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Ψήφισμα της Συνόδου των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων 
της 16ης Δεκεμβρίου 2007

Οι Έλληνες ιατροί αρνούνται να 
δεχθούν ή να συναινέσουν σε 
οποιαδήποτε προαποφασισμένη 

λύση της Κυβέρνησης. Αρνούνται να 
δεχτούν τετελεσμένα.

Στη σύνοδο των Προέδρων των Ιατρι-
κών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στις 
16/12/2007 με πρωτοβουλία του Πανελλη-
νίου Ιατρικού Συλλόγου, εξεδόθη το παρόν 
ψήφισμα. Οι Έλληνες ιατροί καλούν τη νέα 
υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας, κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, να μην 

καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις, πριν προ-
χωρήσει σε οποιοδήποτε διάλογο με τους Κοι-
νωνικούς Εταίρους, με κείμενο το οποίο απο-
τελεί προαπαιτούμενο. Οι εκπρόσωποι των 
ιατρών υπογραμμίζουν με έμφαση την κατη-
γορηματική τους αντίθεση σε κάθε σκέψη ή 
πρόταση που θίγει έστω και στο ελάχιστο τα 
κεκτημένα δικαιώματά τους. Θα υπερασπι-
στούν με όλα τα μέσα το αυτοχρηματοδο-
τούμενο Τ.Σ.Α.Υ. και την τύχη του. Αρνού-
νται να δεχθούν την περαιτέρω υποβάθμιση 
του Ασφαλιστικού τους Ταμείου.

Εν τέλει δεν απεμπολούμε τα συνταγματι-
κά κεκτημένα ασφαλιστικά μας δικαιώματα 
και δεν υποθηκεύουμε με τίποτα το μέλλον 
των νέων συναδέλφων μας. Θα αγωνιστού-
με γι’ αυτό.

Εισφοροδιαφυγή
Άμεσα το Δ.Σ. θα λάβει μέτρα για να στα-

ματήσει το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο. 
Καλούμε τους Ιατρικούς Συλλόγους όπως 
προχωρήσουν σε έκτακτους ελέγχους των 
μεγάλων Κλινικών.

Ο Πρόεδρος
Δρ. Εμμανουήλ Καλοκαιρινός

Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Σταμάτιος Πίνης

Προς τον  
Πρόεδρο/Εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου 
για τη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ

           Αγαπητέ κύριε Συνάδελφε,
Σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη κατά την 28η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΙΣ της 20ης/11/07

σας καλούμε
σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη 12η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 έως 19.00, 
και τη 13η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30 έως 14.30 
στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, (Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ/-1 όροφος/CH)                      
 Δ/νση: Βασ. Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα, τηλ. 210 7207000, φαξ. 210 7253750

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007
Αριθμ.Πρωτ. : 2561 

Αριθμ.Εγκυκλίου: 38
Πρόσκληση

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ
της 12ης & 13ης Ιανουαρίου 2008

με θέματα: 1. Οικονομικός Απολογισμός 2007 και Προϋπολογισμός 2008
 2. Ασφαλιστικό - Τ.Σ.Α.Υ.
 3. Ιατρικές Πράξεις
 4. Ι.Κ.Α.
 5. Γενική Ενημέρωση & Τρέχοντα Θέματα
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Κοινή συνεδρίαση είχαν ο Πα-
νελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, 
ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 

Σύλλογος,η Ελληνική Οδοντιατρι-
κή Ομοσπονδία και ο Πανελλήνιος 
Κτηνιατρικός Σύλλογος, με θέμα το 
ασφαλιστικό. 

Εκφράστηκε η έντονη ανησυχία και ο 
προβληματισμός του υγειονομικού κόσμου 
για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που 
θέλουν την ενοποίηση του ασφαλιστικού 
τους φορέα Τ.Σ.Α.Υ. , με άλλα ασφαλι-
στικά Ταμεία, κατά τρόπο άκριτο, που θέ-
τει σε επικινδυνότητα τόσο τον κλάδο σύ-
νταξης όσο και τον κλάδο υγείας.

 Το Τ.Σ.Α.Υ. είναι σήμερα το ασφα-
λιστικό Ταμείο με την καλύτερη σχέση 
ασφαλισμένων προς συνταξιούχους. Εί-
ναι καθαυτό Ταμείο αυτασφάλισης και 
δε δεχόμαστε με κανένα τρόπο την υπο-
βάθμισή του. 

