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν επίσης
και 19 ανακλήσεις λειτουργίας ιατρείων. Η επιτροπή αδειοδότησης αποτελείται από τους ιατρούς
κ.Εμμανουήλ Πατεράκη, κ.Εμμανουήλ Λουμπούνη και την Μηχανικό κα Χαρά Τριαματάκη.
Εφαρμόζοντας τον νόμο, Π.Δ. 84/01, άρθρο 16, Υ3β/Γ.Π./οικ./24948, ΦΕΚ 713/τ.Β’/13-032012, άρθρο 6, όπως αυτό μας ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου δημιουργήσαμε
για πρώτη φορά την Επιτροπή Τακτικού Ελέγχου Ιατρείων-Πολυιατρείων-Εργαστηρίων.
Στόχο μας η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των ελεύθερων επαγγελματιων ιατρών και η προάσπιση
της λειτουργίας των ιατρείων τους έναντι κάθε προσπάθειας πλανοδιακής ιατρικής. Η επιτροπή σε
προκαθορισμένη ημερομηνία, μια φορά κάθε μήνα, μετά από προσωπική ενημέρωση και
ειδοποίηση του συναδέλφου, επισκέπτεται τα ιατρεία προς έλεγχο. Την επιτροπή αποτελούν, οι
γιατροί, κ.Νικόλαος Παπανικολάου, κ.Χριστίνα Μπασιούρη-Ανδρεαδάκη και ο μηχανικός
κ.Χρήστος Παπαδάκης. Στο διάστημα της λειτουργίας τους έχουν ελεγχθεί 58 ιατρεία χωρίς να
έχουν καταγραφεί προβλήματα και παρατυπίες.
Προχωρήσαμε και φέτος σε λειτουργικές βελτιώσεις της ιστοσελίδας μας. Δημιουργήσαμε
την ενότητα «Νόμιμα Ιατρεία Μελών ΙΣΗ» με στόχο την έγκυρη αλλά και έγκαιρη ενημέρωση
των πολιτών αλλά και των συναδέλφων για την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών μας.
Στην ενότητα «Ο νομικός σύμβουλος του ΙΣΗ απαντά» με τα ερωτήματα που καταθέτουν
διαρκώς συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου μας δημιουργούμε με σταθερό ρυθμό τράπεζα νομικών
γνωμοδοτήσεων για θέματα και ζητήματα της καθημερινότητας. Σύντομα αναμένεται να
λειτουργήσουν ενότητες ιατρικής ενημέρωσης με επίκαιρα θέματα υγεία προς τους πολίτες,
με άρθρα από τους ιατρούς μέλη μας, και προβολής των video των εκδηλώσεων που έχουμε ήδη
διοργανώσει. Καθοριστική είναι η συμβολή του Γιώργου του Ροδιτάκη στην επιμέλεια και στην
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας
Η διαρκής επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων μας, η άριστη παροχή υπηρεσιών
στους ασθενείς μας, η ανταποδοτικότητα του Συλλόγου προς τους ιατρούς αποτελούν για μας
προτεραιότητα. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων

των ιατρείων και σε συνεργασία με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης «dp studies» καταθέσαμε
και εγκρίθηκαν επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων των ιατρείων. Η
συμμετοχή ήταν και αυτή την φορά εντυπωσιακή. Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες και αναμένεται η
ολοκλήρωση της διαδικασίας Η συμβολή στην οργάνωση του προγράμματος του κ. Εμμανουήλ
Πατεράκη μέλους του Δ.Σ. ήταν για μια ακόμα φορά καθοριστική.
Συμμετέχουμε:
Στην επιτροπή Π.Φ.Υ. του Δήμου Ηρακλείου με εκπρόσωπό μας τον κ.Νίκο Παπανικολάου,
μέλος του Δ.Σ.. Στην Επιτροπή Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Φαιστού με τον κ.Σταύρο
Σπανό ιατρό παθολόγο, κάτοικο Μοιρών. Στο Συμβούλιο Μετανάστευσης του Δήμου
Ηρακλείου με εκπρόσωπο τον κ.Χάρη Βαβουρανάκη, πρόεδρο του Δ.Σ..
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στο πλαίσιο της επιβράβευσης των νέων ιατρών αποφασίσαμε μετά από πρόταση του
Γιώργου Ροδιτάκη να βραβεύσουμε την αριστεία δίδοντας συμβολικά την προτομή της Υγείας
και το ποσό των 500 ευρώ στον πρώτο απόφοιτο κάθε περιόδου του Ιατρικού Τμήματος
Κρήτης (τρεις ανά έτος).
Στο πλαίσιο της σύσφιξης των σχέσεων αλλά και της γνωριμίας μεταξύ των μελών μας
διοργανώσαμε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου για μικρούς και
μεγάλους.
Την 23η Απριλίου 2016 στο πλαίσιο των διακοπών του Πάσχα διοργανώσαμε εκπαιδευτική
επίσκεψη των παιδιών μας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διαμορφώνοντας εκπαιδευτικά
προγράμματα ανά ηλικιακές ομάδες.
Εξασφαλίσαμε ειδικές προσφορές με προνομιακή έκπτωση για τα μέλη μας, όσον αφορά τα
θερινά προγράμματα απασχόλησης παιδιών από αθλητικούς συλλόγους και επιχειρήσεις.
Στόχος μας όλα τα παιδιά των συναδέλφων να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε
προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και αθλητισμού.
Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 διοργανώσαμε την παρουσίαση του βιβλίου «Χαϊνης» του
Στέλιου Ε. Κανδυλάκη στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Ο Θεόδωρος
Παπαδάκης και ο Γιώργος Παναγιωτάκης, εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου απένειμαν
αναμνηστική πλακέτα στην κ.Μαρία Κανδηλάκη ως ελάχιστη τιμή προς το ήθος και την προσφορά
του πατέρα της στην Ιατρική επιστήμη αλλά και στην κοινωνία. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των
βιβλίων θα αποδοθούν στο ΕΚΑΒ Κρήτης.
Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά μας έγινε θεσμός. Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
2016, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τις επιλεγμένες για μας ταινίες στον κινηματογράφο
Τεχνόπολις ενώ μοιράστηκαν δώρα (βιβλία) από τον Άι Βασίλη στα παιδιά μας. Η έμπνευση, ο
σχεδιασμός των εκδηλώσεων ανήκει στον Γιώργο Ροδιτάκη.
Σε συνεργασία με το Σωματείο Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης δημιουργήσαμε την δράση
«Συνομιλώντας με τον Μινωικό πολιτισμό». Στο πλαίσιο αυτής το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου
2017, πραγματοποιήσαμε δωρεάν ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου για τα
μέλη του Συλλόγου, με την ευγενική παρουσία και ξενάγηση του προέδρου του Βαγγέλη
Αλεφαντινό και τους επαγγελματίες ξεναγούς κ.Αθηνά Σφακάκη-Κυριακάκη, κ.Μαίρη Δετοράκη,
κ.Γιώργο Μαυράκη, κ.Κατερίνα Γιακουμάκη, και κ.Μαρινέλλα Μαμαλάκη για μικρούς και
μεγάλους. Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν εντυπωσιακή. Ο συντονισμός, η επιμέλεια, η
ευθύνη και η επιτυχία της διοργάνωσης ανήκει στην Χριστίνα Μπασιούρη Ανδρεαδάκη.
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου για το 2017, πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2017, στις Μοίρες στο κέντρο ΟΑΣΙΣ με την συμμετοχή συναδέλφων που ηρθαν
για την εκδήλωση. Αποτελεί την ελάχιστη τιμή και αναγνώριση της προσφοράς των ιατρών της
ενδοχώρας στη άσκηση της Ιατρικής και στην κοινωνία. Ο σχεδιασμός, η διοργάνωση και η
επιτυχία της εκδήλωσης ανήκουν στους κ.Χαράλαμπο Στρατιδάκη, παθολόγο και κ.Γιάννη
Σαββόπουλο, καρδιολόγο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Την 26η Απριλίου 2016, ομάδα εθελοντών ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, με
την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθυμνου, αποτελούμενη από τις κ. Χριστίνα ΜπασιούρηΑνδρεαδάκη, Παιδίατρο, κ. Ρωξάνη Στρατουδάκη, ΩΡΛ, κ. Μαρία Λουλακάκη, Οφθαλμίατρο και
τους
κ. Νικόλαο Λαθουράκη, Παθολόγο, κ. Χαντέρ Χαφναβη, Καρδιολόγο, κ. Χάρη
Βαβουρανάκη, Ορθοπαιδικό, επισκέφθηκε το Κέντρο Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων
προσφύγων του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας & δια Βίου Μάθησης στα Ανώγεια. Εξέτασαν
και κατέγραψαν τα προβλήματα υγείας 20 νέων ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων.
Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας αιμοδοσίας, και σε
συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τον Σύνδεσμο Διαιτητών
Ηρακλείου το Κέντρο Αιμοδοσίας του ΒΠΓΝΗ, καθώς και την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και
της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήσαμε εθελοντική αιμοδοσία με τίτλο «στΑΓΩΝΕΣ
ζωής». Το ίδιο απόγευμα σε συνεργασία με την Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων
Κρήτης, διοργανώσαμε ενημερωτική ημερίδα στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου με
τίτλο «Βλαστοκύτταρα: αλήθειες και υπερβολές». Ομιλητές ήταν ο Χαράλαμπος Ποντίκογλου,
ο Δημήτρης Ξυδάκης και η Ελένη Παπαδάκη. Ο Δημήτρης Ξυδάκης, αντιπρόσωπος στον ΠΙΣ και
συντονιστής Νοσοκομειακών Ιατρών, είχε την επιμέλεια εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου των
εκδηλώσεων.
Το Σάββατο 10 & την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 συμμετείχαμε στην διημερίδα του
ΣΥΦΑΚ με ομιλίες ενημέρωσης συναδέλφων (Δ.Μαμουλάκη, Εφ.Μανδαλάκη, Ελ.Κωστάκη,
Κ.Χλαπουτάκη, Γ.Ροδιτάκη, Ευ.Γρινάκη, Δ.Αλεγκάκη, Χ.Βαβουρανάκη) προς το κοινό σε
επίκαιρα θέματα υγείας της ειδικότητας τους.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου με «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας από τη Δευτέρα 10 έως και Παρασκευή 14
Οκτωβρίου 2016 έως και σήμερα, στην πλατεία Ελευθερίας, η δράση προληπτικής ιατρικής
«Ιπποκράτης» (κινητή παιδιατρική μονάδα προληπτικής ιατρικής). Οι εθελοντές ιατροί Χριστίνα
Ανδρεαδάκη-Μπασιούρη, Ζηνοβία Γιαλεσάκη, Νικόλαος Καραγιάννης, Ειρήνη Μπιμπάκη,
Κωνσταντίνα Παπάζογλου, Ζαχαρίας Στειακάκης (παιδίατροι) Ιωάννης Ασλανίδης, Μαργαρίτα
Καρπαθάκη, Μαρία Λουλακάκη, Γεώργιος Μπαστάκης, Γεώργιος Παππάς, Χριστίνα
Σκαθαρούδη, Αικατερίνη Χαλκιά (οφθαλμίατροι), Δεβόρα Κιαγιαδάκη, Σοφία Κουβίδη, Αντώνιο
Νικολιδάκη, Ελένη Ξενάκη, Μύρωνα Ξυπάκη (ΩΡΛ) εξέτασαν 287 παιδιά, πραγματοποιώντας
819 εξετάσεις.
Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για τον Καρκίνο
του Μαστού στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της παγκόσμιας
ημέρας αφιερωμένης στην νόσο. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Ηλίας Σανιδάς, η Ζένια
Σαριδάκη, η Αργυρώ Επιτροπάκη (ψυχολόγος) και η Καίτη Δαμουλάκη (ασθενής) και συντονιστές
ο Νίκος Παπανικολάου και ο Λάμπρος Βαμβακάς.
Στο πλαίσιο κοινωνικής μας ευθύνης και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας σε
συνεργασία με το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης, με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης και την
αιγίδα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής διοργανώσαμε:
- Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, στον κινηματογράφο Αστόρια, συναυλία με τους ΙΑΜΑ, το
συγκρότημα του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης. Η συναυλία είχε τον τίτλο «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΣΚΟΤΑΔΙ» Τα έσοδα θα διατεθούν στην αγορά αθλητικού εξοπλισμού (τρίκυκλο αγωνιστικό
ποδήλατο) για το σωματείο ΑΜΕΑ «Τάλως».
- Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016, στην Πλατεία Ελευθερίας, διαδραστική εκδήλωση συμμετοχής
των πολιτών με τίτλο «Έλα στην θέση μου» έτσι ώστε να γνωρίσουν τους ανθρώπους και να

