
Ε Ν Ω Σ Η  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ω Ν  Ι Α Τ Ρ Ω Ν  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  Ε . Ε Λ . Ι . Α .

ιατρός
ΕλευθεροεπαγγελματίαςΕλευθεροεπαγγελματίας

ETHΣIA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

w w w . e e l i a . o r g

ΤΕΥΧΟΣ  45 •  ΕΠΙΤΟΜΟ ΤΕΥΧΟΣ  2018

ΕΚΛΟΓΕΣ 
IΣA 2018
21-22 ΟκΤωβρΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
•  Σύνδρομο Sjögren’s: δείκτες ενεργότητας 

νόσου! Γινόμαστε καλύτεροι κλινικοί ή πιο 
επιδέξιοι τεχνικοί;

•  Αυχενικό σύνδρομο και αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο: Αυχενογενής 

σπονδυλοβασική ισχαιμία κλινική και 
αιτιοπαθογενετική βάση

•  Χολαγγειοκαρκίνωμα
•  Ανοσοθεραπεία με αναστολείς σημείων 

ελέγχου στον καρκίνο κεφαλής και 
τραχήλου. Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
•  Οι σημαντικές παρεμβάσεις του ΙΣΑ την 

τετραετία 2014-2018
•  Σε μια συγκινητική τελετή στο Ασκληπιείο Κω, 

34 γιατροί από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν 
στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τον Τουρισμό 
Υγείας, πήραν μέρος στην αναπαράσταση του 
Όρκου του Ιπποκράτη

•  Θετικό αποτέλεσμα είχε η παρέμβαση του ΙΣΑ 
,για τις ασφαλιστικές εισφορές των ιατρών που 
ανήκουν στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων

•  Παρέμβαση του ΙΣΑ για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές

•  Ο ΙΣΑ ζητά τη διασφάλιση των θέσεων 
εργασίας, του επιστημονικού προσωπικού του 

ΚΕΕΛΠΝΟ, στο νέο Οργανισμό (ΕΟΔΥ)
•  Ο ΙΣΑ διαμαρτύρεται έντονα και δηλώνει την 

αγανάκτησή του, για την αιφνιδιαστική και 
εκβιαστική απόφαση, για το συμψηφισμό των 
οφειλών του Φορέα, με το ποσό rebate και 
clawback

•  Νέα γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας, 
με την ελληνική ομογένεια, με στόχο την 
προώθηση του τουρισμού υγείας της χώρα 
μας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης

•  Προς ΤΣΑΥ - Ο ΙΣΑ ζητά άμεσα να ενημερωθεί 
για τις ενέργειες σας αναφορικά με τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιατρών

•  Στις αναρρωτικές άδειες ισχύει απόλυτα η 
ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής

•  Ο ΙΣΑ με εξώδικο που απέστειλε στον 
ΕΦΚΑ, ζητά την άμεση αποπληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εκκαθάριση 
των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών

•  Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, έκλεισε 
έξι χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο 
συνάνθρωπο

•  Ο ΙΣΑ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, 
πραγματοποιεί το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα διοίκησης ιατρείων και 
Μονάδων Υγείας «Pre-Medical Management 
Programme»
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Editorial

Η κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας οδηγεί σε μια πρωτο-
φανή κατάσταση που βιώνουν οι 

ασθενείς στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά την 
κατάργηση των συμβάσεων των ελευθεροε-
παγγελματιών Παθολόγων, Γενικών Γιατρών 
και Παιδιάτρων, την 1η Αυγούστου 2018. 

Το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας προβλέπει φθηνές και υποβαθμι-
σμένες υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς. 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα εξαντλήσει 
όλα τα μέσα για να προασπίσει το συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών 
στην ελεύθερη επιλογή γιατρού και την πρό-
σβαση όλων των πολιτών στο υψηλά εξειδι-
κευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.   

Καλούμαστε, όμως, να αντιμετωπίσουμε αυ-
τή την σκληρή πραγματικότητα με αποδυνα-
μωμένα μέσα, καθώς ο ιατρικός κόσμος γυρ-
νάει την πλάτη στις απαξιωτικές αμοιβές και 
επιλέγει να μεταναστεύσει σε χώρες όπου οι 
συνθήκες εργασίας καταδεικνύουν σεβασμό 
απέναντι στον επιστήμονα και τον πολίτη. 

Οι επιστήμονές μας διακρίνονται για το υψη-
λό επιστημονικό τους επίπεδο και την άρτια 
εξειδίκευσή τους και για αυτό γίνονται ανάρ-
παστοι από τα υγειονομικά συστήματα των 
άλλων χωρών. 

Απαιτείται σκληρή μάχη για να σταματήσου-
με τη μετανάστευση των καλύτερων μυαλών 
της χώρας μας στο εξωτερικό, όταν αντιμε-

τωπίζονται από την πολιτεία με επιθετικότη-
τα και αλαζονεία. 

Ο ΙΣΑ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στις 
επάλξεις και δίνει μάχη για την επαγγελματι-
κή αξιοπρέπεια και την οικονομική επιβίωση 
του γιατρού της Αθήνας. 

Μέσα σε μια λαίλαπα καταστροφικών και 
άδικων πολιτικών, αντιστάθηκε σθεναρά με 
όλα τα μέσα που διαθέτει. Είμαστε σε αγω-
νιστική ετοιμότητα, αποφασισμένοι να παλέ-
ψουμε για τα δίκαια αιτήματα του ιατρικού 
κλάδου, για τον ασθενή και τη δημόσια υγεία. 

Δεν θα επιτρέψουμε να υποθηκεύσουν το 
μέλλον μας και να μας οδηγήσουν στην επαγ-
γελματική και οικονομική εξαθλίωση και στη 
ξενιτειά.

Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση 
να οδηγήσει στην ανεργία και στη μετανά-
στευση το υψηλά καταρτισμένο επιστημονι-
κό προσωπικό της χώρας. 

Στην κρίσιμη για την πατρίδα μας και την 
κοινωνία συγκυρία που διανύουμε, θα ορθώ-
σουμε το ανάστημά μας και θα συνεχίσου-
με να υπηρετούμε με υπερηφάνεια τις αξί-
ες της ιατρικής επιστήμης και την ηθική του 
Ιπποκράτη.

Γιώργος Πατούλης
Εκδότης Ε.ΕΛ.Ι.Α.
Πρόεδρος Ι.Σ.Α.

Η Ελλάδα 
είναι ο τόπος που πρέπει 
να παράγει Υγεία
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Τρία είναι, κατά τη γνώμη μου, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να δι-
έπουν το σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα.

1. ΤΟ ΗΘΟΣ: Ήταν πάντα, όμως είναι ακόμη πιο σημαντικό στις μέ-
ρες μας, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις να μην είναι μόνο συντεχνια-

κά θεμιτά και πολιτικά ορθά, αλλά να συνάδουν με το κοινό συμφέρον, να ανακουφί-
ζουν και όχι να επιβαρύνουν τον τελικό χρήστη υπηρεσιών, να είναι εν τέλει χρήσιμα 
για την πατρίδα και όχι μόνο για τους εργαζόμενους, που αντιπροσωπεύει η συντεχνία. 
Η οποιαδήποτε διεκδίκηση και κίνηση γίνεται πλέον άμεσα γνωστή και με τα σύγχρο-
να μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί εύκολα να κριθεί και να καταδικαστεί, εάν δεν 
έχει προσεχθεί κάθε παράμετρός της.

2. Ο ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ: Δεν είναι δυνατόν οι διεκδικήσεις να γίνονται με νοοτροπία 
και όρους που παραπέμπουν στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα (έστω και αν οι συνο-
μιλητές διακατέχονται από ιδεοληψίες, που ανάγονται στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα). Η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας επανακαθορίζει όχι μόνο τις εργασια-
κές σχέσεις αλλά και την δομή της παραγωγής, της οικονομίας και εν τέλει της ίδιας της 
ζωής. Το μέλλον είναι ήδη εδώ και οι εργασιακές σχέσεις παίρνουν μορφές που ούτε 
μπορούσε κανείς να φανταστεί λίγες δεκαετίες πριν. Το ήθος, η ευφυία, η ενημέρωση, 
η άριστη γνώση χρήσης της τεχνολογίας αλλά και της αγοράς, η προσαρμογή, η ευε-
λιξία, και εν τέλει ο δημιουργικός συμβιβασμός, αποτελούν αρετές που θα πρέπει να 
διέπουν κάθε συνδικαλιστή. 

3. ΜΕΓΕΘΟΣ: Το μέγεθος είναι διαχρονικό προαπαιτούμενο οποιαδήποτε διεκδίκη-
σης. Από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα είναι η προσέλκυση ικανού αριθμού ατό-
μων – πολιτών, που θα απαρνηθούν την ιδιωτεία τους και θα ασχοληθούν με τα κοι-
νά. Σε μια εποχή πλήρους απαξίωσης ιδεών και θεσμών είναι κατανοητή η απόσυρση 
από το ενεργό πολιτικό γίγνεσθαι, έγκειται όμως στην ικανότητα των ηγετών του συν-
δικαλιστικού κινήματος να εμπνεύσουν και να πείσουν για το δίκαιο των αιτημάτων.

Στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου ψηφίζομαι ανανέωση έντιμους δημιουργικούς 
συναδέλφους με διάθεση προσφοράς για το καλό όλων των υγειονομικών.

Η συμμετοχή όλων μας είναι επιτακτικά απαραίτητη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Γιάννης Δατσέρης
Πρόεδρος Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Σημείωμα τoυ Προέδρου

Ιατρικός συνδικαλισμός σήμερα
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Σημείωμα τoυ Γενικού Γραμματέα

Ο ιατρός, και ειδικότερα ο ελευθεροεπαγγελματίας, αντι-
μετωπίζεται ως είδος που πρέπει να εξοντωθεί και επιβαρύ-
νεται με όλο και περισσότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες 
που στόχο έχουν μόνο τη μείωση του κόστους των παρεχό-
μενων υπηρεσιών. Οι εξοντωτικές ασφαλιστικές και φορο-
λογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι συνεχείς αυξήσεις των 

επαγγελματικών ασφαλίσεων, δυσχεραίνουν αφόρητα την άσκηση του λειτουρ-
γήματος για τους ιατρούς με πολυετή δραστηριότητα και εμπειρία, ενώ την καθι-
στούν αδύνατη για τους νεότερους που μαζικά πλέον μεταναστεύουν αναγκαστι-
κά για να επιβιώσουν.

Ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός ανησυχεί και ενδιαφέρεται άμεσα για την εύ-
ρυθμη λειτουργία όλου του συστήματος Υγείας. Με βασική αρχή ότι ο κάθε ασθε-
νής που επισκέπτεται το ιατρείο του είναι πάνω από όλα άνθρωπος και η αντιμε-
τώπισή του πρέπει να είναι πλήρως εξατομικευμένη, εργάζεται σκληρά σε ένα 
σύστημα που καταρρέει. Εντούτοις, ο υποβαθμισμένος και εξαθλιωμένος ιατρός 
δεν μπορεί να περιθάλψει και να θεραπεύσει αποτελεσματικά τον άρρωστο συ-
νάνθρωπό του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του.

Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί έστειλαν αυτή τη δύσκολη περίοδο το δικό τους 
μήνυμα στην κοινωνία και στάθηκαν στο πλευρό των ανασφάλιστων συμπολιτών 
μας. Σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη και ρευστή κατάσταση, αγωνίζονται συνεχώς 
για τη στήριξη των ασθενών και της δημόσιας υγείας, αλλά πάνω απ’ όλα για τη δι-
αφύλαξη του κύρους του ιατρικού λειτουργήματος. Σήμερα περισσότερο από πο-
τέ άλλοτε, η συμμετοχή και η ενότητα όλων μας είναι τα μόνα όπλα μας στη μάχη 
κατά του επιστημονικού και επαγγελματικού αφανισμού μας.

Στέφανος Τσιπουράκης
Ιατρός Γαστρεντερολόγος 

Γενικός Γραμματέας Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Η απαξίωση του Έλληνα 
Ιατρού στο σύστημα Υγείας
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Σημείωμα τoυ Αντιπροέδρου Α

Τα τελευταία χρόνια οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί αντιμε-
τωπίσθηκαν σχεδόν εχθρικά από την πολιτεία. 

Τους επιβλήθηκαν δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές, φο-
ρολογούνται όπως άλλωστε και οι άλλοι αυτοαπασχολούμενοι 

από το πρώτο ευρώ του εισοδήματός τους.
Πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες των δημοσίων υπηρεσιών καταπατούν τον 

νόμο περί ισότητας της ιατρικής υπογραφής σε περιπτώσεις πιστοποιητικών και παρα-
πεμπτικών για φυσιοθεραπείες.

Αγνοούνται πλήρως στην συγκρότηση επιτροπών για την έγκριση ακριβών φαρμάκων.
Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί αποτελούν την συ-

ντριπτική πλειοψηφία του ιατρικού σώματος, ενώ και ιατροί όπως οι στρατιωτικοί, οι 
πανεπιστημιακοί, οι ιατροί των ΤΟΜΥ και του ΕΣΥ μπορούν για διαφορετικούς λόγους 
ο καθένας να αναγκαστούν να εργασθούν κάποια στιγμή ως ελευθεροεπαγγελματίες.

Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί κατανοούν πλήρως τις οικονομικές δυσκολίες της 
χώρα μας και δεν αντιτίθενται στις προσπάθειες εξοικονόμησης πόρων προς όφελος 
των ασθενών, αρκεί να αντιμετωπίζονται ισότιμα και με τους ίδιους όρους με τους συ-
ναδέλφους τους που υπηρετούν σε κρατικές δομές υγείας.

Στις εκλογές αυτές οι ιατροί θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν εκπροσώπους που 
θα πιέσουν την πολιτεία να αντιμετωπίζει ισότιμα τους ιατρούς ανεξάρτητα από την ερ-
γασιακή τους θέση, να υπερασπίζονται το δικαίωμα των ασθενών για επιλογή ιατρού 
και το δικαίωμα κάθε ιατρού να συνάπτει ελεύθερα σχέση με τα δημόσια ασφαλιστικά 
ταμεία και να αμείβεται κατά πράξη και περίπτωση.

Η αδράνεια και η παραίτηση από την συμμετοχή στα κοινά οδηγεί στην απαξίωση 
των ιατρών και τη υποτίμηση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο.

Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν την μαζική συμμετοχή των ιατρών, ιδιαίτερα των 
ελευθεροεπαγγελματιών, στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου και την ενίσχυση της εκ-
προσώπησης τους.

Κωνσταντίνος Κουμάκης
Ανιπρόεδρος Α Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Οι εκλογές του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών 21-22 
Οκτωβρίου 2018
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                                                                                                         ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΟΥΛΕΣ δΗΜΗΤΡΙΟΣ .......................................................................................................................................................................................... Διευθυντής Επιστημονικής Σύνταξης
 .............................................................................................................................................................................................................. Ρευματολόγος, Επιστημ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ......................................................................................................................................................................................................Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αθήνα
ΑΓΓΟΥΛΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ .................................................................................................................................................................. Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ........................................................................................................................... Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών
ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...............................................................................................................................................................................Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓΟΝΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .......................................................................................................................................................................... Παθολόγος, Eπιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών
δΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ............................................................................................................................................................Πρύτανης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .............................................................................................................................. Οφθαλμίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας Ιατρική Σχολή Παν. Νέας Υόρκης
ΚΑΡΡΑΣ δΗΜΗΤΡΙΟΣ ................................................................................................................................................................................Ρευματολόγος, Π.Δ/ντής Ρευματολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...........................................................................................................................................................Νευρολόγος, Δ/ντής Νευρολογικού Τμήματος «Ευρωκλινικής»
ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ .....................................................................................................................................................................................Χειρουργός, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .................................................................................................................................................................................................. Καθηγητής Δερματολογίας, Δ.Π.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙδΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ..........................................................Χειρουργός, Επ. Καθηγητής, Δ/ντής Γενικής Χειρ/κής, Λαπαροσκοπικής Χειρ/κής και Εφαρμογών Laser Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ..........................................................................................................................................Καρδιολόγος, Επ. Καθηγητής Δ/ντής Α' Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Υγεία»
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ..................................................................................................................................................................... Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ......................................................................................................................................................... Ομ. Καθηγητής Παθοφυσιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΑΝδΡΟΣ ...............................................................................................................................................................................................................Καθηγητής Ψυχιατρικής, Λονδίνο
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ............................................................................................................................Ορθοπαιδικός, Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής-Αθλητικές Κακώσεις, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ............................................................................................................................................ Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ............................................................................................................................................................................................. Χειρουργός, Επιμελητής Νοσοκομείου «Υγεία»
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ δΗΜΗΤΡΙΟΣ ......................................................................................................................................Ουρολόγος, Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου “Metropolitan”
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .........................................................................................................................................................................................................Ορθοπαιδικός, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΠΙΚΑΖΗΣ δΗΜΗΤΡΙΟΣ ...........................................................................................................................................................................Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...................................................................................................................................................................................Αν. Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ δΗΜΗΤΡΙΟΣ ............................................................................................................................................................................. Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΡΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ......................................................................................................................................................................Μικροβιολόγος-Ανοσολόγος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ.............................................................................................................................................................................................Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Νοσοκομείου «Υγεία»
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ................................................................................................................................................................................. Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ........................................................................................................................................................................ Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ..............................................................................................Αν. Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομεάρχης Ιατρικών Εργαστηρίων Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ....................................................................................................................................................................................... Διαβητολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΤΖΙΒΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ .......................................................................................................................................................................................Γαστρεντερολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
TΟΥΣOYΛHΣ δHMHTPIOΣ ...................................................................................................................................... Kαθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημιακής Kλινικής Iπποκράτειου Νοσοκομείου
ΤΣΙΜΠΙδΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .....................................................................................................................................................................................................................Χειρουργός Οφθαλμίατρος
ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ......................................................................................................................................................................................Γαστρεντερολόγος, Επιστημ. Συνεργάτης ΕΚΠΑ

 .............................................................................................................................................................................................................................................ΜΑΪΣΗ ΝΑΤΑΛΙ, Ειδικευόμενη Ιατρός
 ........................................................................................................................................................................................................................ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ δΕΣΠΟΙΝΑ, Ειδικευόμενη Ιατρός
 .................................................................................................................................................................................................................................ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Τελειόφοιτος Ιατρικής
 .....................................................................................................................................................................................................................................ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, Φυσικοθεραπευτής

ΕΙδΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓEΩΡΓIΟΣ ......................................................................................................................................................................................................................... Επίτιμος Πρόεδρος Ε.ΕΛ.Ι.Α.
δΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .......................................................................................................................................................................................................................................Πρόεδρος Ε.ΕΛ.Ι.Α.
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ....................................................................................................................................................................................................................................Αντιπρόεδρος B Ε.ΕΛ.Ι.Α.
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .................................................................................................................................................................................................................Αντιπρόεδρος A Ε.ΕΛ.Ι.Α.
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ .........................................................................................................................................................................................................................Εκλέκτορας για την Ομοσπονδία
ΚΟΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ............................................................................................................................................................................................................Εκλέκτορας για την Ομοσπονδία

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

δΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΟΣ .................................................................................................................................................................................................................................... Δικηγόρος
ΠΕΠΠΑΣ ΘΕΟδΩΡΟΣ .................................................................................................................................................................................................................................................... Δικηγόρος
ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ  ........................................................................................................................................................................................................................................ Δικηγόρος

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................................................................................................................................................................................................ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ιατρός
ΕλευθεροεπαγγελματίαςΕλευθεροεπαγγελματίας

E T H Σ Ι Α  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η

ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡOΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο περιοδικό ε.εΛ.ί.Α.
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλε-
κτρονική μορφή είτε: α) σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογρα-
φίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφι-
κό χαρτί (glossy), β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doctorsmedia.gr με 
την ένδειξη «για το περιοδικό ε.εΛ.ί.Α.». Το κείμενο που αποστέλλεται πρέ-
πει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α) ςελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτ-
λο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέ-
φωνο, fax, e-mail), β) ςύντομη περίληψη ελληνική και αγγλική (υποχρεωτικά),  
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες – ςχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπό-
τιτλοι εικόνων. Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φω-
τογραφίες, διαφάνειες και CD δεν επιστρέφονται. Παρακαλώ αποστείλετε το υλι-
κό προς δημοσίευση στην εξής διεύθυνση: ΠΡΟς: Περιοδικό ε.εΛ.ί.Α. DOCTORS 
MEDIA, υπόψη γραμματείας, Μεσογείων 330, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210-
6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr, www.doctorsmedia.gr

ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΑ
ΤΕΥΧΟΣ 45 • ΕΠΙΤΟΜΟ ΤΕΥΧΟΣ 2018

5 ΕDiTOrial
   Η Ελλάδα είναι ο τόπος που πρέπει να 

παράγει Υγεία

6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 Ιατρικός συνδικαλισμός σήμερα

8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
  Η απαξίωση του Έλληνα Ιατρού στο 

σύστημα Υγείας

9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Α
  Οι εκλογές του ιατρικού συλλόγου 

αθηνών 21-22 Οκτωβρίου 2018

11 EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
48 EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚa ΘΕΜΑTa
	 •		Σύνδρομο	Sjögren’s:	δείκτες	

ενεργότητας νόσου! Γινόμαστε 
καλύτεροι κλινικοί ή πιο επιδέξιοι 
τεχνικοί;

	 •		Αυχενικό	σύνδρομο	και	αγγειακό	
εγκεφαλικό επεισόδιο: Αυχενογενής 
σπονδυλοβασική ισχαιμία κλινική και 
αιτιοπαθογενετική βάση

	 •		Χολαγγειοκαρκίνωμα
	 •		Ανοσοθεραπεία	με	αναστολείς	

σημείων ελέγχου στον καρκίνο 
κεφαλής και τραχήλου. Μια νέα 
θεραπευτική προσέγγιση

48 ΒΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
	 •		Ψωρίαση

48 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

	 •		Επικαιροποίηση	της	ιαματικής	
ιατρικής ως συμπληρωματική Ιατρική

48 ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
	 	•		Προ-κλήσεις	και	Απαντήσεις	του	

Ανοσολογικού Συστήματος. 

δΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ-ΑΣΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - 
ΔΗ.Κ.Ι. - Ι.Σ.Α.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΣΑ 21 – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΛΑΔΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΕΙΔΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΝΕΤΖΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΟΚΚΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΟΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΖΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΟΦΟΚΛΗ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΡΕΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

Μέλη
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΜΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΨΑΡΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
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Δικαίωση του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών από το 
ΣτΕ, για τον περιορισμό 
στη συνταγογράφηση

Με τις 1749 & 1750/2016 αποφάσεις 
της Ολομέλειας κρίθηκε αντισυνταγματι-
κή η θέσπιση πλαφόν στη συνταγογρά-
φηση, με Υπουργική απόφαση, μετά από 
αίτηση του ΙΣΑ και του ΠΙΣ. Ειδικότε-
ρα, με τις παραπάνω αποφάσεις της η 
Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε οριστικά ότι 
μη νόμιμα, χωρίς νόμιμη εξουσιοδό-
τηση, τέθηκαν με Υπουργική απόφαση 
όρια στη συνταγογράφηση φαρμάκων. 
Με τις αποφάσεις τις αυτές, η Ολομέ-
λεια του ΣτΕ, έκρινε ότι δεν ήταν νόμι-
μη, ως αντισυνταγματική, η θέσπιση με 
υπουργική απόφαση ορίων στη συντα-
γογράφηση, με μόνο σκοπό την οργά-
νωση της φαρμακευτικής δαπάνης και 
την επίτευξη οικονομικών στόχων που 
την αφορούν.

Προσφυγή στο ΣτΕ για το 
ασφαλιστικό

Ο ΙΣΑ προσέφυγε για την ακύρωση 
της Υπουργικής Απόφασης του Υφυ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
θέμα «Προσδιορισμός της βάσης υπο-
λογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτο-
απασχολούμενων και ελεύθερων επαγ-
γελμάτων από 1.1.2017.»

Προσφυγή στο ΣτΕ για 
εγκύκλιο που αφορά 
στις βεβαιώσεις άσκησης 
επαγγέλματος

Ο ΙΣΑ προσέφυγε για την ακύρωση 
εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Δη-
μόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 
με θέμα «Έκδοση βεβαίωσης άσκησης 
επαγγέλματος ιατρού από τις Περιφέρειες 
και τις Περιφερειακές Ενότητες.», με την 
οποία ορίστηκε ότι εφεξής οι ιατροί θα 
μπορούν να παραλαμβάνουν οι ίδιοι την 
άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, 
αντί των όσων όριζαν οι τότε ισχύουσες 
διατάξεις που επιβάλουν στον ιατρό, να 
προσέλθει στον Ιατρικό Σύλλογο, προκει-

μένου να την παραλάβει και να εγγραφεί 
στα μητρώα του.

Προσφυγή στο ΣτΕ για 
τους οικογενειακούς 
ιατρούς

Ο ΙΣΑ προσέφυγε στο ΣτΕ, για την ακύ-
ρωση της υπουργικής απόφασης του 
Υπουργού Υγείας Α. Ξάνθου που προβλέ-
πει την καθιέρωση του συστήματος παρα-
πομπών, για την πρόσβαση στα Κέντρα 
Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθ-
μιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, 
παρόχους υπηρεσιών υγείας.

 

Προσφυγή στην Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ο ΙΣΑ προσέφυγε στην ΑΠΔΠΧ προκει-
μένου να κριθεί η νομιμότητα της διάταξης 
του άρθρου 66 παρ. 7 ν. 4316/2014 που 

Οι σημαντικές παρεμβάσεις 
του ΙΣΑ την τετραετία 

2014-2018

Ο ΙΣΑ έχει χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσα που είχε στη διάθεση του για 
να αποτρέψει όλα όσα ήταν σε εις βάρος του ιατρικού κόσμου και της 
Δημόσιας υγείας. Η νομική υπηρεσία του Συλλόγου μας έκανε σημαντικέ 
παρεμβάσεις και απέτρεψε δυσμενείς εξελίξεις που υποθήκευαν το παρόν 
και το μέλλον του Έλληνα γιατρού. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις 
ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν την τετραετία 2014 – 2018:
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προέβλεπε την υποχρέωση δημοσιοποί-
ησης κάθε Φαρμακευτικής Επιχείρησης, 
ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην 
ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, κάθε παροχή 
που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες 
Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς 
Φορείς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
δωρεές, χορηγίες, κόστος εγγραφής σε 
συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικής 
ενημέρωσης της ιατρικής κοινότητας. Η 
άποψη της Αρχής δικαίωσε τον ΙΣΑ και 
προστάτευσε τα μέλη του.

Επίσης ο ΙΣΑ προσέφυγε με σειρά ανα-
φορών στον Εισαγγελέα, για τα κενά στη 
στελέχωση των ΜΕΘ, την έλλειψη ακτινο-
θεραπευτικών φαρμάκων, την αλόγιστη 
χρήση αντιβιοτικών, αλλά και περιπτώ-
σεις αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλ-
ματος για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, στα πλαίσια των καταστατικών 
σκοπών του.

Ενέργειες αναφορικά με 
συμβάσεις ΕΟΠΥΥ

Με σειρά ενεργειών του ο ΙΣΑ παρε-
νέβη, για την εξόφληση των ληξιπρόθε-
σμων χρεών, το factoring, αλλά και την 
προάσπιση του κύρους των ιατρών με-
λών του, όταν διώχθηκαν άδικα για τη 
συνταγογράφηση, με τη δραστική ου-
σία, συνιστώντας, απλά φάρμακο, με 
την εμπορική ονομασία. Ο ΙΣΑ απέστει-
λε σειρά εξωδίκων προς τον ΕΟΠΥΥ, για 
την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
των ταμείων και με αυτό τον τρόπο δι-
ασφαλίστηκε το ζήτημα της παραγρα-
φής, το οποίο είχε τεθεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Με αυτό τον τρόπο, συνέβα-
λε ο ΙΣΑ, στη βέβαιη αποπληρωμή των 
ποσών αυτών προς τα μέλη του. Επιπλέ-
ον, με σειρά επιστολών και συναντήσε-
ων, με τον πρώην Διοικητή του ΕΦΚΑ, 
γίνονται προσπάθειες, για την καταβο-
λή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από τα 
επιμέρους ταμεία προς τους ιατρούς. Να 
σημειωθεί ότι το ταμείο ΟΠΑΔ, μετά τις 
ενέργειες του ΙΣΑ, έχει αποπληρώσει το 
σύνολο των οφειλών.

Ενέργειες για τη 
διασφάλιση του 
δικαιώματος έκπτωσης 
της εισφοράς των μελών 
του προς τον ΕΦΚΑ 

μετά από 40 χρόνια 
ασφάλισης

Με σειρά συναντήσεων του, με τη Δι-
οίκηση του ΕΦΚΑ, αναγνωρίστηκε το πα-
ραπάνω δικαίωμα για όλους τους συνα-
δέλφους που συνεχίζουν να ασκούν το 
ιατρικό λειτούργημα.

Κανόνες για την έκδοση 
γνωματεύσεων, για 
δικαστική χρήση

Ο ΙΣΑ ενόψει της σημασίας του θέμα-
τος, εξέδωσε σχετικούς κανόνες, σε μία 
προσπάθεια να παταχθεί το φαινόμενο 
των καθ’ υπαγόρευση γνωμοδοτήσεων, 
από ιατρούς που δεν έχουν αντίστοιχη, 
κατά περίπτωση ειδικότητα για δικαστι-
κή χρήση.

Μετά τις παρεμβάσεις 
του ΙΣΑ εντάχθηκαν 
στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης 
οφειλών επιχειρήσεων, οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες

Μία ακόμα σημαντική επιτυχία είχε ο 
ΙΣΑ στις διεκδικήσεις του: μετά από σειρά 
παρεμβάσεων προς την πολιτική ηγεσία, 
πέτυχε την ένταξη των ιατρών στον εξω-
δικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. 
Οι γιατροί μπορούν ρυθμίζουν σε 120 δό-
σεις τα χρέη τους που δημιουργήθηκαν 
έως το 2017, προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
και την εφορία και να διαγράφονται τα 
πρόστιμα και οι προσαυξήσεις. Επίσης 
πραγματοποίησε ενημερωτικές ημερί-
δες, στις οποίες συμμετείχαν σημαντικοί 
εισηγητές, για τη διαδικασία ένταξης των 
χρεών, στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ – Ενίσχυση 
της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, πραγ-
ματοποίησε σειρά συναντήσεων, με την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης. Στις παρεμβάσεις επισημάναμε ότι 
οι σημαντικότερες ανάγκες ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων εντοπίζονται στον το-
μέα του εκσυγχρονισμού των τεχνολο-
γικών υποδομών των φορέων ΠΦΥ. Με 
την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 
στον τομέα της ΠΦΥ, μεγάλο μέρος της 
φροντίδας που παρέχεται στα νοσοκο-
μεία και στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, 
θα μεταφερθεί στο μέλλον στο επίπεδο 
πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε εξειδικευ-
μένους ιατρούς, πολυιατρεία. Ο ΙΣΑ τό-
νισε ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι φο-
ρείς ΠΦΥ, με σύγχρονο εξοπλισμό, για 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγεί-
ας. Μετά από τις συνεχόμενες συναντή-
σεις, Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για την 
ενίσχυση των ιατρών μέσω προγραμμά-
των, ανακοινώθηκε η «Ενίσχυση της Αυ-
τοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης», στην οποία εντάχθηκαν 
και οι γιατροί για τους οποίους, η βάση 
ήταν κατώτερη του 60.

Εκπαίδευση και 
ενημέρωση μελών του 
ΙΣΑ, για τη συμμόρφωση 
στο νέο Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων

Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σε-
μινάρια, στα οποία ενημερώθηκαν τα 
μέλη μας, για το νέο Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων και για τη δια-
δικασία συμμόρφωσης τους, σε αυτόν. 
Επίσης δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα 
οδηγίες, για το νέο κανονισμό και υπο-
δείγματα ενημέρωσης και συναίνεσης 
ασθενούς. Τέλος δημιουργήθηκε help 
desk, στο οποίο οι ιατροί απευθύνονται 
για να λάβουν νομική συμβουλή, για τα 
σχετικά ζητήματα που τους απασχολούν.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει 
να μάχεται για την 
επιστημονική και 
επαγγελματική 
αξιοπρέπεια και 
ηθική ελευθερία των 
ιατρών μελών του και 
την προάσπιση των 
συμφερόντων τους.



επικαιρότητα

16   

επικαιρότητα

Σε μια συγκινητική τελετή στο Ασκληπιείο Κω, 34 γιατροί 
από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στο 2ο Διεθνές Συνέδριο 
για τον Τουρισμό Υγείας, πήραν μέρος στην αναπαράσταση 

του Όρκου του Ιπποκράτη 

Η τελετή έλαβε χώρα, στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνε-
δρίου, για τον Τουρισμό Υγείας, στην Ελλάδα, το οποίο διορ-
γανώνεται από την ΚΕΔΕ, το Δήμο Κω και το Διεθνές Κέντρου 
Τουρισμού Υγείας, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ.

Με δέος και συγκίνηση Έλληνες γιατροί και επιστήμονες από 
χώρες του εξωτερικού (Βραζιλία,Ρουμανία,Γερμανία,Ισραήλ 
κα.) ,αναβίωσαν την Ιπποκράτειο παράδοση και απήγγειλαν το 
αριστούργημα ηθικού μεγαλείου που παραμένει μέσα στους 
αιώνες, η πεμπτουσία της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.

Πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού και δεκάδες γιατροί που συμμετείχαν στο συνέδριο έδω-
σαν όλοι μαζί τον όρκο του πατέρα της ιατρικής και αναβίω-
σαν την Ιπποκράτειο παράδοση στη γενέτειρά του.

Ο Γ.Πατούλης, πρόεδρος ΙΣΑ, ΚΕΔΕ, ΕΛΙΤΟΥΡ,I.Η.T.C. και του 
Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών, τίμησε τους συμμετέχο-
ντες και τους παρέδωσε τον πάπυρο με τον όρκο του Ιπποκράτη.

«Στην κρίσιμη για την πατρίδα μας και την κοινωνία συγκυρία που 
διανύουμε ο ιατρικός κόσμος καλείται να ορθώσει το ανάστημά του 
και να συνεχίσει να υπηρετεί με υπερηφάνεια τις αξίες της ιατρικής 
επιστήμης προς όφελος του ασθενή και της δημόσιας υγείας. Σε αυ-
τόν τον ιερό χώρο που ξεκίνησε η ιατρική συγκεντρωθήκαμε γιατροί 
από όλο τον κόσμο για να τιμήσουμε τον μεγάλο δάσκαλο και να θυ-
μηθούμε την ηθική της επιστήμης μας κατά τον Ιπποκράτη που δεν 
πρέπει ποτέ να λησμονούμε. Ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει 

πρεσβευτής και να διαδώσει τις αρχές και την ηθική του Ιπποκράτη 
στους απανταχού της γης επιστήμονες»

Ειδικότερα τον πάπυρο παρέλαβαν οι κάτωθι:
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΙΣΑ, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Πρό-

εδρος IHTC, Πρόεδρος ΕΛΙΤΟΥΡ, Πρόεδρος GGDI, Δήμαρ-
χος Αμαρουσίου

Μαρία Φρατζάκη, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κω
δημήτρης Κρεμαστινός, Καθηγητής Καρδιολογίας
Ηλίας Τσέρκης, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
Νίκος διακογεωργίου, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Δωδεκανήσου
JörgB. Engel, Επικεφαλής του Τμήματος Μαιευτικής και Γυ-

ναικολογίας, Nordwest Clinic, Γερμανία
Κωνσταντίνος Πάντος, IVF Specialist, Αντιπρόεδρος IHTC, 

Αντιπρόεδρος GGDI
Άννα Μαστοράκου
Ιωάννης Χλωρογιάννης, MD, PhD, Καρδιοχειρουργός
Θοδωρής Χατζής, Αιματολόγος
Νικόλαος Σ. Κουβελάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημί-

ου Αθηνών, Πρόεδρος Athens Dental Tourism Cluster, Ιδρυ-
τής & Πρόεδρος EURODENTICA

Χριστόφορος Τζερμιάς, MD, FASLMS, Δερματολόγος, Επιστη-
μονικός Διευθυντής του Ιατρικού Οργανισμού «IQ Dermatology 
& Cosmetic Surgery», Μέλος ΔΣ ΕΛΙΤΟΥΡ

24/6/2018

Σε μια τελετή με 
ιδιαίτερο συμβολισμό, 

στο αρχαιολογικό 
χώρο του Ασκληπιείου 

Κω, 34 γιατροί από 
όλο τον κόσμο, 

πήραν μέρος 
στην συγκινητική 

αναπαράσταση του 
Όρκου του Ιπποκράτη 

και απήγγειλαν τα 
λόγια που αποτελούν 

τις αθάνατες 
υποθήκες του πατέρα 

της ιατρικής στην 
ανθρωπότητα.
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Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής Δερματολογίας - 
Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, 
Τομεάρχης Ιαματικού Τουρισμού ΕΛΙΤΟΥΡ, Μέλος ΔΣ ΙHTC

Ιωάννης δατσέρης, MD, PhD, FEBO, Χειρουργός Οφθαλμί-
ατρος, Ιατρικός Διευθυντής ΟΜΜΑ

Ιωάννης Λύρας, Διευθυντής Τμήματος Πλαστικής Χειρουρ-
γικής Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»

Κατερίνα δούμα – Μιχελάκη, Ειδική Ορθοδοντικός παιδιών 
& ενηλίκων Παν/μίου Louis ville, USA, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθη-
νών, f AssClin Professor EUC, UAE, γεν γραμ ΕΕΟΝ

Αλεξάνδρα Μαστρογιαννάκη - Μαρίνη, Ιατρός Μικροβιο-
λόγος - Βιοπαθολόγος, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας 
“ANALYSIS” (Μικροβιολογικού-Βιοχημικού-Ανοσοαιματολογι-
κού -Ορμονολογικού), Κυπαρισσία Μεσσηνίας

Γεώργιος Κοπάδης, Ιατρός – Αγγειοχειρούργος, Διευθυντής 
Γενικού Κρατικού Αθηνών

Jose Luiz Gomes do Amaral, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
SaoPaulo, Βραζιλία

Χάρης Βαβουρανάκης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρα-
κλείου Κρήτης

Madalina Constantin, MDΜαιευτικής Γυναικολογίας, Γερμανία
Ζωή Βλαμάκη, Γενική Χειρουργός & Χειρουργός Στήθους, 

Ηνωμένο Βασίλειο
Nicolae Banicioiu, Πρώην Υπουργός Υγείας, Ρουμανία, Αντι-

πρόεδρος IHTC
Λυδία Ιωαννίδου – Μουζάκα, MD, PhD, ε. Καθηγήτρια ΕΚ-

ΠΑ, Γυναικολόγος-Χειρουργός-Μαστολόγος, Πρόεδρος Ελ-
ληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, Εκπρόσωπος Ελλάδας στην 
ECIBC, Mέλος JRC-GDG

Ελευθερία Κρικέλη, Διευθύντρια Α’ Παθολογικής Κλινικής Γε-
νικού Νοσοκομείου Μητέρα

Ronit Kochman Haimov, Pr. Obstetrics & Gynecology 
Hadassah Hebrew Jerusalem

Αντώνιος Πολυδώρου, τ. Συντονιστής Διευθυντής Αιμοδυ-
ναμικού Επεμβατικού Καρδιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσο-
κομείου Νίκαιας, Πειραιάς

Radu Vladareanu, Καθηγητής, Μαιευτήρας - Γυναικολό-
γος, Ρουμανία

Ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος ΕΕΑΙ
Ανδρέας Βυθούλκας IVF specialist Ρουμανίας
Αγνή Πάντου, Ιατρός
Τσιπουρακής Στέφανος, Ιατρός γαστρεντερολόγος
Christian Grasshoff, Ιατρός αναισθησιολόγος
Πέτρος Αγαθαγγέλου, Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλ-

λόγου
Γεράσιμος Αποστολάτος, Γυναικολόγος Μαιευτήρας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.
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25/6/2018

Με σημαντικές τοποθετήσεις 
διακεκριμένων επιστημόνων από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά 
και εκπροσώπων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, έκλεισαν οι 
εργασίες του Συνεδρίου με θέμα 

«Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξη», 
που διοργανώθηκε στην Κω, από 

την ΚΕδΕ, το δήμο Κω και το διεθνές 
Κέντρο Τουρισμού Υγείας, υπό την 

αιγίδα του ΠΙΣ , του ΙΣΑ , και του 
Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων 

Ιατρών.

Συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυβερνητι-
κοί παράγοντες της Ελλάδας και άλλων 
χωρών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης 
και του επιχειρηματικού και τουριστικού 
κλάδου της χώρας μας.

Κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα 
του Συνεδρίου. οι παρεμβάσεις εστιάστη-
καν στην ανάγκη δρομολόγησης συνερ-
γειών σε διεθνές επίπεδο ,για την ενίσχυ-
ση του τουρισμού υγείας, αλλά και στις 
ευκαιρίες ανάπτυξης που προδιαγράφο-
νται σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα έγιναν αναφορές για το 
ρόλο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, στην 

ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας αλλά και 
για τη σημασία της εκπαίδευσης γιατρών, 
στην Ελλάδα και της συνεργασίας Ελλη-
νικών Πανεπιστημίων, με αντίστοιχα του 
εξωτερικού.

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης τόνισε 
την ανάγκη να υπάρξει ένα εθνικό όραμα 
και να υποστηριχθεί έμπρακτα από την 
πολιτεία και όλους  τους εμπλεκόμενους 
φορείς, με τη συμμετοχή και όλων των 
υγιών δυνάμεων του επιχειρείν.

«Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που δι-
αθέτει η χώρα μας κινηθήκαμε δραστήρια 
ενώνοντας δυνάμεις ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
επιστημονικοί φορείς, ιατρικό προσωπικό και 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας και 
συμπήξαμε ένα ενιαίο μέτωπο διεκδικώντας 
το μερίδιο που μας αναλογεί από τον Τουρι-
σμό Υγείας» υπογράμμισε.

Συνοψίζοντας  τις προτεραιότητες προ-
κειμένου να γίνει η Ελλάδα στρατηγικός 
παίχτης στον τομέα αυτό, έδωσε έμφαση 
στη συγκεκριμένη εστίαση σε προϊόντα 
και αγορές, στη καθιέρωση σύγχρονων 
πρακτικών στη διασφάλιση ποιότητας, 
την αδειοδότηση, και το πλαίσιο ελέγ-
χων, στην εξειδίκευση του προσφερό-
μενου προϊόντος αλλά και στην ανάδειξη 
των διεθνών δικτύων για την προσέλκυ-
ση ασθενών.

Ο κ. Πατούλης επικαλούμενος το εξει-

δικευμένο ιατρικό προσωπικό, τις υπερ-
σύγχρονες εγκαταστάσεις και το χαμηλό 
κόστος υπηρεσιών στην Ελλάδα εξέφρασε 
τη βαθιά πίστη του για τις απεριόριστες, 
όπως ανέφερε, δυνατότητες ανάπτυξης 
του Τουρισμού Υγείας, με έμφαση στα 
οικονομικά οφέλη για τη χώρα.

«Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, ο τζί-
ρος της παγκόσμιας αγοράς μόνο του ιατρικού 
τουρισμού εκτιμάται άνω των 20 δισ. δολα-
ρίων, παρουσιάζοντας ρυθμό αύξησης 15% 
-25%, με περίπου 14 εκατ. διασυνοριακούς 
ασθενείς σε όλο τον κόσμο να ξοδεύουν κα-
τά μέσο όρο 3.800 -6.000 δολάρια ανά ια-
τρική επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών που σχετίζονται με ιατρικές υπηρε-
σίες, διασυνοριακές και τοπικές μετακινήσεις, 
ενδονοσοκομειακή παραμονή και καταλύμα-
τα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμ-
βαση του ζευγαριού Mehrez  από τις 
ΗΠΑ, οι οποίοι περιέγραψαν την εμπει-
ρία τους κατά την εξωσωματική επέμβα-
ση  που έχουν υποβληθεί από Έλληνες 
επιστήμονες. Οι αναφορές τους τόσο για 
τους Έλληνες επιστήμονες, όσο και για 
την εμπειρία τους ως επισκέπτες της χώ-
ρας μας ήταν ιδιαίτερα θερμές.

Ο Δήμαρχος της Κω που φιλοξένησε το 
Συνέδριο Γ. Κυρίτσης τόνισε την ανάγκη 
αναζήτησης νέων τρόπων ανάπτυξης και 

Με σημαντικές τοποθετήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, έκλεισαν οι εργασίες του Συνεδρίου με θέμα «Τουρισμός 
Υγείας και Ανάπτυξη», που διοργανώθηκε στην Κω, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ
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διαχείρισης των πλεονεκτημάτων του νη-
σιού, με έμφαση στον τουρισμό υγείας. 
Παράλληλα ζήτησε από την κυβέρνηση 
να συμβάλλει με νομοθετικές παρεμβά-
σεις στην τοπική ανάπτυξη.

Ειδικότερα στη δεύτερη του Συνεδρί-
ου τοποθετήθηκαν οι εξής:

Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, 
Πρόεδρος IHTC, Πρόεδρος GGDI

Jose Luiz Gomes do Amaral, Πρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου Sao Paulo, Βραζιλία

Ζωή Βλαμάκη, Γενική Χειρουργός & 
Χειρουργός Στήθους, Ηνωμένο Βασίλειο

Λυδία Ιωαννίδου – Μουζάκα, MD, PhD, 
ε. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Γυναικολόγος-Χει-
ρουργός-Μαστολόγος, Πρόεδρος Ελλη-
νικής Εταιρείας Μαστολογίας, Εκπρόσω-

πος Ελλάδας στην ECIBC, Mέλος JRC-GDG
John Xing, Secretary General of Belt 

and Road Project Development and 
Transnational Cooperation Roundtable 
Organizing Committee, Κίνα

Alan Mehrez, President / Founder of 
Crossflix.com, Αμερική

Γιώργος Κυρίτσης, Δήμαρχος Κω
Γεράσιμος δαμουλάκης, Μέλος ΔΣ ΚΕ-

ΔΕ, Δήμαρχος Μήλου
Βασίλης Ζαννής, Καθηγητής Ιατρικής 

και Βιοχημείας Ιατρικής Σχολής Πανεπι-
στήμιου Βοστώνης & Ομότιμος Καθηγη-
τής  Βιοχημείας  Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης

Ελευθερία Κρικέλη, Διευθύντρια Α’ 
Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκο-

μείου Μητέρα
Ronit Kochman Haimov, Obstetrics & 

Gynecology Hadassah Hebrew Jerusalem
Γιάννης Χρυσουλάκης, Ομότιμος Καθη-

γητής, τ. Αντιπρόεδρος Παγκοσμίου Ορ-
γανισμού Δημόσιας Διοίκησης, τ. Πρόε-
δρος Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
& Αυτοδιοίκησης, τ. Πρύτανης ΑΣΠΑΙΤΕ, 
Συνεργάτης World Bank, EIB

Αντώνιος Πολυδώρου, τ. Συντονιστής 
Διευθυντής Αιμοδυναμικού Επεμβατικού 
Καρδιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσο-
κομείου Νίκαιας, Πειραιάς

Ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής, 
Πρόεδρος 

ΕΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

3/10/2018

Θετικό αποτέλεσμα είχε η παρέμβαση του ΙΣΑ, για τις 
ασφαλιστικές εισφορές των ιατρών που ανήκουν στο 

καθεστώς των μονοσυνταξιούχων.

Μετά μετά από τις επανειλημμένες ενέργειες του ΙΣΑ, το Υπουρ-
γείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, με εγκύκλιο ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα που είχε θέ-
σει ο Σύλλογος, προασπίζοντας τα δικαιώματα των μελών του.

Ειδικότερα με την με αριθμ. πρωτ : Δ.15 / Δ' / 27715 / 
722/1.10.2018 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α. Πετρόπουλου 
[ΑΔΑ: 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η] ορίστηκε,- -, ότι :

Α. Οφειλές (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) που αφορούν σε 
χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων μέχρι και 
31/12/2015 (ημερομηνία κατάργησης του Κλάδου σύμφωνα 
με το ν.4387/2016) δεν αναζητούνται, ανεξαρτήτως του ύψους 
της οφειλής, και χωρίς να εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί ή όχι 
αίτημα διαγραφής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και επι-
στροφής ή συμψηφισμού των καταβληθεισών ασφαλιστικών 
εισφορών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υφί-
σταται χρόνος ασφάλισης και ως εκ τούτου ο χρόνος αυτός 
δεν συνυπολογίζεται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.

Β. Αντίστοιχα, ποσά που έχουν καταβληθεί οποτεδήποτε για 
χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων δεν επιστρέ-
φονται και ο σχετικός χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για τη 
λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.

Γ. Εάν όμως ο ασφαλισμένος έχει υποβάλει αίτημα διαγρα-
φής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και συμψηφισμού των 
καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές ει-
σφορές των λοιπών κλάδων ασφάλισης (κύρια σύνταξη, υγει-
ονομική περίθαλψη, εφάπαξ παροχή), και εφόσον το σχετικό 
αίτημα δεν έχει ανακληθεί, είναι δυνατός ο αιτούμενος συμψη-
φισμός μόνο με οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του κλά-
δου κύριας σύνταξης (κεφάλαιο και προσαυξήσεις). Στην πε-
ρίπτωση αυτή, οι ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο κύριας 
σύνταξης δεν επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξή-
σεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης συμψηφισμού και μετά.

Καλούμε τα μέλη του ΙΣΑ να μελετήσουν την επισυναπτόμε-
νη εγκύκλιο και να προσέλθουν στο ΤΣΑΥ για τη διευθέτηση 
του θέματός τους, το οποίο διαφέρει κατά περίπτωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου

Θετικό αποτέλεσμα είχε η παρέμβαση του ΙΣΑ ,για τις ασφαλιστικές 
εισφορές των ιατρών που ανήκουν στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων

9/9/2018

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστο-
λή του προς τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ 
κ. Δ. Τσακίρη εκφράζει τη διαμαρτυρία 

του για τη μη καταβολή των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών των ταμείων που έχουν 
υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και ζητά ενημέρωση 
για την πορεία των πληρωμών των οφει-
λών των ιατρών μελών του από όλα και 

από το καθένα ξεχωριστά τα ταμεία που 
έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

Παρέμβαση του ΙΣΑ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές



Σ
ύμφωνα με το επιχειρησιακό πλά-
νο της επένδυσης, ο συνολικός 
όγκος παραγωγής των αντιδια-
βητικών φαρμάκων θα ανέλθει 

από 3 εκ. συσκευασίες στις 24,66 εκ. μέ-
χρι το 2021, ενώ η συνολική παραγω-
γή του εργοστασίου θα ανέλθει από τα 
49,09 εκ. στα 70,11 εκ. συσκευασίες. 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Boehringer 
Ingelheim Ελλάς Α.Ε., κ. Δημήτρης 
Αναγνωστάκης (φωτο) για την πραγ-
ματοποίησή του, απαιτείται η μετεξέλι-
ξη του εργοστασίου σε ένα πολύ σημα-
ντικό κόμβο (hub) παραγωγής με στό-
χο να καλυφθεί το 70% της παγκόσμιας 
παραγωγής για τα φάρμακα που προο-
ρίζονται για τη θεραπεία του Σακχαρώ-
δη Διαβήτη, συμπεριλαμβανομένης και 

της αγοράς των Η.Π.Α. 
H υπάρχουσα παραγωγική της μονά-

δα έχει έκταση 51.134 τμ, και λειτουρ-
γεί ανελλιπώς από το 1975, παράγοντας 
45 εκατομμύρια συσκευασίες φαρ-
μάκων ετησίως (645 Κωδικοί). 

Απασχολεί 170 εργαζόμενους, (α-
ποτελώντας 37,7% του συνόλου των 
450 συνολικά εργαζομένων που απα-
σχολούνται στην εταιρεία) οι περισσό-
τεροι από τους οποίους είναι υψηλού 
γνωσιακού επιπέδου. 

Το εργοστάσιο αποτελεί εξαγωγικό κέ-
ντρο για 68 χώρες παγκοσμίως.

Η Boehringer Ingelheim είναι ηγέ-
της στις εξαγωγές φαρμάκων ενώ αντι-
προσωπεύει το 1% των συνολικών ε-
ξαγωγών της χώρας. Ο δείκτης αυτός, 
σύμφωνα με τα πλάνα της εταιρείας α-

ναμένεται να αυξηθεί στο 2,5% των συ-
νολικών εξαγωγών της χώρας με το πέ-
ρας της επέκτασης του εργοστασίου, λό-
γω ακριβώς της ανάληψης της παραγω-
γής των καινοτόμων αντιδιαβητικών της 
φαρμάκων. 

Η επένδυση αυτή, αναμένεται να αυ-
ξήσει τις θέσεις εργασίας στο εργοστά-
σιο από 170 σε 220, συμβάλλοντας με 
τον τρόπο αυτό και στην ελαχιστοποίη-
ση της διαφυγής πολύτιμου εργατικού 
δυναμικού στο εξωτερικό. 

«Αναπτύσσουμε, 
Επενδύουμε, Στηρίζουμε» 

είναι το τρίπτυχο της πρότασης αειφό-
ρου ανάπτυξης της Boehringer Ingelheim 
Ελλάς Α.Ε.

«Αναπτύσσουμε, Επενδύουμε, Στηρίζουμε» 
Συνεχίζονται σε υψηλούς ρυθμούς   οι διεργασίες για την επέκταση του εργοστασίου της φαρμακοβιομηχανίας  

Boehringer Ingelheim στο Κορωπί, σύμφωνα με το νέο επενδυτικό πλάνο που πρόσφατα εξαγγέλθηκε από την εταιρεία. 



επικαιρότητα

22   

επικαιρότητα

31/8/2018

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά 
τη διασφάλιση όλων των θέσεων 

εργασίας, του επιστημονικού 
προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ, στο νέο 

Οργανισμό (ΕΟδΥ) και την παραμονή 
όσων ιατρών το επιθυμούν, με το 

ισχύον εργασιακό καθεστώς.

Το Δ.Σ του ΙΣΑ είχε συνάντηση με εκ-
προσώπους των ιατρών του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
οι οποίοι κατέθεσαν υπόμνημα με τις θέ-
σεις τους, στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
νέου Οργανισμού.

Τονίστηκε η υψηλή κατάρτιση του επι-
στημονικού προσωπικού και η καθοριστι-
κή συμβολή του, στο έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ 
και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ και ειδικότερα το ιατρικό προσω-
πικό είναι αυτό που από την ίδρυση του 
οργανισμού έχει στηρίξει την εφαρμογή 
και την εξέλιξη σημαντικών δράσεων και 
επιστημονικών πεδίων. Οι ιατροί του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ έχουν αντιμετωπίσει κρίσεις Δη-
μόσιας υγείας, ενώ συμμετείχαν ενεργά, 
στην αντιμετώπιση φυσικών καταστρο-
φών που έπληξαν τη χώρα.

Η διασφάλιση του δικαιώματος εργα-
σίας στο νέο οργανισμό ΕΟΔΥ, όσων ια-
τρών το επιλέξουν ,με το ίδιο εργασια-
κό καθεστώς, πρέπει να προβλέπεται και 
να κατοχυρώνεται ρητά στο προς ψήφι-

ση νομοσχέδιο και να μην παραμείνει ως 
εκκρεμότητα ,με το χρονικό ορίζοντα των 
δύο ετών και τη διαδικασία έγκρισης υπη-
ρεσιακών συμβουλίων, που οδηγεί έναν 
επιστημονικό κλάδο σε ομηρία και καλλι-
έργεια σχέσεων εξάρτησης από την εκά-
στοτε πολιτική ηγεσία.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Ο ΙΣΑ δίνει καθημερινή μάχη για τα εργα-
σιακά δικαιώματα των μελών του και την επαγ-
γελματική και οικονομική τους επιβίωση. Θα 
εξαντλήσουμε όλα τα μέσα, για να διασφα-
λίσουμε την αξιοπρέπεια του γιατρού και να 
προστατέψουμε τον κλάδο από την αυθαιρε-
σία της πολιτικής ηγεσίας. Δεν θα επιτρέψουμε 
σε καμία κυβέρνηση να οδηγήσει στην ανερ-
γία και στη μετανάστευση το υψηλά καταρτι-
σμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας. »

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου

18/9/2018

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκτιμά ότι 
η νέα μείωση κατά 30% των ορίων στη 
συνταγογράφηση φαρμακευτικών ουσι-
ών, αποτελεί μια αντιεπιστημονική και αυ-
θαίρετη προσέγγιση που δυσχεραίνει το 
έργο του γιατρού και ζητά από τον ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πο-
λάκη ,να κοινοποιήσει άμεσα στον ΙΣΑ, 
αντίγραφα των εγγράφων, στα οποία βα-
σίστηκε, η σχετική υπουργική απόφαση.

Ειδικότερα ο ΙΣΑ, με επιστολή που απέ-
στειλε στον αναπληρωτή Υπουργό Υγεί-
ας, στις 14/9/2018, ζητά να του χορηγή-
σει αντίγραφα των εγγράφων, στα οποία 
καταγράφονται τα κρίσιμα στοιχεία, με 
βάση τα οποία αποφάσισε και έθεσε τα 

νέα όρια συνταγογράφησης, προκειμέ-
νου να ενημερώσει τα μέλη του που αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα στην άσκηση του 
ιατρικού έργου τους.

Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι τίθενται γεωγραφικά 
και οικονομικά κριτήρια που αποσκοπούν 
στην μείωση των δαπανών και δεν έχουν 
ληφθεί υπόψη, τα επιστημονικά κριτήρια 
της ορθής συνταγογράφησης και η ασφά-
λεια του ασθενή.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας, να μας ενημερώσει για τα κρι-
τήρια, με τα οποία έλαβε μία ακόμα απόφα-
ση που είναι εις βάρος του ασθενή και της 
δημόσιας υγείας. Η μείωση των ορίων στη 
συνταγογράφηση φαρμακευτικών ουσιών, εί-

ναι ένα ακόμα πλήγμα στη φαρμακευτική πε-
ρίθαλψη των ασφαλισμένων.

Καθώς θα δημιουργήσει πρόβλημα σε πολ-
λούς ασθενείς που θα εξαναγκαστούν να αλλά-
ξουν αγωγή ή θα πληρώσουν από την τσέπη 
τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ο εξορ-
θολογισμός των δαπανών, σε όλα τα προηγ-
μένα συστήματα υγείας ,γίνεται μέσω θερα-
πευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων και 
όχι με λογιστικά οριζόντια μέτρα που υποβαθ-
μίζουν την περίθαλψη των οικονομικά αδύνα-
μων, δημιουργώντας ασθενείς δύο ταχυτήτων».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου

Ο ΙΣΑ ζητά τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, του επιστημονικού 
προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ, στο νέο Οργανισμό (ΕΟΔΥ)

Ο ΙΣΑ ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να του 
κοινοποιήσει τα έγγραφα, με τα στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η νέα 

αντιεπιστημονική και αυθαίρετη μείωση των ορίων στη συνταγογράφηση 
φαρμακευτικών ουσιών
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8/5/2018

Προς τον κ. Σ. Μπερσίμη
Πρόεδρο ΕΟΠΠΥ
Κοινοποίηση: κ. Α. Ξανθό
Υπουργό Υγείας
ΑΠ 28022

 δεν αποδεχόμαστε καμία 
καταβολή από τους ιατρούς εάν 

δεν αποπληρωθούν πρώτα όλες οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2010

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαμαρτύ-
ρεται έντονα και δηλώνει την αγανάκτη-
ση του, για την αιφνιδιαστική και εκβια-
στική απόφαση, για το συμψηφισμό των 
οφειλών του Φορέα, με το ποσό rebate 
και clawback που οφείλει ο κάθε πάρο-
χος για τα έτη 2013 και εφεξής. Πρόκειται 
για μια απόφαση που θα οδηγήσει στον 
αφανισμό των εργαστηρίων, πολυιατρεί-

ων και κλινικοεργαστηριακών ιατρών, κα-
θότι αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν 
ενόψει των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και της 
φορολογικής και ασφαλιστικής λαίλαπας.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι όλα τα ταμεία που εντά-
χθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έχουν αφήσει μεγά-
λα ποσά ληξιπρόθεσμα προς τους ιατρούς 
,για τα οποία φέρει την αποκλειστική ευ-
θύνη ο ΕΟΠΥΥ ως καθολικός διάδοχος. 
Οφείλει λοιπόν πρώτα να προβεί σε ολι-
κή αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων και 
αφού αποπληρωθούν ΠΛΗΡΩΣ τα ληξι-
πρόθεσμα να ξεκινήσει η καταβολή 120 
δόσεων όπως ισχύει και για τους λοιπούς 
οφειλέτες του δημοσίου.

Τονίζουμε ότι  είναι απαράδεκτο να έχει  
γίνει υποκοστολόγηση ιατρικών εξετάσε-
ων έως και 70% και να επιβάλλεται η πα-
ρακράτηση Clawback και Rebate από τις 
επόμενες υποβολές, με τις οποίες είναι 
αδύνατο φυσικά λόγω της υποκοστολό-
γησης να αντεπεξέλθουν στην πληρωμή 

οι ιατροί και τα πολυιατρεία.
Οι ιατροί έλαβαν σήμερα αιφνιδιαστι-

κές τηλεφωνικές κλήσεις από τις ΠΕΔΙ Αθή-
νας για να ανακαλέσουν την εναντίωση 
τους για την ως άνω κατάσταση. Μάλι-
στα ενημερώθηκαν ότι δεν μπορούν να 
ανακαλέσουν με την επιφύλαξη παντός 
νομίμου δικαιώματος τους αν και στις πε-
ριφερειακές ΠΕΔΙ γίνεται δεκτή.

Είναι τραγικό να τίθενται τέτοια εκβι-
αστικά διλλήματα ενώ ο ΕΟΠΥΥ συνεχί-
ζει να χρωστάει στους γιατρούς.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτή 
την κατάσταση και αιτούμαστε την άμε-
ση αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου

Ο ΙΣΑ διαμαρτύρεται έντονα και δηλώνει την αγανάκτησή του, για την 
αιφνιδιαστική και εκβιαστική απόφαση, για το συμψηφισμό των οφειλών 

του Φορέα, με το ποσό rebate και clawback

Αντιπροσωπεία κυβερνητικών στελεχών της Κίνας και εκπροσώπων 
υγειονομικών φορέων, επισκέφθηκαν τον ΙΣΑ και συζήτησαν με μέλη του 

ΔΣ, για τη στρατηγική συνεργασία στον τουρισμό υγείας και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

5/8/2018

Αντιπροσωπεία κυβερνητικών στελεχών της Κίνας 
και εκπροσώπων υγειονομικών φορέων (Ιατρικών 
Φαρμακευτικών και Νοσηλευτικών Ενώσεων) της 

χώρας ,επισκέφθηκαν τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την 
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη και είχαν συνομιλία με 
τον Αντιπρόεδρο Ε. Μπιλιράκη και το Γενικό Γραμματέα 

Α. Βασιλείου, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και 
τεχνογνωσίας ,σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και την 

ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας, σε διάφορους 
τομείς, μεταξύ των οποίων είναι ο ιατρικός τουρισμός.

Ειδικότερα τον ΙΣΑ επισκέφθηκαν οι κ.κ. Wan Xingwang 
(πρόεδρος Ιατρικών Ενώσεων Σαγκάης), Liu Dan (Ιατρικός 
Σύλλογος Σαγκάης), Τuo Yan (Ένωση Νoσηλευτών Σαγκάης), 
Ζhang Xiaomin (Φαρμακευτικός Σύλλογος Σαγκάης), Zhou 



επικαιρότητα

24   

επικαιρότητα

Παρουσία δύο Προέδρων από τις με-
γαλύτερες Ελληνικές Ομογενειακές Κοι-
νότητες του κόσμου, της Μελβούρνης 
και του Μόντρεαλ, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, 
απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς την Νο-

μοθετική και Εκτελεστική Εξουσία, την Αυ-
τοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, για 
συστράτευση δυνάμεων με τον Ελληνι-
σμό της Ομογένειας, ζητώντας ενότητα 
για την ενδυνάμωση της χώρας και το 

καλό του τόπου.
«Όλοι μαζί ενωμένοι, “μικρή” και “μεγά-

λη” Ελλάδα, με κοινό όραμα την πρόοδο και 
την ανάκαμψη από την κρίση, αγκαλιάζουμε 
το μοναδικής αξίας δυναμικό των Ομογενών 
μας σε κάθε σημείο της γης, που διψούν να 
προσφέρουν στην μητέρα πατρίδα γνώση, 
εμπειρία, επενδύσεις και κυρίως την αγάπη 
τους για τη χώρα. Η συμβολή των Αποδήμων 
στον Πολιτισμό, την Ανάπτυξη, αλλά και τα 
Πολιτικά δρώμενα , δεν σταματά μόνο στη 
δυνατότητα του εκλέγειν, με την ψήφο των 
Αποδήμων την οποία υποστηρίζουμε, αλλά 
και του εκλέγεσθαι. Απευθύνουμε πρόταση 
προς τον πολιτικό κόσμο να δοθεί η δυνατό-

Νέα γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας, με την ελληνική ομογένεια, 
με στόχο την προώθηση του τουρισμού υγείας της χώρα μας, 

ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης

12/7/2018

Η ανάγκη ενεργοποίησης του πολύτιμου δυναμικού των Απόδημων Ελλήνων, 
για την προώθηση του τουρισμού υγείας της Ελλάδας καθώς και η αξιοποίησή 
του στην πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας, τονίστηκε από τον 

πρόεδρο του ΙΣΑ και της ΚΕδΕ Γ. Πατούλη , στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου 
που δόθηκε σήμερα ,με αφορμή την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου Γραφείου 

Αποδήμου Ελληνισμού, από την ΚΕδΕ.

Qun (Υπηρεσία Αξιολόγησης Ιατρικών Ατυχημάτων.)
Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου ,για 

την προώθηση του τουρισμού υγείας της χώρας μας και είχε 
αντικείμενο, τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ελ-
λάδας ,στον τομέα του ιατρικού τουρισμού καθώς και σε άλ-
λους τομείς που αφορούν τα υγειονομικά συστήματα των δύο 
χωρών και το ιατρικό δυναμικό τους.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά 

στην ανάδειξη των κοινών δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες, 
τόσο μέσα από τον πολιτισμό όσο και μέσα από τις επιστήμες.

Συζητήθηκε μεταξύ άλλων, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλι-
ών, με το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και η εφαρμογή 
από κοινού προγραμμάτων, με στόχο την ενημέρωση, εκπαί-
δευση, κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας ,σε ζητήματα 
που αφορούν και προάγουν την ποιότητα και την ασφάλεια, 
στις παρεχόμενες ιατρικές και τουριστικές υπηρεσίες.

Παράλληλα συζητήθηκε η συνεργασία, με το Παγκόσμιο Ιν-
στιτούτο Ελλήνων Ιατρών, η από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων, στην Κίνα και στην Ελλάδα, με στόχο 
την εξωστρέφεια, καθώς και η υλοποίηση δράσεων, για την 
παροχή πληροφόρησης και εκπαίδευσης, για την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες τουρισμού υγείας, των δύο χωρών. Επίσης η 
ανταλλαγή φοιτητών ιατρικής, για μεταπτυχιακές σπουδές και 
η θέσπιση υποτροφιών.

Ο κ. Πατούλης προσκάλεσε τους Κινέζους επιστήμονες να 
συμμετέχουν στην τελετή αναπαράστασης, του όρκου του Ιπ-
ποκράτη,στο Ασκληπιείο της Κω και αναφέρθηκε στην Ιπποκρά-
τειο ιατρική και την οικουμενικότητα της Ελληνικής επιστήμης.

«Ανοίγουμε δρόμους και φτιάχνουμε γέφυρες συνεργασίας, στα 
πέρατα της γης, προς όφελος της πατρίδας μας, η οποία τις δύσκο-
λες αυτές ώρες που περνάει έχει ανάγκη από προοπτικές ανάπτυξης 
και ελπίδας. Η αγορά της Κίνας έχει τεράστια δυναμική που πρέπει 
να αξιοποιηθεί από τη χώρα μας.

Στόχος μας είναι η στρατηγική συνεργασία στον τομέα του τουρι-
σμού υγείας καθώς και σε άλλους τομείς που αφορούν τα υγειονο-
μικά συστήματα των δύο χωρών και την διευκόλυνση του ιατρικού 
δυναμικού τους.», τόνισε ο κ. Πατούλης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.
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τητα στους Έλληνες Ομογενείς να εκλέγονται 
μέσα από θέσεις Επικρατείας», δήλωσε ο κ. 
Γιώργος Πατούλης 

Στη Συνέντευξη Τύπου ήταν παρόντες 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ κ. Νικόλαος Παγώ-
νης, -ενός από τους παλαιότερους ορ-
γανισμούς της Ελληνικής παροικίας πα-
γκοσμίως-, καθώς και ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης 
κ. Βασίλειος Παπαστεργιάδης, οι οποί-
οι χαιρέτησαν τη νέα πρωτοβουλία του 
προέδρου του ΙΣΑ και παρουσίασαν το 
βαρυσήμαντο έργο των Κοινοτήτων στις 
χώρες τους, που ισχυροποιεί τον Ελλη-
νισμό μεταξύ των Ομογενών δεύτερης, 
τρίτης ακόμη και πέμπτης γενιάς, μέσα 
και από την πολιτική επιρροή, όπως τό-
νισαν, που οι δυνατές ελληνικές ομογε-
νειακές κοινότητες ασκούν στις χώρες 
που βρίσκονται οι μεγάλες μητροπόλεις 
της Διασποράς.

«Η αμφίδρομη σχέση που προσμένουμε 
να αναπτύξουμε είναι για κάθε Ελληνική Ομο-
γενειακή κοινότητα και Ομοσπονδία Αποδή-
μων, αίτημα δεκαετιών. Επί μακρό χρονικό 
διάστημα ο ενθουσιασμός και η θέρμη που 
χαρακτηρίζουν τον Απόδημο Ελληνισμό της 
Διασποράς ως προς τη διάθεσή του να προ-
σφέρει στη Μητέρα πατρίδα παραμένει στο 
κενό, και ποτέ υποσχέσεις και προθέσεις δεν 
υλοποιήθηκαν. Χρειαζόμαστε περισσότερο 
σύστημα για να ακολουθήσουμε τους ρυθ-

μούς της Ελλάδας, και η Ελληνική πολιτεία πε-
ρισσότερη διάθεση να “εκμεταλλευτεί” όλους 
εμάς», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινότη-
τας του Μόντρεαλ κ. Νικόλαος Παγώ-
νης, υπογραμμίζοντας ότι «Έλληνας δεν 
γεννιέσαι στο εξωτερικό, αλλά γίνεσαι».

Από την πλευρά του ο κ. Βασίλης Πα-
παστεργιάδης, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης, αναφέρθη-
κε στη διάθεση γενναίων χορηγιών από 
πλευράς των Αυστραλών για να ενισχυ-
θεί η παρουσία του Ελληνικού στοιχείου 
στην Αυστραλία, ακόμη και με τη δωρε-
άν δημιουργία γραφείου ΕΟΤ στο με-
γάλο εμπορικό κέντρο των Ελλήνων της 
Μελβούρνης. Δεν παρέλειψε όμως να 
εκφράσει το παράπονό του για επενδυ-
τικά σχέδια που δεν προχώρησαν ποτέ.

Μηνύματα ότι συγχαίρουν την προ-
σπάθεια και την νέα αυτή πρωτοβουλία, 
με την υπόσχεση ότι θα συμβάλλουν από 
την πλευρά τους με όσα μέσα διαθέτουν 
απέστειλαν οι κ.κ Κώστας Χανιωτάκης, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ομογένειας του 
Σικάγο, και Γιώργος Κοντορίνης, Πρόε-
δρος Δικτύου Ελλήνων αιρετών Αυτοδι-
οίκησης της Ευρώπης .

Ο κ. Πατούλης , εξήγησε ότι το νέο γρα-
φείο Αποδήμων σηματοδοτεί την επα-
νεκκίνηση των σχέσεων της μητέρας πα-
τρίδας με τους Έλληνες της Διασποράς.

«Στόχος είναι να λειτουργήσει ως κόμβος 
ενημέρωσης και να παρέχει σε κάθε Έλληνα 

του εξωτερικού που συναντά προβλήματα 
στο γραφειοκρατικό κράτος, τη δυνατότητα 
συμβουλών και επίλυσης προβλημάτων στα 
ζητήματα δήμων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της ιδιαίτερης πατρίδας των Αποδήμων Ελλή-
νων». Πρόσθεσε επίσης ότι βασικός στό-
χος για την πρωτοβουλία αυτή, είναι η 
εγκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης με-
ταξύ των Αποδήμων Ελλήνων και των δυ-
νατοτήτων και υποδομών της χώρας για 
την προσέλκυση επενδύσεων σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο, σε τομείς όπως είναι 
για παράδειγμα, ο τουρισμός υγείας κα-
θώς και η αντίστοιχη υποστήριξη ως προς 
τις απαραίτητες διαδικασίες προς τις δι-
οικητικές και κρατικές αρχές.

«Μέσα στα άμεσα σχέδια του νέου τομέα 
είναι το πρόγραμμα των καλοκαιρινών κα-
τασκηνώσεων που θα δίνει τη δυνατότητα 
στα παιδιά των ομογενών να επισκέπτονται 
την Ελλάδα και ειδικά το δήμο της καταγω-
γής τους, κάθε χρόνο με πλήρες εκπαιδευτι-
κό, πολιτισμικό και αθλητικό πρόγραμμα .Ένα 
απλό παράδειγμα από αυτά που επιφυλάσσει 
το όραμά μας για τους Απόδημους Έλληνες 
και προσφέρει τη δυνατότητα να μυρίσουν, 
να γευτούν και να ακουμπήσουν την Ελλά-
δα έτσι όπως την ονειρεύονται από μακριά», 
επισήμανε ολοκληρώνοντας την τοποθέ-
τηση του ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.
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Προς ΤΣΑΥ - Ο ΙΣΑ ζητά άμεσα να ενημερωθεί για τις ενέργειες σας 
αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιατρών

Στις αναρρωτικές άδειες ισχύει απόλυτα η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής

Ο ΙΣΑ με εξώδικο που απέστειλε στον ΕΦΚΑ, ζητά την άμεση αποπληρωμή 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εκκαθάριση των οφειλομένων 

ασφαλιστικών εισφορών

21/5/2018

Προς κα. Σ. Κουτάντου
Δ/ση Ασθενείας
ΤΣΑΥ
Αχαρνών 27                     
Αθήνα, Τ.Κ. 104 39

Κοιν: κ. Δ. Τσακίρη, Υποδιοικητή ΕΦΚΑ

Αθήνα, 21.05.2018            Α.Π. 28279

Σε συνέχεια καταγγελιών από ιατρούς – μέλη μας ότι στο 
Ταμείο σας υφίσταται μεγάλος αριθμός εκκρεμών ληξιπρόθε-
σμων οφειλών, για την καταβολή των οποίων οι γιατροί έχουν 
καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και φορολογι-
κά στοιχεία, παρακαλούμε όπως άμεσα μας γνωστοποιήσετε:
• Εάν έχετε προβεί στην εκκαθάριση των οφειλών του Ταμεί-

ου σας προς ιατρούς μέλη μας, ιατρικές εταιρείες, διαγνωστι-
κά εργαστήρια και πολυϊατρεία που αφορούν στο χρονικό δι-
άστημα από το έτος 2012 και προγενέστερα και
• Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει το ανωτέρω έργο δι-
κής σας αρμοδιότητας, εάν τα στοιχεία εκκαθάρισης έχουν δι-
αβιβασθεί στον ΕΦΚΑ, ως καθολικό διάδοχο του ΤΣΑΥ, προκει-
μένου να προβεί στην πληρωμή των ιατρών, ως οφείλει κατά 
νόμο, και σε ποια ακριβώς ημεροχρονολογία.

