
 

 

        Αθήνα, 22.11.2012 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Κατά τη Συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2011, του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, συζητήθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα που 
αφορούν τον ιατρικό κόσμο και την περίθαλψη και ελήφθησαν οι κάτωθι 
αποφάσεις: 
 

- Όσον αφορά τη δραστική ουσία, η αντίθεσή μας έχει διατυπωθεί επανειλημμένως, 
για την εφαρμογή της στη συνταγογράφηση, διότι καταργεί με τον τρόπο 
εφαρμογής, την λειτουργία του ιατρικού επαγγέλματος και διαρρηγνύει τη σχέση 
ιατρού-ασθενή. 
 

- Η οδηγία μας προς τους Ιατρικούς Συλλόγους είναι, να συστήσουν σε όλους τους 
ιατρούς μέλη τους, στα σχόλια της συνταγής, να αναγράφουν το φαρμακευτικό 
σκεύασμα (εμπορική ονομασία), που θεωρούν απαραίτητο για τον ασθενή τους. 
Στο τέλος της συνταγής θα επισημαίνεται με ειδική κοινή σφραγίδα για όλους 
ότι:”αλλαγή ή άρνηση εκτέλεσης της συνταγής συνεπάγεται πλήρη ανάληψη 
ευθύνης από τον εκτελούντα για την αποτελεσματικότητα και τις τυχόν 
παρενέργειες των φαρμάκων”. 

 
- Νέα αίτηση αναστολής της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας Σ.τ.Ε. για την εφαρμογή της δραστικής ουσίας στην 
συνταγογράφηση. 
 

- Να κατατεθεί ψήφισμα από την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Π.Ι.Σ., στη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων 
Ιατρών (CPME), στη Λεμεσό 23-24/11/2012,  με το οποίο να ζητείται η 
συμπαράσταση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων ενάντια στα μέτρα που πλήττουν 
βάναυσα τον ιατρικό κόσμο και την ασφαλή περίθαλψη του Ελληνικού Λαού. 

 
- Να προετοιμαστεί σε κατάλληλο χρόνο, 48ωρη πανιατρική απεργία μετά από 

προηγούμενη συνεννόηση με τις κλαδικές οργανώσεις και τους Ιατρικούς 
Συλλόγους, η οποία τοποθετείται χρονολογικά 15-20 Δεκεμβρίου 2012.  
 



 

 

 
 
 
 
Όσον αφορά την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ (16.11.2012) για την 
καταχώρηση/αποτύπωση στο e-dapy των παραστατικών για τα οφειλόμενα από τα  
ασφαλιστικά ταμεία, μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας (συναντήσεις-
επικοινωνίες-έγγραφά μας), αναμένεται διευκρινιστική   ανακοίνωση. 
 
Τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι, σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος συνεχίζει τον 
αγώνα του, για όλα τα ζητήματα που καταργούν στην πράξη, την λειτουργία του 
ιατρού, φαλκιδεύουν εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία του Έλληνα πολίτη. 
 

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν.Γραμματέας 
 

Μ.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ      Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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