συμμετάσχουν μαζί τους σε αθλητικές δραστηριότητες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν αθλητές και
ολυμπιονίκες της παραολυμπιακής Εθνικής ομάδας.
Την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 σε συνεργασία με την ΕΓΕΣΥΝΗ διοργανώσαμε δύο
ενημερωτικές εκδηλώσεις (9.1.2017) με θέμα «Ασφαλιστικά θέματα Νοσοκομειακών ιατρών»
στο Βενιζέλειο ΓΝΗ αρχικά και στο ΠΑΓΝΗ στη συνέχεια με την κ.Ματίνα Παγώνη πρόεδρο
της ΕΙΝΑΠ και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ. Η συμβολή στην οργάνωση των
κ.Δημήτρη Ξυδάκη συντονιστή Νοσοκομειακών Ιατρών του Συλλόγου και του κ.Γιώργου
Κωστάκη προέδρου ΕΓΕΣΥΝΗ ήταν καταλυτική.
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017, στην προσπάθεια μας για έγκυρη και άρτια ενημέρωση
των πολιτών διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα «Η Νόσος των Δυτών στην ελεύθερη κατάδυση»
στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Στόχος μας να δοθούν επιστημονικά
τεκμηριωμένες απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με την ασθένεια, συμπτώματα, θεραπεία,
πρόληψη της νόσου. Ομιλητές ήταν ο Παύλος Βαβασης και η Μαρίνα Καλογριδάκη, ενώ την
συζήτηση συντόνισε η Ελσα Αστυρακάκη. Την οργάνωση και την επιμέλεια της εκδήλωσης εκ
μέρους του Ι.Σ.Η είχε ο Νίκος Βολιτάκης.
Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 με την
συνεργασία του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης, του Μουσείου Λυχνοστάτης και την στήριξη του
Δήμου Ηρακλείου, διοργανώσαμε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου την έκθεση ζωγραφικής,
φωτογραφίας, μικρογλυπτικής, ψηφιδωτών και λογοτεχνίας καλλιτεχνών ιατρών του Συλλόγου
μας με τον τίτλο «Περι Ιατρών Τέχνη». Κατά την διάρκεια της έκθεσης έγιναν παράλληλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις λογοτεχνίας, μουσικής, κινηματογράφου και επιστήμης. Η συμβολή στην
οργάνωση και στην ολοκλήρωση της έκθεσης από τον Μανώλη Πατεράκη ήταν καθοριστική.
ΕΟΠΥΥ
Η μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ ως ένα ενιαίο ταμείο, συνεχίζει να μην στηρίζεται διοικητικά,
οργανωτικά (ανεξάρτητη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ κσι της ΗΔΙΚΑ) και οικονομικά (καθυστέρηση
απόδοσης χρημάτων περίθαλψης από τα επιμέρους ταμεία) από την πολιτεία. Από την νέα
διοίκηση του οργανισμού ελήφθησαν νέα μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών του κλειστού
προϋπολογισμού και τελικής εκκαθάρισης κατά 100% των υποβολών των συμβεβλημένων
ιατρών, συγκεντρώνοντας όλα τα φυσικά παραστατικά στην Αθήνα προσθέτοντας άλλο ένα έξοδο
(courier αποστολής) στον ήδη επιβαρυμένο προϋπολογισμό τους. Οι συμβάσεις παραμένουν σε
εκκρεμότητα και ανανεώνονται μονομερώς από την διοίκηση ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
εξακολουθούν να παραμένουν (από τις επισκέψεις του 2012, και τα επιμέρους ταμεία, έως το
10% του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου).
Ως Ιατρικός Σύλλογος με επιστολές και παρεμβάσεις εκφράσαμε την προβληματισμό την
απογοήτευση και την αγανάκτηση μας προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις που θα οδηγούσαν στην
άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τόσο οι συμβεβλημένοι όσο και οι
πιστοποιημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί.
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, επισκεφθήκαμε ως Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου (Χάρης
Βαβουρανάκης, πρόεδρος ΔΣ, Άρια Χουρδάκη, μέλος ΔΣ συντονίστρια Εργαστηριακών Ιατρών,
Νίκος Λαθουράκης, συντονιστής ιατρών ΕΟΠΥΥ) τον κ.Σωτήρη Μπιρσίμη πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Στην συνάντηση ασκήσαμε κριτική για την καθυστέρηση των πληρωμών, την καθυστέρηση
αποπληρωμής των οφειλομένων αλλά και το μέγιστο λογιστικό πρόβλημα που είχε προκύψει από
τα τιμολόγια που είχαν εκδοθεί (επομένως και φορολογηθεί σε εικονικό εισόδημα) χωρίς να
έχουν εξοφληθεί από τους συμβεβλημένους ιατρούς.
Ζητήσαμε επίσης την κατάργηση των
ελεγκτικών εταιριών που κόβουν ανεξέλεγκτα κατά το δοκούν τις εξετάσεις και επιβαρύνουν
επιπλέον και το εξοδολόγιο των ιατρών. Εκφράσαμε επίσης τεκμηριωμένα την διαμαρτυρία μας
για τον τρόπο ένταξης των 86 νέων εξετάσεων στο σύστημα χωρίς την αύξηση του κλειστού