Ζητούμε την ΑΜΕΣΗ απάντησή σας στα ανωτέρω τεθέντα 
ερωτήματα, προκειμένου ο ΙΣΑ να αποφασίσει τις περαιτέρω 
ενέργειες του για την προστασία των συμφερόντων των μελών 
του, κοινοποιώντας μας κάθε σχετικό έγγραφο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου

19/9/2018

Όπως προκύπτει από την επισυναπτό-
μενη απάντηση της Υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, κας. Όλγας Γεροβασί-
λη, (για το έγγραφο πατήστε ΕΔΩ) σε συ-
νέχεια ερωτήσεως που ετέθη στην Βουλή 
αναφορικά με την ισοτιμία της ιατρικής 
υπογραφής, επιβεβαιώνεται και δια στό-
ματός της η πάγια θέση του ΙΣΑ, ότι δεν 
προκύπτει κανένας περιορισμός στην έκ-
δοση ιατρικών γνωματεύσεων αναφορι-
κά με τις αναρρωτικές άδειες από ιδιώτες 
ιατρούς ή ιατρούς ιδιωτικών νοσηλευτι-
κών ιδρυμάτων. «Άλλωστε, σε περίπτωση 

που ο Νομοθέτης κρίνει ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση αναρρωτι-
κών αδειών τη γνωμάτευση από ιατρούς 
δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων τότε 
αυτό αναφέρεται ρητά στις οικείες διατά-
ξεις (π.χ. άρθρο 52 παρ.3 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα)», χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται στην απάντηση της Υπουργού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΣΑ, κος. 
Γιώργος Πατούλης, αναφερόμενος στο 
εν λόγω ζήτημα τόνισε χαρακτηριστικά: 
«Όλοι οι γιατροί τόσο αυτοί που υπηρετούν 
στον Δημόσιο Τομέα, όσο και οι ιδιώτες ελευ-
θεροεπαγγελματίες έχουν ισότιμη υπογραφή 
της επιστημονικότητας τους.»

Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει, οι ιατροί – μέλη μας να αποδέ-
χονται την αμφισβήτηση του κύρους 
των ιατρικών γνωματεύσεων που εκδί-
δουν για την χορήγηση αναρρωτικών 
αδειών στο δημόσιο τομέα, πολλώ δε 
μάλλον στον ιδιωτικό τομέα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. ΒασιλείουΥ

4/5/2018

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επανήλθε στο κρίσιμο ζήτημα 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών με εξώδικο που απέστειλε στον 
ΕΦΚΑ, με το οποίο ζητά την άμεση αποπληρωμή τους καθώς 
ο Φορέας αποπληρώνει τους μεγάλους παρόχους και αγνοεί 
τους γιατρούς που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάστα-
ση. Οι γιατροί εκλύθηκαν το 2016 να εκδώσουν τιμολόγια για 

ληξιπρόθεσμα χρέη ασφαλιστικών οργανισμών προκειμένου 
αυτά να εκκαθαριστούν από τον καθολικό τους διάδοχο τον 
ΕΟΠΥΥ και ακόμη περιμένουν. Πρόκειται για χρέη που κάποιες 
φορές χρονολογούνται από το 2011, μέχρι σήμερα εκκρεμούν 
και δεν έχουν εξοφληθεί, αποτέλεσαν όμως φορολογικά έσο-
δα του έτους 2016.

Παρά το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία πλήρους εκ-
καθάρισης και εξόφλησης των ιατρών είναι η 30.6.2018, μέχρι 
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Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, έκλεισε έξι χρόνια λειτουργίας 
και προσφοράς στο συνάνθρωπο

5/4/2018

Θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές 
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ,της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών που έκλεισε έξι χρόνια 

λειτουργίας και προσφοράς στο 
συνάνθρωπο, εξέφρασαν ο πρόεδρος 

Γ. Πατούλης και τα μέλη του δΣ του ΙΣΑ.

Το Ιατρείο Κοινωνικής  Αποστολής, απο-
τελεί πρότυπη δομή πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης κα δωρεάν χορήγησης φαρμά-
κων σε οικονομικά αδύναμους ασθενείς. 
Οι εθελοντές ιατροί όλων των ειδικοτή-

των εξετάζουν του ασθενείς, σε τακτικά 
ραντεβού παρέχοντας υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες υγείας.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια της λειτουρ-
γίας του το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστο-
λής έχει πραγματοποιήσει περισσότερες 
από 55.000 ιατρικές επισκέψεις. Καθημε-
ρινά περίπου 100 ασθενείς περνάνε το 
κατώφλι του ενώ χορηγούνται 300-500 
φάρμακα την ημέρα. Παράλληλα το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα το Ιατρείο, 
στηρίζει τις Δομές Φιλοξενίας Προσφύ-
γων παρέχοντας καθημερινά ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη σε δεκάδες πρό-
σφυγες που το επισκέπτονται.

Ο πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης, 
τονίζει τα εξής:

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, 
όλους τους εθελοντές του Ιατρείου Κοινωνικής 
Αποστολής που έχουν διαθέσει πολύ προσω-
πικό χρόνο και κόπο για να βοηθήσουν το συ-
νάνθρωπό μας .Δημιουργήσαμε ,χάρη στην 
ευαισθησία, στο πλεόνασμα ανθρωπιάς και 
στην αλληλεγγύη των δεκάδων εθελοντών μας 
,μια πρότυπη κοινωνική δομή για να διασφα-
λίσουμε στους ανθρώπους που έχουν χτυπη-
θεί από την οικονομική κρίση ότι θα βρουν το 
γιατρό τους και θα πάρουν τα φάρμακά ,τους. 
Παράλληλα παλεύουμε για να στηρίξουμε τις 
δομές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που 
καταρρέουν από την κρίση και τις αποτυχη-
μένες κυβερνητικές πολιτικές. Με ορμητήριο 
την Αθήνα αυτά τα έξι χρόνια, φτάσαμε στο 
τελευταίο άκρο της Ελλάδα. Δίνουμε αγώνες 
για να διασφαλίσουμε το αναφαίρετο δικαίω-
μα του συμπολίτη μας ,για ισότιμη πρόσβα-

ση στις υπηρεσίες υγείας».
Περισσότεροι από 69 εθελοντές γιατροί, 

23 ειδικοτήτων προσφέρουν τις υπηρεσί-
ες τους στο Ιατρείο, με εβδομαδιαία πα-
ρουσία, καθώς και 200 εργαστηριακοί και 
κλινικοί γιατροί και ιδιωτικά εργαστήρια.

Πρέπει να επισημανθεί ότι υποδειγμα-
τική είναι η λειτουργία της Γραμματείας 
και της υποδοχής των ραντεβού καθώς 
και της αρχειοθέτησης του φαρμακευτι-
κού και υγειονομικού υλικού που στηρί-
ζονται σε εθελοντές.

Οι εθελοντές γιατροί και φαρμακοποιοί 
διεκπεραιώνουν μεγάλο όγκο εργασίας, 
συμμετέχοντας σε δράσεις για την συλ-
λογή φαρμάκων και φροντίζοντας στη 
συνέχεια την κατηγοριοποίηση και τα-
χτοποίησή τους .Παράλληλα ετοιμάζουν 
αποστολές φαρμακευτικού και υγειονομι-
κού υλικού, σε Αγροτικά Ιατρεία και Κέ-
ντρα Υγείας, Προνοιακά Ιδρύματα, Δο-
μές Φιλοξενίας Προσφύγων κ.τ.λ

Από την πλευρά της η υπεύθυνη του 
Ιατρείου Ελένη Μελιάδου επισημαίνει 
τα εξής:

«Για εμάς ο κάθε ασθενής που επισκέπτε-
ται το ιατρείο είναι πάνω από όλα άνθρωπος 
.Η αντιμετώπιση είναι εξατομικευμένη, ανά-
λογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή που 
προσπαθούν να καλύψουν οι εθελοντές του 
ιατρείου, οι οποίοι με ευαισθησία και σεβα-
σμό, προσεγγίζουν αυτούς τους συμπολίτες 
που έχουν την ανάγκη μας »

Το Ιατρείο έχει 20 παραρτήματα στην 
Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στα 
χρόνια της λειτουργίας του έχει πραγμα-

σήμερα η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενώ φέρεται κατά πληροφορίες 
να έχει ήδη εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς των «μεγάλων πα-
ρόχων» πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας 
κωφεύει στο αίτημα του ΙΣΑ να προβεί στην εκκαθάριση των 
οφειλών προς τα μέλη του.

Επιπρόσθετα δεν έχει προβεί στην εκκαθάριση των ασφαλι-
στικών εισφορών, με αποτέλεσμα να απαιτεί και να εισπράτ-
τει μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές.

Έτσι συγκεντρώνει μεγάλα οικονομικά οφέλη, παραβιάζο-
ντας τις ισχύουσες διατάξεις, σε βάρος των ιατρών, οι οποίοι 
βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Παράλληλα απο-
πληρώνει τους μεγάλους παρόχους για να εμφανίζεται προς 
τα «έξω» ότι αποπληρώνει τα ληξιπρόθεσμα.

Ο IΣΑ στο εξώδικο που απέστειλε ζητά από τον ΕΦΚΑ:

α) να προβεί άμεσα στην εκκαθάριση και καταβολή των 
οφειλομένων στους ιατρούς μέλη του, παρόχους των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης.

β) να γνωστοποιήσει συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτει σε πόσους παρόχους έχουν μέχρι σήμερα καταβλη-
θεί τα ληξιπρόθεσμα και σε ποιο ποσοστό επί του συνόλου των 
οφειλομένων αντιστοιχεί το μέχρι σήμερα καταβληθέν ποσό.

γ) να προβεί άμεσα στην εκκαθάριση των οφειλομένων ασφα-
λιστικών εισφορών από 1.1.2017 και εντεύθεν

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου
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τοποιήσει 30 οδοιπορικά υγείας, σε ακρι-
τικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρω-
τικής χώρας.

Στηρίζει 22 Δήμους σε όλη την χώρα, 
με Κοινωνικά Ιατρεία και Κοινωνικά Φαρ-
μακεία, συνεργάζεται με 33 ενορίες της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 26 Μη-
τροπόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Ενώ έχει αποστείλει φάρμακα σε Δημό-
σια νοσοκομεία, Αγροτικά ιατρεία, Πολυ-
δύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Προνοιακά 
Ιδρύματα και Σωφρονιστικά καταστήμα-
τα σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης το Ιατρείο συμμετέχει στη δρά-
ση, «Όλοι μαζί μπορούμε» του ραδιο-
τηλεοπτικού Σταθμού ΣΚΑΙ, στο πλαίσιο 

της οποίας συγκεντρώνονται φάρμακα, 
στις ενορίες και τις πλατείες της Αττικής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου

Τις ευοίωνες προοπτικές, για τη χώρα μας από την ανάπτυξη 
του τουρισμού υγείας ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 

στην ομιλία του στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως 
Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια ολο-
κληρωμένη εθνική στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου και πα-
ρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες αυτή της στρατηγικής.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:
«Αποτελεί άμεση ανάγκη, ο καθορισμός εθνικής στρατηγι-

κής για την ανταγωνιστική τοποθέτηση της Ελλάδας, στην πα-
γκόσμια αγορά ιατρικού τουρισμού. Ενώνουμε τις δυνάμεις 
μας και αναλαμβάνουμε δράση. Αναπτύσσουμε πρωτοβουλί-
ες και αξιοποιούμε το δυναμισμό των Ελλήνων σε όλα τα μή-
κη και πλάτη της γης. Ο στόχος είναι αναδείξουμε την Ελλά-
δα, σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό 12 μήνες το χρόνο 
και να καταστήσουμε τον Τουρισμό Υγείας, μοχλό ανάπτυξης 
της Εθνικής Οικονομίας. Με συστηματική προσπάθεια, θέλου-
με να βάλουμε την Ελλάδα ψηλά, στον χάρτη του παγκόσμι-
ου ιατρικού τουρισμού».

Από την πλευρά του ο Καρδιολόγος - Αρχίατρος ε.α. Φώτης 
Πατσουράκος, πρόεδρος της Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματι-
ών Καρδιολόγων Ελλάδος και ταμίας του Ι.Σ.Α. τόνισε τα εξής:

«Η δύσκολη εποχή που διανύουμε καθιστά το 5ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο της Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, 
κομβικό για θέματα που πρέπει να συζητηθούν και που αφορούν τον 
σύγχρονο καρδιολόγο και την επαγγελματική του επιβίωση μέσα στα 
ταχύτατα μεταβαλλόμενα θεσμικά πλαίσια, τις εξελίξεις στην υγεία 
την οικονομία και την πληροφορική, στην ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση. Το Πανελλήνιο αυτό συνέδριο έχει καταφέρει να καθιερωθεί 
και να αποτελεί θεσμό στον χώρο των καρδιολόγων».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου

1/4/2018

Τις ευοίωνες προοπτικές, 
για τη χώρα μας από την 
ανάπτυξη του τουρισμού 

υγείας, ανέπτυξε ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ και 

της ΚΕδΕ Γ. Πατούλης, 
στο πλαίσιο της ομιλίας 
του, στο 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Ενώσεως 

Ελευθεροεπαγγελματιών 
Καρδιολόγων Ελλάδος που 
πραγματοποιήθηκε στις 31 

Μαρτίου και 1η Απριλίου, στο 
Βόλο της Μαγνησίας, με τη 

συμμετοχή επίλεκτων μελών 
της επιστημονικής κοινότητας, 
του πολιτικού κόσμου και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Ο ΙΣΑ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, πραγματοποιεί το πρωτοποριακό 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης ιατρείων και Μονάδων Υγείας 

«Pre-Medical Management Programme»

25/9/2018

Το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα διοίκησης ιατρείων 

και Μονάδων Υγείας, «Pre-Medical 
Management Programme», που 

υλοποιείται για πρώτη φορά από τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του 
προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών «διοίκηση Οικονομικών 
Μονάδων», παρουσιάστηκε σε λαμπρή 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 
24 Σεπτεμβρίου 2018, στην κατάμεστη 

αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και 
δεκάδων ιατρών της Αθήνας.

Το πρόγραμμα -το οποίο στην πρώτη 
φάση του πραγματοποιείται με χορηγία 
της φαρμακευτικής εταιρίας Εlpen- απευ-
θύνεται σε γιατρούς, οι οποίοι επιθυμούν 
να αναπτύξουν ή και να εκσυγχρονί-
σουν τις γνώσεις τους, στη διοίκηση ια-
τρείων και Μονάδων Υγείας. Στόχος του 
είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώ-
σεων τους, ως προς την αποτελεσματι-
κότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Μάλιστα έχουν ήδη δηλώσει συμμετο-
χή, για να το παρακολουθήσουν περισ-
σότερα από 700 μέλη του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών.

Η κήρυξη της έναρξης των μαθημά-
των έγινε από τον Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών καθηγητή Μελέτιο – Αθανάσιο δη-
μόπουλο. Χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ 
Γιώργος Πατούλης , Πρόεδρος του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών, Νικόλαος Ηρειώ-
της καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ και δη-
μήτριος Βασιλείου, καθηγητής, Διευθυ-
ντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομι-
κών Μονάδων».

Ο κ. Αθανάσιος δημόπουλος Πρύτα-
νης ΕΚΠΑ, τόνισε τα εξής:

«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, με χαρά υποδέχεται τον Πρόεδρο, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών και τους συναδέλφους ιατρούς 
της Αθήνας στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών για 
την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος "Pre-Medical Management Programme" 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών "Διοίκηση Οικονομικών Μο-
νάδων". Θεωρούμε ότι αυτό το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα 
μέλη του ΙΣΑ, δεδομένου ότι θα μπορέσουν 
να αποκτήσουν δομημένες γνώσεις σχετικά 
με τη διαχείριση των ασθενών, την οργάνω-
ση του Ιατρείου και την αξιοποίηση του αυ-
ξανόμενου όγκου πληροφοριών που διακι-
νούνται μέσα από το διαδίκτυο. Η εμπειρία 
των Καθηγητών του ΕΚΠΑ που θα διδάξουν 
στο πρόγραμμα αυτό είναι εγγύηση για την 
αξιοπιστία του».

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πα-
τούλης, μίλησε για τη δέσμευση του ΙΣΑ, 
να μάχεται για την ευημερία του ιατρι-
κού κλάδου και την προσπάθεια που κά-
νει για την αναστροφή του ρεύματος του 
ιατρικού κόσμου προς το εξωτερικό και 
την επιστροφή του ανθρώπινου κεφαλαί-
ου στην πατρίδα μας.

«Θα παλέψουμε να κρατήσουμε στη χώ-
ρα μας τους Έλληνες γιατρούς και να στα-
ματήσουμε τη μετανάστευση των καλύτε-

ρων μυαλών της χώρα μας στο εξωτερικό. 
Οι επιστήμονές μας διακρίνονται για το υψη-
λό επιστημονικό τους επίπεδο και την άρτια 
εξειδίκευσή τους και γι αυτό γίνονται ανάρ-
παστοι από τα υγειονομικά συστήματα των 
άλλων χωρών Εντούτοις στη χώρα τους ,αντι-
μετωπίζονται από την πολιτεία με επιθετικό-
τητα και αλαζονεία. Ο ΙΣΑ τα τελευταία χρό-
νια , βρίσκεται στις επάλξεις και δίνει μάχη 
για την επαγγελματική αξιοπρέπεια και την οι-
κονομική επιβίωση του γιατρού της Αθήνας. 
Μέσα σε μια λαίλαπα καταστροφικών και άδι-
κων πολιτικών, αντιστάθηκε σθεναρά, με όλα 
τα μέσα που διαθέτει. Είμαστε σε αγωνιστική 
ετοιμότητα ,αποφασισμένοι να παλέψουμε για 
τα δίκαια αιτήματα, του ιατρικού κλάδου, για 
τον ασθενή και τη δημόσια υγεία. Δεν θα επι-
τρέψουμε να υποθηκεύσουν το μέλλον μας 
και να μας οδηγήσουν στην επαγγελματική 
και οικονομική εξαθλίωση και στη ξενιτειά».

Ακολούθησε η παρουσίαση του προ-
γράμματος από τον καθηγητή Ιωάννη 
Υφαντόπουλο, o οποίος αναφέρθηκε, 
στη συνεργασία του Πανεπιστημίου, με 
άλλα πανεπιστήμια της Δυτικής και Νοτιο-
Ανατολικής Ευρώπης, για τον στρατηγικό 
σχεδιασμό μεταπτυχιακών και διδακτορι-
κών σπουδών, στη διοίκηση υπηρεσιών 
υγείας και οικονομικών υγείας.

«Η συνεργασία έγινε μέσα στα πλαίσια 
των Erasmus + KA2 και Erasmus Mundus 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
στόχο την διαμόρφωση εναρμονισμένων 
εκπαιδευτικών Curriculum για την προαγω-
γή της Ευρωπαϊκής έρευνας, εκπαίδευσης 
και γνώσης στα θέματα υγείας. Για την περί-
πτωση της χώρας μας ,τα προγράμματα αυ-
τά θα συμβάλλουν στην αναχαίτηση της μα-
ζικής διαρροής εγκεφάλων και ιατρών προς 
το εξωτερικό που τα τελευταία χρόνια ανέρ-
χεται σε 18.000 ιατρούς.. Με τον τρόπο αυ-
τό το brain drain θα γίνει brain gain.», τόνι-
σε ο κ. Υφαντόπουλος .

Στη συνέχεια το λόγο πήρε, ο κ. Θεόδω-
ρος Τρύφων, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ELPEN 
A.E και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Φαρμακοβιομηχανίας, ο οποίος τό-
νισε τα εξής:

«Συνεργαστήκαμε με τον ΙΣΑ και το τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, προωθώ-
ντας έμπρακτα την έννοια των συνεργειών, 



επικαιρότητα

32   

επικαιρότητα

αξίας αναγκαίας για την έξοδο της Ελλάδας 
από το καθεστώς των μεγάλων ελλειμμάτων 
και της αποεπένδυσης. Εκπροσωπώντας στη 
σημερινή εκδήλωση τον χώρο του επιχειρείν 
και των ελληνικών παραγωγικών μονάδων, 
εκφράζω την ελπίδα, πως μετά από εμάς θα 

πάρουν στο μέλλον τη σκυτάλη κι άλλες εται-
ρείες, στηρίζοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
της επιστημονικής κοινότητας, θέτοντας τις 
βάσεις για την επόμενη μέρα στη χώρα μας».

Όπως επεσήμαναν οι ομιλητές, οι για-
τροί και τα στελέχη Μονάδων Υγείας επι-

τελούν το λειτούργημά τους, σε ένα πε-
ρίπλοκο και απαιτητικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Τα ιατρεία και οι Μονάδες 
Υγείας διοικούνται, αποτελεσματικότε-
ρα, από άτομα που συνδυάζουν υψη-
λού επιπέδου γνώσεις που αφορούν τόσο 
στην Ιατρική, όσο και τη διοίκηση επιχει-
ρήσεων. Το Pre-Medical Management 
Programme φιλοδοξεί να καλύψει αυτή 
την ανάγκη εκπαιδεύοντας σε εισαγωγι-
κό επίπεδο γιατρούς και στελέχη υγείας, 
με σκοπό να αποκτήσουν τις πιο σημα-
ντικές σύγχρονες γνώσεις διοίκησης που 
προσφέρονται σε ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα, αυξάνοντας την αποτελεσματι-
κότητά τους, ενισχύοντας τα κίνητρα πα-
ραμονής τους στη χώρα, με αποτέλεσμα 
τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών 
της Ελλάδας.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων, παρέ-
στησαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ κ.κ. Στά-
θης Τσούκαλος, Φώτης Πατσουράκος, 
Αλέξης Βασιλείου και Γιώργος Μαρίνος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, 
πραγματοποιούνται οι επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει 

ο ΙΣΑ, online, δωρεάν για τα μέλη του, στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας

2/7/2018

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιούνται οι 

επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει online ,δωρεάν 
για τα μέλη του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας.

Ομιλητές είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες που έχουν διακρι-
θεί για το επιστημονικό τους έργο, οι οποίοι παρουσιάζουν τα 
νεότερα δεδομένα στον τομέα τους καθώς και την εμπειρία τους 
από τη διαχείριση δύσκολων περιστατικών, στις κλινικές τους.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία τέσσερις κύκλοι, οι οποί-
οι κάλυψαν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματολογία. (Θωρα-
κοκαρδιοχειρουργική, Μαιευτική-Γυναικολογία, Ορθοπεδική , 
Επεμβατική Καρδιολογία).

Ειδικότερα δεκάδες γιατροί έλαβαν μέρος στην τελευταία εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2018, με θέ-
μα « UPDATE IN -Επεμβατική Καρδιολογία », στο πλαίσιο της 
οποίας υψηλού επιπέδου εισηγητές παρουσίασαν τα νεότερα 
δεδομένα για το θέμα, στους εξειδικευμένους επιστήμονες που 

παρακολούθησαν την εκδήλωση on line ενώ ακολούθησε συ-
ζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Χαιρετισμό έκανε μέσω skype, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πα-
τούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στο υψηλό επιστημονικό επίπε-
δο των ελλήνων γιατρών και στη προσπάθεια του ΙΣΑ να συμ-
βάλλει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.

«Ο Έλληνας γιατρός παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει 
και τον αγώνα που δίνει για την επαγγελματική και οικονομική του 
επιβίωση διακρίνεται για την υψηλή εξειδίκευση και την επιστημονι-
κή του κατάρτιση. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι έχει γίνει ανάρ-
παστος από τα συστήματα υγείας των άλλων χωρών, στα οποία οι 
έλληνες γιατροί διαπρέπουν. Δυστυχώς η οικονομική κρίση, σε συν-
δυασμό με τις αποτυχημένες πολιτικές των τελευταίων ετών έχουν 
οδηγήσει το υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώ-
ρας στη μετανάστευση .Ο ΙΣΑ θα δώσει μάχη για να αποτρέψει απο-
τυχημένες πολιτικές που είναι εις βάρος της Δημόσιας υγείας καθώς 
και για να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την επαγ-
γελματική και οικονομική επιβίωση του ιατρικού κόσμου »

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.
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Ο ΙΣΑ καταγγέλλει την κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Δυναμική παρέμβαση του ΙΣΑ, για να σταματήσει η καθυστέρηση 
στην καταβολή των αμοιβών των ιατρών, από τους ιδιωτικούς φορείς 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης

12/9/2018

    Οι ασθενείς έχουν μείνει χωρίς 
πρόσβαση στους γιατρούς που έχουν 

ανάγκη

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφρά-
ζει την έντονη δυσαρέσκειά του, για την 
κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας και την πρωτοφανή κατάστα-
ση που βιώνουν οι ασθενείς, μετά την 
κατάργηση των συμβάσεων των ελευ-
θεροεπαγγελματιών Παθολόγων, Γενικών 
Γιατρών και Παιδιάτρων, την 1η Αυγού-
στου 2018, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η 
κάλυψη του πληθυσμού από οικογενεια-
κούς γιατρούς.

Το Υπουργείο Υγείας έχει αφήσει χιλιά-
δες ασθενείς χωρίς πρόσβαση στους για-
τρούς που έχουν ανάγκη. Ενώ δεν έχει 
καταφέρει να στελεχώσει το νέο σύστη-

μα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ,με 
επαρκή αριθμό οικογενειακών γιατρών, 
καταργεί τις συμβάσεις ,με τους συμβε-
βλημένους γιατρούς ,οδηγώντας σε αδι-
έξοδο τους ασθενείς που δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν 
από την τσέπη τους, την επίσκεψη στον 
γιατρό που χρειάζονται.

Ο ΙΣΑ καλεί το Υπουργείο Υγείας, να 
αναστείλει την απόλυση των Παθολό-
γων, Γενικών Γιατρών και Παιδιάτρων, 
για να μη μείνουν στον αέρα οι ασθενείς.

Επίσης να σταματήσει να απαξιώνει 
τον ιατρικό κόσμο και να δημιουργήσει 
τις επαγγελματικές και οικονομικές προ-
ϋποθέσεις, προκειμένου να συνεργα-
στούν οι γιατροί και να στελεχώσουν το 
νέο σύστημα.

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τονίζει τα εξής:

«Το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας προβλέπει φθηνές και υποβαθμισμένες 
υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς. Ο ιατρι-
κός κόσμος γύρισε την πλάτη στις απαξιωτικές 
αμοιβές και συνθήκες εργασίας που καταδει-
κνύουν την έλλειψη σεβασμού τόσο απέναντι 
στον επιστήμονα όσο και απέναντι στον πολί-
τη. Ο έλληνας ασθενής δεν είναι πολίτης δεύ-
τερης κατηγορίας. Ο ΙΣΑ θα εξαντλήσει όλα 
τα μέσα για να προασπίσει το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών στην 
ελεύθερη επιλογή γιατρού και την πρόσβα-
ση όλων των πολιτών στο υψηλά εξειδικευ-
μένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου

18/3/2018

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει κάνει σειρά σημαντικών 
παρεμβάσεων, με στόχο την επίλυση ενός κρίσιμου ζητήματος 
που αφορά την καθυστέρηση στην καταβολή των αμοιβών των 
ιατρών, για πράξεις ή χειρουργικές επεμβάσεις που πραγμα-
τοποίησαν σε ιδιωτικούς φορείς δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Ειδικότερα ο  ΙΣΑ, με επιστολή  του, στις  15-1-2018, προς 
τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες επισημαίνει ότι:

«Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με εκπρο-
σώπους του κλάδου σας την 8.10.2015, με θέμα τις καθυστερήσεις 
καταβολής ιατρικών αμοιβών, επανερχόμεθα γιατί ιδίως το τελευταίο 
διάστημα πληθαίνουν οι αναφορές ιατρών μελών μας ό,τι η κατα-
βολή των αμοιβών τους για πράξεις ή και χειρουργικές επεμβάσεις 
που πραγματοποίησαν σε ιδιωτικούς φορείς δευτεροβάθμιας περί-
θαλψης καθυστερεί τουλάχιστον για έξι μήνες, διάστημα που μπο-
ρεί να φθάσει το ένα έτος ή και να το υπερβεί».

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρι-
ών, σε απάντησή της, επισημαίνει μεταξύ άλλων  ότι «δεν φαί-
νεται να υφίστανται προβλήματα στις εξοφλήσεις των ασφαλι-
στικών εταιριών  προς τις κλινικές». Ωστόσο διευκρινίζει ότι σε 
«ό,τι αφορά τους χρόνους εξόφλησης των εξόδων νοσηλείας 
όταν πρόκειται για συνεργασίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρι-
ών και κλινικών αμιγώς, αυτό συνιστά θέμα των ειδικών συμ-
φωνιών μεταξύ των μερών».

Στη συνέχεια ο ΙΣΑ, στις 26-2-2018, απέστειλε επιστολή προς 
τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Ιδιωτικών Κλινικών, στην 
οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «από πολλούς γιατρούς μέλη 
μας έχει καταγγελθεί ότι ενόψει των συμβάσεών σας, με τις ασφαλι-
στικές εταιρίες, με βάση τις οποίες τους καταβάλλεται η ιατρική αμοι-
βή για ιατρικές επεμβατικές χειρουργικές ή άλλες πράξεις που διενερ-
γούν στις κλινική σας, υφίσταται μια μεγάλη χρονική  καθυστέρηση 
απόδοσης της που κάποιες φορές φτάνει τα δύο έτη». Ο ΙΣΑ  κατα-
λήγει ζητώντας να ενημερωθεί  για το χρόνο καταβολής της ια-
τρικής αμοιβής και του μεριδολογίου στους ιατρούς μέλη του.

Το θέμα αυτό, συζητήθηκε διεξοδικά στο πλαίσιο της τελευ-
ταίας συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΣΑ. Κοινή θέση όλων των με-
λών του ΔΣ είναι ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα, από 
το οποίο εξαρτάται  η επαγγελματική και οικονομική επιβίω-
ση των γιατρών μελών του.

Ο  ΙΣΑ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και θα εξαντλήσει 
όλα τα μέσα, για να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των μελών 
του , να σταματήσει η  αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κα-
ταβολή των αμοιβών τους από τους  ιδιωτικούς φορείς δευτε-
ροβάθμιας περίθαλψης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου
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Τις προϋποθέσεις για να παίξει η χώρα μας σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 
αγορά του τουρισμού υγείας αποκάλυψαν κορυφαίοι ομιλητές που 

συμμετείχαν στο διεθνές συνέδριο για τον τουρισμό υγείας IMTJ Medical 
Travel Summit που διοργανώνεται υπό την αιγίδα τ

Ο ΙΣΑ δεν θα επιτρέψει να κινδυνέψει η υγεία των ασθενών. 
Οι ιατροί είναι οι μόνοι ειδικοί για τον εμβολιασμό τους

23/5/2018

Τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
προκειμένου να παίξει η χώρα μας 

σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 
αγορά του τουρισμού υγείας 

επεσήμαναν κορυφαίοι ομιλητές και 
εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν 

στο διεθνές συνέδριο για τον τουρισμό 
υγείας IMTJ Medical Travel Summit που 

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του 
ΙΣΑ και της ΚΕδΕ στην Αθήνα (21 -24 
Μαΐου 2018, ξενοδοχείο Wyndham 

Grand Athens).

Το IMTJ Medical Travel Summit 2018, 
το οποίο διοργανώνεται από το Συμβού-
λιο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛΙ-
ΤΟΥΡ και το International Medical Travel 
Journal αποτελεί υψηλού επιπέδου διορ-
γάνωση, με διεθνές κύρος που πραγμα-
τοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα 
μας με συνέδρους από όλο τον κόσμο.

Οι ομιλητές επεσήμαναν την ανάγκη 
διασφάλισης της επιστημονικής αξιοπι-
στίας των χωρών που προσφέρουν υπη-
ρεσίες υγείας στους τουρίστες- ασθενείς 
ενώ τόνισαν ότι η Ελλάδα ως ανερχόμε-
νος προορισμός μπορεί να πρωταγωνι-
στήσει σε αυτή τη δυναμική και πολλά 
υποσχόμενη αγορά παρά τη μακροχρό-
νια οικονομική κρίση και τα κενά στο θε-
σμικό πλαίσιο που αφήνουν θολά τοπία.

Ο Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΙΣΑ,ΚΕΔΕ 

και ΕΛΙΤΟΥΡ, στο πλαίσιο της ομιλίας του 
τόνισε τα ισχυρά πλεονεκτήματα της χώ-
ρας μας που μπορούν να την καταστή-
σουν σημαντικό παίχτη στην παγκόσμια 
αυτή αγορά.

«Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να πρω-
ταγωνιστήσει στον παγκόσμιο χάρτη του Του-
ρισμού Υγείας και Ευεξίας και είμαστε αποφα-
σισμένοι να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες 
συνθήκες για να κερδίσει μια σημαντική θέ-
ση και να τη διατηρήσει τα χρόνια που έρχο-
νται. Η χώρα μας θα επενδύσει στην ασφάλεια 
και στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ενώ στις προτεραιότητες μας εί-
ναι να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋπο-
θέσεις και η υποδομή που θα επιτρέπουν την 
παρακολούθηση των ασθενών όταν επιστρέ-
φουν στις χώρες τους, προκειμένου να δια-
σφαλίσουμε την επιτυχία της θεραπείας τους».

Το φόρουμ του IMTJ Medical Travel 
Summit που επιτηρεί τις χώρες που εντάσ-
σονται στον παγκόσμιο χάρτη του τουρι-
σμού υγείας ανέφερε ενδιαφέροντα πα-
ραδείγματα κρατών που κατέστρεψαν 
τις προοπτικές τους να σταθούν στη δι-
εθνή αγορά.

Ο πρόεδρος του IMTJ SUMMIT Keith 
Pollard, ανέφερε ως χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα την Κορέα η οποία ξεκίνησε 
προσελκύοντας θεαματικό αριθμό τα-
ξιδιωτών υγείας και δημιουργώντας με-
γάλες προσδοκίες στη διεθνή κοινότητα. 
Παρόλα αυτά η καμπύλη ανάπτυξης του 
τουρισμού υγείας της Κορέας έπεσε κα-
τακόρυφα γρήγορα καθώς σημειώθηκε 
μεγάλος αριθμός θανάτων ασθενών, για 
τους οποίους μάλιστα κανείς δεν λογοδό-
τησε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται 
και η διεθνής κινητικότητα για τον επανα-
προσδιορισμό και τα ζητούμενα της ια-
τρικής ασφάλεια των τουριστών υγείας.

Σε αντιδιαστολή το Ντουμπάι αποτε-
λεί περίπτωση χώρας που έκανε αργά 
και σταθερά βήματα επιλέγοντας πρώτα 
να θεσμοθετήσει και μετά να μπει στην 
αγορά του τουρισμού υγείας.

Η Ελλάδα, τόνισαν οι ξένοι εμπειρο-
γνώμονες ,συνεχίζει να διατηρεί την ευ-
νοϊκή εικόνα της ωστόσο θα πρέπει να 
αποφύγει να προσφέρει φθηνό και ανα-
ξιόπιστο προϊόν.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

20/8/2018

Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Γραμματέα Δημόσι-
ας Υγείας, η οποία εστάλη στους Διοικητές όλων των Υγειονο-
μικών Περιφερειών & Υπευθύνους έργου ανά ΥΠΕ και αφορά 
τη λειτουργία των ΤΟΜΥ επανήλθε σε ισχύ από το Υπουργείο 
Υγείας το αναχρονιστικό Προεδρικό Διάταγμα 351/1989 -ΦΕΚ 
159/Α/14-6-1989, σύμφωνα με το οποίο οι εμβολιασμοί θα 
εκτελούνται από τους επισκέπτες υγείας με δική τους ευθύνη 

εκτέλεσης, χωρίς την παρουσία ιατρού.
Σε μια εποχή που πλέον οι συμβάσεις των Παθολόγων, Γενι-

κών Γιατρών και Παιδιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ έχουν λήξει, ενώ 
είναι ελάχιστοι οι οικογενειακοί ιατροί, το Υπουργείο προσπα-
θεί να καλύψει το κενό αυτό μετακυλίοντας το κόστος στους 
ασθενείς, και ταυτόχρονα μέσω άσκησης της ιατρικής από μη 
ιατρούς να κλείσει τα ιατρεία της γειτονιάς.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι ειδικά σε ότι αφορά στην υγεία των παι-
διών το Υπουργείο Υγείας πρέπει να είναι ιδιαιτέρως ευαι-
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Ο τουρισμός υγείας της Ελλάδας και οι ευοίωνες προοπτικές του 
είναι το θέμα ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, 

υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ

σθητοποιημένο, καθότι ο εμβολιασμός σε καμία περίπτω-
ση δεν αποτελεί μεμονωμένη ιατρική πράξη, αλλά μέρος 
μιας συνολικότερης παρακολούθησης της υγείας των παι-
διών. Ο εμβολιασμός δεν είναι απλά μια ένεση, αλλά ένα με-
γάλο κεφάλαιο στην ιατρική ύλη και απασχολεί όλα τα μεγά-
λά ιατρικά συνέδρια.

ΠΟΤΕ δεν πρέπει να διενεργείται εμβολιασμός αν προηγου-
μένως δεν έχει ληφθεί ένα καλό ιατρικό ιστορικό και κλινική 
εξέταση του εμβολιαζόμενου. Ο ιατρός πριν τον εμβολιασμό 
θα εξασφαλίσει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια εξετάζοντας 
λεπτομερώς τον ασθενή . 

Αν ο εμβολιασμός αποτελέσει μεμονωμένη ιατρική πρά-
ξη χωρίς να έχει προηγηθεί κλινική εξέταση και λήψη ιστορι-
κού μπορεί:
1.  Να υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις μετά τον εμβολια-

σμό, που θα βάλουν σε κίνδυνο την ζωή του εμβολιαζό-
μενου, αν αυτός πάσχει από κάποιο νόσημα που ο εμβο-
λιασμός αντενδείκνυται.

2. Να χαθεί η ευκαιρία της προληπτικής εξέτασης και πα-
ρακολούθησης της υγείας και ανάπτυξης των ασθενών.

3. Να χαθεί η ευκαιρία της τυχαίας ανακάλυψης σοβαρών 
προβλημάτων στην υγεία του εμβολιαζόμενου που δεν 
ήταν γνωστά μέχρι την στιγμή εκείνη.

4. Να γίνει υποβάθμιση των προσφερόμενων ιατρικών υπη-
ρεσιών, πρόληψης, φροντίδας και παρακολούθησης των 
ασθενών.

Γιατί ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται ή να επιτηρείται από 
παιδίατρο (όσον αφορά τα παιδιά):

1. Ο παιδίατρος είναι ο ειδικός γιατρός που έχει σπουδάσει 
τέσσερα χρόνια και έχει εκπαιδευτεί για τα εμβόλια, τον 
τρόπο λειτουργίας τους, τον τρόπο και τα σχήματα χορή-
γησής τους, τις αντιδράσεις τους και τον τρόπο αντιμετώ-
πισης, τα συστατικά που περιέχουν, την επιδημιολογία και 
όλες τις ιδιαιτερότητες που τα αφορούν. 

