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E Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α  Ν Ε Α

Ο ΠανελλήνιΟς Ιατρικός Σύλλογος συμ-
μετέχει στο Διεθνές Σύστημα πληροφοριών 
ΙΜΙ για την Εσωτερική Αγορά σε ό,τι αφορά 
στην ηλεκτρονική και on line ανταλλαγή ενη-
μέρωσης για τους ιατρούς, σε συνεργασία με 
τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας.

Ο ΠΙΣ συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Μόνι-
μης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 14-15/3/2008 
στη Λιουμπλιάνα & 13-14/6/2008 στις Βρυξέλ-
λες. Ιδιαίτερα, στις 14/6/2008 τα μέλη της CPME 
υποδέχθηκαν την αρμόδια Επίτροπο σε θέμα-
τα Υγείας, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, η οποία 
τόνισε την αναγκαιότητα για στενή συνεργασία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις Οργανώσεις 
των Ευρωπαίων Ιατρών και των Ευρωπαίων 
Ασθενών. Υπεβλήθησαν διάφορες ερωτήσεις 
από τον Πρόεδρο του ΠΙΣ κ. Καλοκαιρινό και 
τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας.

Σε γενικές γραμμές στις συναντήσεις αυτές 
συζητήθηκαν θέματα και λήφθηκαν αποφά-
σεις στα εξής:
• Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Χρόνο Εργασίας: 
προτάθηκαν τροποποιήσεις και εκφράστηκε 
η αντίθεση των Ευρωπαίων Ιατρών καθώς η 
Οδηγία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ιατρών 
και ασθενών. Επίσης απορρίφθηκαν οποιεσ-
δήποτε τροποποιήσεις που στοχεύουν στην 
υποβάθμιση των κοινωνικών συνθηκών και 
στις διακρίσεις στο ιατρικό επάγγελμα. Η Γενι-
κή Συνέλευση της CPME τόνισε τη θέση της 
για την ύπαρξη μέγιστου ορίου εβδομαδιαίας 
εργασίας στις 48 ώρες, ο χρόνος εφημερίας ή 
παραμονής στο χώρο εργασίας να θεωρείται 
χρόνος εργασίας, όπως υπεραμύνθηκε ο Πρό-
εδρος κ. Καλοκαιρινός, η κατάργηση της ατο-
μικής ρήτρας opt-out για τους ειδικευόμενους 
ιατρούς, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου να 
μην εξαιρούνται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για το Χρόνο Εργασίας, θα πρέπει υποχρεω-
τικά να δίνεται άδεια ανάπαυσης εκτός Νοσο-
κομείου, στον ιατρό ύστερα από το χρονικό 
διάστημα εργασίας.
• Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για πρόσφυγες, 
μετανάστες χωρίς άδεια και άστεγους: ανταλλα-
γή απόψεων για το εάν οι διαδικασίες παροχής 
ιατρικής περίθαλψης της κάθε χώρας έρχονται 
σε αντίθεση με την ιατρική δεοντολογία.
• Πλάνο Δράσης για τη δωρεά οργάνων και τις 
μεταμοσχεύσεις. Η CPME παροτρύνει την Ευρ. 
Επιτροπή να υιοθετήσει Οδηγία σχετικά με το 
ζήτημα της έλλειψης οργάνων και ζητά να υι-
οθετηθούν μέτρα για την εναρμόνιση των ια-
τρικών υπηρεσιών μεταμόσχευσης σε όλα τα 

