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Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο περιοδικό ε.εΛ.ί.Α.
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε: α) σε CD με το κείμενο σε αρχείο 
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 
dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για το περιοδικό 
Ε.ΕΛ.Ι.Α.». Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα 
εξής στοιχεία: α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των 
συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 
e-mail), β) Σύντομη περίληψη ελληνική και αγγλική (υποχρεωτικά),  
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες – Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθέ-
να), ε) Υπότιτλοι εικόνων. Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, 
καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες 
δεν επιστρέφονται. Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευ-
ση στην εξής διεύθυνση: ΠΡΟΣ: Περιοδικό Ε.ΕΛ.Ι.Α. Εκδόσεις Καυ-
κάς, Μεσογείων 215, Αθήνα, 115 25 Υπόψη: κα. Χαλιώτη τηλ.: 210 
6777590, fax: 210 6756352 e-mail: kafkas@otenet.gr

ΙσοτΙμΙα ΙατρΙκήσ υπογραφήσ:  
ένα παγΙο αΙτήμα των 
έλέυθέροέπαγγέλματΙων Ιατρων

Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και απα-
σχολεί επί σειρά ετών της Ένωσης Ελευ-
θεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής και 
το σύνολο των ιατρών στην καθ΄ ημέραν 
πράξη είναι η ισοτιμία των ιατρικών υπο-
γραφών.

Πρόσφατα ήρθε και πάλι στο προσκή-
νιο το φλέγον αυτό θέμα με ανακοίνωση 
του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έρχεται 
να υπενθυμίσει για μία ακόμα φορά, τον 
ισχύοντα νόμο, ο οποίος τροποποιήθηκε 

το 2007 και αναφέρει ότι: «Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρι-
κές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται 
κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νο-
μική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρ-
χών 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 
περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνω-
ματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της 
ειδικότητας κάθε ιατρού».

Σε μία εποχή που οι αλλαγές στη δημόσια υγεία φέρνουν στην 
επιφάνεια τα μείζονα προβλήματα των δημόσιων νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και η εξοικονόμηση χρημάτων είναι αναγκαία, είναι 
ώρα να μπει ένα τέλος στη γραφειοκρατική αγκύλωση των δημό-
σιων υπηρεσιών και φορέων. Αν και έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρο-
νικό διάστημα από τότε που η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής 
είναι πλέον νόμος, οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και φο-
ρείς δεν την αποδέχονται. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ταλαιπωρία 
των πολιτών και η ανάλωση του ιατρικού προσωπικού στη σύντα-
ξη γνωματεύσεων, εις βάρος του χρόνου που θα έπρεπε να αφι-
ερώνεται στους ασθενείς.

Η νομοθέτηση της ισοτιμίας της ιατρικής υπογραφής ήταν ένα 
πάγιο αίτημα και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, που μετά 
από αρκετές δεκαετίες υλοποιήθηκε. Για τη διασφάλιση της ποιό-
τητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας δεν απαιτείται μόνο η 
προσπάθεια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αλλά είναι απα-
ραίτητη και η συνδρομή όλων των δημόσιων υπηρεσιών και φορέ-
ων, τουλάχιστον με την ενημέρωσή τους, όσο αφορά στους νόμους 
του κράτους και έπειτα με τη συμμόρφωσή τους σε αυτούς.

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
γιώργος Πατούλης, 

Eκδότης Ε.ΕΛ.Ι.Α.
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