2. Στην σπάνια αλλά υπαρκτή περίπτωση που θα προκύψει 
σοβαρή αντίδραση με τον εμβολιασμό (πχ αναφυλακτι-
κό σοκ) είναι ο μόνος που έχει την γνώση και την εκπαί-
δευση, ώστε να μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοή-
θεια στο παιδί.

3. Όπως οι έρευνες έδειξαν, ο παιδίατρος είναι το μόνο πρό-
σωπο που οι γονείς εμπιστεύονται περισσότερο από κάθε 
άλλο, ώστε να τους πείσει για την χρησιμότητα των εμβολί-
ων. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει μεγάλος φόβος να ενι-
σχυθούν οι αντιεμβολιαστικές τάσεις και οι αντιεμβολιαστές.

4. Τα εμβόλια σήμερα αποτελούν ένα δυναμικό κεφάλαιο 
επιστημονικής γνώσης, ανακάλυψης νέων εμβολίων, αλ-
λαγών και αναθεωρήσεων που ο παιδίατρος συνεχώς εκ-
παιδεύεται και μαθαίνει.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατούλης δήλωσε: «Ο ΙΣΑ 
δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών και 
θα ασκήσει κάθε δυνατή νομική παρέμβαση ως θεματοφύλα-
κας της δημόσιας υγείας.»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Αλεξ. Βασιλείου

10/6/2018

 Ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια 
δολάρια ο τζίρος της παγκόσμιας 

αγοράς του τουρισμού υγείας-ευεξίας
 35 εκατομμύρια διασυνοριακοί 

χρήστες των υπηρεσιών υγείας

Με τη συμμετοχή κορυφαίων παραγό-
ντων από το χώρο της υγείας ,του τουρι-
σμού και του επιχειρείν της Ελλάδας και 
της Αμερικής, πραγματοποιήθηκε, ημε-
ρίδα για τον τουρισμό υγείας της χώρα 
μας ,στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, στις 9 
Ιουνίου 2018 .

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Διε-
θνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και το Πα-
γκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών, υπό 
την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδος, στο Huffington Center, στο Λός 

Άντζελες των ΗΠΑ.
Πρόκειται για τον έκτο σταθμό, μετά 

τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο των ΗΠΑ ,το 
Μόντρεαλ του Καναδά τη Μελβούρνη και 
το Σίδνεϊ της Αυστραλίας όπου πραγμα-
τοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία ανάλο-
γες εκδηλώσεις πριν από μερικούς μήνες.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθη-
καν στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
της Ελλάδας, η οποία μπορεί να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο 
χάρτη του τουρισμού υγείας. Σύμφω-
να με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
η χώρα μας έχει 60%-90% χαμηλότερη 
δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης και μι-
κρότερες λίστες αναμονής σε σύγκριση 
με άλλες χώρες .

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε 
o Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολι-
τικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας 
ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Πρό-



επικαιρότητα

38   

επικαιρότητα

ξενος της Ελλάδας κ. Γρηγόρης Καραχά-
λιος. Σύμφωνα με τον κ. Τζιάλλα για τη 
φετινή χρονιά αναμένεται ρεκόρ αφίξε-
ων –περισσότεροι από 32 εκατομμύρια 
τουρίστες -πολλοί από τους οποίους κα-
τευθύνονται σε ανερχόμενους τουριστι-
κούς προορισμούς όπως είναι για παρά-
δειγμα η Πελοπόννησος.

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον του-
ρισμό υγείας και ευεξίας και στην αξιο-
ποίηση των ιαματικών πηγών της χώρας 
μας .Μάλιστα έχουν δεσμευθεί 25 εκα-
τομμύρια ευρώ τα οποία καλούνται να 
αξιοποιήσουν οι Δήμοι που έχουν πιστο-
ποιημένες ιαματικές πηγές για να κάνουν 
έργα υποδομής.

Από την πλευρά του ο κ. Γ. Πατούλης 
πρόεδρος ΙΣΑ , ΚΕΔΕ ,ΕΛΙΤΟΥΡ Διεθνούς 
Κέντρου Τουρισμού Υγείας ,Παγκόσμιου 
Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών, τόνισε με-
ταξύ άλλων τα εξής:

«Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Ελλάδας 
σε κορυφαίο προορισμό, στον παγκόσμιο 
χάρτη του τουρισμού υγείας. Η χώρα μας 
διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως εί-
ναι το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών υγεί-
ας ,το καταξιωμένο επιστημονικό προσωπι-
κό και ο πλούτος των ιαματικών μας πηγών 
,σε συνδυασμό με τις άριστες ξενοδοχεια-
κές υποδομές. Ο τζίρος της παγκόσμιας αγο-
ράς του τουρισμού υγείας-ευεξίας εκτιμάται 
ότι ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια 
ενώ παρουσιάζει ρυθμό αύξησης 15%-25%, 
με περίπου 35 εκατομμύρια διασυνοριακούς 
χρήστες των υπηρεσιών υγείας να ξοδεύουν 
κατά μέσο όρο 3.800-6.000 δολάρια ανά ια-

τρική επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών που σχετίζονται με ιατρικές υπηρε-
σίες, διασυνοριακές και τοπικές μετακινήσεις, 
ενδονοσοκομειακή παραμονή και καταλύμα-
τα. Η δημιουργία ισχυρού brand και φήμης 
της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού ια-
τρικού τουρισμού είναι κρίσιμη για την επι-
τυχία της εθνικής στρατηγικής. Προς αυτή 
την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά 
τόσο με παρεμβάσεις μας στην κεντρική δι-
οίκηση στο εσωτερικό όσο και με παρουσι-
άσεις των δυνατοτήτων της χώρας μας στο 
εξωτερικό. Θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις 
να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας να θε-
μελιώσουμε συνεργασίες για να πετύχουμε 
το στόχο μας».

Στη συνέχεια επιφανή μέλη της επιστη-
μονικής κοινότητας έκαναν τοποθετήσεις 
σχετικά με το υψηλό επίπεδο των παρε-
χόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελλά-
δα και τις δυνατότητες που μπορούν να 
αξιοποιήσουν οι πολίτες των άλλων χω-
ρών. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η πα-
ρέμβαση ζευγαριών που επισκέφθηκαν 
τη χώρα μας για υποβοηθούμενη ανα-
παραγωγή και εξέφρασαν την ευγνωμο-
σύνης τους στους Έλληνες επιστήμονες .

Ειδικότερα πραγματοποίησαν ομιλί-
ες οι κάτωθι:

Γιώργος Σώρας International Network 
Manager Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΙ-
ΤΟΥΡ: «Βρίσκεστε ένα εισιτήριο μακριά 
από την καλύτερη παροχή Υγείας» (Εκ-
προσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβου-
λο του Ομίλου Υγεία Ανδρέα Καρταπάνη)

Κωνσταντίνος Πάντος, Αντιπρόεδρος 

Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας: «IVF: 
Ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής στην αγο-
ρά ιατρικού τουρισμού»

Μιχάλης Μακριδάκης, Διευθυντής 
Πωλήσεων OUT OF THE BLUE, CAPSIS 
HOTELS :"Πολυτελή ξενοδοχεία: το δρό-
μο προς την ευημερία"

Ιωάννης δατσέρης, MD, PhD, FEBO,Χει-
ρουργός Οφθαλμίατρος : «Ελλάδα: Η αιχ-
μή του δόρατος της Διεθνούς Οφθαλμο-
λογίας σήμερα"

Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμμα-
τέας ELITOUR : «Ο κόμβος Τουρισμού 
Υγείας www.vitabooking.com»

Αλέξανδρος Πρίνος, Πρόεδρος & Δι-
ευθύνων Σύμβουλος Medi Πρίνου

Αλεξάνδρα Μαστρογιαννάκη – Μα-
ρίνη, Μικροβιολόγος – βιοπαθολόγος: 
«Ιατρικός Τουρισμός και Τριφυλία Μεσ-
σηνίας» .

Ελένη Χόβρη, Καθηγήτρια Κοινωνιολο-
γίας Πρόεδρος Med-Professional Medical 
Communication Group

Γιώργος Ταγαράς, Ιδρυτής Tagaras 
Hellenic Gastronomia: “Ελληνική Γαστρο-
νομία & Ευζωία”

Alan Mehrez, Πρόεδρος / Ιδρυτής 
Crossflix.com

Ο επόμενος σταθμός είναι το νησί του 
Ιπποκράτη η Κώς όπου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί διεθνές συνέδριο για 
τον τουρισμό υγείας της Ελλάδας στις 
23-24 Ιουνίου 2018.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΑ

20/9/2018

«Η Ελλάδα είναι ο τόπος που πρέπει να παράγει Υγεία, αντί για 
την καταμέτρηση των απωλειών και των προβλημάτων του Υγειονο-
μικού συστήματος, που σήμερα αποτελεί το μοναδικό διάλογο για 
την Υγεία. Οφείλουμε στην χώρα έναν Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό 
που θα οδηγήσει την Υγεία της Ελλάδος στην Ανάπτυξη αντί για την 
απόπτωσή της», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και της Κ.Ε.δ.Ε, Γιώργος Πατούλης στο Συνέδριο «Η 
επόμενη ημέρα στο επιχειρείν της Υγείας» που διοργανώθηκε 
από την εφημερίδα Ναυτεμπορική.

Στην ειδική στρογγυλή Τράπεζα «Η ιδιωτική Υγεία υπό το πρί-
σμα της συγκέντρωσης στον κλάδο» στην οποία συμμετείχε ο κ. 
Πατούλης με εκπροσώπους ιδιωτικών και δημοσίων νοσηλευτη-
ρίων και του Ε.Ο.Π.Π.Υ, εξετάσθηκαν οι παθογένειες και τα αντι-
κρουόμενα ζητήματα μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα 
της Υγείας στην Ελλάδα καθώς και οι προτάσεις για το μέλλον 
της επιχειρηματικότητας του Ιατρικού τομέα στη χώρα μας.

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α, Πρόεδρος της Κ.Ε.δ.Ε και ΕΛΙΤΟΥΡ, 
υπογράμμισε προς κάθε κατεύθυνση ότι η χώρα οφείλει να 
επενδύσει εθνικά στα ισχυρά πλεονεκτήματα που διαθέτει 
στην Ιατρική και την Υγεία, δηλαδή στο εξειδικευμένο ιατρι-

Στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων ιατρών 
που αποτελούν ισχυρό χαρτί για τη χώρα μας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος 

του ΙΣΑ Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της ομιλίας του στο συνέδριο που 
διοργανώθηκε από την εφημερίδα Ναυτεμπορική



επικαιρότητα

40   

επικαιρότητα

To σημαντικό ρόλο των Ελλήνων της διασποράς, στην προώθηση του 
Τουρισμού Υγείας της χώρας μας, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, 

στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ

κό της δυναμικό, στα άρτια εξοπλισμένα Νοσηλευτήρια, στο 
γεγονός ότι είμαστε η «γενέτειρα αλλά και η μήτρα της Υγεί-
ας» για την Ευρώπη και τον κόσμο.

O κ. Πατούλης δήλωσε: «Εξάγουμε τους καλύτερους γιατρούς 
τους οποίους, χαρακτηριστικά, απορροφά η Γερμανία, χώρα που πριν 
την έναρξη των μνημονίων στην Ελλάδα, παρουσίαζε έλλειψη για-
τρών. Όσοι μετανάστευσαν εκεί βρήκαν το οξυγόνο για να αποδώ-
σουν οι δυνατότητες και οι ικανότητες τους. Ευτυχώς ένα σημαντικό 
κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων συνεχίζει να στελεχώνει το σύστη-
μα, και μάλιστα, πολλοί είναι ακόμη οι κορυφαίοι γιατροί που προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα αλλά προσκαλούνται να 
διδάξουν σε φοιτητές όλου του κόσμου. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε 
το πεδίο και να οδηγήσουμε την Χώρα στην Ανάπτυξη επενδύοντας 
και στον εκπαιδευτικό τομέα της Ιατρικής».

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, της ΚΕδΕ, και της ΕΛΙΤΟΥΡ, ερωτή-
θηκε από τους συμμετέχοντες και για τις πρωτοβουλίες και τις 
νέες εξελίξεις στον Τουρισμό Υγείας της χώρας μας, που απο-
τελεί σημαντικό πυλώνα στο επιχειρείν της Υγείας της Ελλά-
δος για την επόμενη ημέρα. Ο κ. Πατούλης επεσήμανε ότι ο 
Ιατρικός Τουρισμός Υγείας μπορεί να πραγματικά να προω-
θήσει πλούτο και να φέρει θέσεις εργασίας στο παρόν και το 
μέλλον, αξιοποιώντας το υπάρχον δυναμικό σε επιστήμονες 
και υποδομές, σε συνδυασμό με την ευεξία που η χώρα μας 

προσφέρει, τον Ιπποκράτη, και το φυσικό ιαματικό της πλού-
το (ιαματικές πηγές).

 «Χώρα Υγείας σημαίνει Ελλάδα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ και τόνισε ότι από κοινού ο ιδιωτικός και δημόσιος το-
μέας θα πρέπει να εργασθούν για να καθιερωθεί ως σύνθη-
μα, μήνυμα και πραγματικότητα για τους ταξιδιώτες όλου του 
κόσμου, παράλληλα με την έγκαιρη προσέλκυση επενδύσεων, 
με αναπτυξιακή δυναμική. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

19/3/2018

To σημαντικό ρόλο των Ελλήνων 
της διασποράς, στην προώθηση του 

Τουρισμού Υγείας της χώρας μας, 
τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕδΕ 

Γ. Πατούλης στην ομιλία του, στο 3ο 
Forum Υγείας, που πραγματοποιήθηκε 

στις 17 και 18 Μαρτίου 2018, στο 
Ζάππειο Μέγαρο.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγ-
ματοποιήθηκε ημερίδα, για τον Τουρι-
σμό Υγείας ,με τη συμμετοχή σημαντι-
κών προσωπικοτήτων, από το χώρο της 
υγείας και του τουρισμού.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, έκα-
νε την ομιλία του, μέσω Skype καθώς πα-
ρευρίσκεται στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 
όπου συμμετέχει στο συλλαλητήριο, για 
τη Μακεδονία που διοργανώθηκε ,την 
Κυριακή 18 Μαρτίου, από οργανώσεις 
Ελλήνων ομογενών, μπροστά από την 

έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 

Αμερική, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, πρόκειται 
να έχει σημαντικές επαφές, με εκπροσώ-
πους από το χώρο του τουρισμού και της 
υγείας καθώς και με παράγοντες της ομο-
γένειας ,όπως ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας του Ελληνικού Σωματείου Μείζονος 
Ν. Υόρκης Π. Γαλάτουλας και ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων 
Σικάγου Κ. Χανιωτάκης, με τους οποί-
ους θα συζητήσει τις ιδιαιτερότητες της 
Αμερικανικής αγοράς και τις προοπτικές, 
για την προσέλκυση τουριστών ασθενών 
στη χώρα μας.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης, μεταξύ άλ-
λων τόνισε τα εξής:

«Η χώρα μας έχει ισχυρά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα που μπορούν να την κατα-
στήσουν έναν ισχυρό παίκτη στην παγκόσμια 
αγορά του τουρισμού υγείας. Μπορούμε να 
προσελκύσουμε ασθενείς υψηλού επιπέδου 
και να κρατήσουμε στην Ελλάδα, τα καλύτε-
ρα μυαλά της χώρας ,τους Έλληνες επιστή-
μονες .Η Ελληνική ομογένεια έχει συνδρά-
μει σημαντικά στην προσπάθειά μας, για την 
προώθηση του τουρισμού υγείας. Η απεριό-
ριστη αγάπη που τρέφουν για την Ελλάδα και 
το ισχυρό δέσιμό τους, με τις πατρογονικές 
ρίζες, αποτελούν τον ισχυρό μας σύμμαχο, 
στην εθνική προσπάθεια για να κερδίσουμε 
το στοίχημα της ανάπτυξης. Αποτελεί βαθιά 
μου πεποίθηση πως έχοντας τους Έλληνες 
ομογενείς συμμάχους, θα τα καταφέρουμε».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.
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Χορηγείται µε ιατρική συνταγή. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε συµβουλευθείτε 
την Περίληψη Χαρακτηριστικών 
Προϊόντος.

1.   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SIVAL-B®

2.   ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Κάθε 5 ml προϊόντος περιέχουν 7,5 mg Codeine phosphate και 
5,0 mg Ephedrine hydrochloride.
Έκδοχα µε γνωστές δράσεις: Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν 
περιέχει 6,8g σακχαρόζης και 205mg αιθανόλης ανά 10ml 
σιροπιού (2 κουταλάκια του γλυκού).

3.   ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
       Σιρόπι

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
Συµπτωµατική θεραπεία του βήχα κάθε αιτιολογίας: γρίπη, 
κρυολόγηµα, βρογχίτις, τραχειίτις, λαρυγγίτις, κοκκύτης.

4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης
Ενήλικες: 2 κουταλάκια του γλυκού 3-6 φορές την ηµέρα.
Παιδιά ηλικίας µικρότερα από 12 ετών: Το SIVAL-B® 
αντενδείκνυται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.
Παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 ετών: Το SIVAL-B® δεν 
συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας από 12 ετών µέχρι 18 
ετών µε µειωµένη αναπνευστική λειτουργία.

4.3 Αντενδείξεις
Το SIVAL-B®  αντενδείκνυται
• Σε άτοµα υπερευαίσθητα στα συστατικά του και κατά το  
 πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης.
• Σε περίπτωση αναπνευστικής ανεπάρκειας, λόγω της  
 κατασταλτικής δράσεως της κωδεΐνης στα αναπνευστικά  
 κέντρα.
• Κατά τη διάρκεια ασθµατικής κρίσεως.
• Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, λόγω αυξηµένου  
 κινδύνου εµφάνισης σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή  
 ανεπιθύµητων ενεργειών.
• Σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του θηλασµού.
• Σε ασθενείς για τους οποίους είναι γνωστό ότι έχουν υπερ- 

ταχεία µεταβολική ικανότητα του CYP2D6.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
Η λήψη οινοπνευµατωδών ποτών πρέπει να αποφεύγεται κατά 
την αγωγή µε σκευάσµατα που περιέχουν κωδεϊνη.

Μεταβολισµός του CYP2D6
Η κωδεΐνη µεταβολίζεται σε µορφίνη από το ένζυµο του 
ήπαρ CYP2D6,  τον ενεργό µεταβολίτη της. Εάν ο ασθενής 
έχει ανεπάρκεια ή πλήρη έλλειψη αυτού του ενζύµου δεν θα 
επιτευχθεί επαρκές  θεραπευτικό αποτέλεσµα. 
Ωστόσο, εάν ο ασθενής έχει εκτεταµένη ή υπερ-ταχεία 
µεταβολική ικανότητα υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης 
ανεπιθύµητων ενεργειών τοξικότητας από οπιοειδή ακόµη και 
σε συνήθεις συνταγογραφούµενες δόσεις. 
Οι ασθενείς αυτοί µετατρέπουν ταχέως την κωδεΐνη σε µορφίνη 
µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται στον ορό υψηλότερα επίπεδα 
µορφίνης από τα αναµενόµενα. 

Παιδιά µε µειωµένη αναπνευστική λειτουργία
Η κωδεΐνη δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά τα οποία 
µπορεί να έχουν µειωµένη αναπνευστική λειτουργία 
συµπεριλαµβανοµένων των νευροµυϊκών διαταραχών, 
σοβαρών καρδιακών ή αναπνευστικών παθήσεων, 
λοιµώξεων του ανώτερου αναπνευστικού ή των πνευµόνων, 
πολλαπλών τραυµάτων ή εκτεταµένων χειρουργικών 
επεµβάσεων. 
Αυτοί οι παράγοντες µπορεί να επιδεινώσουν τα συµπτώµατα 
της τοξικότητας της µορφίνης.

4.5  Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και 
άλλες µορφές αλληλεπίδρασης
Ενίσχυση δράσεως συγχρόνως χορηγούµενων κατασταλτικών 
του ΚΝΣ. 

4.6 Γονιµότητα, κύηση και Γαλουχία
Κύηση: Επειδή δεν υπάρχει εµπειρία ως προς την χρήση του 
SIVAL-B® κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, συνιστάται σαν 
µέτρο πρόνοιας, να µην χορηγείται κατά το πρώτο τρίµηνο της 
εγκυµοσύνης.

Θηλασµός: Το SIVAL-B® αντενδείκνυται  σε γυναίκες κατά τη 
διάρκεια του θηλασµού. Σε συνήθεις θεραπευτικές δόσεις, η 
κωδεΐνη και ο ενεργός µεταβολίτης της, µπορεί να εµφανιστούν 
σε χαµηλές δόσεις στο µητρικό γάλα και είναι απίθανο να 
επηρεάσουν δυσµενώς το θηλάζον νεογνό.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών
Όπως όλα τα κατασταλτικά του ΚΝΣ έτσι και η κωδεΐνη  µπορεί 
να προκαλέσει υπνηλία. 
Ασθενείς που παίρνουν σκευάσµατα µε κωδεϊνη, δεν πρέπει να 
οδηγούν ή να χειρίζονται
µηχανήµατα, εκτός εάν έχει αποδειχθεί ότι αυτή δεν επιδρά 
πάνω στις ικανότητές τους.

4.8  Ανεπιθύµητες ενέργειες 
Το SIVAL-B® είναι γενικά άριστα ανεκτό. Σε σπάνιες 
περιπτώσεις και κυρίως επί υπερβάσεως της δοσολογίας, είναι 
δυνατόν να παρατηρηθούν δυσκοιλιότητα, έµετοι, τρόµος ή 
ελαφρά  καταστολή του αναπνευστικού συστήµατος. Σε δόσεις 
πολύ υψηλότερες των θεραπευτικών και σε λήψη επί µακρόν, 
υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης καθώς και στερητικού συνδρόµου 
κατά την απότοµη διακοπή.

Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών µετά 
από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρµακευτικού 
προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. 
Ζητείται από τους επαγγελµατίες του τοµέα της υγειονοµικής 
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες 
ανεπιθύµητες ενέργειες µέσω του εθνικού συστήµατος 
αναφοράς: 
Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: 
http://www.eof.gr

4.9. Υπερδοσολογία 
Σε περίπτωση τυχαίας ή σκόπιµης λήψεως υπερβολικής 

ποσότητας, συνιστάται συµπτωµατική  αγωγή.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Κωδικός ΑΤC: R05DA20 
Η κωδεΐνη καταστέλλει τον βήχα µε την ειδική επίδραση που 
ασκεί στο κέντρο του βήχα. 
Η εφεδρίνη προκαλεί διαστολή των βρόγχων διευκολύνοντας 
έτσι την απόχρεµψη. 
Το SIVAL-B® περιέχει επί πλέον Citric acid, το οποίο 
ρευστοποιεί τις βρογχικές εκκρίσεις, καταπραΰνει τον ερεθισµό 
του βλεννογόνου και εξουδετερώνει την µετά επίµονο βήχα 
συνήθως παρατηρούµενη οξέωση. 

6.   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάλογος εκδόχων
Citric acid, Sodium citrate dihydrate, Benzoic acid, Ethanol 
96%, Sucrose, Essence Cherry, Essence Chewing gum, 
Essence Menthol, Purified water 

∆ιάρκεια ζωής
4 χρόνια

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Το προϊόν φυλάσσεται σε θερµοκρασία µικρότερη των 25οC και 
σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

Φύση και συστατικά του περιέκτη
Γυάλινο σκουρόχρωµο φιαλίδιο των 120ml µε βιδωτό πώµα 
ασφαλείας

7.   ΚΑΤΟΧΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ADELCO – ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε 
Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο – Αθήνα, 
ΤΗΛ. 2104819311-4, FAX: 2104816790

8.   ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 31144/21-05-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αντιβηχικό Σιρόπι
Για την θεραπεία του βήχα κάθε αιτιολογίας

Sival-b
Codeine Phosphate +
Ephedrine Hydrochloride
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Ομιλία του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη στο 
London School of Economics με θέμα τον Ιατρικό Τουρισμό 

ως πυλώνα ανάπτυξης της χώρας και ενδυνάμωσης 
των τοπικών οικονομιών

5/6/2018

Γ. Πατούλης: « Η Ελλάδα έχει τα 
πλεονεκτήματα και τη δυναμική να γίνει 

στρατηγικός παίκτης στον παγκόσμιο 
χάρτη του Τουρισμού Υγείας»

Ουσιαστικός ο ρόλος της 
Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια 

εκτόξευσης της χώρας μας στον τομέα 
του θεματικού τουρισμού

Προσκλητήριο για κοινό βηματισμό επι-
στημονικών, αυτοδιοικητικών και επιχει-
ρηματικών φορέων στην προσπάθεια για 
την οικονομική ανάταξη της χώρας μας 
με όχημα τον Τουρισμό Υγείας, απεύθυ-
νε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, του International 
Health Tourism Center και του Συμβου-
λίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛΙ-
ΤΟΥΡ, Γ. Πατούλης σε ομιλία του στο Πα-
νεπιστήμιο London School of Economics 
στο Λονδίνο, με τίτλο «A new era Hellenic 
export: Medical Tourism».

Η ομιλία του κ. Πατούλη πραγματοποι-
ήθηκε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που 
δέχθηκε από το Ethical Finance society.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό την 
αιγίδα του LSE Annual Fund στο πλαίσιο 
της φετινής σειράς εκδηλώσεων του LSE 
Ethical Finance Society για θέματα που 
απασχολούν την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο 
υποδιευθυντής του Department Health 
Policy Π. Καναβος. Τον κ. Πατούλη προ-
λόγισε ο Δημήτρης Μπατάκης, εκπρό-
σωπος του London School of Economics 
Ethical Finance Society.

Στην εκδήλωση απεύθυνε ομιλία και ο 
καθηγητής Γενετικής Ιατρικής και Αντιπρό-
εδρος του International Health Tourism 
Center Κ. Πάντος ο οποίος εστίασε στα 
επιτεύγματα της χώρας μας στον τομέα 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης με έμ-
φαση στο χαμηλό κόστος της συγκριτικά 
με χώρες όπως η Αμερική και ο Καναδάς.

«Κλειδί για την επέκταση της τουρι-
στικής περιόδου ο Τουρισμός Υγείας»

Υπογραμμίζοντας τη ραγδαία τουρι-

στική ανάπτυξη διεθνώς, ο κ. Πατούλης 
επικαλέστηκε τα στοιχεία του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Τουρισμού σύμφωνα με 
τα οποία ο τουρισμός στις ανερχόμενες 
οικονομίες θα φτάσει μέχρι το 2030 σε 
ποσοστό 57% της παγκόσμιας αγοράς, 
έναντι 47% το 2010. Εχθρός είναι η επο-
χικότητα, επισήμανε και πρόσθεσε πως 
η ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας μπο-
ρεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επέ-
κταση της τουριστικής περιόδου.

«Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο τουριστι-
κό προϊόν που προσφέρεται ως «πρώτη ύλη» 
για αξιοποίηση, ωστόσο μαστίζεται από έντο-
νη εποχικότητα» ανέφερε και τόνισε πως η λύ-
ση θα έρθει με «ενιαίο σχεδιασμό, ευελιξία 
και προγραμματισμό σε συλλογικό επίπεδο».

«Σε αυτά τα δεδομένα, ο Τουρισμός Υγείας 
λειτουργεί θετικά στην επέκταση της τουριστι-
κής περιόδου και συνεπώς, στην ομοιογενή, 
κατά το δυνατόν, κατανομή του τουριστικού 
πλήθους στο χώρο και στο χρόνο και απο-
τελεί μια εξαιρετικά κερδοφόρα βιομηχανία 
ετήσιου τζίρου άνω των 100 δισ. δολαρίων 
και 30 εκατ. χρηστών των υπηρεσιών υγείας. 
Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι μέχρι το 2020, 
το ποσοστό του ηλικιακού στρώματος 65+, 
θα ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσοστό του 
20% επί του συνόλου του πληθυσμού στην 
Ευρώπη, είναι σαφές ότι εξελίσσεται σε δυ-
ναμικό υποτομέα του Τουρισμού» σημείω-
σε ο κ. Πατούλης.

Ειδικότερα εστίασε στον ιαματικό του-
ρισμό και τη δυναμική που έχει η χώρα 
μας σε αυτόν τον τομέα λόγω των ιδιαίτε-
ρων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της, 
της πληθώρας των ιαματικών πηγών και 
του βιοκλίματος.

«Το 2025 ο ιαματικός τουρισμός θα εί-
ναι η 2η μεγαλύτερη βιομηχανία στον κό-
σμο μετά την ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη» σημείωσε.

«Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει έσο-
δα άνω των 400 εκατ. ευρώ ετησίως»

Η Ελλάδα σήμερα κατέχει μόλις το 3% 
του ιατρικού τουρισμού παγκοσμίως, όταν 
η Τουρκία, η Πολωνία και η Τσεχία κατέ-
χουν το 13% και το Βέλγιο το 8%.

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, ο τζί-

ρος της παγκόσμιας αγοράς μόνο του ια-
τρικού τουρισμού εκτιμάται άνω των 20 
δισ. δολαρίων, παρουσιάζοντας ρυθμό 
αύξησης 15%-25%, με περίπου 14 εκατ. 
διασυνοριακούς ασθενείς σε όλο τον κό-
σμο να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 3.800-
6.000 δολάρια ανά ιατρική επίσκεψη, συ-
μπεριλαμβανομένων των δαπανών που 
σχετίζονται με ιατρικές υπηρεσίες, διασυ-
νοριακές και τοπικές μετακινήσεις, ενδο-
νοσοκομειακή παραμονή και καταλύμα-
τα. Χώρες όπως η Ινδία, η Σιγκαπούρη, η 
Ταϊλάνδη, η Κόστα Ρίκα, το Ισραήλ και η 
Τουρκία έχουν ήδη διεκδικήσει ένα κομ-
μάτι από αυτή την προσοδοφόρο αγορά 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Με δεδομένη την οικονομική κρίση που 
βιώνει η χώρα μας, ο κ. Πατούλης τόνι-
σε πως «ανταγωνιστής των διεθνών αυ-
τών «παικτών» θα μπορούσε να είναι και 
η Ελλάδα» λόγω των συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων που διαθέτει όπως είναι το 
κλίμα, οι άρτιες υλικοτεχνικές υποδομές, 
το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό, το άριστο ξενοδοχειακό 
δυναμικό και οι ανταγωνιστικές τιμές στις 
ιατρικές πράξεις, ενώ εξακολουθεί να εί-
ναι μια χώρα ασφαλής.

«Εκτιμάται δε ότι θα μπορούσε να προσελ-
κύει κάθε χρόνο για την επόμενη πενταετία 
τουλάχιστον 100.000 «ασθενείς-ταξιδιώτες», 
επιτυγχάνοντας έσοδα άνω των 400 εκατ. 
ευρώ ετησίως. Τα νούμερα έχουν ενδι-
αφέρον, ειδικά για μια χώρα όπως η Ελ-
λάδα που προσβλέπει στον τουρισμό: η 
συμβολή του στο ΑΕΠ αναμένεται να ξε-
περάσει το 2021 τα 43 δισ. ευρώ» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

«Απαιτείται εθνική στρατηγική για την 
ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας»

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ση-
μείωσε πως ενώ τα θεμέλια για το θεσμι-
κό πλαίσιο έχουν τεθεί, εκκρεμεί η έκδοση 
των αναγκαίων εγκυκλίων για την εφαρ-
μογή της σχετικής ΚΥΑ, με αποτέλεσμα η 
Ελλάδα να μην μπορεί να διεκδικήσει το 
μερίδιό της στη ραγδαία αναπτυσσόμε-
νη αγορά του ιατρικού τουρισμού. «Απαι-
τείται η κατάρτιση ενός σχεδίου εθνικής 
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στρατηγικής για την ανάπτυξη του συ-
γκεκριμένου τομέα, κάτι στο οποίο εμείς 
ως Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ως επι-
στημονικοί φορείς προσπαθούμε να συμ-
βάλουμε και να επιβάλουμε» ανέφερε. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και 
η ΚΕΔΕ και δουλεύουμε προς αυτή την 
κατεύθυνση σημείωσε και πρόσθεσε: 
“Tο σχέδιο περιλαμβάνει διοργάνωση διη-
μερίδων και συνεδρίων σε μεγάλες πόλεις με 
παρουσία της Ομογένειας, που στόχο έχουν 
την ενημέρωση αναφορικά με τις προοπτι-
κές του τουρισμού υγείας και επαφές με ση-
μαντικούς παράγοντες του επιχειρηματικού 
και πολιτικού κόσμου με σκοπό την προσέλ-
κυση επενδυτών”.

«Ποιες είναι οι προτεραιότητες»
Συνοψίζοντας τις προτεραιότητες για 

την ενίσχυση του Τουρισμού Υγείας ανέ-
φερε ως πρώτη την ανταγωνιστική τοπο-
θέτηση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγο-
ρά ιατρικού τουρισμού, με συγκεκριμένη 
εστίαση σε προϊόντα και αγορές.

Η εθνική στρατηγική θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει την ανάγκη διεθνούς πι-
στοποίησης και συνεργασία με διεθνείς 
ιατρικούς οργανισμούς και κορυφαία ια-
τρικά ιδρύματα, με σκοπό την ουσιαστι-
κή βελτίωση του προφίλ των ελληνικών 
ιδρυμάτων στον εξωτερικό.

Άλλη προτεραιότητα, όπως επισήμα-
νε, είναι η καθιέρωση σύγχρονων πρα-
κτικών στη διασφάλιση ποιότητας, την 
αδειοδότηση, και το πλαίσιο ελέγχων, 
ιδίως στην εξωνοσοκομειακή περίθαλ-
ψη, που να περιλαμβάνει μητρώο ασθε-
νών και διαδικασιών.

Τρίτη προτεραιότητα πρέπει να απο-
τελεί η εξειδίκευση του προσφερόμενου 
προϊόντος και η μείωση του κόστους μέ-
σω οικονομιών κλίμακας στις κύριες θε-
ραπείες και επεμβάσεις.

Τέταρτη προτεραιότητα είναι αξιοποί-
ηση διεθνών δικτύων για την προσέλκυ-
ση ασθενών.

Εστιάζοντας στα οικονομικά οφέλη που 
μπορεί να έχει η χώρας μας, ο κ. Πατού-
λης τόνισε χαρακτηριστικά: «Αρκεί να 
αναφέρω ότι κατά μέσο όρο ένας ιατρι-
κός τουρίστας θα ξοδέψει με τον συνοδό 
του περί τα 5.000 ευρώ, ενώ ένας κλασι-
κός τουρίστας για τις ίδιες μέρες θα ξοδέ-
ψει περίπου 1.500 ευρώ. Η Αθήνα αποτε-
λεί τον κατεξοχήν προορισμό τουριστών 
Υγείας, με μικρές εξαιρέσεις ατόμων που 
επιθυμούν η διαμονή τους να είναι σε κά-
ποιο νησί των Κυκλάδων».

Η Ελλάδα όμως, έχει και ένα ακόμα πλε-
ονέκτημα που έχει να κάνει με το κόστος 
παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα που 
επικαλέστηκε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τονί-
ζοντας ότι, «όταν το 46% του παγκόσμι-
ου τζίρου του ιατρικού τουρισμού δα-
πανάται αποκλειστικά για οδοντιατρική 
θεραπεία, στην Ελλάδα το κόστος αυ-
τών των οδοντιατρικών εργασιών είναι 
το 20%-30% του αντίστοιχου στον τό-
πο προορισμού των διεθνών ασθενών. 
Επίσης, οι εκτιμήσεις δείχνουν 60%-90% 
χαμηλότερη δαπάνη υγειονομικής περί-
θαλψης και μικρότερες λίστες αναμονής 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά ή στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.».

 «Νευραλγικός ο ρόλος των ΟΤΑ στην 
ενίσχυση του Τουρισμού Υγείας»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πα-
τούλης αναφέρθηκε στον ρόλο της Αυτοδι-
οίκησης στην προσπάθεια ανάπτυξης του 
Τουρισμού Υγείας επισημαίνοντας πως οι 
ΟΤΑ έχουν επωμιστεί και το βάρος:

-Της βελτίωσης των υποδομών και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα 
της Υγείας γενικότερα και των Κέντρων 
Θερμαλισμού, ειδικότερα.

-Του εμπλουτισμού του τουριστικού προ-
ϊόντος των περιοχών τους ώστε να διαθέ-
τουν ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών.

-Της προβολής των ειδικών αυτών μορ-
φών Τουρισμού στις αγορές και τις ομά-

δες ενδιαφέροντος.
Ταυτόχρονα, ως Αυτοδιοίκηση διεκδι-

κούμε ρόλο:
-Στη χρηματοδότηση για βελτίωση των 

υποδομών και την ανάδειξη των ιαματι-
κών πηγών και στην εξέλιξή τους σε σύγ-
χρονα κέντρα spa.

-Στη σύναψη συμφωνιών με συστήμα-
τα Υγείας και Ασφαλιστικά Ταμεία ευρω-
παϊκών κυρίως χωρών. Ήδη, ο Σύνδε-
σμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας 
έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες μέ-
σω των Πρεσβειών της Αυστρίας και της 
Γερμανίας καθώς και με το ασφαλιστικό 
ταμείο της Σουηδίας.

-Στις διακρατικές συμφωνίες που τυχόν 
θα συναφθούν και με εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κράτη, όπως η Ρωσία αλλά και 
οι αραβικές χώρες.

-Στις συνέργειες και συνεργασίες με δι-
εθνή ερευνητικά και εξειδικευμένα ιατρι-
κά κέντρα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

«Η δημιουργία ισχυρού brand και φήμης 
της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού ια-
τρικού τουρισμού είναι κρίσιμη για την επι-
τυχία της νέας στρατηγικής. Προς αυτή την 
κατεύθυνση εργαζόμαστε και μαζί με όλους 
όσοι έχουν στρατευτεί σ αυτή την πορεία, 
αναζητούμε συμμάχους και συμπορευτές.