Ευρωπαϊκά κράτη και τέλος η CPME υποστη-
ρίζει την πρωτοβουλία της Ε.Ε. κατά της πα-
ράνομης διακίνησης οργάνων.
• Πρόληψη και απαγόρευση του καπνίσμα-
τος σε δημόσιους χώρους σε όλη την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Δόθηκε υψηλή προτεραιότητα 
στη Σύμβαση Πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργά-
νωσης Υγείας (WHO) για τον έλεγχο του κα-
πνίσματος, καθώς στην Πράσινη Βίβλο της 
Ευρ. Επιτροπής «Προς μια Ευρώπη ελεύθε-
ρη από τον καπνό».
• Στρατηγική για την Ψυχική Υγεία: παρουσιά-
σθηκαν οι παρατηρήσεις στην Πράσινη Βίβλο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμμετοχή της 
CPME στη Συνδιάσκεψη που διοργανώνεται 
από το Συμβούλιο EPSCO (Emploi, Politique 
Sociale, Santé et Consommateurs) αρμόδιο 
για την Εργασία, την Κοινωνική Πολιτική, την 
Υγεία και τους Καταναλωτές, όπου θα μελε-
τηθούν οι διαβουλεύσεις για την Πράσινη Βί-
βλο και σκοπός θα είναι η επιρροή της πολι-
τικής της Ευρ. Ένωσης.
• Στρατηγική για το Αλκοόλ – συμμετοχή στο 
Φόρουμ «Αλκοόλ και Υγεία», ιδρυτικό μέλος 
του οποίου είναι η CPME.
• Διατροφή – Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη 
διατροφή, τη φυσική κατάσταση των Ευρω-
παίων πολιτών και υγεία.
• Υγεία και ασφάλεια στον Εργασιακό χώρο – 
εκστρατεία για υγιεινούς χώρους εργασίας.
• Περιβάλλον και Υγεία – Παγκόσμια αύξηση 
της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και επιπτώσεις στην υγεία των 
Ευρωπαίων πολιτών.
• Παραμελημένες ασθένειες – ώθηση έρευνας 
και ανάπτυξη νέων φαρμάκων και παρότρυν-
ση των εθνικών κυβερνήσεων να αυξήσουν 
την οικονομική στήριξη για τους δημόσιους-
ιδιωτικούς φορείς.
• Διαβούλευση για τις σπάνιες ασθένειες 
–συμμετοχή στο πλάνο δράσης της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής.
• Πρωτοβουλία του ΠΙΣ για τη γρίπη των πτη-
νών η οποία απευθύνθηκε στη Γενική Διεύ-
θυνση της Ευρ. Επιτροπής SANCO.
• Πρωτοβουλία του ΠΙΣ για τα γενετικώς τρο-
ποποιημένα –άσκηση πίεσης στην πολιτική 
της Ευρ. Ένωσης.
• Συνέπειες από την παγκόσμια έλλειψη επαγ-
γελματιών υγείας στο ευρωπαϊκό ανθρώπινο 
δυναμικό: εγκρίθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες 
για την πρόσληψη επαγγελματιών υγείας που 
έχουν λάβει εκπαίδευση στο εξωτερικό.
• Διασφάλιση της Αυτονομίας των Ιατρών.

• Κλινικές Δοκιμές: κατευθυντήριες γραμμές με 
τα κριτήρια για τις κλινικές δοκιμές σε ανθρώ-
πους και πιθανούς κινδύνους φαρμακευτικών 
προϊόντων. Αναθεώρηση της Διακήρυξης του 
Ελσίνκι, με την οποία ορίζονται ο τρόπος διε-
ξαγωγής των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους 
και οι σχετικές αρχές δεοντολογίας.
• Χρήση Πλαστών Φαρμάκων: Συζήτηση επί 
της νομικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την καταπολέμηση των πλαστών φαρ-
μάκων για ανθρώπινη χρήση.
• Χρήση Γενόσημων Φαρμάκων (generics): 
συζήτηση επί του ερωτηματολογίου που θα 
διανεμηθεί σε όλους τους Εθνικούς Ιατρικούς 
Συλλόγους.
• Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: 
Ενημέρωση για το Διεθνές Σύστημα Πληροφο-
ριών ΙΜΙ για την Εσωτερική Αγορά σε σχέση με 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/036/ΕΚ.
• Θέματα Εκπαίδευσης, όπως Διδασκαλία Ια-
τρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, Εκπαίδευση 
στην Επικοινωνία με τους ασθενής στο πλαί-
σιο της σχέσης ιατρού-ασθενούς, Εναρμόνιση 
Ιατρικής Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, Συ-
νεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, νέες τε-
χνολογίες –ηλεκτρονική εκμάθηση στη μετα-
πτυχιακή εκπαίδευση των ιατρών.

Στις 9-11/4/2008 ο ΠΙΣ συμμετείχε στην ετή-
σια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των 
Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων και της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας (EFMA & WHO), που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Τέλ-Αβίβ, Ισραήλ.

Στα workshops που έλαβαν χώρα μελετή-
θηκαν θέματα όπως ιατρική ετοιμότητα σε πε-
ρίπτωση καταστροφών, ηλεκτρονική υγεία, 
στρατηγικές για το κάπνισμα, έλλειψη ιατρικού 
δυναμικού, ιατρική ηθική και δεοντολογία σε 
σχέση με την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτο-
νία, μετακίνηση/μετανάστευση ιατρών.