προϋπολογισμού. Προτείναμε την καθιέρωση ασφαλιστική τιμής για κάθε εργαστηριακή ή
διαγνωστική εξέταση. Καταθέσαμε επίσημα την πρόταση μας για την ΠΦΥ πιστεύοντας ότι η
δημιουργία ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με πλαφόν για κάθε ασφαλισμένο
και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης, αξιολογώντας τα κριτήρια (ηλικία,
παράγοντες κινδύνου, κτλ) όπως αυτά περιγράφονται στις κατευθυντήριες επιστημονικές οδηγίες,
με την ένταξη των εξετάσεων σε χωριστούς κωδικούς ανά πρόγραμμα, προασπίζει την υγεία όλων
των Ελλήνων και την αξιοπρέπεια των ιατρών ως επαγγελματιών υγείας, δίδοντας λύση στο
οικονομικό εξορθολογισμό του συστήματος.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της κοινής λογικής και ταύτισης θέσεων και απόψεων όλοι οι
Συλλόγοι της Κρήτης δια των προέδρων τους αποστείλαμε κοινό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ εκφράζοντας την ανησυχία και τον προβληματισμό
μας για την προχειρότητα με την οποία εντάσσονται οι 86 εξετάσεις στον κλειστό
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
Στις 18 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στον Π.Ι.Σ. με θέμα τους νέους
κανόνες συνταγογράφησης αλλά και το νέο τοπίο για τους εργαστηριακούς μετά την ένταξη των 86
εξετάσεων στο κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Συμμετείχαν κ.Γ.Πατούλης πρόεδρος
ΙΣΑθηνών, ο κ.Ν.Πλατανησιώτης πρόεδρος ΙΣΠειραία, η κ.Αν.Μαστοράκου πρόεδρος ΙΣΠατρών,
ο κ.Γ.Βουγιούκας πρόεδρος ΠΑΣΙΔΙΚ , ο κ.Θ. Χατζηπαναγιώτου πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ, ο κ.
Φ.Πατσουράκος πρόεδρος της ΠΟΣΚΕ, ο κ.Μ.Ψαλτάκος ως μέλος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, ο
κ.Χάρης Βαβουρανάκης πρόεδρος ΙΣΗρακλείου. Την συζήτηση συντόνισε ο κ.Μ.Βλασταράκος
πρόεδρος του ΠΙΣ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κατέθεσε τις προτάσεις όπως είχαν διαμορφωθεί
στο ΔΣ του Οκτωβρίου:
- Δικαστική προσφυγή ακυρώσεως της στα διοικητικά δικαστήρια από τον ΠΙΣ
διαφυλάττοντας αιτιολογώντας και προτάσσοντας τον κίνδυνο που εγκυμονεί στην έκπτωση
ποιότητας στην εκτέλεση των εξετάσεων και δυνητικά στην υγεία των πολιτών.
- Όριο ετήσιας δαπάνης (με βάση την ηλικία, το φύλο, τη νοσηρότητα) στον ασθενή που ο
ίδιος θα χρησιμοποιεί για επισκέψεις και εξετάσεις. Κάθε φορά που θα το χρησιμοποιεί, κάθε
ιατρική επίσκεψη ή και διαγνωστική εξέταση, θα καταχωρείται στο σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας
εισάγοντας το ΡΙΝ του ο ασφαλισμένος σε card reader όπως ακριβώς με τις πιστωτικές κάρτες. Η
άσκοπη εξάντληση του συνεπάγεται εξ ολοκλήρου την ατομική επιβάρυνση του. Με αυτόν τον
τρόπο ο πολίτης γίνεται ο ίδιος διαχειριστής των οικονομικών της υγείας του. Στο τέλος κάθε
έτους μηδενίζεται και επαναπιστώνεται για το νέο έτος.
- Ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης (πχ. για τον καρκίνο του μαστού) με
διαφορετικούς κωδικούς έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο συνολικός προϋπολογισμός.
- Νέοι, ξεχωριστοί κωδικοί για ιατρικές πράξεις και για τους εργαστηριακούς (αιμοληψία,
χορήγηση σκιαγραφικού κτλ) που και τώρα υπάρχουν στις εξετάσεις που συνταγοραφούνται
ευκαιριακά έως καθόλου απο του από τους κλινικούς μαζί με τις εξετάσεις. Οι εργαστηριακοί να
μπορούν να τις χρεώνουν ως ιατρικές πράξεις.
- Καθιερωση επισκέψεων στους εργαστηριακούς όπως και στους κλινικούς ιατρούς.
- Κατάργηση των clawback & rebate.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου συμμετέχει στη επιτροπή παρακολούθησης και συνεργασίας με την
ΗΔΙΚΑ. Στην σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του ΠΙΣ τον Φεβρουάριο 2017, με τις κ. Αθηνά
Τριαανταφυλλίδη Διευθύντρια Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ και
κ.Ελπίδα Φωτιάδη, αναπληρώτρια διευθύντρια στην ίδια διεύθυνση της ΗΔΙΚΑ, κατατέθηκαν οι
προτάσεις μας σχετικά με την αυτόματη ειδοποίηση προς τον θεράποντα ιατρό της
συνταγογράφησης φαρμάκου τον ίδιο μήνα, την ενσωμάτωση των περιορισμών του ΕΟΠΥΥ
στην αναγραφή εξετάσεων και κυρίως την αυτόματη επιλογή στα σχόλια στις εξετάσεις που
είναι απαραίτητες για να μην υπάρχουν περικοπές, να γίνει τροποποίηση στο σύστημα έτσι ώστε
σε φάρμακα χρόνιων νόσων (π.χ. αντιανοϊκα) η συνταγογράφηση ανά μήνα να γίνεται ανάλογα με
την ημερομηνία συνταγογράφησης κι όχι «σκληρά» ημερολογιακά, Κι τέλος τεχνικές διορθώσεις