 Ναι, η Ελλάδα μπορεί. Το πιστεύουμε. Και 
είμαι βέβαιος ότι το πιστεύετε κι εσείς» ανέ-
φερε κλείνοντας ο κ. Πατούλης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.
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Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του ΙΣΑ, 
για την παρουσίαση ειδικής έκδοσης αφιερωμένης στη ζωή 

και το έργο του Σκεύου Ζερβού, στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, 
τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

19/6/2018

Mε μεγάλη επιτυχία, παρουσία πλήθους κόσμου, πραγμα-
τοποιήθηκε η εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για 
την παρουσίαση του βιβλίου του Λάζαρου Ε. Βλαδίμηρου 
«Σκεύος Ζερβός Πρωτοπόρος Γιατρός, Ερευνητής Συγγραφέ-
ας, Εθνικός Ευεργέτης & Πολιτικός», η οποία έλαβε χώρα στο 
αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσεί-
ου της Αθήνας, τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.

Ο ΙΣΑ πήρε την πρωτοβουλία για την αξιόλογη αυτή έκδο-
ση με στόχο να τιμήσει την εμβληματική προσωπικότητα του 
Σκεύου Ζερβού έναν κορυφαίο επιστήμονα και εθνικό αγωνι-
στή που υπηρέτησε την πατρίδα και την ιατρική επιστήμη, με 
συνέπεια και αυταπάρνηση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απο-
νεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις, σε διακεκριμένους επιστήμο-
νες και εκπροσώπους φορέων της Δωδεκανήσου.

Η βραδιά άνοιξε με την παρουσία χορωδών της Ομοσπον-
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δίας Δωδεκανησιακών Συλλόγων Αττικής και το καλωσόρισμα 
του προέδρου του ΙΣΑ κ. Γιώργου Πατούλη, ο οποίος μεταξύ 
άλλων ανέφερε τα εξής:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος με αυτή την έκδοση θέλει να αναδείξει και 
να υπενθυμίσει το φωτισμένο μονοπάτι της ηθικής και της ανιδιοτε-
λούς προσφοράς. Στις σημερινές δύσκολες συγκυρίες που περνάει 
η πατρίδα μας, πιστεύουμε ότι έχει ιδιαίτερη αξία να προβάλλουμε 
και να τιμούμε τις προσωπικότητες που με το έργο τους υπηρέτησαν 
τα υψηλά ιδεώδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο πρόσωπο του 
Σκεύου Ζερβού τιμά κάθε Έλληνα γιατρό που αγωνίστηκε με αυτα-
πάρνηση, για την πατρίδα και την επιστήμη και άφησε το λαμπρό πα-
ράδειγμά του ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενεές». Ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ χαρακτήρισε την εκδήλωση «κορυφαίου συμβολισμού», για 
αυτή την τόσο πληγωμένη εθνικά χρονική στιγμή. «Ο Σκεύος Ζερ-
βός είναι παράδειγμα τόσο επίκαιρο για τις ημέρες που ζούμε σή-
μερα, όπου περιφρονούν τους εθνικούς μας αγώνες για την ελλη-
νικότητα της πατρίδας μας, των σημερινών και αυριανών γενεών», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκδήλωση άνοιξε με τη βράβευση της παθολόγου κυρί-
ας Ελευθερίας Κρικέλη, για τη έργο της και τη συμβολή της 
στη διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας.

Ακολούθησε η βράβευση του κ. δημήτρη Κρεμαστινού, Αντι-
προέδρου της Βουλής, πρώην υπουργού Υγείας και ομότιμου 
Καθηγητή Καρδιολογίας, του κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινί-
δη, Καθηγητή Χειρουργικής Ohio State University των ΗΠΑ, 
- του οποίου την τιμητική πλακέτα έλαβε ο γιος του Κωνστα-
ντίνος Κωνσταντινίδης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων- .

Επίσης βραβεύτηκαν για το έργο τους ο κ.κ. Ιωάννης Καρα-
ϊτιανός Καθηγητής Χειρουργικής, Μιχάλης Κουτούζης, Επεμ-
βατικός Καρδιολόγος, Ιωάννης Φραγκούλης, Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Συλλόγων καθώς και η κυρία 
Κατερίνα Γιαννάτου, Οδοντίατρος και μέλος της Νεολαίας του 
Δωδεκανησιακού Αγώνα κατά τη δεκαετία 1940.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Λάζαρου Ε. 
Βλαδίμηρου. Οι ομιλητές τόνισαν την πρωτοπόρα δράση του 
Σκεύου Ζερβού για χάρη της πατρίδας και της ιατρικής καθώς 
και την εξαιρετική δουλειά του συγγραφέα.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο κ. Αριστείδης διαμαντής, 
Ιατρός, Πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού και Ιστορικός της 
Ιατρικής συμμετείχαν οι κ.κ Γιώργος Ανδρούτσος, Ομότιμος 
Καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής ΕΚΠΑ, Πάνος Αποστολίδης, 
Ιατρός, Συγγραφέας και Ιωάννης Μπράμης, Ομότιμος Καθη-
γητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο συγγραφέας του βιβλίου κ. Λάζα-
ρος Βλαδίμηρος. Ο γιατρός και Ιστορικός της Ιατρικής τόνισε 
ότι ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος και επιστήμονας όπως ο 
Σκεύος Ζερβός το ελάχιστο που δικαιούται είναι μία βιογρα-
φία. Ευχαρίστησε δε τον πρόεδρο Γ. Πατούλη και το Δ.Σ του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για την επιμέλεια του έργου, το-
νίζοντας τη σημασία της δίγλωσσης έκδοσης.

 Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρέστη-
σαν οι κάτωθι:

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Μανιός που εκπροσώπη-
σε τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. δη-
μήτρης Γάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιάσων 
Φωτήλας που εκπροσώπησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, ο Υποναύαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός που εκπρο-
σώπησε τον Αρχηγό ΓΕΝ, ο ταξίαρχος υποδιευθυντής 401 Γε-
νικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος 
Καρλαύτης που εκπροσώπησε τον αρχηγό ΓΕΣ, η ταξίαρχος 
κ Σταυρούλα Παπαδάκη που εκπροσώπησε τον αρχηγό της 
Αεροπορίας, ο πρώην υπουργός κ. Αργύρης Ντινόπουλος, ο 
πρώην βουλευτής κ. Γιώργος Κασσάρας, ο πρώην υπουργός 
και νυν πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος κ. 
Αριστοτέλης Παυλίδης, ο αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ιππο-
κράτειου Ιδρύματος κ. Νίκος Μανούσος, ο επίτιμος πρόεδρος 
του ΙΣΑ κ. Σωτήριος Ρηγάκης, ο διευθυντής του Ναυτικού Νο-
σοκομείου κ. Βασίλης Γκούμας, ο τέως διευθυντής του Ναυτι-
κού Νοσοκομείου κ. Παναγιώτης Τσούρας, ο πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Διαγνωστικών Κέντρων κ. Γιώργος 
Βουγιούκας, ο δημοτικός σύμβουλος Καλύμνου κ. Σακελλά-
ριος Ζερβός που εκπροσώπησε τον δήμαρχο και το δημοτικό 
συμβούλιο του νησιού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργι-
κής Εταιρείας κ. Ιωάννης Μακρής, η πρόεδρος της Ένωσης 
Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά κ. Ματίνα Παγώνη, η 
πρώην δήμαρχος Ζωγράφου κ. Φωτεινή Σακελλαρίδου, η 
πρόεδρος του Συλλόγου Μαιών Πάτρας κ. Μαρία Κιούτη, η 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κω κ. Μαρία Φρατζάκη, η 
γιατρός κ. Μακρίνα Τσούλφα, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου 
Κω, ο Γενικός Διευθυντής του νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ κ. Γιώρ-
γος Γιαννάκος, ο γιατρός και πρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Αθανασιάδης, ο πρόεδρος του νεο-
κλασικού μουσείου Καλύμνου κ. Μιχαήλ Κυράνης, ο κ. Στέ-
λιος Μάρκου εκ μέρους του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατιω-
τικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Σμυρναίων κ. Γιώργος Αρχοντάκης, η πρόεδρος του Κοινωνι-
κού Συλλόγου Συμαίων «Ο Πανορμίτης» κ. δέσποινα Αγγελί-
δη – Μαρκαντέ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευ-
θεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών κ. Γιώργος Τσαγρής, 
ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών 
Αττικής και εκλέκτορας του ΙΣΑ κ. Κωνταντίνος Κουμάκης, ο 
αντιδήμαρχος Αμαρουσίου κ. Κώστας Ρώτας, ο δημοτικός σύμ-
βουλος Αμαρουσίου κ. Στέφανος Τσιπουράκης, η υπεύθυνη 
δημοσίων σχέσεων του δήμου Αμαρουσίου κ Ειρήνη-Μαρία 
Χαλιώτη και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσί-
ου κ. Γιάννης Νικολοράκος κ.α.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε δεξίωση στο φουαγιέ 
του Πολεμικού Μουσείου με τη συνοδεία μουσικής του Kου-
ιντέτου Χάλκινων Πνευστών «Μελώδημα».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.
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Από το 2016 λειτουργεί και στην Ελλάδα 
ένα όργανο παραγωγής πολιτικής υγείας. 

Ο ρόλος του Ινστιτούτου είναι συμβου-
λευτικός, ανάλογος εκείνου που ισχύει σε 
όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη, και σκοπός του 
είναι να υποβάλει προτάσεις προς το δι-
οικητικό του ΠΙΣ και κατ επέκταση προς 
την Πολιτεία για επίλυση όλων των ζητη-
μάτων που αφορούν την υγεία.

Στο ινστιτούτο λειτουργούν 14 τομείς 
και απασχολούνται εθελοντικά 150 αξι-
όλογοι επιστήμονες από το χώρο της Ια-
τρικής, της Οικονομίας και του Φαρμά-
κου, οι οποίοι συνεδριάζουν ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα.

Σας παραθέτουμε επιγραμματικά μερι-
κές ενδεικτικές προτάσεις δύο εκ των δε-
κατεσσάρων τομέων

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙδΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόεδρος τομέα κ. Ανδρέας Κωνστα-
ντόπουλος

Αύξηση ορίου ηλικίας παρακολούθη-
σης παιδιών από Παιδίατρο από τα 16 
στα 18 έτη

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Να εφαρ-
μοστεί με νόμο, ή υπουργική απόφαση, 
ο εμβολιασμός να είναι υποχρεωτικός με 
τα εμβόλια που προτείνει η Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών. 

Εξειδικεύσεις στην Παιδιατρική. Για να 
είναι ολοκληρωμένο το πλαίσιο της Παι-
διατρικής Εκπαίδευσης, πρέπει να ανα-
γνωρισθούν οι υποειδικότητες ή εξειδι-
κεύσεις (subspecialties), καθώς και να 
πιστοποιηθούν οι κλινικές που δύνανται 
να παρέχουν Παιδιατρική Εκπαίδευση, 
καθ΄ όσον διαθέτουν το ανάλογο εξει-
δικευμένο προσωπικό.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ 

με μόνο τρείς αναγνωρισμένες υποειδι-
κότητες ή εξειδικεύσεις (subspecialties) 
στην Παιδιατρική, οι οποίες είναι οι εξής:
• Εντατική Νεογνών: Δύο χρόνια. Σύ-

ντομα θα αντικατασταθεί από την Νε-
ογνολογία που θα είναι τρία χρόνια

• Λοιμώξεις
• Εντατική μεγαλύτερων σε ηλικία 

παιδιών
• Θα πρέπει να αναγνωρισθούν οι βα-

σικές υποειδικότητες, οι οποίες δια-
θέτουν ανάλογα κέντρα και προσω-
πικό. Αυτές είναι οι εξής 12:

• 
1. Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκο-

λογία
2. Παιδιατρική Γαστρεντερολογία
3. Παιδιατρική Ενδοκρινολογία
4. Παιδιατρική Νευρολογία
5. Παιδιατρική Νεφρολογία
6. Παιδιατρική Πνευμονολογία
7. Παιδιατρική Ρευματολογία
8. Νεογνολογία
9. Παιδιατρική Αλλεργιολογία
10. Παιδο-Καρδιολογία
11. Αναπτυξιακή Παιδιατρική
12. Εφηβική Ιατρική

Προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγ-
χος στα παιδιά

Παχυσαρκία στην παιδική ηλικία –ανα-
λυτικός σχεδιασμός αντιμετώπισής της

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πρόεδρος τομέα κ. Πατούλης Γιώργος
Να καθορισθεί το θεσμικό πλαίσιο 

το οποίο θα κατοχυρώνει το υψηλό ποι-
οτικό επίπεδο των παρεχομένων υπηρε-
σιών τουρισμού υγείας, με δημιουργία 
μητρώου παρόχων υψηλών προδιαγρα-
φών, οι οποίοι θα οφείλουν να είναι πι-
στοποιημένοι με διεθνείς πιστοποιήσεις.

Θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική κα-
ταχώρηση των στοιχείων όλων των πα-
ρόχων, χορήγηση διακριτικού σήματος 
παρόχου υπηρεσιών τουρισμού υγεί-
ας και δημιουργία Επιμελητηρίου στον 
συγκεκριμένο κλάδο, το οποίο θα υπο-
στηρίζει την ανάπτυξη και την προώθη-
ση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ενώ 
θα δημιουργήσει και ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα μέσω της οποίας θα προβάλλο-
νται παγκοσμίως οι υπηρεσίες που προ-
σφέρουν τα μέλη του.

Συνεργασία Ιδιωτικού και δημόσι-
ου Τομέα με κοινό όραμα και κίνητρα

Πιστοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών 
νοσοκομείων και άλλων επαγγελματιών, 
που επιθυμούν να προσελκύσουν ιατρι-
κούς τουρίστες. Είναι απαραίτητο να εν-
θαρρυνθεί η πιστοποίησή των κλινικών 
& των ιατρικών κέντρων σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα. Η πιστοποίηση και 
η τυποποίηση της λειτουργίας προσελκύ-
ει και εμπνέει εμπιστοσύνη στον ιατρικό 
τουρίστα, που δεν είναι εξοικειωμένος 
με τις διαδικασίες κάθε χώρας. Θα ήταν 
ωφέλιμο να δοθούν οικονομικά κίνη-
τρα στους επαγγελματίες & στις κλινικές 
που θέλουν να αποκτήσουν πιστοποίηση, 
αφού αυτό θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα 
φήμη υψηλής ποιότητας προορισμoύ για 
ιατρικό τουρισμό

Να συσταθεί Εθνικό Συμβούλιο Προ-
ώθησης Ιατρικού Τουρισμού, με τη συ-
νεργασία των φορέων και παρόχων του 
ιδιωτικού τομέα, του ΠΙΣ, του ΙΣΑ, του 
ΕΟΠΥΥ και των Υπουργείων Υγείας και 
Τουρισμού, για τη χάραξη εθνικής στρα-
τηγικής και την αποτελεσματικότερη διε-
θνή προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού.

Να δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο 
πρόγραμμα ενίσχυσης δράσεων στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ, το οποίο θα επικεντρωθεί 
στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, των 
δράσεων μάρκετινγκ και πιστοποίησης 
ποιότητας και συστημάτων πληροφορι-
κής της Υγείας.

Αυτές οι προτάσεις πρέπει να έχουν 
την αμέριστη υποστήριξη του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, το οποίο θα εντάξει 
στον προϋπολογισμό του την προώθηση 
αυτού του προϊόντος, που σε τελευταία 
ανάλυση θα ανεβάσει αρκετές μονάδες 
το Α.Ε.Π. της χώρας μας και θα δημιουρ-
γήσει αρκετές νέες θέσεις εργασίας.

Τα νέα του Ινστιτούτου Επιστημονικών Eρευνών του ΠΙΣ

Χαράλαμπος (Χάρης) Κούλας
Ταμίας Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών ΠΙΣ
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Το σύνδρομο Sjögren’s είναι 
μία αυτοάνοση διαταραχή με 
βραδεία εξέλιξη και ευρύ κλινι-

κοεργαστηριακό φάσμα εκδηλώσε-
ων. Το σύνδρομο έχει συνήθως ή-
πια πορεία με σπάνιες εξάρσεις και 
υφέσεις. Δύο κύριοι κλινικοί φαινό-
τυποι του συνδρόμου μπορούν να 
προσδιοριστούν κατά την αρχική α-
ξιολόγηση του ασθενούς – ο τύπος 
1 που περιλαμβάνει ασθενείς που 
πρόκειται να μεταπέσουν από κα-
λοήθη σε κακοήθη πολλαπλασιασμό 
των Β λεμφοκυττάρων και ο τύπος 
2, μια καλοήθης νόσος που δυνητι-
κά προσβάλλει εκτός των εξωκρινών 
αδένων, παρεγχυματικά όργανα ό-
πως οι νεφροί, οι πνεύμονες και το 
ήπαρ(1). Σε όλα τα προσβεβλημένα 
όργανα τα αυτοδραστικά λεμφοκύτ-
ταρα του φλεγμονώδους διηθήματος 
εντοπίζονται γύρω από τα επιθηλια-
κά κύτταρα, εύρημα το οποίο μας 
επέτρεψε να καθιερώσουμε για το 
σύνδρομο Sjögren’s τον όρο «Αυτο-
άνοση Επιθηλιίτιδα» (2). Κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας δεκαετίας, τόσο 
η Ευρωπαϊκή όσο και η διεθνής επι-
στημονική κοινότητα - προκειμένου 
να αποκτήσουν ένα σχετικά αντικει-
μενικό εργαλείο για κλινικές και θε-
ραπευτικές μελέτες - κατέβαλαν ση-
μαντικό κόπο, χρόνο και πόρους για 
να προσδιορίσουν και να αξιολογή-
σουν Δείκτες Ενεργότητας της Νό-

σου για το σύνδρομο Sjögren’s (3-5). 
Δύο δείκτες ενεργότητας της νόσου 
αναπτύχθηκαν: ο EULAR SS Patients 
Reported Index (ESSPRI), και ο EULAR 
SS Disease Activity Index (ESSDAI). 
Τα σκορ αυτών των δύο δεικτών δεν 
αλληλοσυσχετίζονταν αλλά εμφανίζο-
νταν συμπληρωματικά μεταξύ τους. 
Ο δείκτης ESSDAI αξιολογεί την ενερ-
γότητα της νόσου κατά κύριο λόγο 
σε ασθενείς με συστηματική (εξω-α-
δενική) προσβολή, είναι δηλαδή έ-
νας δείκτης χρήσιμος μόνο για το έ-
να τρίτο των ασθενών με σύνδρομο 
Sjögren’s. Επιπροσθέτως, διαφορετι-
κά στοιχεία της νόσου με εντελώς δι-
αφορετικό επιπολασμό, πορεία και 
πρόγνωση δεν αξιολογούνται ξεχω-
ριστά (6-7). Προκαλεί έκπληξη το γε-
γονός ότι σπάνιες εκδηλώσεις (λ.χ. 
περιφερική νευροπάθεια) λαμβάνο-
νται υπόψη μαζί με σχετικά συχνές 
(λ.χ. διόγκωση των παρωτίδων) για 
την ανάπτυξη του σκορ ESSDAI. Μή-
πως όμως κατά τη χρήση δεικτών στη 
κλινική πράξη χάνουμε το δάσος α-

ναζητώντας το δέντρο; Κατά τη γνώ-
μη μας, ναι! 

Ο ESSDAI δεν μπορεί να εκτιμήσει 
την ενεργότητα της νόσου στην πλει-
οψηφία των ασθενών με σύνδρομο 
Sjögren’s, στους οποίους κύριο γνώ-
ρισμα της διαταραχής είναι οι εκδη-
λώσεις ξηρότητας. Η διαβάθμιση  
της δυσλειτουργίας των σιελογόνων 
ή των δακρυικών αδένων, κατά την 
πιστοποίησή τους με τη μέτρηση της 
ροής των σιελογόνων αδένων και με 
τη χρώση του επιπεφυκότα και του ε-
πιθηλίου του κερατοειδούς αντίστοι-
χα, δεν περιλαμβάνεται στον υπο-
λογισμό του ESSDAI. Επιπρόσθετα, 
είναι ορθό ν’ ακολουθούν το ίδιο θε-
ραπευτικό πρωτόκολλο δύο ασθενείς 
με παρόμοιο σκορ αλλά διαφορετικό 
κλινικό φαινότυπο της νόσου, όταν 
για παράδειγμα ο ένας ασθενής πα-
ρουσιάζει αρθραλγία, επίμονο βήχα 
και πολύμορφο ερύθημα ενώ ο άλ-
λος μέτρια νεφρική συμμετοχή; Επι-
πλέον, ο χρόνος που διατίθεται για 
τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
για τον προσδιορισμό του ESSDAI, 
θ’ αφαιρεθεί από τον χρόνο που εί-
ναι απαραίτητος για την ολιστική α-
ξιολόγηση του ασθενούς, την επίλυ-
ση των αποριών και την ανακούφιση 
των ανησυχιών και των φόβων του, 
σχετικά με τη νόσο. Οι θιασώτες ω-
στόσο των δεικτών θα ισχυρίζονταν 
ότι οι απαραίτητες για τον υπολογι-

Σύνδρομο Sjögren’s: δείκτες ενεργότητας νόσου!

Γινόμαστε καλύτεροι κλινικοί 
ή πιο επιδέξιοι τεχνικοί;

Λέξεις Κλειδιά: Σύνδρομο Sjögren’s, Δείκτες ενεργότητας νόσου

Χ. Μ. Μουτσοπουλοσ, Φ. Ν. σκοπουλη
(*) Χ. Μ. Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Φ. Ν. Σκοπούλη, Ομ. Καθηγήτρια Ανοσολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το άρθρο είναι editorial στο περιοδικό CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY 

2018. Απόδοση στα Ελληνικά από την ιατρό Ν. Μαΐση
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σμό μετρήσεις, μπορούν να γίνουν 
από έναν βοηθό ιατρού ή νοσηλευ-
τή. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα ήταν 
προς όφελος της σχέσης ιατρού – α-
σθενούς. Δεν θα ήταν αντίθετα προ-
τιμότερη η εστίαση στην παθογένε-
ση της νόσου έναντι της επένδυσης 
χρόνου και χρημάτων για την ανά-
πτυξη δεικτών; 

Στη σύγχρονη εποχή της ιατρικής 
πράξης όπου η τέχνη και η ικανότητα 
λήψης ενός λεπτομερούς ιστορικού 
και η εκτέλεση ολοκληρωμένης κλι-
νικής εξέτασης συνοδευόμενης από 
συμπληρωματική εργαστηριακή διε-
ρεύνηση, έχουν αντικατασταθεί από 
την υπέρμετρη χρήση ανώφελων ερ-
γαστηριακών και απεικονιστικών εξε-
τάσεων, η αξιολόγηση του ασθενούς 
μέσω μετρήσεων μπορεί να αποτελεί 
έναν άλλο τρόπο ιατρικής πράξης. Αν 
όμως η προσέγγιση του ασθενούς εί-
ναι μηχανιστική, τότε η εκτίμηση της 
κλινικής έκφρασης της νόσου, καθώς 

και ο ανθρώπινος χαρακτήρας της ε-
πιστήμης μας χάνονται.
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αυΧΕΝικο συΝΔροΜο και αγγΕιακο ΕγκΕΦαλικο ΕπΕισοΔιο* 

Αυχενογενής Σπονδυλοβασική Ισχαιμία 
Κλινική και Αιτιοπαθογενετική Βάση

Περίληψη
Το άρθρο αυτό αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση της Σποδυλοβασικής Ισχαιμίας 
(ΣΒΙ), παρουσιάζοντας τα αίτια, κλινικά συμπτώματα, παθοφυσιολογία και μεθόδους 
διάγνωσης της πάθησης. Παρατηρείται συχνότερα σε άνδρες τέταρτης ή πέμπτης 
δεκαετίας με αυχενική σπονδύλωση, ενώ η αρτηριακή υπέρταση, διαβήτης, δυσλι-
πιδαιμία, παχυσαρκία και κάπνισμα θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες κινδύνου. 
Τα κλινικά συμπτώματα της ΣΒΙ μπορεί να είναι ασαφή, πολλαπλά, παροδικά και 
επαναλαμβανόμενα. Χαρακτηρίζονται από αστάθεια, ίλιγγο, εμβοές, δυσφασία, 
δυσαρθρία, διπλωπία, περιστοματική αιμωδία, επεισόδια πτώσης, ή ακόμα και 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα αίτια της ΣΒΙ μπορεί να είναι ενδοαυλικά όπως αθηρο-
σκλήρωση ή εξωαυλικά οφειλόμενα σε μηχανική συμπίεση, πχ αυχενικά οστεόφυτα, 
σπονδυλολίσθηση ή σπονδυλική αστάθεια, στένωση εγκαρσίων τρημάτων, κλπ. 
Έχουν αναφερθεί αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κατά την πλάγια κάμψη του αυχένα 
(σύνδρομο κυνηγού) ή κατά την υπερέκτασή του (σύνδρομο λουσίματος κομμωτη-
ρίου). Παθοφυσιολογικά η ΣΒΙ προκαλείται είτε λόγω χαμηλής παροχής αίματος, είτε 
λόγω εμβολής. Η διάγνωση της ΣΒΙ τίθεται με εξετάσεις νευροαπεικόνισης, εκ των 
οποίων η αρτηριογραφία θεωρείται η σημαντικότερη, αλλά λόγω σοβαρών κινδύνων 
προηγούνται άλλες εξετάσεις όπως διακρανιακός υπέρηχος, αξονική και μαγνητική 
αγγειογραφία, καθώς και το τεστ καταστολής του σπονδυλοβασικού νυσταγμού. 
Λέξεις κλειδιά. Σποδυλοβασική ισχαιμία, σπονδυλική αρτηρία, αυχενική σπονδύλωση

Ν. Μαΐση1, Χ. τσαγκαρησ2, Δ. γουλΕσ3

Συντακτική ομάδα ΕΕΛΙΑ
1. Ιατρος επιστ. Συνεργάτης ΕΕΛΙΑ, 2.Φοιτητής Ιατρικής- Βοηθός Σύνταξης ΕΕΛΙΑ  

3. Ρευματολόγος, Δ/ντης Σύνταξης

Εισαγωγη 
Mε τον όρο αυχενικό σύνδρομο, ό-

πως αναφέρουμε στο ομώνυμο βιβλί-
ο[1], εννοούμε τις μηχανικές – εκφυλι-
στικές παθήσεις της Αυχενικής Μοίρας 
της Σπονδυλικής Στήλης (ΑΜΣΣ). Απο-
σαφηνίζοντας τον όρο, κατά κανόνα εί-
ναι δισκογενούς αιτιολογίας και δυνητι-
κά προσβάλλονται τα νευρικά στοιχεία 
(μυελός ή ρίζες) καθώς και τα σπονδυ-
λικά αγγεία. Τα συστηματικά νοσήμα-
τα (νευρολογικά, λοιμώδη, νεοπλασίες 
κλπ) που θίγουν την ΑΜΣΣ εξ ορισμού 
αποκλείονται από το νοσολογικό περι-
εχόμενο του συνδρόμου.

Η σποδυλοβασική ισχαιμία (ΣΒΙ) πα-

ρατηρείται σε ποσοστό 5% των ατό-
μων που πάσχουν από προχωρημένη 
αυχενική σπονδύλωση[1,2]. Αν και απο-
τελεί μια σχετικά εύκολα αντιμετωπίσι-
μη αιτία αγγειακού εγκεφαλικού επει-
σοδίου (ΑΕΕ), στη κλινική πράξη είναι 
μάλλον υποδιαγνωσμένη[2].

Οι πρώτοι ερευνητές που περιέ-
γραψαν τα κλινικά χαρακτηριστικά 
της ΣΒΙ ήταν οι Kubic and Adams το 
1946[3]. Το 1990, το National Institute 
of Neurological Disorders and Stroke 
(NINDS) όρισε τη ΣΒΙ ως παροδική ι-
σχαιμία της σπονδυλοβασικής κυκλο-
φορίας, και έκτοτε ο ορισμός αυτός 
καθιερώθηκε[4].

Παρατηρείται πιο συχνά σε άνδρες 
μετά την τέταρτη ή πέμπτη δεκαετί-
α της ζωής τους [5] σε έδαφος προχω-
ρημένης σπονδύλωσης. Η αρτηριακή 
υπέρταση, ο διαβήτης, η δυσλιπιδαι-
μία, η παχυσαρκία και το κάπνισμα 
θεωρούνται σημαντικοί επιπρόσθετοι 
παράγοντες κινδύνου [6]. Κατά την ά-
ποψη μας, κάτι που δεν αναφέρεται 
βιβλιογραφικά, σοβαροί παράγοντες 
κινδύνου, είναι οι πολλαπλές δισκαρ-
θροπάθειες της ΑΜΣΣ. Αυτές συντε-
λούν στη ελάττωση του ύψους του αυ-
χένα, στη βράχυνση και την ελίκωση ή 
αναδίπλωση των σπονδυλικών αρτη-
ριών προκαλώντας αιμοδυναμικές δι-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜ. ΓΟΥΛΕ
Ιατρική Σχολή Παν/μιου Αθηνών 
Ρευματολόγος – Παθολόγος 
Διδακτορική διατριβή στο ΝΙΗ 
Bethesda, Meryland USA 
π. Δ/ντής Ρευματολογικού ΝΙΕΕ –
Επιστ Συνεργάτης ΕΚΠΑ 
Ιατρείο Σπονδ Στήλης και 
Mυοσκελετικών Παθήσεων, Αθήνα
Έχει περισσότερες από 150 ιατρικές 
μελέτες και άρθρα. 
Eχει εκδώσει επτά (7) Iατρικά Bιβλία 
(Αυχενικό Σύνδρομο, Οσφυαλγία- 
Δισκοπάθεια, Οστεοπόρωση, Κλιν. 
Ηλεκτροθεραπεία κ.α)
Δ/ντής Σύνταξης στο περιοδικό 
Ελευθεροεπαγγελματίας Ιατρός και 
στο ιατρικο portal MEGAMED.GR.

*Χορηγοί 1: mado medicals 2: iatrokosmos διαγνωστικό πολυιατρείο Αθήνας

http://aggeiotherapy.gr/%cf%83%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b9%cf%83%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bc%ce%af%ce%b1/
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αταραχές. Ως γνωστόν το μήκος του 
αυχένα, του αντίστοιχου νωτιαίου μυ-
ελού και των σπονδυλικών αρτηριών 
αυξάνουν (διατείνονται) στην κάμψη 
και βραχύνονται στην έκταση. 

Το αρτηριακό σπονδυλοβασικό σύ-
στημα αιματώνει το οπίσθιο τμήμα του 
εγκεφάλου, το στέλεχος και την παρε-
γκεφαλίδα. Περίπου το 25% των Αγγει-
ακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων συμβαί-
νουν στην περιοχή αυτή. Oι ασθενείς 
με παροδικά επεισόδια από το σπον-
δυλοβασική ισχαιμία έχουν πιθανότητα 
30% για εγκατάσταση ΑΕΕ στα επόμε-
να 5 χρόνια με θνησιμότητα που εγ-
γίζει το 20 – 30%, η οποία είναι αρκε-
τά υψηλότερη από τα αντίστοιχα ΑΕΕ 
της νόσου των καρωτίδων [7]. Παθογε-
νετικά προκαλούνται με δύο αιμοδυ-
ναμικους μηχανισμούς, της χαμηλής 
παροχής και της εμβολής που περι-
γράφονται αμέσως παρακάτω:

κλιΝικα συΜπτωΜατα
Ασαφής Συμπτωματολογία

Σε αντιδιαστολή με τα σαφή εστι-
ακά συμπτώματα ισχαιμίας της πρό-
σθιας κυκλοφορίας, τα συμπτώματα 
που σχετίζονται με σπονδυλοβασι-
κή  ισχαιμία μπορεί να είναι ασαφή, 
πολλαπλά και ποικίλα, μικρής διάρκει-
ας και δυνητικά επαναλαμβανόμενα.

Χαρακτηρίζονται από ίλιγγο (ζά-
λη), λιποθυμία, αυχενογενή κεφαλαλ-
γία και νευρολογικές εκπτώσεις από 
τα ημισφαίρια και το στέλεχος του ε-
γκεφάλου, προκαλώντας δυσαρθρία, 
περιστοματική αιμωδία, διπλωπία, υ-
παισθησία και πάρεση στο πρόσωπο 
ή στα άκρα, δυσκαταποσία και φα-
ρυγγική δυσαισθησία, διαταραχές ό-
ρασης (θάμβος, οπτική μαρμαρυγή 
ή σπινθηροβόλο αίσθημα), νυσταγ-
μό, αιφνίδια κώφωση ή βαρηκοΐα και 
υποακουσία λόγω ισχαιμίας της έσω 
ακουστικής αρτηρίας (αιθουσοκοχλι-
ακό σύνδρομο)[8]. Πολλά από τα α-
νωτέρω οφείλονται σε ισχαιμία των 
πυρήνων των εγκεφαλικών συζυγι-
ών. Σπάνια εμφανίζονται διαταραχές 
μνήμης από ισχαιμία των μαστίων[8].

Τα συμπτώματα συχνά είναι στιγ-
μιαία, επαναλαμβανόμενα, παροδικά 
και περιοδικά Επανειλημμένες προ-
σβολές στο 30% των περιπτώσεων 
μπορεί να καταλήξουν σε εγκεφαλι-
κά έμφρακτα ή αυχενική μυελοπά-
θεια σπανιότερα. Η πιθανότητα διά-
γνωσης σπονδυλοβασικής ισχαιμίας 
αυξάνεται πολύ όταν έχουμε δύο ή 
περισσότερα από τα ανωτέρω συ-
μπτώματα, τα οποία συνοψίζονται 
στον παρακάτω πίνακα [3].

συχνές εκδηλώσεις της σΒι 
είναι οι εξής:
•Αστάθεια, ίλιγγος, ζάλη, εμβοές
• Δυσφασία, Δυσαρθρία, 

Διπλωπία, Δυσαισθησία (4Δ)
•Περιστοματικό αιμωδία
• Θαμβος όρασης,Φλοιϊκή 

τύφλωση
• Εναλλασσόμενη παραισθησία, 

λιποθυμικές κρίσεις
• Διαταραχές ισορροπίας, 

Επεισόδια πτώσης, αταξία, 
τετραπληγία

ΔιαΦορικη ΔιαγΝωση 
Πριν τεθεί η διάγνωση ή η υπόνοι-

α της σπονδυλοβασικής ισχαιμίας θα 
πρέπει να αποκλειστούν διάφορα νο-
σήματα τα οποία μιμούνται την ΣΒΙ και 
προκαλούν παρεμφερή συμπτώματα, 
όπως: παθήσεις λαβυρίνθου, αυχενο-
γενής ιδιοδεκτικός ίλιγγος, καρδιογε-
νή έμβολα, καρδιακή αρρυθμία, δυ-
σλειτουργία βηματοδότη, όγκοι της 
γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας και 
του εγκεφάλου, παρενέργειες αντιυ-
περτασικών φαρμάκων, εκφύλιση της 
παρεγκεφαλίδας, μυξοίδημα, ηλεκτρο-
λυτικές διαταραχές, υπογλυκαιμία κ.α. 

 αιτιολογια-παθοΦυσιολογια
Η πιο συχνή αιτιολογία της σπονδυλι-

κής ισχαιμίας είναι η ενδοαυλική αθηρο-

οστεόφυτα με πίεση σπονδυλικής αρτηρίας
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σκληρωτική στένωση, τα θρομβο-
έμβολα, η ινομυϊκή δυσπλασία, 
ο διαχωρισμός, τα ανευρύσμα-
τα, η νόσος Takayasu και άλλες 
αρτηρίτιδες, αλλά και η εξωαυ-
λική συμπίεση από μαλακούς ι-
στούς, οστεόφυτα και τραύμα.

Η μηχανική συμπίεση μπορεί 
να προκληθεί από στένωση των 
εγκάρσιων τρημάτων, αυχενικά 
οστεόφυτα, συνδεσμικές ταινίες 
του αυχένα [9] και άλλες εκφυλι-
στικές διεργασίες συμπεριλαμβα-
νομένης της σπονδυλολίσθησης 
ή σπονδυλικής αστάθειας. Σημα-
ντική στένωση ή ανεπάρκεια της 
μίας σπονδυλικής αρτηρίας δεν 
προκαλεί συμπτώματα λόγω ε-
παρκούς παράπλευρης κυκλοφορίας.

Ως αυχενικά μηχανικά αίτια που προ-
καλούν στένωση ή απόφραξη της σπον-
δυλικής αρτηρίας έχουν περιγραφεί α-
κόμη, ο πρόσθιος σκαληνός μυς στο 
σκαληνό σπονδυλικό τρίγωνο [10,11,12], 
οστεόφυτα στο εγκάρσιο τρήμα[13, 14, 

15], υπεξάρθρημα της αποφυσιακής άρ-
θρωσης και υπέρμετρη στροφή της ε-
γκάρσιας απόφυσης [16], υπεξάρθρημα 
της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης, υπερτροφία της αγκιστρωτής α-
πόφυσης ή των αποφυσιακών αρθρώ-
σεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυ-
λικής στήλης, αυχενική δισκοκήλη[17,18], 
έκταση της αρτηρίας κατά την πορεία 
της από το Α2 στο εγκάρσιο τρήμα του 
Α1[19, 20], ή η έκταση στο σημείο διείσ-
δυσης της σκληρής μήνιγγας στο ινιακό 
τρήμα[21]. Μέχρι στιγμής το πιο συχνό 
αίτιο της στροφικής σπονδυλοβασικής 
ανεπάρκειας είναι η ύπαρξη οστεόφυ-
του προερχόμενου από την αγκιστρω-
τή (Luscka) απόφυση που συμπιέζει τη 
σπονδυλική αρτηρία κατά μήκος της πο-
ρείας της στην υποατλαντική αυχενική 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης [13,15].

Ένας ινώδης δισκικός δακτύλιος προ-
σκολλημένος στον εξωτερικό χιτώνα της 
αρτηρίας βρίσκεται συχνά στην περιοχή 
της συμπίεσης, πιέζοντας την αρτηρία, 
και ο οποίος φαίνεται να παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην παθογένεση του συν-
δρόμου αυτού [13,15].

Μηχανικά αίτια και ο ρόλος της στρο-

φής και έκτασης της κεφαλής 
Τόσο οι στροφές όσο και η 

υπερέκταση του αυχένα έχουν 
ενοχοποιηθεί για πρόκληση ι-
σχαιμικών διαταραχών (σύν-
δρομο λεκάνης κομμωτηρίου) 
και σύνδρομο τοξότη [22, 23]. 

