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Συγχαρητήριες Επιστολές 
για την επανεκλογή 

του Προέδρου του ΠΙΣ
Δρ Εμμ. Καλοκαιρινού

Από: Ιατρικό Σύλλογο Γαλλίας
Mάρτιος 2006

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ως 

Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Θα ήθελα προσωπικά να ανανεώσω τη δέσμευσή 

μου για να συνεχίσει η καλή μας συνεργασία. Θα ήθε
λα να εκφράσω την ευχή να δυναμώσουν οι δύο χώ
ρες μας τους δεσμούς τους μέσα από το ενδιαφέρον 
τους για την προώθηση των κοινών στόχων των δύο 
Συλλόγων μας.

Σας παρακαλώ να διαβιβάσετε τα συγχαρητήριά μου 
και στους άλλους εκλεγέντες, δηλαδή στον κ. Καραντα
νά, τον κ. Ρογκότη, τον κ. Πίνη και την κ. Κουσκούνη.

Δεχθείτε, Αγαπητέ Συνάδελφε, τους καλύτερους 
συναδελφικούς μου χαιρετισμούς.

Dr Francis Montané
Αντιπρόεδρος

Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Σχέσεων

Από: Union Européenne des Médecins Spécialistes 

(UEMS) Mάιος 2006

Αγαπητέ Δρ Καλοκαιρινέ,

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ειδικευμένων Ιατρών, 

θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εκλογή σας ως Προέδρου 

του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Παρακαλούμε όπως δια

βιβάσετε τα συγχαρητήριά μας και στα μέλη του Διοικητικού σας 

Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να σας διαβιβάσουμε τις 

ευχές μας για μια επιτυχημένη θητεία και να σας διαβεβαιώσου

με για τη δέσμευσή μας σε μια αποτελεσματική συνεργασία με 

κάθε εθνική οργάνωση μέλος της UEMS.

Αυτό είναι πραγματικότητα στον τομέα της αξιολόγησης της ΣΙΕ 

(CME) όπου πιστεύουμε ότι ο Σύλλογός σας διαδραματίζει κρί

σιμο ρόλο σε ελληνικό επίπεδο. 

Εκφράζουμε την ειλικρινή ικανοποίησή μας για τον τρόπο με 

τον οποίο έχουμε συνεργασθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της δι

αδικασίας της Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης η οποία ιδρύθηκε από 

την UEMS το 1999. Ανυπομονούμε για περαιτέρω συνεργασία 

με εσάς και την ομάδα σας.

Με εκτίμηση,

 Dr Zlatko Fras Dr Bernard Maillet

 Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Από: Ιατρικό Σύλλογο Ιταλίας
Απρίλιος 2006

Αξιότιμε κ. Καλοκαιρινέ,
Έλαβα την επιστολή σας σχετικά με την επανεκλογή σας στη θέση 

του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και θα ήθελα 
να σας συγχαρώ. Παρακαλώ να διαβιβάσετε τους χαιρετισμούς μου 
στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλί
ου του Ιατρικού Συλλόγου Ιταλίας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η συνεργασία των δύο συλ
λόγων μας θα είναι καθοριστική για την επίτευξη σημαντικών ιατρι
κών στόχων. 

Με ευγενικούς χαιρετισμούς,
Dr Amedeo Bianco

Πρόεδρος

Από: BundesärztekammerΙατρικό Σύλλογο Γερμανίας

Φεβρουάριος 2006
Αγαπητέ Δρ Καλοκαιρινέ,Αγαπητέ Συνάδελφε,
Παρακαλούμε όπως δεχθείτε τις πιο ειλικρινείς και καλύτερες ευχές μας για τη συνέχιση της θητείας σας ως Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και για καρποφόρα και επιτυχημένη θητεία. Ελπίζοντας να συνεχίσουμε την καλή μας συνεργασία, 

Διατελούμε με τιμή,Καθ. Dr Jörg-Dietrich Hoppe
Πρόεδρος

Καθ. Dr Christoph FuchsΓενικός Γραμματέας
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Νέες οδηγίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης
Νέες οδηγίες για την καρδιοπνευ
μονική αναζωογόνηση εξέδωσε το Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European 
Resuscitation CouncilERC), το οποίο κάθε 5 
χρόνια ελέγχει και τροποποιεί τον αλγόριθμο 
εφαρμογής της BLS και της ALS σύμφωνα με 
τις νεότερες παρατηρήσεις και γνώσεις από το 
χώρο της ιατρικής. 

Μέχρι και σήμερα εφαρμόζονται οι οδηγί
ες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογό
νησης από το 2000. 

Το 2005 το ERC ανακοίνωσε το νέο αλγόριθ

μο για τη ΒLS και την ALS, ο οποίος σύντομα θα 
αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας. 

Οι νεότερες αυτές οδηγίες περιλαμβάνουν: αλ
λαγές στη χρήση του απινιδωτή, τροποποιήσεις 
του αριθμού θωρακικών συμπιέσεων ανά αριθ
μό εμφυσήσεων από 15:2 σε 30:2, όπως επί
σης και αλλαγές των βημάτων του αλγόριθμου 
εφαρμογής του BLS, αφού αποδείχθηκε ότι για 
την επιβίωση του ασθενούς είναι σημαντικότε
ρη η άμεση έναρξη πρώτα των θωρακικών συ
μπιέσεων από ό,τι των εμφυσήσεων. 