σε θέματα λειτουργικής ταχύτητας στην εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και
διορθώσεων για τις τρίμηνες και εξάμηνες συνταγές.
Η συμβολή της κ.Άριας Χουρδάκη μέλους ΔΣ – συντονίστρια Εργαστηριακών Ιατρών, του
κ.Νίκου Λαθουράκη αντιπροσώπου στον ΠΙΣ – συντονιστή Ιατρών ΕΟΠΥΥ και του κ.Νικου
Βολιτάκη αντιπροσώπου στον ΠΙΣ ήταν καθοριστική.
Κ.Υ. – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Η κατάσταση στα νοσοκομεία και στα Κ.Υ. βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η αποπληρωμή των
εφημεριών γίνεται καθυστερημένα και εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου οδηγεί τους
γιατρούς είιτε στην συνταξη είτε στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η
έλλειψη οργανωμένης και αποτελεσματικής Π.Φ.Υ. καθώς και η αύξηση των ανασφάλιστων έχει
μετατρέψει τα περισσότερα από αυτά σε κέντρα εφημερίας και συνταγογραφίας. Οι προσλήψεις
που έχουν προκηρυχθεί ή εξαγγελθεί και καθυστερούν και δεν επαρκούν. Η αύξηση του αριθμού
των επικουρικών και η αποκέντρωση της πρόσληψης τους (Υ.Π.Ε.) διευκολύνει την λειτουργία
των Νοσοκομείων αλλά δεν αποτελούν την λύση στο πρόβλημα. Οι χαμηλές αμοιβές ο αυξημένος
φόρτος εργασίας προάγουν την ιατρική μετανάστευση αφού με την πρώτη ευκαιρία οι γιατροί
φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι απαραίτητος ένας συνολικός σχεδιασμός, εκπαίδευσης με κίνητρα
παραμονής και εργασίας για τους ιατρούς.
Πιστεύουμε πως για την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων είναι απαραίτητη αφενός η
αναμόρφωση των οργανισμών των νοσοκομείων και αφετέρου η υπογραφή συλλογικής
κλαδικής σύμβασης εργασίας τριετούς διάρκειας του υπουργείου με την ΟΕΝΓΕ με μοναδικό
στόχο την επίλυση βασικών προβλημάτων λειτουργίας και εργασιακών σχέσεων. Όσο τα Κ.Υ.
επιβάλλεται επιτέλους να αναλάβουν τον σημαντικό ρόλο της πρόληψης, με συγκεκριμένα
προγράμματα και δράσεις από την πολιτεία.
Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω σε συνεργασία με την ΕΓΕΣΥΝΗ δύο ενημερωτικές
εκδηλώσεις με θέμα «Ασφαλιστικά θέματα Νοσοκομειακών ιατρών» στο Βενιζέλειο ΓΝΗ και
στο ΠΑΓΝΗ στη με σκοπό την άμεση ενημέρωση των συναδέλφων για το φλέγον ζήτημα του
ασφαλιστικού.
Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε κρούσματα κλοπών στα αυτοκίνητα γιατρών και
εργαζόμενων στα νοσοκομεία γενικότερα. Έχουμε καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις μας ενώ
σύντομα θα συναντηθούμε με την Διοίκηση της Υ.Π.Ε. και τον διοικητή του Νοσοκομείου για το
συγκεκριμένο θέμα.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ:
Η Π.Φ.Υ. είναι η βάση η οποία στηρίζεται κάθε σύστημα υγείας. Η συνεργασία μας με τους
άλλους Ιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης συνεχίστηκε και σε αυτό το επίπεδο.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ανταλλάξαμε απόψεις και τον Νοέμβριο του 2016, τα Δ.Σ.
όλων των συλλόγων της Κρήτης, υιοθέτησαν την πρόταση μας για την Π.Φ.Υ. ως την μοναδική,
ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη πρόταση. Έχοντας κοινό στόχο να σταματήσουμε επιτέλους να
ακολουθούμε και να απαντάμε σπασμωδικά στις εκάστοτε κυβερνητικές εξαγγελίες, να καλέσουμε
εμείς την πολιτική ηγεσία σε συζήτηση για πρώτη φορά.
Στο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που έγινε στο ΡΈΘΥΜΝΟ, την 6η Νοεμβρίου
2016, ο πρόεδρος του Ι.Σ.Η. με την παρουσία όλων των προέδρων των Ι.Σ. της Κρήτης
εξέφρασε τον προβληματισμό για την προχειρότητα στον σχεδιασμο του Υπουργείου Υγεάις των
«ιατρείων γειτονιάς» και ανέπτυξε για πρώτη φορά την ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για την
Π.Φ.Υ. σε στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΠΥΥ &
Π.Φ.Υ.» με την συμμετοχή του Υπουργού Υγείας, του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, του Γ.Γ. του
Υπουργείου Υγείας και του Υποδιοικητή της 7ης ΥΠΕ. Ήταν η πρώτη φορά που Ιατρικοί
Σύλλόγοι πέραν της κριτικής, κατέθετε ολοκληρωμένη πρόταση.

Στην ΣΥΝΟΔΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ του ΠΙΣ της 10ηςΔεκέμβριου 2016, έγινε εκτεταμένη
συζήτηση για την Π.Φ.Υ. Η πρότασή μας, το πνεύμα και ο σκοπός της προκάλεσε τα θετικά
σχόλια των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.
Στην Γ.Σ. του ΠΙΣ την 18η Φεβρουάριου 2017, η πρόταση μας, η πρόταση ΟΛΩΝ των
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ της ΚΡΗΤΗΣ, για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία των συναδέλφων αντιπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων της
Χώρας. Συμπεριλήφθηκε στην εισήγηση του προεδρείου, αποτελεί πλέον πρόταση, θέση του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είναι η βάση της συζήτησης με την πολιτεία.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Το 2016 μπήκε πολύ ορμητικά φέρνοντας μαζί του και τον περίφημο νόμο 4387/2016 για το
ασφαλιστικό. Πρόκειται για νόμο με απόλυτα δημοσιονομικό χαρακτήρα που απλά καλείται να
καλύψει ελλείμματα ασφαλιστικών εισφορών. Έναν νόμο που δεν συνοδεύεται από καμιά
αναλογιστική μελέτη. Έναν νόμο που με χαρακτηριστικά φοροεισπρακτικά και οριζόντιας
εξίσωσης ( ανόμοιες εισφορές να επιφέρουν όμοιες “παροχές”), σίγουρα δεν αποτελεί
μεταρρύθμιση. Ο νόμος ψηφίστηκε 12.5.2016, και από την 1.1.2017 τέθηκε σε εφαρμογή.
Σύμφωνα με αυτόν στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους υγειονομικούς περιλαμβάνονται:
Ο
Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο κλάδος των
μονοσυνταξιούχων (καταργήθηκε από 1.1.2016) και ο Τομέας Υγείας Υγειονομικών
Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. περιέχον ται και οι
αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας, που δεν εντάσσονται σε
αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα.
Η σύνταξη κάθε ασφαλισμένου, περιλαμβάνει την εθνική σύνταξη, η οποία με 20 χρόνια
ασφάλισης ανέρχεται στα 384 Ευρώ και το αναλογικό τμήμα, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την 20ετία, η εθνική σύνταξη μειώνεται, με κατώτατο χρόνο
θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, τα 15 χρόνια. Σε περίπτωση θεμελίωσης
περισσότερων της μίας σύνταξης, λαμβάνεται μία εθνική σύνταξη. Το ποσοστό μείωσης της
εθνικής σύνταξης, κάτω των 20 χρόνων και μέχρι τα 15, είναι 2% κατ’ έτος, δηλαδή στα 15
χρόνια μείωση 10%.
Ανταποδοτική Σύνταξη
Ως συντάξιμες αποδοχές, λογίζονται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του
ασφαλισμένου, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου και όχι των 5 τελευταίων ετών,
όπως ήταν μέχρι της ισχύος του ν. 4387. Ο μέσος όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, που υπόκεινται σε εισφορές, δια του συνολικού χρόνου
ασφάλισής του. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το
σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κάτωθι πίνακα:
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
0
15
0,77%
15,01
18
0,84%
18,01
21
0,90%
21,01
24
0,96%
24,01
27
1,03%
27,01
30
1,21%
30,01
33
1,42%
33,01
36
1,59%
36,01
39
1,80%
39,01
42 και περισσότερα
2,00%

Για τους αυτοαπασχολούμενους, το εισόδημα το οποίο υπόκειται σε εισφορές για τη λήψη της
ανταποδοτικής σύνταξης, είναι το εισόδημα που προκύπτει καθ’ όλη τη διάρκεια του
ασφαλιστικού βίου. Για το διάστημα μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, εισόδημα
νοείται το ποσό, που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως
μηνιαία εισφορά το ποσό, που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης. Στο ποσό της
ασφαλιστικής εισφοράς που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισμένο, συνυπολογίζεται, όπου
υπήρχε και η ασφαλιστική εισφορά που είχε καταβληθεί από τον εργοδότη.
Προσωρινή Σύνταξη
Μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, καταβάλλεται στους
δικαιούχους προσωρινή σύνταξη, το ύψος της οποίας υπολογίζεται ως εξής:
α. Για τους μισθωτούς, το 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου,
κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης, που προηγούνται της υποβολής αίτησης
συνταξιοδότησης.
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, το 50% του
μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Η προσωρινή
σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης με 20 έτη ασφάλισης (384 €),
ούτε να υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.
Εισφορές Κύριας Σύνταξης
Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη,
ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων και κατανέμεται κατά
6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών,
συμπεριλαμβανομένων από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Για τους αυτοαπασχολούμενους, το ποσό των εισφορών κύριας σύνταξης καθορίζεται με
βάση τα καθαρά εισοδήματα του προηγούμενου έτους, στο 20% για το ανώτατο όριο 70.000
Ευρώ και κατώτατο 7.000 Ευρώ. Για τα 5 πρώτα χρόνια, υπάρχει μειωμένη εισφορά στο 14%
για τα 2 πρώτα χρόνια και 17% για τα επόμενα 3. Μετά το 5ο έτος στην ασφάλιση, ποσοστό 20%.
Εξοφλείται ωστόσο από τους ασφαλισμένους, 20% κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό
εισόδημα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο 18.000 €, μέχρι τη
συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΑΕΔ

6,95%
4%
2€/το μήνα
10€/μήνα

Για τους μισθωτούς, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών
και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί πάσης
φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου
2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,3% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για
παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25 βαρύνει τον εργοδότη.
Για ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης στην Ασφάλιση του
ΤΣΑΥ, δικαιούνται μειωμένες καταβολές εισφορών κύριας σύνταξης κατά 50%.
Επικουρική Ασφάλιση
Το Ε.Τ.Ε.Α. μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Ταμείο Πρόνοιας Υγειονομικών εντάσσεται στο
«Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.». Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης μισθωτών υπολογίζονται σε ποσοστό
3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη, επί των ασφαλιστέων αποδοχών του

εργαζομένου από 1.6.2016, μέχρι 31.5.2019. Από 1.6.2019 μέχρι 31.5.2022, το ποσοστό
υπολογίζεται σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη. Με το τέλος
εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις
31.12.2015
Ασφαλιστικές εισφορές
Εισόδημα από 0,00 έως 7.033,00 €: ασφαλιστικές εισφορές 32% περίπου (26,95% + 4%)
Από 7.034 μέχρι 13.000 €: έκπτωση 50%
Από 13.001 μέχρι 57.000 €: η έκπτωση του 50% μειώνεται κατά 1% ανά 1.000€
Από 57.001 μέχρι 58.000€: έκπτωση 5% και από 58.001 € και πάνω καμία έκπτωση
Η μεταβατική ρύθμιση για τις εκπτώσεις ισχύει από 1/1/2017 έως και 31/12/2020.
Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις:
Πλαφόν για την κύρια σύνταξη 2.000 € μεικτά. Πλαφόν για πλέον της μίας σύνταξης τα 3.000 €
μεικτά. Από τη δημοσίευση του νόμου 4387/12 Μαΐου 2016, σε περίπτωση απασχόλησης
συνταξιούχου, η κύρια και επικουρική σύνταξη περικόπτονται κατά 60%.
Ο κλάδος μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ καταργείται από 1.1.2016. Καταβληθέντα ποσά μέχρι
31/12/2015, δεν επιστρέφονται. Η επιπλέον παροχή στον Κλάδο Ασφάλισης Μονοσυνταξιούχων
υπολογίζεται, για κάθε έτος καταβολής, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε
ποσοστιαία μονάδα 1% επιπλέον εισφοράς.
Υπολογίζεται μείωση έως 30% στις νέες συντάξεις από τα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης,
λόγω υπολογισμού των αποδοχών όλου του εργασιακού βίου, αντί των 5 τελευταίων ετών.
Είναι προφανές με την εφαρμογή του αυξάνονται η εισφοροδιαφυγή, η «μαύρη» εργασία, η
ανεργία (υπάλληλοι ιατρείων αφού τα περισσότερα ιατρεία θα κλείσουν) ενώ θα οδηγήσει και
τους τελευταίους νέους (κι όχι μόνο) ιατρούς στο εξωτερικό. Οι εισφορές θα μειωθούν λόγω
αδυναμίας καταβολής το ασφαλιστικό θα καταρρεύσει και πάλι απ την αρχή.
Από την πρώτη στιγμή της κατάθεσης του νόμου τον Ιανουάριο του 2016, εκφράσαμε την
απόλυτη αντίθεσή μας. Ενώσαμε την φωνή μας με τους άλλους επιστημονικούς φορείς της πόλης
συμμετέχοντας σε κοινές δράσεις απαιτώντας την άμεση απόσυρση του. Πέραν της συμμετοχής
μας στην μεγάλη πανελλαδική απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2016, οι δράσεις μας συνεχίστηκαν
με ουσιαστικές παρεμβάσεις καθ’όλη την διάρκεια του έτους.
Τον Ιανουάριο του 2016 διοργανώσαμε με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή ιατρών αλλά και
άλλων επιστημόνων ενημερωτική εκδήλωση με τον κ.Γ.Ρωμανιά με μοναδικό θέμα το νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Για πρώτη φορά όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Κρήτης, τον Μάιο του 2016, συντάξαμε και
αποστείλαμε κοινή ανοικτή επιστολή προς τους βουλευτές της Κρήτης θέτοντας αυτούς προ
των ευθυνών τους καλώντας τους να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.
Διοργανώσαμε σε συνεργασία με την ΕΓΕΣΥΝΗ δύο εκδηλώσεις (9.1.2017) με θέμα
«Ασφαλιστικά θέματα Νοσοκομειακών ιατρών» στο ΒενιζέλειοΓΝΗ αρχικά και στο ΠΑΓΝΗ
στη συνέχεια. Η κ.Ματίνα Παγώνη πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και μέλος της εκτελεστικής
γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, ενημέρωσε αναλυτικά για τις μεταβολές που επιφέρει το νέο
ασφαλιστικό δίδοντας διευκρινήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα που τις τέθηκαν από τους
συναδέλφους.
Επειδή η όποια καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς την έκφραση επιφυλάξεων θα
μπορούσε να εκληφθεί ως σιωπηρή αποδοχή της ασφαλιστικής οφειλής, ακολουθώντας νομικές

οδηγίες και συμβουλές προτείναμε την σύνταξη και την κατάθεση ατομικής δήλωσης
επιφύλαξης προς τον ΕΦΚΑ στα τοπικά παραρτήματα του ΕΦΚΑ.
Ως Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων μας για την
διαφύλαξη της επαγγελματικής αξιοπρέπειας μας
με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου
561/28.02.2017 αίτηση ακύρωσης προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αιτούμενοι
την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. οικ. 61502/3399 (ΦΕΚ Β’ 4330/30.12.2016),
σχετικά με τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών
αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017, για τους κάτωθι
αναφερόμενους λόγους :
- Για υπέρβαση της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης άλλως για έλλειψη νομοθετικής
εξουσιοδότησης (Σύντ. 43 παρ. 2).
- Για αοριστία και ασάφεια ως προς τον τρόπο προσδιορισμού της έννοιας του «καθαρού
φορολογικού αποτελέσματος»
- Για παραβίαση του άρθρου 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος.
- Για παραβίαση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας (Συντ. Αρθ. 4 παρ. 1).
- Για παραβίαση της αρχής της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και
συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή (Αρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος)
- Για παραβίαση του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος (αρχή της αναλογικότητας)
- Για παραβίαση της κοινοτικής Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Συνάδελφοι,
οι δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των μελών του
(οι περισσότερες αποφάσεις ήταν ομόφωνες ή με μεγάλη πλειοψηφία), αλλά και προτάσεων,
παρατηρήσεων συναδέλφων που καθημερινά επικοινωνούν μαζί μας. Είμαστε αποφασισμένοι,
ΌΛΟΙ ΜΑΖΊ, στο δρόμο της κοινής λογικής και της συνεργασίας, με ετοιμότητα, εγρήγορση, και
συνεχή προσπάθεια να δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα, έχοντας σαν μοναδικό στόχο την
προάσπιση της υγείας των συμπολιτών μας αλλά και την διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της
επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας.