Περιγράφθηκαν παραπάνω 
τα αίτια που προκαλούν αιμο-
δυναμικά προσωρινή ή μόνιμη 
σημαντική συμπίεση ή πλήρη 
απόφραξη της κύριας εξωκρα-
νιακής σπονδυλικής αρτηρίας 
κατά τη στροφή της κεφαλής, 
με αποτέλεσμα την μειωμένη 
ροή αίματος προς το αγγεια-
κό σύστημα της βασικής αρτη-
ρίας. Μεμονωμένη απόφραξη 

μη κύριας σπονδυλικής αρτηρίας ή και 
αμφοτερόπλευρη απόφραξη σπονδυ-
λικης αρτηρίας που προκαλείται κατά 
τη στροφή της κεφαλής έχουν επίσης 
αναφερθεί [17,24]. 

Πολλαπλά επεισόδια έκτασης και συ-
μπίεσης της σπονδυλικής αρτηρίας μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό του 
έσω χιτώνα και σχηματισμό θρόμβων 
με επακόλουθη εμβολή και εγκεφαλικό 
επεισόδιο [25,19,20,25]. Η σπονδυλική αρ-
τηρία μπορεί να συμπιεστεί ή να απο-
φραχτεί σε οποιοδήποτε σημείο από 
την έκφυσή της μέχρι την είσοδο στον 
οπίσθιο βόθρο. 

Σε σχέση με την κατεύθυνση της στρο-
φής της κεφαλής, η σπονδυλική αρτηρί-
α που συμπιέζεται είναι συνήθως η α-
ντίπλευρη στις περιπτώσεις συμπίεσης 
στο επίπεδο Α1-Α2 και η ομόπλευρη ό-
ταν η συμπίεση είναι στην υποαξονική 
(Α2) αυχενική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης (35Β). 

Όπως προαναφέρθηκε αγγειακά ε-
γκεφαλικά επεισόδια έχουν αναφερ-
θεί κατά την πλάγια κάμψη του αυχένα 
(σύνδρομο κυνηγού)[22] και κατά την υ-
περέκταση του αυχένα σύνδρομο λου-
σίματος κομμωτηρίου [23]. 

αιΜοΔυΝαΜικη 
παθοΦυσιολογια

Γενικά, τα συμπτώματα της ΣΒΙ προ-
καλούνται με δύο μηχανισμούς, της χα-
μηλής παροχής και της εμβολής:

 Α. Χαμηλή παροχή. 
Τα συμπτώματα οφειλόμενα στη χα-

μηλή παροχή αίματος είναι συχνότερα, 
μικρής διάρκειας, επαναλαμβανόμενα 
και σπανίως οδηγούν σε ισχαιμικό έμ-
φρακτο. Παθοφυσιολογικά ερμηνεύ-
ονται στο ότι υπάρχουν σημαντικές ι-
σχαιμικές βλάβες σε αμφότερες τις 
σπονδυλικές αρτηρίες ή στη βασική 
αρτηρία με ταυτόχρονη ανεπάρκεια 
του αναστομωτικού δικτύου με τις κα-
ρωτίδες. Ενισχυτικά ή εναλλακτικά θα 
πρέπει να υπάρχει απόφραξη του εγ-
γύς τμήματος της υποκλείδιου αρτηρί-
ας (σύνδρομο υποκλοπής υποκλείδιου) 
και ταυτόχρονη αδυναμία των καρωτί-
δων να αντιρροπήσουν την ισχαιμία.

Για τους ασθενείς με συμπτώματα χα-
μηλής παροχής, η στένωση των σπον-
δυλικών αρτηριών θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 60% εφόσον είναι και 
οι δύο βατές. Αν η μία σπονδυλική αρ-
τηρία είναι υποπλαστική ή αποφράσ-
σεται, τότε απαιτείται στένωση πάνω 
από 60% στην επικρατούσα σπονδυ-
λική αρτηρία. Μια βατή σπονδυλική 
αρτηρία είναι επαρκής για να αιματώ-
σει την οπίσθια κυκλοφορία. Σε αντίθε-
ση με τη νόσο των καρωτίδων, η απλή 
στένωση της σπονδυλικής αρτηρίας σε 
έναν ασυμπτωματικό ασθενή σπάνια 
αποτελεί ένδειξη για επέμβαση, επειδή 
οι καρωτίδες είναι σε θέση να αντιρ-
ροπήσουν την αιματική παροχή [28,29].
Β. Εμβολισμός. 

Προκαλείται από την απόσπαση α-
θηρωματικού υλικoύ ή θρόμβου από 
την καρδιά, το αορτικό τόξο, την υ-
ποκλείδιο αρτηρία ή τα ίδια τα αγγεί-
α του σπονδυλοβασικού συστήματος 
και την προώθησή του σε μικρότερα 
αγγεία. Είναι λιγότερο συχνός μηχα-
νισμός και πιο επικίνδυνος, καθώς ο-
δηγεί πιο συχνά σε ισχαιμικό έμφρα-
κτο, με αυξημένα ποσοστά θανάτου 
ή αναπηρίας [28,29].

ΔιαγΝωση τησ σΒι ΜΕ 
ΝΕυροαπΕικοΝιση

Η «ασαφής» συμπτωματολογία της 
ΣΒΙ και η ΔΔ που προαναφέρθηκαν 
πρέπει να είναι καλά εμπεδωμένες και 
συνειδητοποιημένες από τον κλινικό 

Σπονδυβασικό 
δίκτυο
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γιατρό που με σχολαστικότητα δια-
χειρίζεται τη διαγνωστική πρόκληση.

Οι ασθενείς με υποψία διάγνωσης 
ΣΒΙ είτε σε πρόδρομη φάση (προ ΑΕ-
Ε σύνδρομο) είτε με παροδικά ή μό-
νιμα ισχαιμικά επεισόδια πρέπει να 
υποβάλλονται σε εξετάσεις νευροα-
πεικόνισης για επιβεβαίωση και εντό-
πιση της βλάβης. Η αρτηριογραφία θε-
ωρείται η σημαντικότερη εξέταση για 
τη διάγνωση, ενέχει όμως σοβαρούς 
κινδύνους και αποφεύγεται στην κλι-
νική πράξη. Ιεραρχικά ξεκινάμε από 
τον διακρανιακο υπέρηχο, την αξο-
νική και τη μαγνητική αγγειογραφία. 
Η αγγειογραφία μαγνητικού συντονι-
σμού (MRA) έχει μελετηθεί ευρέως και 
θεωρείται μια καλή μέθοδος για τον ε-
ντόπιση και την έκταση οποιασδήπο-
τε απόφραξης και στένωσης τόσο στα 
αυχενικά όσο και στα ενδοκρανιακά 
μεγάλα αγγεία [15,16,26].

Τέλος, εφαρμόζουμε το τεστ κατα-
στολής του σπονδυλοβασικού νυσταγ-
μού. Σύμφωνα με τους Caussé et al. 
[30], είναι ο νυσταγμός που προκύ-
πτει εκτελώντας έκταση και περιστρο-
φή του αυχένα για τρία λεπτά, όταν 
έχει απορριφθεί κάθε άλλη πιθανή αι-
τία νυσταγμού. Αυτός ο νυσταγμός θα 
συμβεί λόγω της μείωσης της ροής αί-
ματος στην αντίθετη σπονδυλική αρτη-
ρία λόγω της περιστροφής της κεφα-
λής. Περισσότερα στο β¨ μέρος αυτής 
της ανασκόπησης που περιγράφεται 
η εργαστηριακή προσέγγιση της ΣΒΙ.
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Τα χολαγγειοκαρκινώματα διαι-
ρούνται σε δύο βασικούς κλινι-
κούς φαινότυπους: το ενδοηπα-

τικό χολαγγειοκαρκίνωμα (Intrahepatic 
Cholangiocarcinoma - IHC) και το 
χολαγγειοκαρκίνωμα των πόρων 
(Extrahepatic Cholangiocarcinoma 
- EHC). Το πρώτο προέρχεται από 
μικρά χοληφόρα εντός του ήπατος, 
ενώ το δεύτερο προέρχεται από μεί-
ζονα χοληφόρα ως και 2ης γενεάς 

Ενδιαφέρον είναι ότι στις τελευταί-
ες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ρα-
γδαία αύξηση της συχνότητας των 
ενδοηπατικών χολαγγειοκαρκινωμά-
των, γεγονός που αποδίδεται στη α-
ντίστοιχη αύξηση του επιπολασμού 
της ηπατίτιδας C. 

Τα αποτελέσματα των θεραπει-
ών για το χολαγγειοκαρκίνωμα έχει 
βελτιωθεί λίγο τις τελευταίες δεκαε-
τίες σε σχέση με άλλα νεοπλάσματα 
του πεπτικού. Αυτοί οι ασθενείς εμ-
φανίζονται συνήθως με προχωρη-
μένο στάδιο της νόσου και με μη ει-
δικά συμπτώματα, όπως ανώδυνος 
ίκτερος, απώλεια βάρους ή χολαγγει-
ίτιδα. Λίγοι ασθενείς είναι υποψήφι-
οι για χειρουργική εκτομή κατά τη 
διάγνωση. Αλλά ακόμα και αυτοί έ-
χουν μια πρόγνωση πενταετούς επι-
βιώσεως της τάξης του 30%-40% για 
τα ενδοηπατικά και 50% για τα χο-
λαγγειοκαρκινώματα των πόρων. Ε-
πιπλέον, τα χολαγγειοκαρκινώματα 

έχουν φτωχή ανταπόκριση στη χη-
μειοθεραπεία ή στην ακτινοθερα-
πεία. Παρ' όλα αυτά, σε προσεκτι-
κά επιλεγμένους ασθενείς, επιθετική 
προσέγγιση με χημειοθεραπεία, α-
κτινοθεραπεία και μεταμόσχευση 
ήπατος οδήγησε σε πενταετή επιβί-
ωση της τάξης του 70%. Κατά συνέ-
πεια, η διαχείριση αυτών των ασθε-
νών με όλες τις διαθέσιμες τεχνικές 
(multimodality approach) μπορεί να 
αυξήσει τα ποσοστά εγχειρησιμότη-
τας αυτών των νεοπλασμάτων. 

ΕΝΔοηπατικα 
ΧολαγγΕιοκαρκιΝωΜατα 
Επιδημιολογία - Ιστολογία - Διάγνωση 

Είναι μικρό ποσοστό επί του συνό-
λου των χολαγγειοκαρκινωμάτων, αλ-
λά η συχνότητά τους διαρκώς αυξά-
νεται. Παράγοντες κινδύνου είναι τα 
χρόνια νοσήματα των χοληφόρων 
(πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειί-
τιδα), ηπατολιθίαση, χοληδοχοκύστεις, 
αλλά και παρασιτικές λοιμώξεις του 
ήπατος, καθώς και η ηπατίτιδα C. Οι 
όγκοι αυτοί αναπτύσσονται ως ενδο-
ηπατικές μάζες με προοδευτική αύ-

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Το χολαγγειοκαρκίνωμα είναι μία ετερογενής ομάδα κακοηθειών που προέρχονται από το επιθήλιο του χοληφόρου 
δένδρου του ήπατος και είναι ένα δύσκολο διαγνωστικό και θεραπευτικό πρόβλημα. Αυτά τα νεοπλάσματα είναι σπάνια 
στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική, αποτελώντας λιγότερο από το 3% των κακοηθειών συνολικά, σε αντίθεση με άλλες 
περιοχές του κόσμου, όπου η συχνότητά τους είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αντανακλώντας περιοχικές διαφορές στους 
παράγοντες κινδύνου.

γΕωργιοσ Ν. τΖιΜασ, 
MD, MsC(McGill), PhD, FRCS(Canada), FACS

Διευθυντής Τομέα Χειρουργικής Ήπατος Χοληφόρων, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
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ξηση της διαμέτρου, αλλά μπορούν 
να επεκτείνονται και κατά μήκος των 
χοληφόρων. Μακροσκοπικά διακρί-
νονται σε τρεις τύπους: massforming, 
sclerosing, polypoid. Μικροσκοπικά, 
μπορούν να έχουν βλεννοπαραγωγά 
στοιχεία, αλλά και στοιχεία ηπατοκυτ-
ταρικής διαφοροποίησης. 

Η διάγνωση τίθεται συνήθως από 
μια μάζα σε μαγνητική ή αξονική το-
μογραφία. Η βιοψία θα δείξει αδε-
νοκαρκίνωμα και είναι διαγνωστική 
με απουσία άλλου πρωτοπαθούς ό-
γκου. Οι καρκινικοί δείκτες δεν έχουν 
διαγνωστική ευαισθησία, παρ' όλα 
αυτά σύγχρονη αύξηση CA 19-9 και 
α-φετοπρωτεΐνης υποδηλώνουν μικτό 
ηπατο-χολαγγειοκαρκίνωμα, διάγνω-
ση που απαντά διαφορετικά στους 
θεραπευτικούς χειρισμούς. 

Η χειρουργική εκτομή του όγκου 
(ηπατεκτομή) μαζί με λεμφαδενικό 
καθαρισμό είναι η μόνη θεραπεία 
που δίνει πιθανότητες ίασης σε α-
σθενείς με νόσο περιορισμένη στο 
ήπαρ. Σύγχρονες χειρουργικές τε-
χνικές επιτρέπουν την εκτομή R0 (μι-
κροσκοπικά αρνητικά όρια εκτομής). 
Η μεταμόσχευση ήπατος δεν έχει α-
ποδώσει τα αναμενόμενα και επί του 
παρόντος αντενδείκνυται στο ενδοη-
πατικό χολαγγειοκαρκίνωμα. 

Περιοχικές θεραπείες όπως χημειο-
εμβολισμός και ραδιοεμβολισμός χρη-
σιμοποιούνται σε ασθενείς που δεν 
είναι χειρουργικοί υποψήφιοι, αλλά 
δεν υπάρχουν ακόμα μεγάλες μελέτες 
επί του θέματος. Ραδιοσυχνότητες ή 
μικροκύματα μπορούν να εφαρμο-
στούν σε ασθενείς με περιορισμένες 
υποτροπές. Η ακτινοθεραπεία δεν έχει 
ακόμα θέση στην αντιμετώπιση του 
χολαγγειοκαρκινώματος, αλλά πιθα-
νόν στο εγγύς μέλλον να ενταχθεί στο 
πλαίσιο του multimodality approach 
αυτής της νόσου. Τέλος, ασθενείς με 
ανεγχείρητη νόσο ή συστηματική νό-
σο μπορούν να ωφεληθούν από συ-
στηματική χημειοθεραπεία, με βασι-
κό άξονα το σχήμα με gemcitabine 
cis-platin, ή να ενταχθούν σε άλλα ε-
ρευνητικά πρωτόκολλα. Συνολικά η 
επιβίωση ασθενών χωρίς θεραπεία 

δεν ξεπερνά τους 3-5 μήνες, με χη-
μειοθεραπεία 8-12 μήνες, ενώ μετά 
από ηπατεκτομή η πενταετής επιβί-
ωση φτάνει το 32%-35%.

ΧολαγγΕιοκαρκιΝωΜατα 
πορωΝ 
Επιδημιολογία - Ιστολογία - Διάγνωση – 
Σταδιοποίηση

Τα νεοπλάσματα αυτά προέρχονται 
από το επιθήλιο μεγάλων χοληφόρων 
πόρων και περιλαμβάνουν αδενο-
καρκινώματα του κοινού χοληδόχου 
πόρου, του κοινού ηπατικού πόρου, 
του δεξιού και του αριστερού ηπατι-
κού πόρου, καθώς και της πρώτης δι-
ακλάδωσης αυτών (χοληφόρα 2ης γε-
νεάς). Σε αντίθεση με τα ενδοηπατικά 
χοληφόρα φαίνεται ότι η συχνότητά 
τους δεν αυξάνεται τις τελευταίες δε-
καετίες. Στην πλειονότητά τους τα νε-
οπλάσματα αυτά παρουσιάζονται με 
συμπτώματα ίκτερου και χολαγγειίτι-
δας και η διάγνωση τίθεται συνήθως 
με μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατο-
γραφία (MRCP), που καταδεικνύει δι-
άταση ενδοηπατικών χοληφόρων και 
πιθανά και εξωηπατικών ανάλογα με 
την τοποθεσία του όγκου. 

Μακροσκοπικά οι όγκοι αυτοί δι-
ακρίνονται σε ινωτικούς και πολυ-
ποειδείς (sclerosing, polypoid). Η 
ιστολογική διάγνωση μπορεί να εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι ό-
γκοι αυτοί συνήθως δεν είναι κυτ-
ταροβριθείς, αλλά και η πρόσβαση 
σε αυτούς μπορεί να είναι δύσκολη. 
Χολαγγειογραφία με brush cytology 
μπορεί μερικές φορές να δώσει την 
απάντηση. Η χολαγγειοσκόπηση εί-
ναι μια νέα τεχνική που σε συνδυα-
σμό με τη χρωμοενδοσκόπηση και 
το narrow band imaging εντός του 
χοληφόρου δέντρου μπορεί να δώ-
σει διάγνωση. Εντούτοις αυτές οι τε-
χνικές δεν είναι διαδεδομένες.

Τα πολλαπλά συστήματα σταδι-
οποίησης (TNM, Bismuth Corlette, 
Japanese Society for Biliary Syrgery, 
MSKCC system) καταδεικνύουν τη 
δυσκολία στη σταδιοποίηση αυτού 
του νοσήματος, που απαιτεί όχι μό-
νο απεικονιστικό έλεγχο, αλλά μερι-

κές φορές και διαγνωστική λαπαρο-
σκόπηση ή και λαπαροτομία. 

Συνολικά, πάντως, οι παράγοντες 
που επηρεάζουν την έκβαση είναι 
το μέγεθος του όγκου, η παρουσία 
εξωηπατικής νόσου, η επέκταση κα-
τά μήκος των χοληφόρων και η διή-
θηση αγγειακών δομών, η ατροφία 
του ετερόπλευρου λοβού, η φυσική 
κατάσταση του ασθενούς και, τέλος, 
η διαθεσιμότητα των θεραπειών α-
νά κέντρο.

Η χειρουργική εκτομή του όγκου 
προσφέρει τη μεγαλύτερη πιθανότη-
τα ίασης. Για εγχειρήσιμους όγκους, ο 
τύπος του χειρουργείου είναι συνάρ-
τηση της τοποθεσίας του όγκου. Για 
όγκους του διχασμού είναι απαραί-
τητη η εκτομή του εξωηπατικού χο-
ληφόρου δέντρου, με περιοχική λεμ-
φαδενεκτομή και δεξιά ή αριστερή 
ημιηπατεκτομή με αναστόμωση σε 
χοληφόρα 2ης γενεάς. Για πιο περι-
φερικούς όγκος πιθανά να χρειαστεί 
παγκρεατικοδωδεκαδακτυλεκτομή.

Προεγχειρητική αποσυμφόρηση 
του χοληφόρου δέντρου, ιδανικά με 
διαδερμική τοποθέτηση χολαγγειοκα-
θετήρα, είναι απαραίτητη για ασθε-
νείς με βαθύ ίκτερο. Η μεταμόσχευ-
ση ήπατος θα πρέπει να εξετάζεται 
σε ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυ-
ντική χολαγγειίτιδα. Μετά από R0 ε-
κτομή (αρνητικά μικροσκοπικά όρια 
εκτομής) και με αρνητικούς λεμφα-
δένες η παρακολούθηση είναι αρκε-
τή, ενώ ο ασθενής μπορεί να ενταχθεί 
σε κάποιο ερευνητικό πρωτόκολλο 
για μετεγχειρητική χημειοθεραπεία.

Μετά από R1 εκτομή (θετικά μικρο-
σκοπικά όρια εκτομής) ή R2 εκτομή 
(υπολειπόμενος όγκος), ο ασθενής 
χρήζει μετεγχειρητικής χημειο-ακτι-
νοθεραπείας. Επί λεμφαδενοπάθει-
ας επιβάλλεται συστηματική θερα-
πεία με gemcitabine και cis-platin ή 
σχήμα με βάση το 5-FU.

Σε πολύ επιλεγμένους ασθενείς και 
σε επιλεγμένα κέντρα. ένα πρωτόκολ-
λο με προεγχειρητική χημειο- και ακτι-
νοθεραπεία και μετά μεταμόσχευση ή-
πατος οδήγησε σε καλύτερη πενταετή 
επιβίωση σε σχέση με την ηπατεκτομή.
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Οι τοπικές θεραπείες, όπως η φωτο-
δυναμική θεραπεία και η βραχυθερα-
πεία, έχουν θέση στην ανακουφιστική 
αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. 

Τέλος, σε αντίθεση με τα ενδοη-
πατικά χολαγγειοκαρκινώματα, ο 
συνδυασμός gemcitabine και cis-
platin δεν είναι καλύτερος σε σχέση 
με gemcitabine μόνο. Παρ' όλα αυ-
τά οι ασθενείς θα πρέπει να εντάσ-
σονται σε ερευνητικά πρωτόκολλα. 

Συνολικά μετά από R0 εκτομή χωρίς 
λεμφαδενοπάθεια η πενταετής επιβί-
ωση φτάνει το 50%, ενώ με διηθη-
μένα όρια εκτομής η επιβίωση είναι 
πολύ χειρότερη και δεν ξεπερνά την 
επιβίωση των ασθενών με φωτοδυ-
ναμική θεραπεία. Σε επιλεγμένους α-
σθενείς με αρχικού σταδίου νόσο και 
πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειί-
τιδα, η προσέγγιση με προεγχειρη-
τική χημειο- και ακτινοθεραπεία και 
μετά μεταμόσχευση ήπατος μπορεί 
να οδηγήσει σε πενταετή επιβίωση 
της τάξης του 70%.

συΜπΕρασΜατα 
Τα χολαγγειοκαρκινώματα, ενδοη-

πατικά και των πόρων, είναι μία ετε-
ρογενής ομάδα κακοήθων νεοπλα-
σμάτων με διαφορετική ιστολογία, 
διαφορετική βιολογική συμπεριφο-
ρά και ανταπόκριση στις θεραπείες. 
Οι σύγχρονες διαγνωστικές και θερα-
πευτικές προσεγγίσεις έχουν στόχο 
την έγκαιρη διάγνωση και την εξατο-
μικευμένη αντιμετώπιση του όγκου, 
δηλαδή την αντιμετώπιση του όγκου 
με ηπατεκτομή ή μεταμόσχευση. Η α-
νακουφιστική προσέγγιση των ασθε-
νών αυτών στοχεύει στην πρόληψη 
και θεραπεία της χολαγγειίτιδας και 
του ικτέρου και περιλαμβάνει τοπο-
θέτηση ενδοπροθέσεων, ενδοπορικές 

θεραπείες (φωτοδυναμική θεραπεί-
α), καθώς και περιοχικές θεραπείες 
όπως χημειο- και ραδιοεμβολισμό. 

Η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών 
πρέπει πάντα να γίνεται στο πλαίσιο 
μίας εξειδικευμένης ομάδας που α-
σχολείται με το συγκεκριμένο αντικεί-
μενο και είναι εξοικειωμένη με όλες τις 
διαθέσιμες τεχνικές (multidisciplinary 
- multimodality approach).

Λέξεις κλειδιά: χολαγγειοκαρκίνωμα, 
χειρουργική ογκολογία

Summary
Cholangiocarcinoma comprises a 

significant spectrum of malignant 
neoplasms derived from the bile 
ducts at any level in the hilum 
or the liver (common bile duct, 
hepatic duct, 1st or 2nd generation 
bile ducts etc). Intrahepatic 
cholangiocarcinoma derives from 
intrahepatic bile ducts and its 
incidence is rapidly increasing. Cross 
sectional imaging in combination 
with tumor markers and biopsy 
usually can lead to definite diagnosis. 
Surgical resection (hepatectomy) 
with lymphadenectomy offers the 
only chance for cure with 5 year 
survival rates approaching 30-
40%. Neoadjuvant or adjuvant 
chemotherapy should be considered 
on an individual basis. Extrahepatic 
cholangiocarcinoma (Klatskin’s 
tumors and mid and distal third 
bile duct tumors) are more frequent 
but their incidence remains stable 
over the last few decades.Cross 
sectional imaging (MRI, MRCP) in 
combination ERCP or PTC - guided 
biopsy usually can sometimes lead to 
diagnosis. For unresectable tumors 

palliation with stent placement 
and treatment of cholangitis is 
warranted. For resectable tumors 
surgical resection (hepatectomy 
with biliary reconstruction) with 
lymphadenectomy remains the 
standard of care. Recent studies 
though have shown promising 
results in carefully selected patients 
with orthotopic liver transplantation. 
Nevertheless, for both types of tumors 
multidisciplinary and multimodality 
approach guarantees the best 
possible outcome
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Οι Αναστολείς Σημείων Ελέγ-
χου (ΑΣΕ) του ανοσοποιη-
τικού συστήματος (immune 

checkpoint inhibitors) αποτελούν μια 
νέα προσέγγιση στην θεραπευτική 
του καρκίνου. Τα ανοσοκατασταλτικά 
μονοπάτια, περιλαμβάνουν σημεία ε-
λέγχου αναστολής, τα οποία χρησιμο-
ποιούνται από τα καρκινικά κύτταρα 
ώστε να εμποδιστεί η ανίχνευση και 
η εξόντωσή τους από το ανθρώπινο 
ανοσοποιητικό σύστημα. Οι μορια-
κοί στόχοι των ΑΣΕ, που βρίσκονται 
στα Τ-λεμφοκύτταρα συμπεριλαμβά-
νουν το κυτταροτοξικό αντιγόνο-4 του 
Τ-λεμφοκυττάρου και τoν υποδοχέα 
της πρωτεΐνης προγραμματισμένου 
κυτταρικού θανάτου (PD-1). Ένας ε-
πιπλέον στόχος είναι το σύνδεμα της 
πρωτεΐνης PD-1, το PD-L1, που βρί-
σκεται τόσο στα Τ-λεμφοκύτταρα όσο 
και στα καρκινικά κύτταρα. Τα ειδι-
κά αντισώματα έναντι των ανοσολο-
γικών σημείων ελέγχου δρουν «επα-
ναρρυθμίζοντας» το ανοσοποιητικό 

σύστημα, ώστε να στραφεί εκ νέου 
κατά των καρκινικών κυττάρων. 

Στην τρέχουσα βιβλιογραφία, τα 
πιο γνωστά σκευάσματα που χρη-
σιμοποιούνται σε κλινικές μελέτες 
για τον καρκίνο κεφαλής και τρα-
χήλου είναι τόσο το nivolumab και 
το pemprolizumab, που αποτελούν 
αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης 
PD-1 όσο και το durvalumab και το 
avelumab, που είναι αντισώματα ένα-
ντι του PD-L1. Νεότεροι παράγοντες 
που στοχεύουν είτε ανοσοκατασταλ-
τικά (VISTA, Tim-3, LAG3) είτε ανο-
σοδιεγερτικά (CD137, GITR, OX-40) 
μόρια μελετώνται επίσης.

Στις περισσότερες μελέτες η αποτε-
λεσματικότητα των ΑΣΕ προέρχεται 
από αποτελέσματα σε ασθενείς με-
τά από θεραπεία με πλατίνα (θερα-
πεία 2ης ή και περαιτέρω γραμμής, 
συμπεριλαμβανομένων ασθενών με 
τοπικά προχωρημένη νόσο που υπο-
τροπίασαν εντός 6 μηνών μετά από 
ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία 

με πλατίνα) με καλή φυσική κατάστα-
ση (0 ή 1). Χαρακτηριστικά, αναφέ-
ρουμε αποτελέσματα μελέτης με το 
nivolumab (CheckMate 141) της οποί-
ας πρόσφατα δημοσιεύτηκαν 1.  Πιο 
συγκεκριμένα, 361 ασθενείς με ανθε-
κτικό στην πλατίνα υποτροπιάζοντα 
ή μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα 
κεφαλής και τραχήλου, τυχαιοποιήθη-
καν να λάβουν είτε το μονοκλωνικό α-
ντίσωμα nivolumab 3 mg/Kg κάθε 2 
εβδομάδες είτε μονοθεραπεία με με-
θοτρεξάτη, δοσιταξέλη, ή cetuximab 
κατ’ επιλογή του θεράποντος ιατρού. 
Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρ-
ρυντικά και έδειξαν ότι οι ασθενείς 
που έλαβαν nivolumab είχαν σημα-
ντικό όφελος στην επιβίωση. Αναλυ-
τικότερα φάνηκε ότι η μονοθεραπεία 
με nivolumab προσέφερε μεγαλύτε-
ρη διάμεση συνολική επιβίωση 7.5 
μήνες έναντι 5.1 μηνών με τα καθιε-
ρωμένα θεραπευτικά σχήματα (HR: 
0.70, p=0.01). Παρόλα αυτά, το μέ-
σο χρονικό διάστημα επιβίωσης χω-

Ανοσοθεραπεία με αναστολείς σημείων 
ελέγχου στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση

Περίληψη: Mια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή για τον υποτροπιάζοντα/ μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και 
τραχήλου από πλακώδες επιθήλιο αποτελεί η ανοσοθεραπεία με αντισώματα εναντίον των ανοσολογικών σημείων ε-
λέγχου. Το nivolumab και το pembrolizumab είναι οι δυο πρώτοι αναστολείς ανοσολογικών σημείων ελέγχου (ΑΣΕ) 
που έχουν πάρει έγκριση από τον FDA. Σημειωτέον ότι οι μελέτες έχουν δείξει όφελος στους ασθενείς που έχουν λάβει 
ΑΣΕ και οι οποίοι προηγουμένως είχαν λάβει ένα ή περισσότερα σχήματα βασισμένα σε πλατίνα αλλά επίσης και στους 
ασθενείς που είχαν υποτροπή της νόσου εντός εξαμήνου μετά από συνδυασμένη θεραπεία με πλατίνα για τοπικά προ-
χωρημένη νόσο. Ένας αριθμός από τρέχουσες μελέτες συγκρίνουν τους ΑΣΕ είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό 
με άλλο ΑΣΕ ή χημειοθεραπεία, με το σχήμα EXTREME (πλατίνα, 5-φθοριουρακίλη, cetuximab), το οποίο παραμένει η 
εδραιωμένη επιλογή για τη θεραπεία 1ης γραμμής στον υποτροπιάζοντα/μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. 
Επίσης, αρκετές μελέτες εξετάζουν το ρόλο των ΑΣΕ σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία για την θεραπεία του τοπικά 
προχωρημένου καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.

αθαΝασιοσ αργυρησ
Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Thomas Jefferson, ΗΠΑ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 
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ρίς πρόοδο νόσου ήταν περίπου το 
ίδιο και στις δυο περιπτώσεις: 2 μή-
νες υπό nivolumab και 2.3 μήνες 
με καθιερωμένες θεραπείες (HR: 
0.89, p=0.32), ενώ το συνολικό πο-
σοστό ανταπόκρισης ήταν 13.3% με 
το nivolumab έναντι 5.8% με τις κα-
θιερωμένες θεραπείες. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στους 6 μήνες το ποσοστό 
ασθενών με επιβίωση χωρίς πρόοδο 
νόσου ήταν 19.7% με nivolumab και 
9.9% με καθιερωμένη θεραπεία, ε-
νώ στο 1 έτος η συνολική επιβίωση 
ήταν 36% με nivolumab και 16.6% 
με καθιερωμένη θεραπεία.

Πρέπει να τονισθεί επίσης ότι πέ-
ραν του πλεονεκτήματος στην επιβίω-
ση εξίσου σημαντικό ήταν το όφελος 
στην ποιότητα ζωής, καθώς οι ασθε-
νείς οι οποίοι έλαβαν nivolumab πα-
ρουσίασαν παρενέργειες σε μικρό-
τερα ποσοστά. 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα ανακοινώθηκαν και με έ-
ναν άλλο ανοσοθεραπευτικό παρά-
γοντα, το pembrolizumab 2,3. Σε 
μη τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 
1b, την KEYNOTE-012, χορηγήθη-
κε pembrolizumab 10 mg/kg ανά 2 
εβδομάδες σε 60 ασθενείς με πλα-
κώδες καρκίνωμα κεφαλής και τρα-
χήλου με υπερέκφραση PD-L1 από 
τα συνολικά 192 περιστατικά, ενώ 
οι υπόλοιποι 132 ασθενείς έλαβαν 
το φάρμακο σε σταθερή δόση 200 
mg χωρίς να είναι γνωστή η έκφρα-
ση του PD-L1 στον όγκο τους, κάθε 
3 εβδομάδες. Στην πρώτη ομάδα η 
μέση συνολική επιβίωση ήταν 13 
μήνες, ενώ στη δεύτερη ομάδα α-
σθενών 8 μήνες. Και στις 2 ομάδες 
το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 
στη θεραπεία ήταν 18% και το μέσο 
διάστημα επιβίωσης χωρίς πρόοδο 
νόσου ήταν 2 μήνες. Επίσης, μόνο 
το 13% των αρρώστων παρουσία-
σε σημαντική τοξικότητα. 

Τα δυο προαναφερθέντα φάρ-
μακα έχουν εγκριθεί στις ΗΠΑ για 
ασθενείς με υποτροπιάζων ή με-
ταστατικό καρκίνο κεφαλής και τρα-
χήλου που έχουν ήδη λάβει θεραπεί-
α με πλατίνα, και συγκεκριμένα το 

pembrolizumab τον Αύγουστο του 
2016 και το nivolumab τον Νοέμβρι-
ο του 2016. Αναμένονται εγκρίσεις 
ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων για 
τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου 
και στην Ευρώπη.

Παρόλο που τα αποτελέσματα με-
λετών συνεχίζουν να υποδεικνύουν 
ότι η έκφραση του PD-L1 ίσως να συ-
σχετίζεται με κάπως καλύτερη συνο-
λική ανταπόκριση στη θεραπεία με 
ΑΣΕ, η συσχέτιση αυτή δεν είναι α-
πόλυτη. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει α-
κόμα κάποιος αξιόπιστος βιοδείκτης 
για την επιλογή εκείνων των ασθενών 
που θα ανταποκριθούν στη συγκε-
κριμένη θεραπεία με ΑΣΕ. Η σημα-
σία της έκφρασης του PD-L1 ή και 
άλλων βιοδεικτών ως προβλεπτικών 
παραγόντων για ασθενείς που λαμ-
βάνουν AΣΕ είναι απαραίτητο να ε-
κτιμηθεί σε μελλοντικές τυχαιοποιη-
μένες μελέτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ΑΣΕ όπως 
το nivolumab, το pembrolizumab 
και το durvalumab μελετώνται σε 
τρέχουσες μελέτες φάσης 3 ως θε-
ραπεία πρώτης γραμμής σε υπο-
τροπιάζoντα/ μεταστατικό καρκίνο 
κεφαλής τραχήλου ασθενών με κα-
λή γενική κατάσταση έχοντας ως ά-
ξονα σύγκρισης την εδραιωμένη θε-
ραπεία με cetuximab, πλατίνα και 
5-FU (σχήμα EXTREME). Για παρά-
δειγμα, το nivolumab μελετάται σε 
συνδυασμό με το ipilimumab (αντί-
σωμα έναντι της πρωτεΐνης CTLA-4) 
σε σύγκριση με το σχήμα EXTREME 
(μελέτη CHECKMATE 651). Άλλες 
τρέχουσες κλινικές μελέτες εξετά-
ζουν συνδυασμούς ΑΣΕ με ακτινο-
θεραπεία για την θεραπεία του τοπι-
κά προχωρημένου καρκίνου κεφαλής 
και τραχήλου.

Συμπερασματικά, επί του παρό-
ντος οι ΑΣΕ έχουν θέση ως θεραπεί-
α δεύτερης γραμμής του υποτρο-
πιάζοντος/μεταστατικού καρκίνου 
κεφαλής και τραχήλου από πλακώ-
δες επιθήλιο μετά από θεραπεία με 
πλατίνα, αποτελώντας μια πολλά υ-
ποσχόμενη θεραπευτική προσέγγι-
ση. Γίνεται πλέον σαφής η πρόκληση 

για τον ογκολόγο να θέσει σε μια θε-
ραπευτική αλληλουχία τις υπάρχου-
σες θεραπευτικές προσεγγίσεις ώστε 
ο ασθενής να αυξήσει το ποσοστό 
επιβίωσής του αλλά ταυτόχρονα να 
διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την 
ποιότητα ζωής του.

Summary
Immunotherapy with immune 
checkpoint inhibitors in head and neck 
cancer: A new therapeutic approach 

Immunotherapy using immune 
checkpoint inhibitors (ICIs) has 
emerged as a promising new treat-
ment option in recurrent or metastatic 
squamous cell carcinoma of the head 
and neck (R/M SCCHN). Nivolumab 
and pembrolizumab are the first two 
ICIs that were granted FDA approv-
al. Clinical benefit with ICIs has been 
demonstrated in patients who previ-
ously received one or more platinum-
based regimens for R/M SCCHN but 
also patients who experienced recur-
rence within 6 months after combined 
modality therapy with a platinum 
agent for locally advanced disease. A 
number of ongoing clinical trials are 
comparing regimens with ICIs, alone 
and in combination with other ICIs or 
chemotherapy, with the EXTREME reg-
imen (platinum, 5-FU, cetuximab), an 
established standard of care in first-
line treatment of R/M SCCHN. 
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H ψωρίαση, της οποίας το όνο-
μα προέρχεται από την αρ-
χαιοελληνική λέξη “ψώρος” 

(λέπι) περιγράφηκε αναλυτικά για 
πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη 
(460-370 π.Χ.) ενώ υπάρχουν ανα-
φορές της και στη Bίβλο (Λευϊτικόν: 
3ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης).

ΕπιΔηΜιολογικα ΔΕΔοΜΕΝα
Η νόσος υπολογίζεται ότι προσβάλ-

λει το 1-3% του πληθυσμού στο δυτι-
κό κόσμο και εμφανίζει διαφορετική 
επίπτωση ανάλογα με τη γεωγραφι-
κή περιοχή και την εθνική προέλευ-
ση του ατόμου. Παρουσίαζει υψη-
λότερο επιπολασμό σε χώρες όπως η 
Νορβηγία (11,43%), οι Η.Π.Α (1,43-
5,10%) και ο Καναδάς (4,7%).