Οι Υγειονομικοί όχι μόνο δε δεχόμαστε 
την ενοποίηση αλλά επιπλέον ζητάμε:

  •  Aπόδοση  των  οφειλόμενων  χρη-
μάτων μετά την κατάργηση του κοινωνι-
κού πόρου. 

• Απόδοση της υποχρεωτικής συμμε-
τοχής του Κράτους στην τριμερή χρημα-
τοδότηση. 

•  Αυτοδιοίκηση  και  αυτοδιαχείρηση 

του Τ.Σ.Α.Υ. για εκσυγχρονισμό και δι-
αφανή διαχείρηση των οικονομικών και 
των αποθεματικών του. 

• Κατάργηση κάθε λογικής κατηγορι-
οποίησης και ασφαλιστικών διακρίσεων 
των ασφαλισμένων. 

 Υπερασπιζόμενοι τα ασφαλιστικά τους 
δικαιώματα, οι Υγειονομικοί προχωρούν 
σε κινητοποιήσεις. Ορίζουν Πανυγειονο-
μική προειδοποιητική 24ωρη απεργία 
στις 19-12-2007. 

Είμαστε αποφασισμένοι να μην απεμπο-
λίσουμε το ασφαλιστικό παρόν μας και να 
μην αφήσουμε να υποθηκευθεί το μέλ-
λον των νέων συναδέλφων μας.

Κοινή συνεδρίαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 
και του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου με θέμα το ασφαλιστικό

Η θέση του ΠΙΣ σε σχέση με το ασφαλιστικό

Αποφασισμένος για τη λήψη κάθε πρόσφορου 
μέτρου προκειμένου να προστατευθούν όλα τα 
κεκτημένα δικαιώματα του ιατρικού κλάδου και 

να μην υπονομευθεί το μέλλον του είναι ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος μετά την ενημέρωση από τον υπουργό 
Απασχόλησης κ. Β. Μαγγίνα για το κυβερνητικό σχέδιο για 
το ασφαλιστικό. Το σχέδιο αυτό που, όπως είναι γνωστό, 
προβλέπει την υπαγωγή του ΤΣΑΥ στο υπό δημιουργία 
ενιαίο Ταμείο, παρουσίασε ο υπουργός σε συνάντησή 
του με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ.

Το Δ.Σ. του ΠΙΣ εξέφρασε στον υπουργό την προθυμία του για 
διάλογο αναφορικά με την αναγκαία μεταρρύθμιση στο ασφα-
λιστικό, υπογράμμισε, όμως, με έμφαση την κατηγορηματική 
αντίθεσή του σε κάθε σκέψη ή πρόταση που θα θίγει έστω και 
στο ελάχιστο τα κεκτημένα δικαιώματα των ιατρών (περιουσία 
του ΤΣΑΥ και συντάξεις). Σε αυτό το πλαίσιο ο ΠΙΣ συγκαλεί 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του στις 12 Ιανουαρίου 
2008 και, εφόσον η Κυβέρνηση επιμείνει, θα πορχωρήσει σε 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ταυτόχρονα, ωστόσο, εκφράζεται 
από πλευράς του η ευχή να μην ωθήσει η Κυβέρνηση τη σύ-
γκρουση στα άκρα, οδηγώντας τον ιατρικό κόσμο στο έσχατο 
μέσο της απεργίας.

Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο 
υπουργός, θα καταργηθούν ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΣΑΥ, η 
Στέγη Υγειονομικών, η συμμετοχή των ιατρών στη διοίκηση του 
ταμείου, η διαδοχική ασφάλιση και η δεύτερη σύνταξη. Ταυτό-

χρονα, με την ενοποίηση, το ΤΣΑΥ θα υπαχθεί υπό ενιαίο κα-
νονισμό με τα άλλα 7 ταμεία επιστημόνων (Νομικών, Μηχανι-
κών και Δημοσιογράφων κ.λπ.) όσον αφορά τόσο στην κύρια 
όσο και στην επικουρική ασφάλιση, ενώ μέρος των αποθεματι-
κών του θα διατεθεί υπέρ ελλειμματικών ταμείων.

Κατά τη συνάντηση, η Διοίκηση του ΠΙΣ ανέλυσε στον κ. Μαγ-
γίνα τις προτάσεις της -που συνιστούν και αποφάσεις Γενικών Συ-
νελεύσεων του ΠΙΣ- για το ασφαλιστικό των ιατρών οι οποίες, 
μεταξύ των άλλων, προβλέπουν:

• Αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση του ΤΣΑΥ, διατήρηση της 
ανεξαρτησίας και αυτονομίας του, εκσυγχρονισμό της λειτουρ-
γίας του, διαφανή και επωφελή διαχείριση των οικονομικών και, 
ιδιαίτερα, των αποθεματικών του.