Ο Πρόεδρος
Χάρης Βαβουρανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Κοχιαδάκης
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Οι ραγδαίες αλλαγές στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον λόγω της οικονομικής κρίσης οδηγουν σε δύο επιλογές. Η πρώτη η άμεση, η παρορμητική, είναι της καταγγελίας των πάντων αναπολώντας το παρελθόν επιστρέφοντας στις συνθήκες που μας οδήγησαν ως εδώ. Η δεύτερη είναι αυτή της
κοινής λογικής, της αξιόπιστης κριτικής, της διαμόρφωσης τεκμηριωμένων προτάσεων και θέσεων με
προοπτικη και σχεδιασμό τριών οριζόντων (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα). Στο
πνεύμα αυτό κατορθώσαμε για πρώτη φορά να προηγηθούμε εμείς της πολιτείας με προτάσεις (ΠΦΥ)
ανοίγοντας εμείς την συζήτηση προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον. Μαζί με την συνεργασία και
την κατάθεση κοινών προτάσεων με τους Ιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης σε μείζονα θέματα (ασφαλιστικό, ΠΦΥ) αποτελούν ουσιαστικά την θεσμική παρακαταθήκη της κοινης λογικής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το 2017, ήταν εκλογική χρονιά για τον Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας. Προκυρήξαμε εκλογές
(8.9.2017), όπως προέβλεπε ο νόμος για την λειτουργία των Ι.Σ., για τις 22 & 23 Οκτωβρίου 2017. Με
υπουργική απόφαση στο πλάισιο της εναρμόνισης με την Ε.Ε. παρατάθηκε η τρέχουσα θητεία των Δ.Σ.
όλων των Ι.Σ. από τρία σε τέσσερα έτη, με αποτέλεσμα να σταματήσουν όλες οι ενέργειες για τη διενέ ργεια των εκλογών.
Προσφατα από την Βουλή των Ελλήνων ψηφίστηκε η νέα Ιατρική Νομοθεσία (Ν. 4512/2018-ΦΕΚ 5/τ.
Α’/17-01-2018) που διέπει την λειτουργία των Ι.Σ.. που επιφέρει πολλές αλλαγές στην τρόπο διοικητικής
λειτουργίας των Συλλόγων.
Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, προχωρησαμε στην μείωση κατά 10% της συνδρομής για τα μέλη
μας που θα πλήρωναν την συνδρομή τους την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου (περίοδος χωρίς πρ οσαυξήσεις). Η τελική τιμή διαμορφώθηκε στα 53,36 ευρώ., ως επιβράβευση, ως κίνητρο για τους ιστρούς
που φρόντισαν να καταβάλουν την συνδρομή τους εντός του συγκεκριμένου διμήνου.
Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό:
2014: εκλογική χρονιά, προσήλθαν 642 και εισπράχθηκαν 49.772 ευρώ
2015: μέιωση 15%, προσήλθαν 778 και εισπράχθησαν 50.900 ευρώ
2016: έκπτωση διμήνου 10%, προσήλθαν 1103 εισπράχθησαν 77.564 ευρώ
2017: έκπτωση διμήνου10%, προσήλθαν 1.113 εισπράχθησαν 72.916,05 ευρω
Το έτος που πέρασε εκδόθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο 91 διοικητικές πράξεις για ΙατρειαΠολυϊατρεία-Εργαστηρία. Αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά 32 ιατρεία. Τροποποίησαν την λειτουργία
τους) 14 ιατρεία και 1 Πολυϊατρείο ενώ μετέφεραν την έδρα τους 15 ιατρεία. Το διάστημα αυτό πρα γματοποιήθηκαν επίσης και 29 ανακλήσεις λειτουργίας ιατρείων. Η επιτροπή αδειοδότησης αποτελείται
από τους ιατρούς κ.Εμμανουήλ Πατεράκη, κ.Εμμανουήλ Λουμπούνη και την Μηχανικό κα Χαρά Τριαματάκη.
Η Επιτροπή Τακτικού Ελέγχου Ιατρείων-Πολυιατρείων-Εργαστηρίων (Π.Δ. 84/01, άρθρο 16,
Υ3β/Γ.Π./οικ./24948, ΦΕΚ 713/τ.Β’/13-03-2012, άρθρο 6) αποτελούμενη από τους γιατρούς, κ.Νικόλαο
Παπανικολάου, κ.Χριστίνα Μπασιούρη-Ανδρεαδάκη και τον μηχανικό κ.Χρήστο Παπαδάκη συνεχίζει το
έργο της με στόχο την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των ιατρών και η προάσπιση της λειτουργίας των
ιατρείων τους έναντι κάθε προσπάθειας πλανοδιακής ιατρικής. Όπως ήδη γνωρίζετε σε προκαθορισμένη
ημερομηνία, μια φορά κάθε μήνα, μετά από προσωπική ενημέρωση και ειδοποίηση του συναδέλφου,
επισκέπτεται τα ιατρεία προς έλεγχο. Εχει ελέγξει για το έτος 2017, 108 ιατρεία. Απο αυτά 99 δεν είχαν
μεταβολές και ήταν σύμφωνα με τις αρχικές άδειες, σε 5 έγιναν παρατηρήσεις μέ άμεση προσαρμογή
και ανταπόκριση σε αυτές, 2 ιατροί δεν ήταν παρόντες στον έλεγχο, ενώ 2 ιατρεία είχαν διακόψει την
λειτουργία τους χωρίς να έχει ενημερωθεί ποτέ ο Σύλλογος.

[1]