Η καυκάσια φυλή προσβάλλεται 
συχνότερα, ενώ ακολουθούν οι ασι-
ατικές φυλές (0,12-1,49%) και η α-
φρικανική φυλή (0,09-0,57%). Στους 
Εσκιμώους και τους Ινδιάνους ο επι-
πολασμός της ψωρίασης είναι σχε-
δόν μηδενικός.

Εμφανίζει μια ισότιμη κατανομή α-
νάμεσα στα δύο φύλα. Ένα μεγάλο 
ποσοστό των ασθενών με ψωρίαση 
εμφανίζουν την πρώτη τους ψωρι-
ασική πλάκα πριν την ηλικία των 18 
ετών. Η νόσος εμφανίζει δύο κορυ-
φές ηλικιακής κατανομής: η πρώτη 
αφορά τη 2η έως 4η δεκαετία ζω-
ής και η δεύτερη την 6η και 7η δε-
καετία ζωής. 

κλιΝικη ΕικοΝα
Η ψωρίαση είναι ένα νόσημα με 

μεγάλη ετερογένεια στην κλινική της 
εικόνα ενώ δεν είναι σπάνια η με-
τάπτωση μιας μορφής ψωρίασης 
σε μια άλλη κατά την κλινική πορεί-
α της νόσου στο ίδιο άτομο. Χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγμα εμ-
φάνισης σταγονοειδούς ψωρίασης, 
η οποία μπορεί στη συνέχεια να ε-
ξελιχθεί σε ψωρίαση κατά πλάκας 
στον ίδιο ασθενή.

Οι κύριες κλινικές μορφές της νό-
σου είναι: 
1. Η κοινή κατά πλάκας
2. Η σταγονοειδής
3. Η φλυκταινώδης
4. Η ερυθροδερμική ψωρίαση ή ψω-

ριασική ερυθροδερμία
Η κοινή κατά πλάκας ψωρίαση εί-

ναι η συνηθέστερη μορφή ψωρία-
σης και αφορά το 80-90% των περι-
πτώσεων. Οι ερυθηματώδεις πλάκες 
είναι συχνά συμμετρικές, σαφώς α-
φοριζόμενες και καλύπτονται από 
αργυρόχροα λέπια (εικ. 1). Κατα-
νέμονται συνήθως στις εκτατικές ε-
πιφάνειες των άνω και κάτω άκρων, 
στις κνήμες, το τριχωτό της κεφαλής, 
την περιοχή του ομφαλού και την ο-
σφυϊκή / ιερά χώρα.

Η σταγονοειδής ψωρίαση εκδη-
λώνεται με πολλαπλές, σταγονοει-
δείς ερυθηματολεπιδώδεις βλατίδες 
και πλάκες με διάσπαρτη κατανομή 
στον κορμό (εικ. 2). Συχνά αποτελεί 

την πρώτη μορφή εκδήλωσης της 
ψωριασικής νόσου σε παιδιά και ε-
φήβους και συνήθως σχετίζεται με 
λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων 
λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευ-
στικού (β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο) 
και ουρολοιμώξεων. 

Στην κοινή κατά πλάκας και τη στα-
γονοειδή ψωρίαση παρατηρούνται 
κατά τη μηχανική απομάκρυνση των 
λεπιών από τις ψωριασικές πλάκες τα 
εξής παθογνωμονικά σημεία:

1. Το σημείο του στεατοκηρίου: 
στο οποίο κατά τη μηχανική απο-
μάκρυνση των λεπιών σε μια ψωρι-
ασική πλάκα γίνεται απολέπιση με 
τη μορφή ξεσμάτων στεατοκηρίου

2. Το σημείο της αιματηράς δρό-
σου (Auspitz sign): κατά το οποίο 
περαιτέρω ξεσμός της βλάβης οδη-
γεί στην εμφάνιση στικτής μικροαι-
μορραγίας.

Επίσης, η ψωρίαση, όπως και άλ-
λες δερματοπάθειες, χαρακτηρίζεται 
από το φαινόμενο Koebner (ισομορ-
φικής αντίδρασης), κατά το οποίο σε 
πρότινος κλινικά υγιές δέρμα εμφα-
νίζεται ψωριασική πλάκα μετά από 
μηχανικό ή άλλης φύσεως τραυμα-
τισμό του δέρματος. 

Η φλυκταινώδης ψωρίαση χαρα-
κτηρίζεται από την εμφάνιση πολλα-
πλών άσηπτων φλυκταινών επί εδά-
φους ερυθήματος και διαχωρίζεται 
στην εντοπισμένη και τη γενικευμένη 
μορφή. Η εντοπισμένη μορφή μπο-

Ψωρίαση

Εισαγωγή: Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, μη μεταδοτική, υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης δερματοπάθεια η οποία εμφανίζεται 
σε άτομα με γενετική προδιάθεση και χαρακτηρίζεται κλινικά από την εμφάνιση σαφώς περιγεγραμμένων ερυθηματω-
δών πλακών, οι οποίες καλύπτονται από αργυρόχροα λέπια. Οι ψωριασικές βλάβες συνήθως εντοπίζονται στις εκτατικές 
επιφάνειες των άνω και κάτω άκρων (αγκώνες, γόνατα και κνήμες), στο τριχωτό της κεφαλής και τον κορμό.

Ναταλια ροΜποτη
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών & Αφροδίσιων Νόσων “Α. Συγγρός” 



62   

βήμα νέων επιστημόνωνβήμα νέων επιστημόνων

ρεί να εκδηλωθεί με την εικόνα φλυ-
κταινώδους ψωρίασης παλαμών-πελ-
μάτων ή τη συνεχή ακροδερματίτιδα 
του Hallopeau, ενώ στη γενικευμένη 
μορφή ανήκουν η γενικευμένη φλυ-
κταινώδης ψωρίαση von Zumbusch, 
το ερπητοειδές κηρίο (συσχετίζεται 
με την κύηση), η ψωρίαση τύπου 
φυγόκεντρου δακτυλιοειδούς ερυ-
θήματος και η νεανική/παιδική φλυ-
κταινώδης ψωρίαση.

Κατά την ερυθροδερμική ψωρία-
ση το δέρμα εμφανίζει ένα γενικευ-
μένο ερύθημα με ποικίλη απολέπιση, 
το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέ-
ρος του σώματος του ασθενή. Τόσο 
η γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρία-
ση όσο και η ερυθροδερμική ψωρί-
αση είναι σοβαρές δερματοπάθειες 
με συνοδά σημεία και συμπτώμα-
τα, όπως κακουχία, πυρετό, ρίγος, 
περιφερικά και κεντρικά οιδήματα, 
αντιδραστική λεμφαδενοπάθεια, οι 
οποίες χρήζουν άμεσης νοσηλείας 
και αντιμετώπισης. Η διαταραχή της 
εύρυθμης λειτουργίας του δέρματος 
οδηγεί σε ηλεκτρολυτικές διαταρα-
χές, διαταραχές θερμορρύθμισης, υ-
πολευκωματιναιμία, αναιμία και σε 
κάποιες περιπτώσεις αιμοδυναμικές 
διαταραχές με καρδιακή ανεπάρκει-
α. Η ερυθροδερμική ψωρίαση μπο-

ρεί να εκδηλωθεί μετά από απότομη 
διακοπή συστηματικών κορτικοστε-
ροειδών, εμφάνιση λοιμώξεων, ε-
φαρμογή ερεθιστικών τοπικών θε-
ραπειών ή υποασβεστιαιμία.

ΕιΔικΕσ ΕΝτοπισΕισ
Παράλληλα, η ψωριασική νόσος 

μπορεί να εκδηλωθεί και σε ειδικές 
εντοπίσεις και ανάλογα με την ανα-
τομική της εντόπιση διακρίνεται σε:
1. Ανάστροφη ψωρίαση ή ψωρία-

ση των πτυχών
2. Ψωρίαση γεννητικών οργάνων
3. Ψωρίαση του τριχωτού κεφαλής
4. Παλμοπελματιαία ψωρίαση ή 

ψωρίαση παλαμών - πελμάτων
5. Ψωριασική ονυχία

Η ανάστροφη ψωρίαση χαρακτη-
ρίζεται από την εμφάνιση σαφώς α-
φοριζόμενων έντονα ερυθρών ψω-
ριασικών πλακών και διαβρώσεων 
στις πτυχές, συμπεριλαμβανομένων 
και των μασχαλιαίων, υπομαζικών, 
βουβωνικών πτυχών, καθώς και της 
μεσογλουτιαίας πτυχής. Το λέπι στις 
εν λόγω περιοχές μπορεί να είναι πε-
ριορισμένο ή και απόν.

Στην ψωρίαση των γεννητικών ορ-
γάνων η εμφάνιση των ψωριασικών 
πλακών συνοδεύεται συνήθως από 
έντονο κνησμό. Η απολέπιση είναι 

περιορισμένη ή απούσα και το ερύ-
θημα σαφώς περιγεγραμμένο. Λόγω 
της εντόπισης των βλαβών υπάρχει 
σημαντική επιβάρυνση της ποιότη-
τας ζωής των ασθενών. 

Η ψωρίαση του τριχωτού της κε-
φαλής εκδηλώνεται με σαφώς αφορι-
ζόμενες ψωριασικές πλάκες οι οποίες 
μπορεί να περιορίζονται οπισθοωτι-
αία, στην ινιακή ή τη μετωπιαία χώ-
ρα ή και να καλύπτουν πλήρως το 
τριχωτό. Χαρακτηριστική είναι η επέ-
κτασή τους και πέρα από τη γραμμή 
τριχοφυίας. Συνήθως συνοδεύονται 
από κνησμό και παρά την περιορι-
σμένη εντόπισή τους η εύρεση μιας 
αποτελεσματικής και μακροχρόνιας 
θεραπείας αποτελεί συχνά πρόκληση 
για τον κλινικό δερματολόγο. 

Στην ψωρίαση παλαμών–πελμά-
των οι ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες 
εντοπίζονται στην εσωτερική επιφά-
νεια της άκρας χείρας και του ποδός 
και συνοδεύονται συχνά από επώ-
δυνες ρωγμές και έντονη φλεγμονή.

Περίπου 80-90% των ασθενών με 
ψωρίαση θα παρουσιάσουν κάποια 
στιγμή στη ζωή τους ψωριασική ο-
νυχία. Ο επιπολασμός της κυμαίνε-
ται μεταξύ 10-82% και σε σπάνιες 
περιπτώσεις (5-10%) μπορεί να εμ-
φανιστεί χωρίς την εκδήλωση άλλης 

Εικόνα 1: κοινή ψωρίαση κατά πλάκας
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ψωριασικής βλάβης στο δέρμα. Από 
ψωρίαση μπορεί να προσβληθεί τό-
σο η μήτρα όσο και η κοίτη του ό-
νυχος. Η ονυχόλυση και τα βοθρία 
είναι η συνηθέστερη εκδήλωση ψω-
ριασικής ονυχίας στα δάχτυλα των 
χεριών, ενώ η υπερκεράτωση και η 
ονυχόλυση είναι οι πιο συχνές βλά-
βες στα νύχια των κάτω άκρων.

Τέλος, η ψωρίαση του δέρματος 
μπορεί να συνυπάρχει στο 30% πε-
ρίπου των περιπτώσεων (τα ποσο-
στά επιπολασμού κυμαίνονται από 
6-48%) με ψωριασική αρθρίτιδα. Η 
ασύμμετρη ολιγαρθρίτιδα και η συμ-
μετρική πολυαρθρίτιδα είναι οι δύο 
συνηθέστερες μορφές, ακολουθού-
μενες από τη σπονδυλαρθρίτιδα με 
αξονική προσβολή, την αρθρίτιδα 
των άπω μεσοφαλαγγικών αρθρώ-
σεων και τη σπανιότερη ακρωτηρι-
αστική - παραμορφωτική αρθρίτιδα.

ιστοπαθολογικη ΕικοΝα
Ιστολογικά η κοινή ψωρίαση κα-

τά πλάκας χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία υπερκεράτωσης (υπερ-
πλασίας της κερατίνης στιβάδας) 
και παρακεράτωσης (εμφάνισης ε-
μπυρήνων κερατινοκυττάρων στην 
κερατίνη στιβάδα), με μείωση ή ε-
ξαφάνιση της κοκκώδους στιβάδας 
και ακάνθωση (υπερπλασία με επι-
μήκυνση των επιθηλιακών καταδύ-
σεων της επιδερμίδας στο χόριο). 
Τα τριχοειδή στο θηλώδες χόριο εί-
ναι διεσταλμένα με ελικοειδή δια-
μόρφωση και παρατηρείται στο χό-
ριο φλεγμονώδης διήθηση, κυρίως 
από λεμφοκύτταρα αλλά και μονο-
κύτταρα μακροφάγα, ουδετερόφιλα 
και μαστοκύτταρα. Χαρακτηριστική 
για τη νόσο είναι η εμφάνιση μικρο-
αποστημάτιων Munro, τα οποία εί-
ναι αποτέλεσμα συνάθροισης ου-
δετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων 
στην κερατίνη στιβάδα.

Η φλυκταινώδης ψωρίαση χαρα-
κτηρίζεται από την παρουσία ενδοε-
πιδερμιδικών φλυκταινών και φλεγμο-
νώδη διήθηση της επιδερμίδας από 
ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα.

παθογΕΝΕια ψωριασησ
Η ψωρίαση είναι ένα πολυπαραγο-

ντικό νόσημα με γενετικό υπόστρω-
μα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια 
ανοσο-μεσολαβούμενη αντίδραση. 

Ερευνητικές μελέτες ανέδειξαν τη 
συσχέτιση της ψωρίασης με μεταλλά-
ξεις σε γονίδια που σχετίζονται με τη 
λειτουργία του επιδερμιδικού φραγ-
μού ή την ενεργοποίηση της φυσικής 
και επίκτητης ανοσίας. Μεταξύ άλλων 
έχουν βρεθεί και 9 γονιδιακοί επίτο-
ποι οι οποίοι συνδέονται με την ψω-
ριασική νόσο (PSORS1 - PSORS9). Το 
αλλήλιο HLA-Cw6 φαίνεται να σχετί-
ζεται πολύ συχνά με πρώιμη έναρξη 
της νόσου (στην παιδική ηλικία) και 
βαρύτερη κλινική πορεία.

Σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθο-
γένεια της ψωρίασης φαίνεται να 
διαδραματίζει η ενεργοποίηση των 
δενδριτικών κυττάρων και η έκκρι-
ση προφλεγμονωδών κυτοκινών οι 
οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε 
ενεργοποίηση των Th1 και Th17 λεμ-
φοκυττάρων. Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι η ενεργοποίηση κυττάρων τό-
σο της φυσικής όσο και της επίκτη-
της ανοσίας και η διέγερση των κε-
ρατινοκυττάρων για υπέρμετρο και 
άτακτο πολλαπλασιασμό (ο κύκλος 
ζωής του κερατινοκυττάρου περιο-
ρίζεται από 24-28 σε 4-5 ημέρες). 
Καθοριστικό ρόλο στην ανοσολογι-
κή αυτή απάντηση παίζουν προφλεγ-
μονώδεις κυτοκίνες, όπως οι TNFa, 
IL23 και IL17.

Εκλυτικοι – ΕπιΒαρυΝτικοι 
παραγοΝτΕσ

Στους εκλυτικούς παράγοντες που 
μπορεί να πυροδοτήσουν την εμφά-
νιση ψωρίασης ή να επιδεινώσουν 
την κλινική της εικόνα συγκαταλέ-
γονται οι λοιμώξεις (HIV, στρεπτό-
κοκκος), ορισμένα φάρμακα (λίθι-
ο, β-αναστολείς, ανθελονοσιακά, 
ιντερφερόνη κλπ.), μηχανικοί ή άλ-
λοι τραυματισμοί (μέσω φαινομένου 
Koebner), μεταβολικοί παράγοντες 
(παχυσαρκία, υπασβεστιαιμία), ενδο-
κρινικοί παράγοντες (εφηβεία, εμμη-
νόπαυση), ψυχολογικοί παράγοντες 

(άγχος, ψυχική καταπόνηση), εποχι-
ακοί παράγοντες (χειμερινοί μήνες) 
και καταχρήσεις (αλκοόλ, κάπνισμα, 
ναρκωτικά). 

ΔιαγΝωση και ΔιαΦορικη 
ΔιαγΝωση 

Η διάγνωση της ψωρίασης είναι 
κατά κανόνα κλινική και βασίζεται 
στη χαρακτηριστική μορφολογία 
και εντόπιση των ψωριασικών βλα-
βών. Σε περιπτώσεις όπου η κλινική 
διάγνωση δεν μπορεί να τεθεί με α-
σφάλεια συνίσταται η λήψη βιοψί-
ας δέρματος. 

Η διαφορική διάγνωση στην ψω-
ρίαση κατά πλάκας γίνεται μεταξύ 
άλλων από τη λειχηνοειδή πιτυρία-
ση, τη ροδόχρου πιτυρίαση, την ε-
ρυθρά ιόνθιο πιτυρίαση, τον ομαλό 
λειχήνα, τη σμηγματορροϊκή δερμα-
τίτιδα, το έκζεμα, το Τ-κυτταρικό λέμ-
φωμα (σπογγοειδής μυκητίαση), την 
παραψωρίαση, τις μυκητιάσεις του 
δέρματος, τον ερυθηματώδη λύκο, 
τη δευτερογόνο σύφιλη και φαρμα-
κευτικά εξανθήματα. 

ΔΕικτΕσ αξιολογησησ τησ 
ψωριασησ

Ανάλογα με τη βαρύτητα της νό-
σου διαχωρίζουμε την ψωρίαση σε 
ήπιας, μέτριας και βαριάς μορφής. 

Ανάλογα με την έκταση της προ-
σβολής του δέρματος, το βαθμό α-
πολέπισης, ερυθήματος και διήθη-
σης των πλακών και την επίδραση 
της ψωριασικής νόσου στην ποιό-
τητα ζωής των ασθενών υπάρχουν 
ποικίλοι δείκτες αξιολόγησης της βα-
ρύτητας της νόσου. Οι συνηθέστε-
ροι είναι:

• το PASI (Psoriasis Area Severity 
Index) που κυμαίνεται από 0 έως 
72. Αξιολογεί τη βαρύτητα της νό-
σου βασιζόμενο στην κλινική εικόνα 
και την έκταση των βλαβών. Ένας υ-
ψηλός δείκτης υποδηλώνει βαρύτερη 
κλινική εικόνα ψωρίασης. PASI ≥ 10 
σχετίζεται με μέτριας–σοβαρής μορ-
φής ψωρίαση και αποτελεί ένδειξη 
για έναρξη συστηματικής θεραπείας.

• το BSA (Body Surface Area) το 
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οποίο μετράει το ποσοστό προσβο-
λής του δέρματος από ψωρίαση και 
κυμαίνεται από 0 έως 100%. Προ-
σβολή 10% και άνω σχετίζεται με μέ-
τριας–σοβαρής μορφής ψωρίαση.

• το DLQI (Dermatology Life 
Quality Index) το οποίο είναι ένα ε-
ρωτηματολόγιο που συμπληρώνεται 
από τον ασθενή και αξιολογεί την ε-
πίδραση της ψωρίασης στην ποιό-
τητα ζωής του. Βαθμολογείται από 
0 έως 30 και ένα DLQI ≥ 10 αντικα-
τοπτρίζει σημαντική επίδραση στην 
ποιότητα ζωής του ασθενή, ικανή να 
δικαιολογήσει έναρξη συστηματικής 
θεραπείας υπό προϋποθέσεις. 

ψωριαση και 
συΝΝοσηροτητΕσ

Στη σημερινή εποχή η ψωρίαση 
δεν θεωρείται πλεόν απλά μια πάθη-
ση του δέρματος. Η ψωριασική νό-
σος μπορεί να συσχετίζεται με μια 
σειρά από άλλα φλεγμονώδη ή αυ-
τοάνοσα νοσήματα. Συγκεκριμένα, 
ασθενείς με μέτρια–σοβαρή ψωρία-
ση έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνι-
σης μεταβολικών νοσημάτων, όπως 
υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης δια-
βήτης τύπου ΙΙ, παχυσαρκία, μετα-
βολικό σύνδρομο και μη αλκοολική 
ηπατική στεάτωση. Επίσης, καρδι-
αγγειακά νοσήματα, όπως αρτηρι-
ακή υπέρταση, στεφανιαία νόσος, 
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και 
εγκεφαλικό επεισόδιο, εκδηλώνονται 
συχνότερα σε άτομα με μέτρια–σο-
βαρή ψωρίαση. Οι ασθενείς με σο-
βαρή ψωρίαση έχουν 70% μεγαλύ-
τερη πιθανότητα να προσβληθούν 
από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
και 56% από εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Σε ασθενείς με ψωρίαση φαίνεται τα 
νοσήματα αυτά να υποδιαγιγνώσκο-
νται και να υποθεραπεύονται. Πα-
ράλληλα, τα τελευταία χρόνια δίνε-
ται ολοένα και περισσότερη έμφαση 
στη συσχέτιση της ψωριασικής νό-
σου με διαταραχές της ψυχικής διά-
θεσης, όπως η κατάθλιψη και η αγ-
χώδης διαταραχή. Οι ασθενείς με 
ψωρίαση μπορεί ακόμα να υποφέ-
ρουν από διαταραχές του ύπνου (σε 

ποσοστό έως και 48%) και αλεξιθυ-
μία. Τα ποσοστά εμφάνισης αλκοο-
λισμού και αυτοκτονικού ιδεασμού 
είναι επίσης αυξημένα σε σχέση με 
το γενικό πληθυσμό.

Παράλληλα, υπάρχει μια συσχέ-
τιση της ψωρίασης με αυτοάνοσα 
νοσήματα, μεταξύ των οποίων η ι-
διοπαθής φλεγμονώδης νόσος του 
εντέρου (νόσος Crohn και ελκώδη 
κολίτιδα), η αυτοάνοση ραγοειδίτι-
δα/ιριδοκυκλίτιδα, ο ερυθηματώδης 
λύκος, το πομφολυγώδες πεμφιγοει-
δές, η λεύκη κ.λπ.

θΕραπΕυτικη προσΕγγιση 
του ασθΕΝη ΜΕ ψωριαση και 
ΔιαΧΕιριση τησ ψωριασικησ 
Νοσου

Η βαθύτερη γνώση της αιτιοπαθο-
γένειας της ψωρίασης και η συσχέ-
τιση της ψωριασικής νόσου με άλλα 
φλεγμονώδη νοσήματα του μεταβο-
λικού και καρδιαγγειακού συστήμα-
τος καθώς και της ψυχικής σφαίρας 
οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στην 
προσέγγιση της πάθησης αυτής σαν 
συστηματική νόσο, ιδιαίτερα σε πε-
ριπτώσεις μέτριας ή σοβαρής μορ-
φής. Για αυτό το λόγο η διαγνωστική 
προσέγγιση του ασθενή με ψωρία-
ση δεν ολοκληρώνεται με την κλινι-
κή διάγνωση της νόσου. Αντιθέτως, 
η ολιστική προσέγγιση της ψωριασι-
κής νόσου επιβάλλει τη συνεργασί-
α του δερματολόγου με άλλες ειδι-
κότητες, συμπεριλαμβανομένων του 
ρευματολόγου, καρδιολόγου, παθο-
λόγου, οφθαλμίατρου, γαστρεντερο-
λόγου/ηπατολόγου, ενδοκρινολόγου 
και ψυχίατρου. 

Η λήψη ενός καλού ιστορικού κα-
τά την πρώτη επίσκεψη του ασθενή 
στο ιατρείο, η διερεύνηση πιθανών 
συννοσηροτήτων και εκλυτικών/επι-
βαρυντικών παραγόντων σε συνδυ-
ασμό με την αποτελεσματική αντιμε-
τώπισή τους είναι εξίσου σημαντικοί 
παράμετροι στο θεραπευτικό αλγό-
ριθμο της ψωρίασης με τη χορήγη-
ση τοπικής ή και συστηματικής θε-
ραπείας. Επίσης, λόγω της χρόνιας 
πορείας της νόσου τόσο ο δερμα-

τολόγος όσο και οι λοιποί θεράπο-
ντες ιατροί του ασθενή οφείλουν να 
επαναξιολογούν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα την εμφάνιση πιθανών 
νέων συννοσηροτήτων, όπως η υ-
περχοληστεριναιμία ή ο σακχαρώ-
δης διαβήτης. 

Σε περίπτωση πρωτοεμφάνισης 
βαριάς μορφής ψωρίασης ανθεκτική 
στη θεραπεία ή επιδείνωσης προϋ-
πάρχουσας ψωρίασης σε νεαρά άτο-
μα, οφείλει ο ιατρός να διερευνήσει 
την ύπαρξη πιθανών επιβαρυντικών 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης 
και της HIV λοίμωξης. Ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της σταγονοειδούς ψωρί-
ασης ο ασθενής πρέπει να εξετάζε-
ται αιματολογικά και να παραπέμπε-
ται προς αποκλεισμό χρόνιων ή και 
υποκλινικών λοιμώξεων σε ωτορινο-
λαρυγγολόγο, οδοντίατρο και ενδε-
χομένως γυναικολόγο ή γαστρεντε-
ρολόγο ανάλογα με την περίπτωση.

Ακρογωνιαίος λίθος στην αποτελε-
σματική αντιμετώπιση και διαχείρι-
ση της νόσου είναι επίσης η σωστή 
ενημέρωση του ασθενή. Σε αυτή θα 
πρέπει να γίνεται λόγος για τη χρονι-
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Εικόνα 2: σταγονοειδής ψωρίαση



65   

βήμα νέων επιστημόνωνβήμα νέων επιστημόνων

ότητα του νοσήματος, τον μη μετα-
δοτικό του χαρακτήρα, την ύπαρξη 
συλλόγων για την ανταλλαγή από-
ψεων και την υποστήριξη του ασθε-
νή και του συγγενικού του περιβάλ-
λοντος, τη σημασία συμμόρφωσης 
με τις ιατρικές οδηγίες και τακτικής 
παρακολούθησης και τέλος την α-
ποφυγή ή εξάλειψη επιβαρυντικών 
παραγόντων που σχετίζονται με την 
ψωρίαση.  

Η θεραπευτική προσέγγιση του α-
σθενή με ψωρίαση εξατομικεύεται 
ανάλογα με τη βαρύτητα και την ε-
ντόπιση της νόσου, την επίπτωσή 
της στην ποιότητα ζωής του ασθε-
νή, τη συνύπαρξη πιθανών συννο-
σηροτήτων (π.χ. ψωριασική αρθρί-
τιδα, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, 
μεταβολικό σύνδρομο, ιστορικό κα-
κοήθειας κλπ.), την αποτελεσματικό-
τητα και το προφίλ ασφάλειας του 
εκάστοστε φαρμάκου και την επιθυ-
μία του ασθενή (π.χ. προτίμηση για 
θεραπεία σε μορφή χαπιών). 

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τα τοπικά κορτικοστεροειδή με την 

αντιφλεγμονώδη, ανοσοκατασταλτι-
κή και αντιμιτωτική τους δράση είναι 
η συνηθέστερη τοπική θεραπεία της 
ψωρίασης. Συνήθως, συνδυάζονται 
με  κερατολυτική τοπική αγωγή, ό-
πως σκευάσματα με ουρία, σαλικυλι-
κό οξύ ή σπανιότερα πίσσα, προκει-
μένου να απομακρυνθεί το σταθερό 
λέπι της ψωριασικής πλάκας και να υ-
πάρξει καλύτερη διείσδυση της δρα-
στικής ουσίας. Παράλληλα, η χρήση 
αναλόγων βιταμίνης D3 είτε ως μο-
νοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με 
τοπικά κορτικοστεροειδή είναι αρ-
κετά αποτελεσματική στη ρύθμιση 
του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
των κερατινοκυττάρων και επομέ-
νως στην αντιμετώπιση της ψωρία-
σης. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια 
γίνεται χρήση τοπικών ανοσοκατα-
σταλτικών σκευασμάτων, όπως οι α-
ναστολείς καλσινευρίνης σε μορφή 
κρέμας (πιμεκρόλιμους 1%) ή αλοι-
φής (τακρόλιμους 0,03% και 0,1%), 
ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η τοπι-

κή χρήση κορτικοστεροειδών ή πα-
ραγώγων βιταμίνης D3 μπορεί να ο-
δηγήσει σε ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Τα τοπικά ρετινοειδή (κυρίως η τα-
ζαροτένη) σαν μονοθεραπεία ή σε 
συνδυασμό με τοπικά κορτικοστε-
ροειδή εμφανίζουν επίσης ένα καλό 
προφίλ αποτελεσματικότητας και α-
σφάλειας. Επιπλέον, σκευάσματα ό-
πως η ανθραλίνη ή διθρανόλη μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αντιμετώπιση μεμονωμένων ψωρια-
σικών πλακών. Βασική τοπική θερα-
πεία τόσο των ψωριασικών πλακών 
όσο και του υπόλοιπου δέρματος εί-
ναι η σωστή ενυδάτωση με σκευά-
σματα με βάση την ουρία, το γαλα-
κτικό οξύ, τη γλυκερίνη κλπ.. 

ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η έκθεση των ψωριασικών πλακών 

σε ελεγχόμενη πηγή υπεριώδους α-
κτινοβολίας (UV) έχει αντιμιτωτική 
επίδραση στα κερατινοκύτταρα και 
αντιφλεγμονώδη δράση μέσω επί-
δρασης στα T-λεμφοκύτταρα. Συνή-
θως χρησιμοποιούνται δύο τύποι φω-
τοθεραπείας: η  UVA1 και η UVB. Η 
πρώτη μπορεί να συνδυαστεί τοπι-
κά ή συστηματικά με τα φωτοευαι-
σθητοποιά ψωραλένια υπό τη μορ-
φή φωτοχημειοθεραπείας (PUVA) 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότη-
τα. Επίσης, η φωτοχημειοθεραπεία 
μπορεί να συγχορηγηθεί σε κάποιες 
περιπτώσεις με συστηματικά ρετινο-
ειδή (π.χ. ασιτρετίνη) με πολύ καλά 
κλινικά αποτελέσματα (Re-PUVA). Η 
UVB φωτοθεραπεία διακρίνεται σε 
ευρέως (bb-UVB: 290 έως 320 nm) 
και στενού (nb-UVB: 311nm) φά-
σματος. Συνήθως προτιμάται η nb-
UVB για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
καρκινογένεσης στο δέρμα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η κυκλοσπορίνη ενδείκνυται για τη 
συστηματική θεραπεία της ψωρία-
σης σε δόσεις που κυμαίνονται από 
3-5 mg/kg/ημέρα p.o.. Δρα ταχέως 
μέσω καταστολής των Τ–λεμφοκυτ-
τάρων και λόγω του προφίλ ανεπι-

θύμητων ενεργειών του φαρμάκου 
συνίσταται μεταξύ άλλων η τακτική 
αξιολόγηση της νεφρικής, ηπατικής 
λειτουργίας και της αρτηριακής πίε-
σης του ασθενή. Συνήθως αποφεύ-
γεται η μακροχρόνια χρήση της και 
χρησιμοποιείται συχνά σε διακοπτό-
μενο σχήμα.

Η μεθοτρεξάτη σε δόσεις που κυ-
μαίνονται μεταξύ 7,5-25mg/εβδο-
μάδα p.o. ή s.c. συστήνεται για την 
αντιμετώπιση των ασθενών με ψωρί-
αση και ψωριασική αρθρίτιδα. Λόγω 
της ανταγωνιστικής της δράσης με το 
φυλλικό οξύ προτείνεται η συγχορή-
γηση σκευάσματος φυλλικού οξέως 
σε εβδομαδιαία βάση για την απο-
τροπή ανεπιθύμητων ενεργειών. Το 
συστηματικό ρετινοειδές ασιτρετίνη 
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπι-
ση τόσο της ψωρίασης κατά πλάκας 
όσο και της φλυκταινώδους και ερυ-
θροδερμικής μορφής της νόσου. Το 
δοσολογικό σχήμα συνίσταται σε 0,3-
0,8 mg/kg/ημέρα p.o. και λόγω της 
τερατογόνου δράσης του συνίστα-
ται διπλή αντισύλληψη καθόλη τη δι-
άρκεια της θεραπείας και για 2 έτη 
μετά τη διακοπή της. Επίσης, η τα-
κτική παρακολούθηση της νεφρικής 
και ηπατικής λειτουργίας καθώς και 
του λιπιδαιμικού προφίλ είναι απα-
ραίτητη. Η χρήση εστέρων φουμα-
ρικού οξέος χρησιμοποιείται αποτε-
λεσματικά για την αντιμετώπιση της 
ψωρίασης σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες αλλά δεν έχει πάρει ακόμα έγκρι-
ση στην Ελλάδα.

Το μικρό μόριο απρεμιλάστη είναι 
ένας αναστολέας της φωσφοδιεστε-
ράσης 4, ο οποίος δρα ενδοκυττάρια 
μέσω αύξησης του cAMP και μερικής 
αναστολής της παραγωγής των προ-
φλεγμονωδών κυτοκινών IL-17, IL-23 
και TNF-a και επαγωγής της παρα-
γωγής της αντιφλεγμονώδους κυτο-
κίνης IL-10. Έχει λάβει έγκριση στην 
Ελλάδα από το 2016 για την αντιμε-
τώπιση της ψωριασικής αρθρίτιδας 
και της μέτριας και σοβαρής ψωρία-
σης κατά πλάκας που χρήζει συστη-
ματικής θεραπείας σε ενήλικες ασθε-
νείς. Χορηγείται μετά από μια φάση 



66   

τιτλοποίησης σε δοσολογικό σχήμα 
30 mg δυο φορές την ημέρα p.o..

Οι βιολογικοί παράγοντες έχουν ε-
ξωκυττάρια δράση έναντι προφλεγ-
μονωδών κυτοκινών ή των υποδο-
χέων τους και χαρακτηρίζονται από 
ταχεία και μακροπρόθεσμη αποτε-
λεσματικότητα με ένα καλό προφίλ 
ασφάλειας. Έχουν ένδειξη για την 
αντιμετώπιση της χρόνιας (> 6 μή-
νες) ψωρίασης κατά πλάκας η οποί-
α χρήζει συστηματικής θεραπείας. 

Οι σημαντικότερες κατηγορίες πε-
ριλαμβάνουν:

•τους TNF-alpha αναστολείς ετα-
νερσέπτη (etanercept), ανταλιμου-
μάμπη (adalimumab), ινφλιξιμάμπη 
(infliximab), κερτολιζουμάμπη πεγό-
λη (certolizumab pegol)

•τον αναστολέα της ιντερλευ-
κίνης IL-12/23 ουστεκινουμάμπη 
(ustekinumab)

•τους αναστολείς της ιντερλευ-
κίνης IL-17 σεκουκινουμάμπη 
(secukinumab) και ιξεκιζουμάμπη 
(ixekizumab)

•τον αναστολέα του υποδοχέα της 
ιντερλευκίνης IL -17 μπρονταλουμά-
μπη (brodalumab) και

•τους αναστολείς της ιντερλευ-
κίνης IL-23 γκουσελκουμάμπη 
(guselkumab) και τιλτρακιζουμά-
μπη (tildrakizumab)

Όλοι οι βιολογικοί παράγοντες χο-
ρηγούνται υποδορίως, με εξαίρεση 
την ινφλιξιμάμπη, η οποία χορηγεί-
ται ενδοφλεβίως.

Η ετανερσέπτη έχει ένδειξη για την 
αντιμετώπιση της ψωριασικής αρθρί-
τιδας των ενηλίκων και της μέτριας 
και σοβαρής κατά πλάκας ψωρία-
σης (η οποία δεν ανταποκρίθηκε σε 
προηγούμενη συστηματική θεραπεί-
α/φωτοθεραπεία ή εμφάνισε ανεπι-
θύμητη ενέργεια που οδήγησε στη 
διακοπή της) από την ηλικία των 6 
ετών. Η ανταλιμουμάμπη έχει ένδει-
ξη για την αντιμετώπιση της ψωρια-
σικής αρθρίτιδας και της χρόνιας κα-
τά πλάκας ψωρίασης από την ηλικία 
των 4 ετών και η ινφλιξιμάμπη από 
την ηλικία των 18 ετών. Η πεγκυλι-
ωμένη μορφή του TNF-alpha ανα-

στολέα certolizumab pegol χρησι-
μοποιείται για την αντιμετώπιση της 
ψωριασικής αρθρίτιδας και της χρό-
νιας κατά πλάκας ψωρίασης των ε-
νηλίκων. Δεδομένα κλινικής μελέτης 
προοπτικής από 500 εγκυμοσύνες 
υπό αγωγή κατέγραψαν ένα πολύ 
καλό προφίλ ασφάλειας του φαρ-
μάκου στην κατηγορία αυτή των α-
σθενών. Λόγω των περιορισμένων 
όμως δεδομένων, το certolizumab 
pegol μπορεί να χρησιμοποιηθεί κα-
τά τη διάρκεια κύησης μόνο αν εί-
ναι κλινικά απαραίτητο. 

Η ουστεκινουμάμπη είναι ένα αν-
θρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που 
ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της 
ψωριασικής αρθρίτιδας και της μέτρι-
ας–σοβαρής χρόνιας ψωρίασης κατά 
πλάκας από την ηλικία των 12 ετών.

Η σεκουκινουμάμπη είναι ένα πλή-
ρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσω-
μα της IL-17A για την αντιμετώπιση 
της μέτριας–σοβαρής ψωρίασης κατά 
πλάκας και της ψωριασικής αρθρίτι-
δας των ενηλίκων, το οποίο έχει πάρει 
έγκριση από το 2016 στην Ελλάδα. 

Το 2017 ο FDA και ο ΕΜΑ ενέκρι-
ναν τον αναστολέα του IL-17 υπο-
δοχέα  μπρονταλουμάμπη για τη 
θεραπεία της μέτριας-σοβαρής ψω-
ρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες. Ο 
βιολογικός αυτός παράγοντας ξεκί-
νησε να χρησιμοποιείται στην Ελλά-
δα από το 2018.

Νεότεροι βιολογικοί παράγο-
ντες, όπως το itolizumab και το 
bimekizumab καθώς και JAK ανα-
στολείς και αναστολείς  πρωτεϊνικής 
κινάσης C βρίσκονται υπό μελέτη. 