Στις 19/4/2008 ο ΠΙΣ συμμετείχε στη Γενική 
Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ειδι-
κευμένων Ιατρών (U.E.M.S.) στις Βρυξέλλες. 
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συ-
ζητήθηκαν θέματα όπως η Μεταπτυχιακή Ια-
τρική Εκπαίδευση, Ποιότητα στην Ιατρική Περί-
θαλψη, Υπηρεσίες Υγείας, Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για το Χρόνο Εργασίας, Αναγνώριση Επαγγελ-
ματικών Προσόντων, Ευρωπαϊκή Οδηγία για 
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και θέμα-
τα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Αξιολόγησης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκ-
παίδευσης (EACCME).

Στις 2-3/5/2008 ο ΠΙΣ συμμετείχε στη Γενική 
Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσο-
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ςτις Βρυξελλες πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η πρώτη συνδιά-
σκεψη υψηλού επιπέδου στην οποία συμμετείχαν υπουργοί, εμπει-
ρογνώμονες, ασθενείς, επαγγελματίες του τομέα υγείας, ερευνητές, 
επιφανείς προσωπικότητες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ώστε να απο-
φασίσουν μελλοντικές δράσεις που θα λάβουν από κοινού για να 
βελτιώσουν την ψυχική υγεία στην Ευρώπη. 

Το σύμφωνο αποτελεί πρόσκληση συνεργασίας για την ανάληψη 
δράσης. Αναγνωρίζει τα υγειονομικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέ-
λη που συνεπάγεται η καλή ψυχική υγεία για όλους, καθώς και την 
ανάγκη να ξεπεραστούν το ταμπού και το στίγμα που εξακολουθούν 
να συνοδεύουν τις ψυχικές ασθένειες. 

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο το 11% των Ευρωπαίων αντιμετωπίζει 
κάποιας μορφής ψυχική ασθένεια. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να 
οδηγήσουν στην αυτοκτονία –στην ΕΕ κάθε 9 λεπτά αυτοκτονεί ένα 
άτομο. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και για να αντληθούν 
οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών, υπουργοί και εμπειρογνώμο-
νες από ολόκληρη την Ευρώπη δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν και 
να εστιάσουν τις ενέργειές τους σε 5 καίριους τομείς: στην πρόληψη 
της αυτοκτονίας και της κατάθλιψης, στην ψυχική υγεία των νέων και 
την ψυχική υγεία στην εκπαίδευση, στην ψυχική υγεία στο χώρο της 
εργασίας, στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων, και τέλος, στην κατα-
πολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια Επίτροπος για θέματα Υγεί-
ας, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, εμείς στην Ευρώπη υψώσαμε τη φωνή 
μας και μιλήσαμε ανοικτά για τις καταστρεπτικές συνέπειες που έχουν 
οι ψυχικές ασθένειες στην κοινωνία. Αυτό το σύμφωνο συμβολίζει την 
αποφασιστικότητά μας να αναμετρηθούμε με την πρόκληση και να 
προσφέρουμε έργο στους διάφορους τομείς της αρμοδιότητάς μας και 
στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της εργασίας. Πρέπει να 
εργαστούμε από κοινού γιατί η ψυχική υγεία μάς αφορά όλους». 

Πρόσκληση συνεργασίας για την ανάληψη δράσης 
Το σύμφωνο είναι μια πρόσκληση συνεργασίας για την ανάληψη 

δράσης. Εγκαινιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία 
με τη Σλοβενική Προεδρία και το Περιφερειακό Γραφείο της Παγκό-
σμιας Οργάνωσης Υγείας στην Ευρώπη. Το σύμφωνο αναγνωρίζει τις 
προκλήσεις που παρουσιάζει η ψυχική υγεία και προτείνει την συγκέ-
ντρωση γνώσεων από ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να αναπτυχθούν κοινώς 
αποδεκτές συστάσεις για τη λήψη μέτρων σε 5 καίριους τομείς:
•  πρόληψη της αυτοκτονίας και της κατάθλιψης,
•  ψυχική υγεία των νέων και ψυχική υγεία στην εκπαίδευση,
•  ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας,
•  ψυχική υγεία των ηλικιωμένων,

•  καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουν 
συνταχθεί 5 έγγραφα συναίνεσης σε συνεργασία με εθνικά υπουρ-
γεία, ιατρούς και ερευνητές από αρκετούς τομείς. Τα έγγραφα αυ-
τά επισημαίνουν τα στοιχεία, τις πολιτικές και τις τελευταίες εξελίξεις 
που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και θα στηρίξουν την εφαρ-
μογή του συμφώνου και μιας σειράς θεματικών συνδιασκέψεων, οι 
οποίες έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Η πολυμορφία της Ευρώπης – οι ορθές πρακτικές 
μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης 

