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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλή

Κόρινθος 18-1-07

Κύριε Πρόεδρε
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων 

αρνούνται να εφαρμόσουν το Nόμο Υπ’ Αριθ. 3418 που εξισώνει το κύ-
ρος των υπογραφών των κρατικών και των μη κρατικών ιατρών της χώρας. 
Συγκεκριμένα: εξαναγκάζουν τους ασφαλισμένους βαρήκοους ασθενείς τους 
να πάρουν γνωμάτευση από ωτορινολαρυγγολόγο Κρατικού Νοσοκομείου 
προκειμένου να εφοδιαστούν με ακουστικά βαρηκοΐας, ενώ οι ασθενείς 
έχουν ήδη εξεταστεί και έχουν πάρει γνωμάτευση από ιδιώτη ΩΡΛ. Η τα-
κτική αυτή έχει τις εξής συνέπειες:

1. Το Δημόσιο και οι λοιποί ασφαλιστικοί μηχανισμοί αυτομάτως και μο-
νόπλευρα αμφισβητούν και ακυρώνουν τη σύμβαση που έχουν υπογρά-
ψει με τους ιδιώτες ωτορινολαρυγγολόγους, αφού αμφισβητούν τη διάγνω-
ση και τις παρακλινικές πράξεις για τις οποίες έχει ήδη πληρωθεί ο συμβε-
βλημένος ιατρός.

2. Παραβιάζουν το Nόμο Υπ’ Αριθ. 3418 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», 
Άρθρο 5, Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις (ΦEK A/287): «1. 
Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρι-
κές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύ-
ρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων 
των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς 
που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτω-
ση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν 
αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Τυχόν 
ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν.»

3. Δημιουργούν τεράστια προβλήματα μετακίνησης γεροντικού πληθυ-
σμού προς τα κρατικά νοσοκομεία, καταστρατηγώντας το ρόλο του νοσο-
κομείου, δηλαδή του να παρέχει κυρίως τριτοβάθμια περίθαλψη. Βεβαίως, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ξαναπληρώνουν στα κρατικά νοσοκομεία τις εξετά-
σεις και τις πράξεις που ήδη έκαναν οι συμβεβλημένοι με τα ταμεία γιατροί. 
Εν τέλει, τα ίδια ασφαλιστικά ταμεία με αυτό τον τρόπο κατασπαταλούν τα 
χρήματα των ασφαλισμένων τους.

4. Ευνοούν τη γραφειοκρατία και απασχολούν ιατρούς και υπαλλήλους 
του ΕΣΥ, αποσπώντας τους από το κύριο έργο τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Τα ασφαλιστικά ταμεία να εφαρμόσουν το νόμο Υπ’ Αριθ. 3418 
«Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» Άρθρο 5, Παράγραφος 1 (ΦEK A/287). Η 
μη εφαρμογή του νόμου οδηγεί τα ασφαλιστικά ταμεία σε άσκοπες δαπά-
νες και τους ασφαλισμένους σε άδικες ταλαιπωρίες, οικονομικά έξοδα και 
αγανάκτηση κατά των διοικούντων τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τα εποπτεύει.

Ο Πρόεδρος
Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ, Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών
 Κοινοποίηση: Υπουργός και Υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Πρόεδρος του ΟΠΑΔ

ΣημεΙωμα ΣΥνταξηΣ

	 4	 Σημείωμα σύνταξης

 6	 Παγκόσμια ΩΡΛ νέα

	 	 Εντοπισμός	βιοφίλμς	στις	αδενοειδείς	εκβλαστήσεις	
	 	 στη	χρονία	ρινοκολπίτιδα

	 	 Η	βιαστική	τοποθέτηση	σωληνίσκου	τυμπανοστομίας
		 	 δε	βελτιώνει	την	πνευματική	ανάπτυξη	του	παιδιού

	 	 H	τρέχουσα	έρευνα	της	ωτοσκλήρυνσης
	 	 Mοξιφλοξασίνη	έναντι	λεβοφλοξασίνης	
	 	 για	τη	θεραπεία	της	οξείας	ρινοκολπίτιδας	

	10	 Συμβολή των ωτοακουστικών εκπομπών 
  και των προκλητών ακουστικών δυναμικών 
  στην πρώιμη διώγνωση της παιδικής βαρηκοΐας

 12	 Επείγουσα Ωτορινολαρυγγολογία

  Ξένα	σώματα	στον	έξω	ακουστικό	πόρο		
	 	 και	στο	στόμαχο	(Μέρος	B)΄

15  Το σύνδρομο Ramsay Hunt to 2007 

	16	 Βιντεοστροβοκυμογραφία

17	 2o Πανελλήνιο Συνέδριο & International  
  Forum του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών

18		 2η ημερίδα με θέμα την αντιμετώπιση 
  παιδιών και εφήβων με σχιστίες

19		 Ειδήσεις 

	 	 Κοπή	Βασιλόπιτας	2007	και	Στρογγυλή	Τράπεζα	
	 	 της	Ω.Ρ.Λ.	Εταιρείας	Β.	Ελλάδος	

	 	 Κοπή	Πίτας	και	επιστημονική	εκδήλωση	
	 	 της	Ελληνικής	Εταιρείας	ΩΡΛ	Αλλεργίας,	
	 	 Ανοσολογίας	και		Ρογχοπαθειών

  Σεμινάριο	με	θέμα	:	
	 	 «Δοκιμασίες	Προκλητών	Δυναμικών,	ASSR,
		 	 VEMP	και	Νυσταγμογραφία»

	  Akoustica	Medica 

	 	 Nέο	Δ.Σ.	
	 	 του	Συλλόγου	Ακοοπροθετιστών	Ελλάδος

	 	 Νέος	Διευθυντής	
	 	 Α΄	Πανεπιστημιακής	ΩΡΛ	Κλινικής	
	 	 του	ΑΠΘ	Νοσοκομείου	ΑΧΕΠΑ	
	 	 ο	Αν.	Καθηγητής	Βίκτωρας	Βιτάλ

	 	 Γιάννης	Σκουλάς:	Νέος	Βουλευτής	
	 	 Ηρακλείου	Κρήτης
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