
�   

ΔIOIKHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.ΕΛ.Ι.Α. 
Πρόεδρος

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
    Αντιπρόεδρος
ΔΙΒΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
    Γενικός Γραμματέας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Ταμίας
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
    Ειδικός Γραμματέας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

    Μέλη ΔΣ
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡφΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΧΑΝΤζΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Editorial

H Συντακτική Eπιτρoπή επισημαίνει ότι oι στήλες του περιοδικού είναι ανoικτές για κάθε συ-
νεργασία συναδέλφoυ πoυ θα αφoρά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιoγραφική ενη-
μέρωση ή σε πρoσωπική εμπειρία γύρω από επίκαιρα ή κλασικά ιατρικά θέματα.

Όσoι ελευθεροεπαγγελματίες ιατρoί επιθυμoύν να αποστείλουν υλικό για το περιοδικό πα-
ρακαλoύνται να επικoινωνήσoυν με την κα Χαλιώτη στo τηλ.: 210 6777590 ή στην ηλεκτρoνική 
δ/νση: kafkas@otenet.gr ή να στείλoυν fax: 210 6756352.
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώσα-
με στα μέσα του καλοκαιριού εν πλω το 
Πολυθεματικό Ιατρικό Σεμινάριο. Συνά-

δελφοι από διάφορες ιατρικές ειδικότητες μας 
παρουσίασαν αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Η 
επιστήμη, η γνώση και η έρευνα συνδυάστη-
καν παράλληλα με μια φανταστική τριήμερη 
κρουαζιέρα, η οποία έδωσε την ευκαιρία να 

ξανασυναντήσουμε φίλους από τα παλιά και το πανεπιστήμιο, 
αλλά και να έρθουμε πιο κοντά με πολλούς άλλους συναδέλφους 
από διάφορα μέρη της χώρας μας. Ελπίζουμε η εκπαιδευτική μας 
αυτή εκδήλωση, εκτός από θεσμός του καλοκαιριού, να επεκταθεί 
και το χειμώνα.
Πέρα όμως από τον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ο κλάδος 
μας συνεχίζει να ταλανίζεται από μια σειρά προβλημάτων, στα οποία 
έχουμε αναφερθεί διεξοδικά από το περιοδικό μας. δόθηκαν βέβαια 
κάποιες υποσχέσεις πριν από περίπου 3 μήνες, οι οποίες ουσιαστικά 
μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει. δεν αμφισβητούμε βέβαια τις 
καλές προθέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, πιστεύουμε όμως 
ότι θα πρέπει οι ρυθμοί των διαδικασιών που απαιτούνται για να ικα-
νοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας να γίνουν πιο γοργοί. Παράλληλα 
και η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που κωλυσιεργεί ό,τι έχει 
σχέση με οικονομικές διεκδικήσεις, θα πρέπει να καταλάβει ότι για την 
αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και γενικότερα της περί-
θαλψης, είναι αναγκαία η αναβάθμιση της θέσης και ο σεβασμός του 
ελευθεροεπαγγελματία ιατρού στην άσκηση του λειτουργήματός του. 
Το ότι αυτό τον καιρό δεν έχουμε προβεί σε δυναμικές κινητοποιήσεις 
δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε. Είμαστε πάντα σε εγρήγορση, παρα-
κολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις. Περιμένουμε, αλλά η υπομονή κά-
ποια στιγμή θα εξαντληθεί. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους 
δεκάδες συναδέλφους που με εξέλεξαν στις τελευταίες εκλογές στη θέ-
ση του επίτιμου προέδρου της Ε.ΕΛ.ι.α. και που εδώ και χρόνια με εμπι-
στεύονται και με τιμούν με την ψήφο τους για να τους εκπροσωπώ στη 
διεκδίκηση των αιτημάτων που έχει ο κλάδος μας. Τα νέα μου καθήκο-
ντα δεν μου επιτρέπουν δυστυχώς να αφιερώνω τόσο χρόνο όσο θα 
ήθελα για τα θέματα της Ε.ΕΛ.ι.α.. μέσα όμως από το νέο μου θεσμι-
κό ρόλο, αυτόν του δημάρχου αμαρουσίου, θα παραμείνω μάχιμος 
γιατρός και θα παρακολουθώ τα γεγονότα, ώστε να παρέμβω με όλες 
μου τις δυνάμεις, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. μαζί με τις πιο θερμές 
μου ευχαριστίες σε όλους όσους αγωνιστήκαμε μαζί για ένα Σύστημα 
Υγείας που θα σέβεται και τον πολίτη και το γιατρό, σας εύχομαι κα-
λές διακοπές με υγεία.
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