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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εκπαίδευση και ιατρικές ειδικότητες στην ατζέντα της συνεδρίασης του ΠΙΣ 

με τους Ιατρικούς Συλλόγους τον Δεκέμβριο 

 

Η εκπαίδευση και οι ιατρικές ειδικότητες είναι τα δύο θέματα που θα απασχολήσουν τη 

σύσκεψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με 

τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας στις 10 Δεκεμβρίου 2016.  

Η παραπάνω απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. την Παρασκευή 4 

Νοεμβρίου, καθώς για το σοβαρό αυτό ζήτημα έχει ζητηθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο 

Υγείας (ΚΕΣΥ) η άποψη του Π.Ι.Σ., των Ιατρικών Σχολών και των Ιατρικών Εταιρειών.  

Η αποψίλωση πολλών ειδικοτήτων, του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 

των Ιατρικών Σχολών και του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων, κυρίως λόγω της 

μετανάστευσης νέων και ικανών επιστημόνων, έχει επιπτώσεις στην εκπαίδευση και την 

ποιοτική προσφορά υπηρεσιών υγείας τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές δομές.  

Στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου θα συζητηθούν επίσης όλα τα ζητήματα του 

Συστήματος Υγείας που αφορούν την περίθαλψη του ελληνικού λαού (Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ, 

ΕΟΠΥΥ, Δημόσια Υγεία, ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια, ιδιωτικά θεραπευτήρια, κ.λπ.).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Καμπάνια για τη γρίπη  

Κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής έγινε αποτίμηση της μέχρι τώρα απήχησης της 

ενημερωτικής καμπάνιας για τη γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Τονίστηκε η θετική 

ανταπόκριση των Μ.Μ.Ε. και η αποδοχή των πολιτών. Το υλικό της καμπάνιας έχει σταλεί 

στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, ώστε να διακινηθεί προς τα τοπικά Μέσα 

Ενημέρωσης με στόχο την προστασία των πολιτών στην περιοχή  ευθύνης τους.  

Το ραδιοφωνικό μήνυμα εκπέμπεται σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, από την 1η 

Νοεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2016 (τρεις φορές την ημέρα). Εν αναμονή της έγκρισης 

του Ε.Σ.Ρ., ο Π.Ι.Σ. εκτιμά ότι και το τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα θα εκπέμπεται από τους 

σταθμούς από τις 10 Νοεμβρίου 2016 και για 1  μήνα.  

Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ κ. Μιχαήλ 

Βλασταράκος θα συμμετάσχει στη Συνέντευξη Τύπου του ΚΕΕΛΠΝΟ για τον αντιγριπικό 

εμβολιασμό. 

 

Συνεδριάσεις του Ινστιτούτου Ερευνών του Π.Ι.Σ.  

Οι 14  τομείς του Ινστιτούτου Ερευνών του Π.Ι.Σ. εργάζονται καθημερινώς με 150 

διακεκριμένα άτομα της Ακαδημαϊκής και Ιατρικής Κοινότητας. Ο Π.Ι.Σ. εκτιμά ότι μέχρι το 

τέλος του έτους, θα έχουν εξαχθεί τα πρώτα συμπεράσματα -εισηγήσεις για όλα τα 

ζητήματα στο χώρο της Υγείας, προκειμένου ο Π.Ι.Σ. να έχει ολοκληρωμένη τεχνογνωσία, η 

οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από την Πολιτεία.  

Κατά τη συνάντηση του Προέδρου του Π.Ι.Σ. με τους Προέδρους των Ιατρικών Εταιρειών και 

Ενώσεων, τον περασμένο Οκτώβριο, καθορίστηκε ομόφωνα η συντονισμένη δράση, 

προκειμένου η ιατρική κοινότητα, παρά την κρίση και τις δυσκολίες, να προχωρήσει σε έργο 

αντάξιο των προσδοκιών του ιατρικού κόσμου και των πολιτών.  

 

 

 



 

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητεί από τη Πολιτεία να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες 

για επιπλέον χρηματοδότηση της Υγείας, να προχωρήσει σε στελέχωση των δομών, σε νέες 

συμβάσεις μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας  και του ΕΟΠΥΥ (μέσα από την Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης),  να κάνει «άνοιγμα» στους νέους ιατρούς, να υλοποιήσει δράσεις για τη 

Δημόσια Υγεία. Παρά τις μνημονιακές περικοπές, πρέπει σήμερα περισσότερο από ποτέ να 

ενταθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Υγείας που 

θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών σε όλη τη χώρα και θα επιτρέπει στους λειτουργούς 

του να εργάζονται με αξιοπρέπεια.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 

 

 

 