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου προχωρησαμε στην υπογραφή μνημόνιου
συνεργασίας με τον ΕΣΔΑΚ και τον Δήμο Ηρακλείου για την συστηματική αποκομιδή των ιατρικών αποβλήτων. Η συμφωνία προβλέπει την χωροθέτηση και δημιουργία σημείων συλλογής των αστικών
ιατρικών αποβλήτων, σε ειδικούς μεταλλικούς κάδους και ακολούθως την αποκομιδή τους.
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου καταθέσαμε προσφυγή στο ΣΤΕ
για ακύρωση Υπ. Απόφασης 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ 4330 τ. Β) για τον προσδιορισμό της βάσης
υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 11-2017 (ασφαλιστικό νομοσχέδιο Κατρούγκαλου- ΕΦΚΑ) όπως και κάθε άλλης σχετικής προγενέστερης ή μεταγενέστερης διοικητικής πράξης. Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 2.10.2017, και αναμένεται η
απόφαση.
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου επίσης καταθέσαμε προσφυγή
στο ΣΤΕ για ακύρωση την με αριθμ. Γ5β/Γ.Π οικ 92030/11.12.2017 ΚΥΑ των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 4413 Β/ 14.12.2017), με την οποία επιβάλλονται παράβολα
υπερ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων (ΚΥΑ).
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τα μέλη του αλλά και τους πολίτες,
δημιουργήσαμε την επίσημη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android & iOS) με τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Η εφαρμογή περιλαμβάνει υπηρεσίες προς τα μέλη αλλά και για τους πολίτες.
Στόχος της εφαρμογής είναι να αποτελέσει ένα νέο εύχρηστο και σε πραγματικό χρόνο κανάλι αμφίδρ ομης επικοινωνίας με τον Ι.Σ.Η., παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας οι οποίες συν εχώς θα εμπλουτίζονται.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όταν τον Οκτώβριο του 2015, για πρώτη φορά ως Σύλλογος διαμορφώσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όραμα και φιλοδοξία μας ήταν να αποτελέσει την πρόταση όλης της
ιατρικής κοινότητας. Μέσα απο έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο έγινε πρόταση όλων των Ιατρικών Συλλόγων της Κρήτης. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ως Κρήτη, ξεκινήσαμε την προσπάθεια της κοινής λογικής, να είμαστε εμείς που θα προηγηθούμε των εξελίξεων με όραμα, σχέδιο και προτάσεις ως αντίβαρο στην διαχρονική αδράνεια της πολιτείας. Η προσπάθεια αυτή, της συντονισμένης κοινής θέσης των Ιατρικών Συλλόγων της Κρήτης, ο συγκρητισμός, στα μείζονα θέματα που αφορούν τους γιατρούς (ασφαλιστικό,
ΠΦΥ,) αποτελεί την επιτομή της συνεργασίας και πολλαπλασιάζει την δυναμική των προτάσεων μας.
Στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (18.2.2017) η πρόταση μας, η πρόταση
ΟΛΩΝ των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ της ΚΡΗΤΗΣ, για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας υποστηρίχθηκε
από την πλειοψηφία των συναδέλφων αντιπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας. Συμπεριλήφθηκε στην εισήγηση του προεδρείου, αποτελεί πλέον πρόταση, θέση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είναι η βάση της συζήτησης με την πολιτεία. Ήταν η Γενική Συνέλευση της δικαίωσης της αναγνώρισης της συλλογικής προσπάθειας μας.
Αξιόπιστη κριτκή για μας σημαΊνει πάντα κατάθεση προτάσεων. Στο πνεύμα αυτό επιδιώξαμε και
πετύχαμε να συναντήσουμε την πολιτική ηγεσία υπουργείων και οργανισμών, για να εκθέσουμε τα πρ όβλήματα και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.
Προσκαλέσαμε και επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον Σύλλογο (23.06.2017) ο υφυπουργός Εργασίας
Κοιν.Ασφαλίσεων & Κοιν. Αλληλεγγύης, κ. Τάσος Πετρόπουλος . Εκθέσαμε τον προβληματισμό μας
για τον ΕΦΚΑ τον παραλογισμό των εισφορών και του τρόπου υπολογισμού του. Θέσαμε το θέμα των
απογευματινών ιατρείων και της υπέρμετρης φορολόγησης τους. Ζητήσαμε την άμεση αναδιανομή των
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εισφορών στους μονοσυνταξιούχους του ΤΣΑΥ καθώς το θέμα της ισοτιμίας των ιατρικών πιστοποιητικών που τόσο ταλαιπωρεί κυρίως τους πολίτες και προσβάλλει την αξιοπρέπεια των γιατρών.
Επισκεφθήκαμε στο υπουργείο σε προγραματισμένη συνάντηση την κ.Έφη Αχτσιόγλου υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (19.9.2017), έχοντα ως κύρια θέματα
συζήτησης τις ασφαλιστικές εισφορές, τον άδικο τρόπο φορολογικής μεταχείρισης των αμοιβών των ιατρών που συμμετέχουν στα απογευματινά ιατρεία των Νοσοκομείων, τον συμψηφισμού εισφορών ΕΦΚΑ ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης
που από 30/06/2017 ανήκουν στον ΕΦΚΑ, την ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών, την άμεση αναδιανομή των εισφορών στους μονοσυνταξιούχους του ΤΣΑΥ.
Επικεφθήκαμε στο υπουργείο σε προγραμματισμένη συνάντηση τον κ.Ανδρέα Ξανθό υπουργό Υγείας (31.10.2017). Εκφράσαμε την δυσαρέσκια και την απογοήτευση των ιατρών σχετικά με τις περικοπές σε μισθούς και εφημερίες, με την φορολόγηση των απογευματινών ιατρείων, με την καθυστρέρηση
πληρωμής των επικουρικών ιατρών και το πρόβλημα που είχε προκύψει με την παράταση της θητείας
τους. Εκφράσαμε τον προβληματισμό και την αντίθεση μας ως προς την δημιουργία των ΤΟΜΥ, και καταθέσαμε για άλλη μια φορά την πρόταση των Ι.Σ. της Κρήτης για την ΠΦΥ. Ζητήσαμε την άμεση κατάργηση clawback δια της άμεσης εφαρμογής ετήσιου πιστωτικού ορίου ανα ασθενή. Να γνωστοποιηθεί
άμεσα ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του clawback στους ενδιαφερόμενους ιατρούς. Να γίνει παραγραφή του 50% του clawback της περιόδου 2012-2015 δεδομένου ότι οι εργαστηριακοί ιατροί καλούνται να πληρώσουν χρήματα με τιμές εργαστηριακών εξετάσεων 50% κάτω από τις ισχύουσες τιμές της
αντίστοιχης περιόδου. Να εφαρμοστεί από τον ΕΟΠΥΥ-ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονική ειδοποίηση στον προσωπικό
τους λογαριασμό για την ολοκλήρωση και την υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού ανά μήνα.
Επισκεφθήκαμε στον ΕΟΠΥΥ σε προγραμματισμένη συνάντηση τον κ.Σωτήριο Μπιρσίμη πρόεδρο
του ΕΟΠΥΥ (19.9.2017). Εκφράσαμε την αντίθεσή μας για τις εγκυκλίους που αφορούν τον περιορισμό
επισκέψεων, χρόνου κλινικής εξέτασης και συνταγογράφησης καθώς και την διαχρονική αντίθεση του
ιατρικού κόσμου για τον τρόπο υπολογισμού και καταλογισμού του clawback & rebate, προτείνοντας τον
συμψηφισμό του ανά μήνα και τον κατανομή του ανά περιφέρεια. Καταθέσαμε για άλλη μια φορά την
πρόταση μας για την ΠΦΥ ενώ ζητήσαμε άμεσα βελτιώσεις κοινής λογικής στο σύστημα της ηηλεκτρονικής συνταγογράφησης (πχ. η αιμοληψία να χρεώνεται ως ιατρική πράξη από τον εκτελούντα την αιμοληψία ιατρό).
Στην σύσκεψη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (24.2.2017) , με τον Πρόεδρο του ΠΙΣ, και την Επιτροπή της ΗΔΙΚΑ στην οποία συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, θέσαμε τις
παρατηρήσεις μας σχετικά με την βελτίωση του συστήματος της συνταγογράφησης να υπάρχει ταχύτ ητα εξυπηρέτησης, εξορθολογισμός δαπανών για μην υπάρχουν άδικες περιοοπές προς τους εργαστηριακούς ιατρούς (π.χ. αυτόματη ειδοποιήση προς τον θεράποντα ιατρό, της συνταγογράφησης φαρμάκου
τον ίδιο μήνα, αυτόματη επιλογή χωρίς σχόλια στις εξετάσεις -πχ. ηλεκρτολύτες, Κ, Να, Ρ κτλ-). Οι προτάσεις μας αξιολογήθηκαν θετικά και ενσωματώθηκαν στον προγραμματισμό της υπηρεσίας.
Διοργανώσαμε ενημερωτική συζήτηση (14.06.2017) στην αίθουσα του Συλλόγου με κεντρικό ομιλητή τον κ. Παύλο Μπαριτάκη, Πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου και με θέμα «Ασφαλιστικά θέματα ιατρών - αλλαγές και επιπτώσεις». Την συζήτηση είχαν την
δυνατότηα να την παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Συλλόγου διαδυκτικά μέσω της ιστοσελίδας μας
(live-streaming).
Επισκεφθήκαμε σε προγραματισμένη συνάντηση (14.9.2017) τον κ.Χαράλαμπο Μαμουλάκη πρόεδρο του Ενιαίου Σύνδεσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) θέτοντας τις βάσεις για
μια κοινή προσπάθεια με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών ιατρικών αποβλήτων.