• Πλήρη συνταξιοδότηση στα 35 χρόνια και ποσοστιαία κατ’ 
έτος προσαύξηση των συντάξεων όσων εργαστούν περισσότε-
ρα χρόνια.

• Υποχρεωτική συμμετοχή του κράτους στην τριμερή και δι-
μερή χρηματοδότηση σε ποσοστό όχι κάτω του 20% επί των ει-
σφορών και απόδοση των οφειλομένων από το κράτος εισφο-
ρών στο ΤΣΑΥ.

• Απόδοση των οφειλομένων €35.000.000 κατ’ έτος, μετά 
την κατάργηση του κοινωνικού πόρου και επιστροφή των χρη-
μάτων του ΛΑΦΚΑ.

• Αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και 
εισφοροκλοπής.

• Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Κλάδου Προνοίας.
• Αύξηση των παρεχόμενων συντάξεων.
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Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε το Δ.Σ. 
του ΠΙΣ, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν σε 

καλό κλίμα όλα τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον 
ιατρικό κόσμο.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Εμμ. Καλοκαιρινός ενημέρωσε κατ’ αρ-
χήν τον υπουργό για τις επαφές που είχε πρόσφατα στο Παρίσι με 
την CPME (Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών) και τον κάλεσε 
να παρέμβει επειγόντως ώστε να μην προχωρήσουν οι θέσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το χρόνο εργασίας των ιατρών. 
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ετοιμάζεται να υπογρά-
ψει συμφωνία  με βάση την οποία ο ανενεργός χρόνος κατά τον 
οποίο ο ιατρός είναι «on call» να μη θεωρείται χρόνος εργασίας, 
παρά το γεγονός ότι υποχρεούται σ’ αυτόν. Η διάρκεια της περιό-
δου εντός της οποίας το ισοδύναμο αντισταθμιστικό υπόλοιπο θα 
χορηγείται στους εργαζόμενους θα καθοριστεί μετά τις 72 ώρες. 
Οι ιατροί της Ευρώπης διαμαρτύρονται έντονα για τα σχέδια αυτά 
και υποστηρίζουν τη θέση της CPME, οργάνωσης που εκπροσωπεί 
2.000.000 εκατομμύρια ιατρούς, η οποία, συμφωνώντας και με 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, χαρακτηρίζει τον ανενεργό χρόνο «on 
call» ως εργασιακό χρόνο και όχι ως χρόνο ανάπαυσης. Η CPME 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί τους ιατρούς να πιέ-
σουν τις Κυβερνήσεις τους ώστε να μην περάσει η πρόταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ως τώρα, μόνο οι υπουργοί της Ισπα-
νίας και της Ιταλίας έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. 

Ο κ. Δημ. Αβραμόπουλος διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΙΣ 
ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες και θα εκφράσει την αντίθεσή του.

Στη διάρκεια της συνάντησης, από πλευράς του ΠΙΣ τέθηκαν 
επίσης τα θέματα:

• Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με  τον ΠΙΣ  (θε-
σμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας) με αποκλεισμό σε κάθε 
περίπτωση του κυλιόμενου ωραρίου και των ελαστικών σχέσε-
ων εργασίας.

• Άμεση αντιμετώπιση χρονιζόντων προβλημάτων όπως Μισθο-
λόγιο ιατρών του ΕΣΥ, αύξηση των αμοιβών των ιατρικών πράξε-
ων, κρίσεις ιατρών του ΕΣΥ, ιατρικές ειδικότητες, προσλήψεις νο-
σηλευτικού προσωπικού, φορολογικό κ.ά.

 Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ  εξέφρασε ταυτόχρονα την ανησυχία του 
για τον τρόπο που προχωρά το υπουργείο στην αντιμετώπιση δια-
φόρων ζητημάτων με την κατάθεση τροπολογιών και ζήτησε να 
υποβληθεί ολοκληρωμένο νομοθέτημα.

 Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε για τα εξής 
νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν άμεσα:

• Από 1/1/2008, το 8ωρο πρωινό τακτικό 5θήμερο των νοσο-
κομειακών ιατρών γίνεται 7ωρο, ενώ καθιερώνεται η χορήγηση 
ρεπό μετά από 24ωρη εφημερία.