Πληροφ.: www.ec.europa.eu/dgs/health

Η Νομαρχία Αθηνών (Δευτεροβάθμια Ιατρική Επι
τροπή ΔΙΕ Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης) σε επιστολή 
της προς τον ΠΙΣ δίνει τις παρακάτω οδηγίες για την ιατρική εξέ
ταση των υποψηφίων οδηγών:

Α. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις οπτικής ικανότητας των 
υποψηφίων οδηγών σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Η ανανέωση άδειας οδήγησης της Ομάδας 2 (επαγγελμα
τικές άδειες) σε άτομα με μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων γί
νεται μόνο από τη ΔΙΕ. Όταν αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) «ύστερα από απόφαση της ΔΙΕ» εννοούμε τη 
Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέ
ντε ειδικότητες ιατρών (οφθαλμίατρο, ΩΡΛ, ορθοπαιδικό, νευ
ρολόγοψυχίατρο και παθολόγο), και αποφασίζει ανάλογα με 
το αν συνυπάρχουν και άλλες παθήσεις, οι οποίες δεν υπόκει
νται στην ειδικότητα του οφθαλμιάτρου (π.χ. κώφωση, ψυχια
τρικές παθήσεις, κινητικά προβλήματα κ.λπ.).

2. Δεν απαιτείται όριο στο επίπεδο της στερεοσκοπικής όρα
σης σε άδειες οδήγησης Ομάδας 1 και 2. Σε περιπτώσεις με φυ
σιολογική οπτική οξύτητα επί εδάφους θεραπευθείσας ανισομε
τρωπικής ή στραβισμικής αμβλυωπίας, όπου η στερεοσκοπική 
όραση είναι αδρή ή απούσα, απαιτείται η παραπομπή του υπο
ψηφίου οδηγού στη ΔΙΕ μόνο για την Ομάδα 2.

3. Για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και στις δύο Ομά
δες μετά από διαθλαστική επέμβαση με laser, η πρώτη ανανέ
ωση γίνεται κάθε τρία χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΙΕ. Αν 
όμως η επέμβαση με laser έχει γίνει προ 3ετίας, η πρώτη ανανέ
ωση γίνεται στη ΔΙΕ και οι επόμενες από την Πρωτοβάθμια Ια
τρική Εξέταση και για τις δύο ομάδες.

4. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ανανέωση άδειας οδήγη
σης μετά από εγχείρηση καταρράκτη, εφόσον έχει ο ενδιαφε
ρόμενος την απαιτούμενη από την ΚΥΑ 47919/5195 ελάχιστη 
οπτική οξύτητα.

5. Σε περιπτώσεις χαμηλών διαθλαστικών σφαλμάτων, όπου 

πληρούνται τα όρια της απαιτού
μενης ανά κατηγορία ελάχιστης 
οπτικής οξύτητας, δεν απαιτεί
ται η αναγραφή υποχρεωτικής 
χρήσης γυαλιών.

6. Όταν ο ενδιαφερόμενος εί
ναι ανασφάλιστος ή δε διαθέτει 
βιβλιάριο υγείας, υποβάλλεται στις από την παραπάνω ΚΥΑ
προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις. Αν έχει απωλέσει το απολυ
τήριο στρατού, όσον αφορά τις επαγγελματικές άδειες (Ομάδα 
2), υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ή επίσημο δη
μόσιο έγγραφο αν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υπο
χρεώσεις ή όχι και για ποιους λόγους, τυχόν αναβολές που έχει 
πάρει καθώς και τους λόγους των αναβολών, ενώ για τις ερα
σιτεχνικές άδειες απαιτούνται τα ανωτέρω μόνο στην περίπτω
ση που έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 
για κάποια πάθηση.

Β. 1. Δεν υφίσταται η ιατρική ειδικότητα του διαβητολόγου 
αλλά αποτελεί εξειδίκευση και εμπίπτει στις ειδικότητες των πα
θολόγων και ενδοκρινολόγων.

2. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ και 
να δίνεται η δυνατότητα και στη ΔΙΕ να καθορίζει χρονική διάρ
κεια της άδειας μικρότερη από την προβλεπόμενη, αν διαπιστώ
σει πάθηση που πιθανόν να επηρεάσει στο άμεσο μέλλον την 
ικανότητα οδήγησης του ενδιαφερομένου.

3. Η ΔΙΕ είναι δυνατό να κρίνει ικανούς με επιβολή χρονικού 
περιορισμού στην ισχύ της άδειας οδήγησης υποψήφιους οδη
γούς της Ομάδας 1 που πάσχουν από αιμορροφιλία ή σε οποι
αδήποτε άλλη περίπτωση όπου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.

4. Άτομα με κινητικά προβλήματα παραπέμπονται από την 
Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση είτε στη ΔΙΕ είτε στον ΗΝΙΟΧΟ, 
ανάλογα με το κινητικό πρόβλημα του ενδιαφερομένου.

Πληροφ.: ΔΙΕ, τηλ.: 210 9856600  646.

Οδηγίες για την ιατρική εξέταση 
υποψηφίων οδηγών