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Σε νέα συνάντηση (22.8.2017) με τον κ. Ιωάννη Αναστασάκη Αντιδήμαρχο Τεχνικών ΈργωνΑυτεπιστασίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ζητήσαμε ξανά την δημιουργία θέσεων στάσης ασθενών στην πόλη του Ηρακλείου. Στάσεις τις οποίες θα χρησιμοποιούν οι συμπολίτες μας, που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα ιατρεία και τα διαγνωστικά κέντρα της πόλης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρ έτησή τους αλλά και την διευκόλυνση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ιατρών μελών μας
Καθόλη την διάρκεια του έτους πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τους συμβεβλημένους με το ΕΟΠΥΥ κλινικούς και εργαστηριακούς ιατρούς για θέματα που τους αφορούσαν για την διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και διεκδικήσεων. Αποστείλαμε επίσης επιστολές προς τους αρμόδιους υπουργούς, φορείς και οργανισμούς καταθέτοντας τον προβληματισμό μας προτείνοντας θέσεις και λύσεις για τα προβλήματα που μας απασχολούν.
Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας κι επομένως και της λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων, πρέπει
να έχει σαν μοναδικό στόχο την διοικητική αποκέντρωση, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα,
την απλοποίηση των διοικητικών δραστηριοτήτων και την ταχύτητα δράσης με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των ιατρών. Με το πνευμα αυτό συμμετείχαμε στην διαβούλευση για την αλλαγή της Ιατρικής
Νομοθεσίας για την λειτουργία του Π.Ι.Σ. και των Ι.Σ.δίδοντας έμφαση στον καθορισμό μέγιστης θητείας
για τον πρόεδρο και τα μέλη των Δ.Σ. αλλά και στο ασυμβίβαστο θέσεων του ευρύτερου κρατικού τομέα,
με την παρουσία σε όργανα διοίκησης των Ι.Σ.
Ο Σύλλογός μας συνεχίζει να εκπροσωπείται στην επιτροπή Π.Φ.Υ. του Δήμου Ηρακλείου με τον
κ.Νίκο Παπανικολάου, μέλος του Δ.Σ., την Επιτροπή Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Φαιστού με τον
κ.Σταύρο Σπανό ιατρό παθολόγο, κάτοικο Μοιρών, στο Συμβούλιο Μετανάστευσης του Δήμου Ηρακλείου με τον κ.Χάρη Βαβουρανάκη, πρόεδρο του Δ.Σ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στο πλαίσιο της επιβράβευσης των νέων ιατρών ( πρόταση κ.Γιώργου Ροδιτάκη) για δεύτερη χρονιά βραβεύσαμε την αριστεία δίδοντας συμβολικά την προτομή της Υγείας και το ποσό των 500 ευρώ
στον πρώτο απόφοιτο κάθε περιόδου του Ιατρικού Τμήματος Κρήτης.
Στο πλαίσιο της σύσφιξης των σχέσεων αλλά και της γνωριμιας μεταξύ των μελών μας διοργανώσαμε
εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου για μικρούς και μεγάλους.
Στο πλαίσιο της δράσης "Συνομιλώντας με τον Μινωικό Πολιτισμό"σε συνεργασία με το Σωματείο
Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης διοργανώσαμε ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου (5.2.2017) για τους γιατρούς . Υπευθυνη διοργάνωσης ήταν η κ.Χριστίνα Ανδρεαδάκη Μπασιούρη.
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου , πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, στις Μοίρες
με την συμμετοχή συναδέλφων που ηρθαν για την εκδήλωση. Αποτελεί την ελάχιστη τιμή και αναγνώρ ιση της προσφοράς των ιατρών της ενδοχώρας στη άσκηση της Ιατρικής και στην κοινωνία. Ο σχεδιασμός,
η διοργάνωση και η επιτυχία της εκδήλωσης ανήκουν στους κ.Χαράλαμπο Στρατιδάκη, παθολόγο και
κ.Γιάννη Σαββόπουλο, καρδιολόγο.
Διοργανώσαμε στις αρχές Μαρτίου για πρώτη φορά την έκθεση των ιατρών καλλιτεχνών στη Βασιλική
του Αγίου Μάρκου με τίτλο «Περι Ιατρών τέχνη». Στην έκθεση, που διήρκησε 10 ημέρες, συμμετείχαν 32
γιατροί όλων των ειδικοτήτων με έργα ζωγραφικής, φωτογραφία, ψηφιδωτά, μικρογλυπτική, εικαστικές
δημιουργίες, λογοτεχνικά και ποιητικά κείμενα. Υπεύθυνος διοργάνωσης ο Κ.Εμμ.Πατεράκης.
Με τη επιμέλεια του κ.Γεωργίου Ροδιτάκη διοργανώσαμε πασχαλινή εορταστική εκδήλωση για τα
παιδιά μας στο Πλανητάριο και στο πάρκο Δεινοσαύρων (8.4.2017). Παραδώσαμε επίσης το αγωνιστικό τρίκυκλο ποδήλατο στον ΤΑΛΩΣ το σωματείο ΑμΕΑ για τις ανάγκες των αθλητών του (αγοράστηκε με
τα χρήματα από την συναυλία με τους ΙΑΜΑ)
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Εξασφαλίσαμε ειδικές προσφορές με προνομιακή έκπτωση για τα μέλη μας, όσον αφορά τα θερινά
προγράμματα απασχόλησης παιδιών από αθλητικούς συλλόγους και επιχειρήσεις. Στόχος μας όλα τα
παιδιά των συναδέλφων να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε προγράμματα δημιουργική απασχόλησης και αθλητισμού. Υπέυθυνος του προγράμματος ήταν ο κ.Γεώργιος Ροδιτάκης.
Η Χριστουγενιάτικη γιορτή για τα παιδιά μας έγινε θεσμός.Μικροί και μεγάλοι επιλεγμένες ταινίες
στον κινηματογράφο (9.12.2017) ενώ μοιράστηκαν δώρα (βιβλία) στα παιδιά. Η οργάνωση της εκδήλωσης ανήκει στους κ. Χριστίνα Ανδρεαδάκη-Μπασιούρη και κ.Γιώργο Ροδιτάκη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πιστεύουμε πως η αξιοπρέπεια του ιατρού, η αξιοπιστία του Συλλόγου χτίζεται μέσα από την διαρκή
παρουσία μας και την αλληλεγγύη στην κοινωνία αλλά και την διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης
προς το συμπολίτες μας. Στην προσπάθεια μας αυτή για έγκυρη και άρτια ενημέρωση των πολιτών και
του ιατρικού κόσμου διοργανώσαμε ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις:
Διοργανώσαμε ενημερωτική ομιλία προς το κοινό με θέμα «"Νόσος των Δυτών" στην ελεύθερη κατάδυση» (11/2/2017). Ομιλητές ήταν ο κ. Παύλος Βαβάσης ιατρός Υπερβαρικής- Καταδυτικής Ιατρικής, η
κ. Μαρίνα Καλογριδάκη Μαρίνα αναισθησιολόγος και συντονίστρια η κ.Ελισάβετ Αστυρακάκη αναισθησιολόγος . Υπεύθυνος για την οργάνωση ήταν ο κ.Νίκος Βολιτάκης.
Διοργανώσαμε με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την Ένωση Καλαθοσφαιρικών
Σωματείων Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, εθελονιτική
αιμοδοσία στο κέντρο του Ηρακλείου (22.7.2017) στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Πρωτάθληματος
Μπασκετ Νέων (U20). Μαζέψαμε πολλές μονάδες αίμα, προσφορά σε όλους αυτούς που τις έχουν ανάγκη. Υπεύθυνος διοργάνωσης ο κ.Δημήτρης Ξυδάκης.
Συμμετείχαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην διημερίδα του ΣΥΦΑΚ (9-10.9.2017) με ομιλίες ενημέρωσης συναδέλφων (Εμμ.Μπαρμπουνάκης, Εμμ.Γαλανάκης, Ελ.Χατζηδάκη, Ζ.Σαριδάκη, Ευαγ.Αθουσάκη, Ελ.Βακούτη, Εφ.Μανδαλάκη, Ν.Μεραμβελιωτάκης, Δ.Αλεγκάκης, Χ.Βαβουρανάκης) προς
το κοινό σε επίκαιρα θέματα υγείας της ειδικότητας τους. Υπεύθυνος της οργάνωσης ήταν ο κ.Νίκος Λαθουράκης.
Δημιουργήσαμε ενημερωτικό φυλάδιο για την ανάγκη του εμβολιασμού της κοινότητας (πρόταση
κ.Νίκου Παπανικολάου) και για πρώτη φορά σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης διανεμήθηκε
στους πολίτες μέσω τον εκκλησιών (Νοέμβριος 2017). Η επιμέλεια και ο σχεδιασμός του φυλλαδίου ανήκει στην κ.Ελ.Χατζηδάκη.
Διοργανώσαμε σε συνεργασία με τον ΕΕΣ, εσπερίδα για τον εμβολιασμό της κοινότητας στις Μοίρες
(20.12.2017). Ομιλητές ήταν η κ.Ελ.Χατηδάκη Επικουρη Καθηγήτρια Νεογνολογίας, η κ.Σ.Στεφανάκη,
Παιδίατρος Δντρια ΕΣΥ ΒΓΝΗ, ο κ.Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης παθολόγος. Συντονιστές
η
κ.Αικ.Τσουκαλά Δντρια ΚΥ Μοιρών και ο Εμμ.Λουμπούνης Γ.Ι. ιατρός Δ.Υ. Περιφ.Κρήτης. Την επιμέλεια
της οργάνωσης είχε ο κ.Νίκος Λαθουράκης.
Διοργανώσαμε μαζί με τους Ιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης και σε συνεργασία με την περιφέρεια
Κρήτης, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου δημερίδα με θέμα «Τουρισμός
Υγείας: προορισμός Κρήτη». Υπέυθυνοι της διοργάνωσης ήταν οι κ.ΝίκοςΛαθουράκης, κ.Νίκος Βολιτάκης, κ.Δημήτρης Ξυδάκης, κ.Νίκος Γαλανάκης, κ.Γιώργος Κοχιαδάκης.

[5]

Συνάδελφοι
οι αποφάσεις, οι προτάσεις οι δράσεις του Δ..Σ. του Συλλόγου μας, ήταν πάντα αποτέλεσμα συνεργασίας και σύνθεσης (οι περισσότερες αποφάσεις ήταν ομόφωνες ή με μεγάλη πλειψηφία). Πιστεύουμε πως
η προάσπιση της υγείας ως κοινωνικό αγαθό αλλά και η διαφύλαξη της επαγγελματικήςμας αξιοπρέπε ιας απαιτεί κοινή λογική, υπευθυνότητα, ετοιμότητα, συνεργασία, σύνθεση και συνεχή προσπαθεια. Η
αξιόπιστη κριτική επιβάλει πάντα την κατάθεση προτάσεων.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Χάρης Χ. Βαβουρανακης

Γιώργος Κοχιαδάκης
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