• Μέχρι το τέλος του 2009 προσλαμβάνονται 4.500 ιατροί –ο 
ΠΙΣ ζήτησε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις προσλήψεις.

• Σχετικά με τις εφημερίες, οι ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι ια-
τροί θα πληρώνονται κανονικά όπως και μέχρι σήμερα τις πέραν 
των 4 ή 6 εφημεριών το μήνα.

Τέλος, στη συνάντηση, το Δ.Σ. του ΠΙΣ ενημέρωσε τον κ. Δ. 

Αβραμόπουλο για την πανυγειονομική απεργία της 19ης Δεκεμ-
βρίου για το ασφαλιστικό. «Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδρά-
σουμε, να προστατέψουμε τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και να 
μην αφήσουμε να υποθηκευτεί το μέλλον των ιατρών», υπογράμ-
μισε ο κ. Εμμ. Καλοκαιρινός. 

Αθήνα 22.10.07
Αριθμ. Πρωτ. 2008

Προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο
Αριστοτέλους 19
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμενοι στο από με αριθμ. πρωτ. 1795/1.10.07 τη-

λεγράφημά μας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως συ-
ναντηθούμε μαζί σας για επείγοντα θέματα που αφορούν στον 
κλάδο μας και ειδικότερα:

- Νομοσχέδιο για τις Ιατρικές Ειδικότητες.
- Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ.
- Κρίσεις Ιατρών ΕΣΥ.
-  Ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στα Νοσοκομεία.
- Πυρόπληκτες περιοχές.
- Π.Φ.Υ.
-  Αναστολή Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το χρόνο Απασχό-

λησης.
- Φορολογικό.
- Θέσεις Ειδικευομένων.
-  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρών με πτυχίο από χώ-

ρες πριν την ένταξή τους στην Ε.Ε.
- Ασφαλιστικό – συνενώσεις Ταμείων.
- Νομοσχέδιο για τις Προμήθειες στα Νοσοκομεία.
- Αύξηση Αμοιβών Ιατρικών Πράξεων.
- Π.Δ. 84/2001.
Δεδομένου του γεγονότος ότι αρκετά από τα μέλη του Δ.Σ. 

προέρχονται από την περιφέρεια, θα θέλαμε να σας παρακα-
λέσουμε όπως η ημερομηνία που θα συναντηθούμε να μας 
γνωστοποιηθεί εγκαίρως, προκειμένου να παρευρεθούν όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος 
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός

Επιστολή του ΠΙΣ προς τον υπουργό 
Υγείας και Kοινωνικής Αλληλεγγύης 
σχετικά με επείγοντα θέματα που 

αφορούν στον Ιατρικό Κλάδο

Συνάντηση του ΠΙΣ με τον υπουργό Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Δημ. Αβραμόπουλο
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Όλα τα σημαντικά θέματα του 
ιατρικού κλάδου συζητήθη-
καν σήμερα σε συνεδρίαση 

του Δ.Σ. του ΠΙΣ στην οποία παρέστη 
και ο συνάδελφος, υφυπουργός Υ-
γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κ. Γιώργος Παπαγεωργίου. 

Ο υφυπουργός ενημέρωσε τα μέλη του 
Δ.Σ. για τις ενέργειες του υπουργείου σε 
σημαντικούς τομείς που αφορούν στο ια-
τρικό επάγγελμα και ακολούθησε ανταλ-
λαγή απόψεων σε πνεύμα συνεργασίας 
και κλίμα συναδελφικότητας.

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
ο υφυπουργός δήλωσε ότι είναι απαραί-
τητο ο Πολίτης να έχει ισότιμη, ποιοτικά 
ικανοποιητική και αποτελεσματική πρό-
σβαση στις υπηρεσίες υγείας, να μην τα-
λαιπωρείται, να μην ξοδεύεται και να έχει 
ελεύθερη επιλογή ιατρού. Και βέβαια εί-
ναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί ολόκλη-
ρο το ιατρικό δυναμικό. 

Το Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα βρίσκεται στην τελική επεξερ-
γασία και οπωσδήποτε στη συνέχεια θα 
δοθεί για δημόσια διαβούλευση στους 
ενδιαφερόμενους Φορείς.

Σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο των ια-
τρών και το νέο σύστημα εφημεριών, 

ο κ. Γ. Παπαγεωργίου επιβεβαίωσε την 
απόφαση του υπουργείου να ληφθούν 
όλα τα μέτρα, τα οποία θα επιτρέψουν 
την ομαλή λειτουργία των Νοσοκομεια-
κών Μονάδων μετά τη συμμόρφωση της 
χώρας μας στην Κοινοτική Οδηγία, τόσο 
στο στάδιο της προσαρμογής, όσο και στη 
φάση της πλήρους εφαρμογής. 

Προβλέπεται η πρόσληψη 4.500 ια-
τρών μέχρι το τέλος του 2009, η μείω-
ση του ωραρίου εργασίας κ.ά. Από αυ-
τή τη διαδικασία δημιουργούνται και οι 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή νέου μι-
σθολογίου των ιατρών, αφού το άθροι-
σμα των αμοιβών των εφημεριών και 
των τακτικών αμοιβών θα αποτελούν 
από 1η Ιανουαρίου 2009 τις νέες τακτι-
κές αποδοχές. 

Σχετικά με τις ελλείψεις νοσηλευτικού 
προσωπικού στα δημόσια Νοσοκομεία, 
ο υφυπουργός τόνισε ότι ήδη έχει προ-
σληφθεί ένας μεγάλος αριθμός Νοση-
λευτών, ο οποίος καθημερινά αυξάνεται, 
αφού η διαδικασία είναι συνεχής. 

Ακόμη, είναι διαθέσιμες 1.860 θέσεις 
εκ των οποίων οι 930 καλύπτονται άμε-
σα από τους κυλιόμενους πίνακες του 
ΑΣΕΠ προκειμένου να στελεχωθούν και 
να λειτουργήσουν οι 160 εξοπλισμένες, 

αλλά ανενεργές κλίνες ΜΕΘ. 
Οι κρίσεις των ιατρών του ΕΣΥ, οι οποίες 

έχουν καθυστερήσει, επισπεύδονται, δια-
βεβαίωσε ο υφυπουργός και τα αποτελέ-
σματα πολύ σύντομα θα είναι ορατά. 

Παράλληλα, μελετάται και η βελτίω-
ση του συστήματος επιλογής με στόχο 
την επιτάχυνση της λειτουργίας, αλλά και 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
Συμβουλίων Κρίσεως. Αναφερόμενος στο 
θέμα της αύξησης των αμοιβών των ια-
τρικών πράξεων, ο κ. Γ. Παπαγεωργίου 
είπε ότι ολοκληρώνεται το Προεδρικό Δι-
άταγμα βάσει του οποίου ανακοστολογεί-
ται ένας μεγάλος αριθμός ιατρικών πρά-
ξεων και κοστολογούνται νέες.

Σχετικά με τις θέσεις των ειδικευομέ-
νων, έκανε γνωστό ότι εντός του 2007 
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την 
κάλυψη 1.200 θέσεων σε όλα τα Νοσο-
κομεία της χώρας. Από αυτές, όπως εί-
πε, οι 750 έχουν ήδη δρομολογηθεί και 
αποσταλεί στις Νομαρχίες.

Για τις πυρόπληκτες περιοχές, τέλος, 
σημείωσε ότι το ενδιαφέρον του υπουρ-
γείου παραμένει υψηλό και λαμβάνεται 
κάθε μέριμνα και φροντίδα, ώστε οι κατά 
τόπους νοσηλευτικές μονάδες να ανταπο-
κρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις.

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΙΣ 
με την παρουσία του υφυπουργού Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργου Παπαγεωργίου

Ε ν Η μ Ε ρ ω Σ Η  Α Π Ο  Τ Ο ν  Π Ι Σ

Ορθή χρήση κουμαρινικών αντιπηκτικών

Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης (Ε-
ΦΑΡ) του ΕΟΦ στο διάστημα Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου 2007 έχει λάβει γνωστοποι-

ήσεις μέσω της Κίτρινης Κάρτας που αφορούν 
σε περιστατικά αιμορραγικών εκδηλώσεων σε 
ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά από το 
στόμα. 

Μετά από εξέταση αυτών των περιστατικών, η ΕΦΑΡ/

ΕΟΦ συνιστά την προσεκτική και τακτική παρακολού-
θηση των ασθενών που λαμβάνουν κουμαρινικά αντι-
πηκτικά.

Επιπλέον, η ΕΦΑΡ/ΕΟΦ τονίζει ότι είναι σημαντι-
κό οι ασθενείς που λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπη-
κτικά να μην τροποποιούν τη δοσολογία της αγωγής 
τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του θερά-
ποντος ιατρού.