Οι πολιτικές και οι ενέργειες για την ψυχική υγεία σε όλες τις χώ-
ρες της ΕΕ είναι ποικίλες. Για παράδειγμα, τα ποσοστά αυτοκτονιών 
σε ορισμένα κράτη μέλη είναι μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως 
και σε άλλα κράτη μέλη μεταξύ των χαμηλότερων. Ο συντελεστής 
της διαφοράς μεταξύ των ποσοστών αυτών είναι 12. Οι απαντήσεις 
κυβερνήσεων και μη κυβερνητικών φορέων, όπως ομάδων ασθενών 
και επιχειρήσεων, αντικατοπτρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αλλά 
μπορεί επίσης να ενθαρρύνουν και να παροτρύνουν και άλλους να 
συμμετάσχουν στις ενέργειές τους.

Η ψυχική υγεία στην Ευρώπη – τα πραγματικά 
περιστατικά 

Η κατάθλιψη είναι μία από τις συχνότερες και σοβαρότερες ψυχι-
κές διαταραχές. Τα στοιχεία από κράτη μέλη της δυτικής και της νό-
τιας Ευρώπης φανερώνουν διά βίου επιπολασμό της μείζονος κατά-
θλιψης στο 9% των ενήλικων ευρωπαίων ανδρών και στο 17% των 
ενήλικων ευρωπαίων γυναικών. Ο αντίκτυπος στην ποιότητα ζωής 
μπορεί να αντιστοιχεί στον αντίκτυπο μιας σοβαρής σωματικής ασθέ-
νειας, όπως είναι το οξύ έμφραγμα.

Η αυτοκτονία είναι σημαντική αιτία πρόωρου θανάτου στην Ευρώ-
πη. Το 2006 προκάλεσε το θάνατο συνολικά 58.000 ατόμων στην ΕΕ, 
υποσκελίζοντας τα τροχαία δυστυχήματα, τα οποία προκάλεσαν το θά-
νατο 50.000 ατόμων το ίδιο έτος. Το 90% των αυτοκτονιών συνδέεται 
με ψυχικές διαταραχές. Το οικονομικό κόστος της κατάθλιψης στην ΕΕ 
υπολογιζόταν σε 235 ευρώ ανά κάτοικο το 2004 ή σε 118 δισ. ευρώ 
για την ΕΕ 25 και τις χώρες ΕΖΕΣ. Οι άμεσες δαπάνες για τα συστήμα-
τα υγείας των κρατών μελών είναι υψηλές και δημιουργούν αυξανό-
μενες προκλήσεις, αλλά το 65%, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των 
δαπανών αυτών, πραγματοποιείται εκτός του τομέα υγείας, ειδικότε-
ρα μέσω των συχνών απουσιών από την εργασία, της ανικανότητας 
προς εργασία και της πρόωρης συνταξιοδότησης στην ΕΕ.

Εκτιμάται ότι το 50% των ψυχικών διαταραχών πρωτοεκδηλώνο-
νται κατά την εφηβεία. 

Η ψυχική υγεία της Ευρώπης στο προσκήνιο
Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια επίτροπος για θέματα Υγείας, 

παρουσίασε στις Βρυξέλλες το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ψυχική υγεία και την ευημερία

κομειακών Ιατρών Διευθυντών (AEMH) που 
πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ, Κροατία. 
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα σχετικά 
με τη βασική ιατρική εκπαίδευση, τη μεταπτυ-
χιακή ιατρική εκπαίδευση, την ανώτατη εκπαί-
δευση στο πλαίσιο της Διαδικασίας Bologna, η 

οποία υπεγράφη από 29 Ευρωπαίους Υπουρ-
γούς αρμόδιους για την Εκπαίδευση (19/6/99) 
και που θέτει τις βάσεις ίδρυσης του Ευρωπαϊ-
κού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) μέ-
χρι το 2010, ενώ προωθεί το Ευρωπαϊκό Σύ-
στημα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο, Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση/
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, Υγει-
ονομική Περίθαλψη εκτός συνόρων και οι συ-
νέπειες στη Διαχείριση του Κινδύνου και στην 
Ασφάλεια του Ασθενούς, Αξιολόγηση Νοσο-
κομείων και Πρότυπων Κέντρων.