Οι βιολογικοί παράγοντες εμφανί-
ζουν υψηλότερα ποσοστά αποτελε-
σματικότητας σε σχέση με τις κλασι-
κές συστηματικές θεραπείες με ένα 
καλό προφίλ ασφάλειας. Λόγω της 
ανοσοκατασταλτικής τους φύσης 
μπορεί να παρατηρηθεί ευπάθεια 
στις λοιμώξεις. Για αυτό το λόγο συ-
νίσταται ο εμβολιασμός όλων των α-
σθενών με ψωρίαση υπό συστηματι-
κή ανοσοκατασταλτική θεραπεία με 
το εμβόλιο της γρίπης και του πνευ-
μονιόκοκκου. Απαγορεύεται, όμως, 

η χορήγηση εμβολίων με ζώντες ε-
ξασθενημένους οργανισμούς σε α-
σθενείς υπό βιολογική  θεραπεία. 

Από τον Αύγουστο του 2018 έχουν 
διαμορφωθεί πρωτόκολλα θεραπεί-
ας της ψωρίασης τα οποία αναμένε-
ται να αποκτήσουν ισχύ στο άμεσο 
μέλλον και κατά τα οποία συστήνε-
ται η χρήση τοπικής ή και συστημα-
τικής θεραπείας ανάλογα με τη βα-
ρύτητα της ψωριασικής νόσου και 
την επίδραση αυτής στην καθημε-
ρινότητα του ασθενή. 
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Ευοίωνες προοπτικές για την ε-
πιστημονική καθιέρωση της Ι-
αματικής Ιατρικής αποτελούν η 

θεσμοθέτησή της ως Συμπληρωματική 
Ιατρική με απόφαση της ολομέλειας 
του ΚΕΣΥ, τη δημιουργία ΜΠΣ και e-
learning στο ΕΚΠΑ όπως επίσης και 
οι ΚΥΑ του Υπουργείου Τουρισμού 
για την έκδοση σήματος λειτουργίας 
των Κέντρων Ιαματικής Ιατρικής και 
Θαλασσοθεραπείας. Προστιθέμενη 
αξία στην ανάπτυξη του Τουρισμού 
Υγείας προσδίδουν οι πρωτοβουλί-
ες του Προέδρου του Διεθνούς Κέ-
ντρου Τουρισμού Υγείας, Προέδρου 
Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ι-
ατρών και ΕΛΙΤΟΥΡ κ. Γ. Πατούλη, 
Προέδρου του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ με 
τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για 
την προώθηση του Τουρισμού Υ-
γείας με Διεθνή Συνέδρια σε πόλεις 
των Η.Π.Α., του Καναδά, της Ευρώ-
πης και της Αυστραλίας καθώς και 
στην Ιθάκη και στην Κω.

Η ιαματική ιατρική, μέχρι σήμερα, 
είχε εμπειρική υπόσταση, με τη βο-
ήθεια, όμως, της επιστημονικής τεκ-
μηρίωσης της θερμικής, μηχανικής 
και, ειδικότερα, της χημικής δράσης 
των ιαματικών φυσικών πόρων, α-
ναδείχτηκε ως μία συμπληρωματι-
κή θεραπευτική μέθοδος στη θερα-

πευτική γκάμα της κλασικής ιατρικής. 
Οι θεραπευτικές δράσεις αφορούν 
παθήσεις του μυοσκελετικού, νευρι-
κού, αναπνευστικού, καρδιαγγεια-
κού, αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, 
ουρολογικού και ενδοκρινολογικού 
συστήματος, καθώς και σε δερμα-
τολογικές, ωτορινολαρυγγολογικές, 
γυναικολογικές, αλλεργικές και πε-
ριοδοντικές παθήσεις.

Η ίδρυση της Ελληνικής Ακαδημί-
ας Ιαματικής Ιατρικής είναι αποτέλε-
σμα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρί-
ου Ιαματικής Ιατρικής στα Καμένα 
Βούρλα το 2015 και προωθεί την α-
νάπτυξη του ιαματικού τουρισμού 
με επιστημονικές τεκμηριωμένες με-
θόδους, προβάλλοντας στον Διεθνή 
χώρο τις ευεργετικές ιδιότητες των ι-
αματικών πηγών σε συνδυασμό πά-
ντα με το βιοκλίμα της Ελλάδας, κυρί-

αρχο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι 
άλλων χωρών. 

Η καθιέρωση και επικαιροποίηση 
της Ιαματικής Ιατρικής είναι ο βα-
σικός σκοπός της Ακαδημίας και ε-
πιβάλλεται αφενός από την απαίτη-
ση των ασθενών σε διεθνές επίπεδο 
για εφαρμογή εναλλακτικών και συ-
μπληρωματικών θεραπειών, αφετέ-
ρου από την ένταξη των Μονάδων 
Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων 
Θαλασσοθεραπείας στη Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας. 

Χωρίς αμφιβολία, ένας υγιεινός 
τρόπος ζωής με τη βοήθεια της Προ-
ληπτικής Ιατρικής και της Ιαματικής 
Ιατρικής μπορεί να αποτρέψει πλή-
θος προβλημάτων, που αφορούν ό-
χι μόνο στην υγεία του ατόμου που 
νοσεί, αλλά και στην οικονομία της 
χώρας του, που επιβαρύνεται με δα-
πάνες για την αποκατάσταση της υ-
γείας του. 

Η Ελλάδα με πλούσια πολιτιστική 
και ιστορική κληρονομιά, καθώς και 
τη φημισμένη μεσογειακή διατροφή, 
είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με 
ποιότητα και μοναδικότητα των ια-
ματικών φυσικών πόρων.

Ο ιαματικός τουρισμός αναφέρε-
ται στην πρόληψη, διατήρηση, θε-
ραπεία και αποκατάσταση της υγεί-

Επικαιροποίηση της ιαματικής ιατρικής  
ως συμπληρωματική Ιατρική

Η ιαματική ιατρική είναι συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος της κλασικής ιατρικής και επομένως συνδυάζονται και 
αλληλοσυμπληρώνονται, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσματος. Οι θεράποντες ιατροί 
έχοντας στο θεραπευτικό τους οπλοστάσιο τα προϊόντα της σύγχρονης φαρμακοβιομηχανίας, αξιοποιώντας τα αποτε-
λέσματα της καινοτόμου έρευνας πάνω στα φάρμακα, θα πρέπει να προσεγγίζουν συμπληρωματικά και όχι απαξιωτικά, 
τα επιστημονικά αποτελέσματα της τεκμηριωμένης έρευνας της ιαματικής ιατρικής προς όφελος πάντα των ασθενών, 
χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.

κωΝσταΝτιΝοσ κουσκουκησ
Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός

Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Επιστημονικός Σύμβουλος Τουρισμού Υγείας ΚΕΔΕ

τ. Αντιπρύτανης – Γεν. Γραμ. ΥΠΕΠΘ
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ας με σύγχρονες ιατρικές μεθόδους 
και συμπληρωματικές εφαρμογές 
της Ιαματικής Ιατρικής, συνδυάζο-
ντας παράλληλα την ξεκούραση , τη 
χαλάρωση και την ευεξία. 

Οι θεραπευτικές εφαρμογές της ια-
ματικής ιατρικής με ιαματικούς φυσι-
κούς πόρους είναι η Λουτροθεραπεία, 
η Ποσιθεραπεία, η Εισπνοθεραπεία, 
η Πηλοθεραπεία, η Θαλλασσοθερα-
πεία, η Κλιματοθεραπεία και Σπηλαι-
οθεραπείας. Οι εφαρμογές αυτές δύ-
νανται να γίνονται εντός των πλοίων 
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
και κυριαρχεί η θαλασσοθεραπεία 
με τη θέρμανση στους 34-37ο C του 
θαλάσσιου ύδατος, με τη σύγχρονη 
παροχή υπηρεσιών αντιγήρανσης, 
αποτοξίνωσης, αναζωογόνησης, αι-
σθητικής ονύχων και μαλλιών, εφαρ-
μογής botox, ομορφιάς και ευεξίας. 
Το νέο σύνθετο αυτό τουριστικό προ-
ϊόν μπορεί να εφαρμοσθεί και σε υ-
ποδομές της νησιωτικής και ηπει-
ρωτικής Ελλάδας, ως μία συνέργεια 
των ειδικών κι εναλλακτικών μορ-
φών τουρισμού, όπως θαλάσσιος, 
θρησκευτικός, πολιτιστικός, αγρο-
τουρισμός, οικοτουρισμός, θεματι-
κός, αστικός, πολυτελείας, τρίτης η-
λικίας, τεχνολογικός, γεωτουρισμός, 
τουρισμός story telling και γαστρο-
νομικός, δηλαδή παρασκευή πρωι-
νών και γευμάτων τοπικής κουζίνας 
ανά περιοχή.

Η βασική ιδέα είναι η αξιοποίηση 
των πολλών σημαντικών πηγών, δυ-
ναμένων να εξελιχθούν από Θερμα-
λιστικά Κέντρα που είναι σήμερα σε 
Κέντρα Ιαματικής Ιατρικής (Health 
Resorts), σε συνδυασμό πάντα με 
όλες τις εναλλακτικές μορφές του-
ρισμού που συνάδουν με το πνεύ-
μα της βιώσιμης και αειφόρου ανά-
πτυξης, δίνοντας προστιθέμενη αξία 
στο τουριστικό προϊόν και στην ανά-
δειξη των αντίστοιχων περιοχών ως 
τόπους προορισμού των απαιτητι-
κών πλέον και ποιοτικών τουριστών.

Τα παραπάνω πακέτα διακοπών 
προορισμού σε αυτά τα κέντρα α-
πευθύνονται όχι μόνο σε ασθενείς και 
αλλά και στους συνοδούς των ασθε-

νών, καθώς και σε άλλους επισκέπτες 
συνήθως ανώτερου εισοδηματικού 
επιπέδου. Εξάλλου απαιτείται η μα-
κρά παραμονή των ατόμων σε αυ-
τά τα θέρετρα, μεγαλύτερη από τα 
συνήθη τουριστικά πάρκα, προκει-
μένου να φανούν τα αποτελέσματα 
μιας ιαματικής θεραπείας στην οποία 
υποβάλλονται σε συνδυασμό και με 
άλλες ειδικές θεραπείες, όπως αποτο-
ξίνωση, αντιγήρανση, αντικαπνιστική 
θεραπεία, θεραπεία άγχους, ψυχοθε-
ραπεία, κινησιοθεραπεία, διατροφο-
λογία, εκμάθηση ύπνου, έρευνα της 
σωστής γραμμής-στάσης του σώμα-
τος, αισθητική κλπ.

Επομένως η αναγκαστική παραμο-
νή, 21 ημερών, των επισκεπτών στα 
Κέντρα του Τουρισμού Υγείας, απαι-
τεί όχι μόνο κατάλληλη ατμόσφαιρα 
για την χαλάρωση και την αναζωο-
γόνηση του οργανισμού αλλά και 
παροχή άλλων δραστηριοτήτων για 
την απασχόληση των τουριστών κα-
τά τις ελεύθερες ώρες.

Επιπλέον τα συγκροτήματα αυτά 
πρέπει να διαθέτουν εκτός από όλη 
τη γενική και ειδική υποδομή και το 
κατάλληλο περιβάλλον που απαιτείται 
για τον τουρισμό μακράς παραμο-
νής όπως πάρκα πρασίνου, κήπους, 
λίμνες, κλινικές, κέντρα θεραπείας, 
κατάλληλο εξοπλισμό και ειδικευμέ-
νους γιατρούς.

Η στρατηγική ανάπτυξης των υπο-
δομών των ιαματικών πηγών για την 

παροχή των παραπάνω υπηρεσιών 
υγείας και ευεξίας προσδίδει προ-
στιθέμενη αξία στις ιαματικές πηγές, 
καθόσον έχουν μεγάλο περιθώριο 
κέρδους σε σύγκριση πάντα με την 
απόδοση των κτιριακών υποδομών. 
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται όχι 
μόνο στους ασθενείς-πελάτες, αλλά 
και στους συνοδούς τους εξασφαλί-
ζοντας μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 
και οικονομικά οφέλη, δοθέντος ό-
τι η παροχή υπηρεσιών και το εξαι-
ρετικό κλίμα της Ελλάδος καθιστούν 
τους ασθενείς repeaters.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρεί-
ται μία αυξανόμενη τάση επιστρο-
φής στα φυσικά θεραπευτικά μέσα 
σε συνδυασμό με τη φροντίδα της 
σωματικής και ψυχικής υγείας. Η τά-
ση αυτή, στάση ζωής στις βιομηχα-
νικές μεγαλουπόλεις, οδηγεί σε μία 
στροφή προς τον θεραπευτικό του-
ρισμό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 
και στο εξωτερικό, όπου εκσυγχρο-
νίζονται και αναπτύσσονται σημα-
ντικές λουτροπόλεις και όπου υλο-
ποιούνται ειδικευμένα τουριστικά 
προγράμματα. Η νέα άνθηση του 
ιαματικού τουρισμού διεθνώς έχει 
οδηγήσει και τη χώρα μας στη δη-
μιουργία της αναγκαίας εξειδικευμέ-
νης τουριστικής προσφοράς, καθώς 
η χώρα μας διαθέτει σημαντικά συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα, όπως πλή-
θος ιαματικών πηγών με εξαιρετικές 
φυσικοχημικές ιδιότητες και ευνοϊκό-
τατες κλιματολογικές συνθήκες που 
συνδυάζονται άνετα με διακοπές. 

Ο τουρισμός τεσσάρων εποχών 
στο απαράμιλλο και μοναδικό βιο-
κλίμα της Ελλάδας, με τον απόλυτο 
συνδυασμό υπό μορφή cluster όλων 
των ειδικών μορφών τουρισμού και 
ιδιαίτερα του Τουρισμού Υγείας στα 
health resorts, εξασφαλίζει εντυπω-
σιακά οικονομικά οφέλη με την α-
νάπτυξη κέντρων ιαματικής ιατρι-
κής, θαλασσοθεραπείας και ευεξίας 
σε όλη την ελληνική επικράτεια, κα-
θόσον οι ιαματικοί φυσικοί πόροι υ-
πάρχουν διεσπαρμένοι σε όλη την 
Ελλάδα, αλλά και την θάλασσα με 
την απέραντη ακτογραμμή.
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Η ικανότητα του οργανισμού να 
αναπτύσσει από συνήθεια ά-
νοση διάθεση ή όχι, απέναντι 

σε ουσίες – φάρμακα τα οποία χορη-
γούνται σταδιακά ή απότομα, εντοπί-
ζεται σε κείμενα ιατρών στο λυκαυ-
γές της ιατρικής επιστήμης και τέχνης.

 Ο Πυθαγόρας τον 6ο αι. π.Χ., χα-
ρακτηρίζει τον ανθρώπινο οργανισμό 
μικρόκοσμο που επιδρά και αλληλε-
πιδρά με το έσω και έξω περιβάλλον 
του. Υποδηλώνονται οι φορείς της 
κληρονομικότητας με τον όρο «γονή».

 Στις σχετικές αντιλήψεις του Ιππο-
κράτη, 5ος αι. π.Χ., καθιερώνεται η 
αρχή της εναντιοθεραπείας, δηλαδή 
χορηγήσεως αγωγής, με αντίθετη ε-
νέργεια από το παθογόνο αίτιο, κα-
θώς και της ομοιοθεραπείας, όπως ε-
πί εμέτων η πρόκληση εμέτου, αντί 
παύσεώς τους, επί πυρετού η συντή-
ρηση του.

 Αργότερα ο Πλάτωνας, 4ος αι. π.Χ., 
θεωρεί ότι η φύση, ως κράση του ορ-
γανισμού διαθέτει ενδογενή αμυντι-
κή ικανότητα.

 Από τον Θεόφραστο τον Ερέσιο, 
3ος αι. π.Χ., παρατηρείται η ικανότη-
τα του οργανισμού να αναπτύσσει α-
πό συνήθεια άνοση διάθεση απέναντι 
σε φάρμακα, τα οποία χορηγούνται 
σταδιακά. Κατ΄ αυτόν και τον ιατρό 
Θρασύα, ορισμένες ουσίες ή φάρ-
μακα με τον εθισμό χάνουν τη δύνα-
μή τους. Προδιαγράφεται η μετέπει-
τα εμφάνιση του μιθριδατισμού, ως 

μεθόδου ανοσοποιήσεως από τον ι-
ατρό Κρατεύα, και της νεώτερης με-
θόδου απευαισθητοποιήσεως κατά 
Μπεσρέντκα. 

 Ιατροφιλοσοφικά στοιχεία του Η-
ρόφιλου της Αλεξανδρινής ιατρικής, 
3ος-2ος αι. π.Χ., αποδέχονται την σκό-
πιμη προστατευτική και θεραπευτική 
δύναμη της φύσεως.

 Στην ελληνορωμαϊκή περίοδο, 1ος 
αι. π.Χ.-2ος αι. μ.Χ., από τον Αρεταί-
ο τον Καππαδόκη εφαρμόζεται η α-
πό συγγενείς ζωικούς οργανισμούς 
λήψη και συμβατότητα ουσιών για 
θεραπευτικούς σκοπούς. Όμοιο φυ-
σικό έκκριμα, αν δοθεί ως φάρμακο 
σε παρόμοιο οργανισμό, όπως από 
πίθηκο σε άνθρωπο, είναι καλύτερο, 
συμβατότερο.

 Ο Γαληνός, 2ος αι. μ.Χ., διατυπώ-
νει ότι η θεραπευτική δύναμη της φύ-
σης εκάστου, ακόμη και χωρίς φάρ-
μακο ιάται τη νόσο.

 Κατά την πρώιμη βυζαντινή περίο-
δο ο Ορειβάσιος ο Περγαμηνός, 4ος 
αι. μ.Χ. αρχίατρος του Ιουλιανού του 
παραβάτη, διαπιστώνει την ύπαρξη 
μεγάλου εύρους προσαρμογή και 
ρύθμιση της άμυνας της φύσης. Ανα-
φέρθηκε στη λοιμώδη νόσο ευλογιά.

Ο Αέτιος Αμιδηνός 6ος αι. μ.Χ. ει-
σάγει τον ίασπι λίθο, ως «αφλεγμα-
ντο» φάρμακο

Ο Παύλος Αιγινήτης, 7ος αι.,μ.Χ. α-
ναφέρεται σε θέματα ανοσολογίας και 
χορηγεί φαρμακευτικές αντιδότους 

για λοιμώδη και κακοήθη νοσήματα.
 Ο Νικόλαος Μυρεψός, 13ος αι.μ.Χ. 

αναφέρεται στην ανοσοποίηση έναντι 
λοιμωδών και κακοηθών νοσημάτων 
με τη χρήση νέων φαρμακευτικών ου-
σιών, όπως χρυσό, μέλαν ινδικό, με-
τάξι, ξυλοκασία, μελισσοβότανο, νέες 
αντιδότους παρδάλη και λέαινα, χρη-
σιμοποιεί δε νέες μορφές συσκευα-
σιών τα δροσάτα, τα κηρία, τις εδρι-
κές συσκευασίες.

 Από τον δυτικοευρωπαϊκό μεσαίω-
να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η άποψη 
του Θωμά Ακινάτη, ότι υπάρχει στο 
ασθενές σώμα αμυντική δύναμη της 
φύσης. Ειδική μνεία γίνεται για την 
θηριακή. Η εφεύρεσή της αποδόθηκε 
στον Ανδρόμαχο, ιατρό του Νέρωνα, 
ή στον Μιθριδάτη σε συνεργασία με 
τον Κρατεύα 2ος-1ος αι.π.Χ., τον ια-
τρό του. Το όνομα του Μιθριδάτη έ-
χει συνδεθεί με την πρώτη προσπά-
θεια ανοσοποιήσης του οργανισμού 
με τη συνεχή λήψη βαθμιαία αυξανό-
μενων δόσεων δηλητηρίου-μιθριδατι-
σμός. Το φαρμακολογικό φαινόμενο 
υπενθυμίζει η μέθοδος απευευσθητο-
ποίησης κατά Alexander Besredka. Το 
αντίδοτο αρχικά ονομάζονταν μιθρι-
δατικόν ή μιθριδάτειος θηριακή. Αρ-
χικά αποτελούσε αντίδοτο δηλητηρι-
άσεων αλλά εξελίχθηκε σε πανάκεια 
για πλήθος νοσημάτων. Παρασκευα-
ζόταν με συνταγές που περιείχαν μέ-
χρι και 30 συστατικά και αποτελούσε 
την κυριότερη πανάκεια της εποχής. 

Προ-κλήσεις και Απαντήσεις  
του Ανοσολογικού Συστήματος

Από το παρελθόν, στο παρόν και ίσως στο μέλλον!

 «Υγεία είναι η συμμετρία των δυνάμεων και των ποιοτήτων των στοιχείων της ύλης και η ευεξία της ψυχής». 
 Αλκμαίων Κροτωνιάτης 5ος αι. π.Χ.

Δρ ΜιΧαηλ γ. αγγΕλου 
Οφθαλμίατρος-Χειρουργός
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Κατά την επίσημη τελετή στη Βενετί-
α παρουσία των συλλόγων ιατρών, 
φαρμακοποιών και των εκκλησιαστι-
κών και πολιτικών αρχών, πωλείτο με 
άδεια των αρμοδίων και η Γαληνοτάτη 
είχε πλούσια οικονομικά οφέλη μέχρι 
τον 19ο αιώνα από το εμπόριό της.

 Η Αναγέννηση, 16ος αιώνας, καλ-
λιεργεί την αλχημεία, χρησιμοποιού-
νται δε φαρμακευτικά μέταλλα, ορυ-
κτά (υδράργυρος, χρυσός, άργυρος, 
αρσενικό) για την αναχαίτιση και ε-
νίσχυση έναντι λοιμωδών νοσημά-
των της εποχής. Ο Θεόφραστος Πα-
ράκελσος νοηματοδοτεί την χημεία 
– αλχημεία, αμφισβητώντας τις κρα-
τούσες από αιώνες αντιλήψεις περί 
των τεσσάρων χυμών του σώματος. 
Ένεκα τούτων διώκεται από το Πα-
νεπιστήμιο.

 Η ελληνική συμβολή κατά την ίδια 
περίοδο αποδίδεται στον Θεόφιλο 
Κορυδαλλέα, ο οποίος αναγνωρίζει 
την δυνατότητα ιατρογενούς βλά-

βης του ασθενούς, χωρίς ειδική ευ-
θύνη του ιατρού, λόγω διαφορετικής 
αντιδράσεως (αλλεργικής) του οργα-
νισμού σε δοθέν φάρμακο. Παράλ-
ληλα ο Έλληνας αλχημιστής Λάσκα-
ρης εισάγει φαρμακευτικούς λίθους 
και μέταλλα ως ενισχυτικών δυνάμε-
ων του οργανισμού και προτείνει τη 
φιλοσοφική λίθο με χρυσό ως ελιξή-
ριο-ερμητικός φιλόσοφος.

 Ο 18ος αιώνας ξεχωρίζει από τον 
¨Εντουαρτ Τζένερ με τον δαμαλισμό, 
τεχνητή ανοσοποίηση του ανθρώπου 
από πύον ευλογιάς αγελάδων, ο οποί-
ος δεν ενέχει κίνδυνο μεταδόσεως της 
νόσου. Η προηγηθείσα μέθοδος του 
ευλογιασμού της αρχαίας Κίνας και 
των Ελλήνων Τιμόνη και Πυλαρινού 
είναι η άμεση μεταφορά πύου από 
ελαφρώς πάχοντες ανθρώπους, ενέ-
χει δε τον κίνδυνο κλινικής εκδηλώ-
σεως της νόσου.

 Κατά τον 19ο αιώνα καλλιεργεί-
ται η ανοσολογία με τη θεωρία των 

πλευρικών αλύσεων, ως υποδοχέων 
στις αντιδράσεις αντιγόνου –αντισώ-
ματος από τον Πάουλ ¨Ελριχ καθώς 
επίσης και με τις ερευνητικές εργα-
σίες για την ανοσία τω ζώντων ορ-
γανισμών από τον Έμιλ φον Μπέ-
ρινγκ. Εφαρμογή από τον Παστέρ 
των πρωτοποριακών εμβολιασμών 
εναντίον του ιού της λύσσας και της 
νόσου του άνθρακα. 

Εν κατακλείδι, η ανοσία είναι εγγε-
γραμμένη στην ανθρώπινη ύπαρξη. 
Ο αγώνας για την κατανόησή της α-
νάγεται στις απαρχές της ιατρικής 
σκέψης θεωρίας και πράξης. Το εύ-
ρος και η αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων ποικίλλουν από πενι-
χρές έως θεαματικές.

Το παρόν της φύσης, άρρηκτα συν-
δεδεμένο με το παρελθόν και το μέλ-
λον μας αποκαλύπτεται σιγά σιγά , 
υπενθυμίζοντας ότι: «η φύσις κρύ-
πτεσθαι φιλεί» και «αρμονίη αφανής 
φανερής κρείττων» Ηράκλειτος. 

Δρ. Μιχαήλ γ. αγγέλου 
Οφθαλμίατρος-Χειρουργός, Αντιπρόεδρος ΕΕΛΙΑ

Στο παρόν βιβλίο, πόνημα του οφθαλμιάτρου-χειρουργού Μι-
χαήλ Αγγέλου παρουσιάζεται με τρόπο ακριβή και λεπτομε-
ρή η ιατρική, ιδιαιτέρως οι οφθαλμικές παθήσεις μέσα από 

κείμενα της Αγίας Γραφής.
Αρχικά, ο συγγραφέας προβάλλει τα απαραίτητα για τη μελέτη της 

Βίβλου στοιχεία, που προσδίδουν λεπτομέρειες και συμβάλλουν στην 
πλήρη κατανόηση των δεδομένων της εποχής. Επιπλέον, αναφέρει τις 
σημαντικότερες παθήσεις και τις θεραπείες που οι τότε ιατροί εφήρμοζαν. 

Εν συνεχεία, παραθέτει με τρόπο περιγραφικό όλες τις γνωστές ως 
τις μέρες μας ασθένειες που αναφέρονται στην κύρια πηγή του μελε-
τητή, την Αγία Γραφή. Ο συγγραφέας, για τη διευκόλυνση του ανα-
γνώστη διαχωρίζει τη Βίβλο στα δύο γνωστά της μέρη, την Παλαιά και 
την Καινή Διαθήκη. Έτσι, αναλύει κάθε σημαντικό στίχο που αναφέρε-
ται στη γραφή και σχετίζεται με τις οφθαλμικές παθήσεις.

Εν κατακλείδι, σε όλο το βιβλίο τονίζεται η σημασία του οφθαλμού και 
η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να έχει την αίσθηση της όρασης. 
Κατά την ανάγνωσή του, αναμφίβολα ο αναγνώστης διακρίνει τη φρο-
ντίδα και την επιμέλεια που έχει συνολικά δοθεί από τον συγγραφέα.
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νέα από τον ιατροφαρμακευτικό χώρονέα από τον ιατροφαρμακευτικό χώρο

Στο πλαίσιο αυτό, ο περιορισμός της 
φαρμακευτικής δαπάνης αναδεί-
χθηκε σε κυρίαρχη προτεραιότητα 

της μνημονιακής πολιτικής για την υγεί-
α. Το μίγμα των μέτρων που εφαρμόστη-
καν εστίασε μονομερώς στην περιστολή 
της φαρμακευτικής δαπάνης αφενός μέ-
σω συνεχών βίαιων μειώσεων των τιμών 
των φαρμάκων και αφετέρου μέσω της 
επιβολής υπέρογκων υποχρεωτικών εκ-
πτώσεων (rebate) και επιστροφών από 
τη βιομηχανία στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσο-
κομεία (clawback). Δυστυχώς τα μέτρα 
αυτά δεν συνοδεύτηκαν από πραγματι-
κές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
επέτρεπαν τη βιώσιμη συγκράτηση του 
κόστους μέσω του εξορθολογισμού της 
συνταγογράφησης και της ασφαλιστικής 
αποζημίωσης των φαρμάκων καθώς και 
της διαμόρφωσης ενός συστήματος κι-
νήτρων για την επιλογή οικονομικότερων 
θεραπειών από τους επαγγελματίες υγεί-
ας και τους ασθενείς.

Οι τεράστιες μειώσεις τιμών, εστιασμένες 
μονομερώς στα τα γενόσημα και γενικό-
τερα στις παλαιότερες θεραπείες, οδήγη-
σαν πληθώρα καταξιωμένων φαρμάκων 
σε υποχρεωτική έξοδο από την αγορά 
καθώς η διατήρηση τους σε κυκλοφορί-
α κατέστη ασύμφορη. Η αναγκαστική α-
πόσυρση των φαρμάκων αυτών από την 
αγορά, συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή που 
είναι όσο ποτέ απαραίτητα, λόγω της εγ-
γενούς δυνατότητάς τους να παράγουν 
εξοικονομήσεις, υποκαθιστώντας ακρι-
βότερες θεραπείες. Αντίθετα, η τιμολογι-
ακή εξόντωση των παλαιότερων και ήδη 
οικονομικών φαρμάκων ωθεί την συντα-
γογράφηση σε νεότερες ακριβότερες θε-
ραπείες για τις ίδιες ενδείξεις, με τελικό α-
ποτέλεσμα την αύξηση της πραγματικής 
δαπάνης και την υπέρβαση των (πολύ 
χαμηλών) ορίων του κλειστού προϋπο-
λογισμού που βρίσκεται «κλειδωμένος» 
στα 1.945 εκατ.€. 

Οι όποιες υπερβάσεις του παραπάνω 
ορίου τροφοδοτούνται από τη συνεχή 
είσοδο στην αγορά νέων πολύ ακριβών 
φαρμάκων και την μέχρι σήμερα αδυ-
ναμία του κράτους για τη θέσπιση κανό-
νων με στόχο τη συγκράτηση της συχνά 
αναίτιας, αδικαιολόγητης υποκατάστασης 
των παλαιότερων φαρμάκων από νεότε-
ρα ακριβότερα.

Οι συνεχώς αυξανόμενες αυτές υπερ-
βάσεις επιμερίζονται σε όλες τις βιομηχα-
νίες κατά κύριο λόγο βάσει του μεριδίου 
αγοράς τους και επιστρέφονται στο κρά-
τος υπό τη μορφή του clawback. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι κατά τον πρώτο χρόνο 
της εφαρμογής του το 2012, το clawback 
ανήλθε σε 78 εκατ. €, ενώ φέτος εκτιμά-
ται ότι θα ξεπεράσει τα 620 εκατ. € !! 
Δυστυχώς, ενώ το clawback, όπου εφαρ-
μόστηκε είχε τη μορφή έκτακτου προσω-
ρινού δημοσιονομικού μέτρου, στην Ελ-
λάδα έχει αναδειχθεί σε δομικό στοιχείο 
της φαρμακευτικής πολιτικής δημοσιονο-
μικής Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρό-
σθετη επιβάρυνση που επιβάλλεται άδικα 
στα γενόσημα φάρμακα : Ενώ η δαπάνη 
αυξάνεται κατά κύριο λόγο από τα νεό-
τερα ακριβά φάρμακα, οι υπερβάσεις ε-
πιμερίζονται σε όλα τα φάρμακα, ακό-
μη και στα γενόσημα που από τη φύση 
τους υποκαθιστούν ακριβότερες θερα-
πείες και κατά συνέπεια παράγουν μόνο 
εξοικονομήσεις.

Ο συνδυασμός τιμολόγησης και υπο-
χρεωτικών εκπτώσεων-επιστροφών απα-
ξιώνει το ελληνικό φάρμακο, ακυρώνει 
τον επενδυτικό / ερευνητικό σχεδιασμό 
των ελληνικών επιχειρήσεων και ανακό-
πτει την αναπτυξιακή πορεία ενός κλάδου 
που τεκμηριωμένα, μπορεί να αποτελέ-
σει πυλώνα ανασυγκρότησης της εθνι-
κής οικονομίας.

Ενώ, λοιπόν, η ποιότητα των ελληνικών 
φαρμάκων είναι διεθνώς αναγνωρισμένη 
δεδομένου ότι εξάγονται σε πάνω από 85 

χώρες, τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις 
του σημερινού πλαισίου φαρμακευτικής 
πολιτικής έχουν καταστήσει τη χώρα μας 
«πρωταθλήτρια» στην χρήση εισαγόμε-
νων ακριβών φαρμάκων και ταυτόχρονα 
ουραγό στην χρήση γενοσήμων φαρμά-
κων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. 

Η περιπέτεια των μνημονίων αφήνει πί-
σω της μια κατακερματισμένη φαρμακευ-
τική αγορά, χωρίς στρατηγικό προσανα-
τολισμό, με σημαντικές στρεβλώσεις και 
δυσλειτουργίες με ελλείψεις και προβλή-
ματα επάρκειας. Η εικόνα αυτή καθιστά 
αναγκαία τη διαμόρφωση ενός νέου βι-
ώσιμου πλαισίου βιώσιμης φαρμακευτι-
κής πολιτικής, με μέτρα για το εξορθολο-
γισμό της χρήσης και της αποζημίωσης 
των φαρμάκων, που θα διασφαλίζει την 
έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε κάθε 
αναγκαία θεραπεία σε προσιτό κόστος, 
ενώ παράλληλα θα αξιοποιεί και τις ση-
μαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες της 
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Η συμ-
βολή της παραγωγικής φαρμακοβιομη-
χανίας στην ελληνική οικονομία και κοι-
νωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική μέσω 
της ενίσχυσης της απασχόλησης, της α-
ξιοποίησης του επιστημονικού δυναμι-
κού της χώρας, της επένδυσης σε δρα-
στηριότητες έρευνας, της ανάπτυξης και 
κατοχύρωσης τεχνογνωσίας, των εξαγω-
γών, των φορολογικών εσόδων και γενι-
κότερα της παραγωγής προστιθέμενης 
αξίας που μένει στη χώρα και επανεπεν-
δύεται. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναδει-
κνύουν την ελληνική φαρμακοβιομηχα-
νία όχι μόνο σε σημαντικό πυλώνα του 
εθνικού συστήματος υγείας, εξασφαλίζο-
ντας ολοκληρωμένη και οικονομικά προ-
σιτή ποιοτική φαρμακευτική περίθαλψη 
αλλά και σε βασικό αναπτυξιακό κλάδο 
της εθνικής οικονομίας σε μια περίοδο 
που η ανάπτυξη αποτελεί τη μόνη επι-
λογή για την οριστική έξοδο από τον υ-
φεσιακό κύκλο της τελευταίας δεκαετίας.

Εθνική ανάγκη μία νέα πολιτική για το ελληνικό φάρμακο

Oι χρόνιες παθογένειες του συστήματος υγείας, οι ασυνέχειες της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η έλλειψη συνεκτικής φαρμα-
κευτικής πολιτικής και η απουσία κανόνων και μηχανισμών ελέγχου, οδήγησαν σταδιακά στον εκτροχιασμό της δημόσιας 
φαρμακευτικής δαπάνης, εξέλιξη που κορυφώθηκε στα τέλος της προηγούμενης δεκαετίας. 

Toυ Μαρκου ολλαΝΔΕΖου, Επιστημονικού διευθυντή της ΠΕΦ



Το πρότυπο και πλήρες διαγνωστικό κέντρο ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ στο κέντρο της Αθήνας,  
σας περιμένει σε έναν προσιτό και φιλικό χώρο για όλους!

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια 
χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής στην απεικόνιση και στην πρόληψη και τη θεραπεία 
ασθενών και ευπαθών ομάδων. Ακολουθώντας όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας σε 
κάθε ένα από τα ειδικά ιατρικά τμήματά του, προσφέρει όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις 
καθώς και έγκαιρη, έγκυρη, ποιοτική και προσωπική αντιμετώπιση σε κάθε πρόβλημα 
ασθενούς, όποιες κι αν είναι οι απαιτήσεις του.

Στελεχώνεται με ένα έμπειρο και καταρτισμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, που με 
συνεχής επιμόρφωση, βρίσκεται δίπλα στο ασθενή για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση 
και ενημέρωσή του.

•	 Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια
•	 State-of-the art απεικονιστικά μηχανήματα – απεικονιστικές μέθοδοι
•	 Εγγυημένο αποτέλεσμα, χωρίς λάθη
•	 Προσιτές τιμές
•	 Συμβεβλημένο με ΕΟΠΥΥ

Πρόληψη σημαίνει υγεία! Είμαστε δίπλα σας πρωτίστως σαν συνάνθρωποι και 
έπειτα σαν επιστήμονες.

Μία ομάδα γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, οραματιστήκαμε και ιδρύσαμε τον Ιατρόκοσμο, ένα 
σύγχρονο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο - Πολυϊατρείο.
Μετά την πολυετή μας ενασχόληση με την υγεία, γνωρίζουμε καλύτερα ίσως από κάθε άλλον, τα 
σημερινά προβλήματα του συστήματος υγείας, καθώς και τις πραγματικές ανάγκες των συνανθρώπων 
μας.
•	 Σκοπός	μας	είναι να καταφέρουμε να δώσουμε την λύση που ο κάθε ασθενής θα επιθυμούσε: 

Διάγνωση έως και Θεραπεία, οικονομικά, αξιόπιστα και με τις απαραίτητες μόνο εξετάσεις.
•	 Στόχος	μας	να καλύψουμε με ολοκληρωμένες λύσεις τις ανάγκες υγείας κάθε οικογένειας, κάθε 

ασφαλισμένου ή ανασφάλιστου οποιασδήποτε ηλικίας.
Παρέχουμε πάντοτε υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, από άρτιο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό 
και από σύγχρονης τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα.
Με σεβασμό στον άνθρωπο και τις ανάγκες υγείας του και με γνώμονα τις τρεις βασικές αρχές 
μας (Φιλική εξυπηρέτηση - Υψηλή ποιότητα εξετάσεων - Οικονομικές τιμές), σκοπός μας είναι να 
αναλάβουμε την ευθύνη για την υγεία σας από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή από τη Διάγνωση 
μέχρι και τη Θεραπεία!
Ιατρόκοσμος:	Ένα	Σύγχρονο	Ιατρικό	Διαγνωστικό	Κέντρο	-	Πολυϊατρείο

Διαγνωστική Μονάδα Πατησίων
Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου-Αθήνα, 11254
210 8640918, 210 8640988, 210 8665153
210 8665155
info@kosmoiatriki.com

Νέα Διαγνωστική Μονάδα Σεπολίων
Αμφιαράου 165 , Σεπόλια
210 5157982, 210 5124046
info@kosmoiatriki.com

Πατριάρχου Ιερεμίου 17 & Λεωφόρος Αλεξάνδρας 117
(210) 64 00 200
info@iatrocosmos.gr

www.iatrocosmos.gr
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