ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου
Ρόδος 23.02.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ στην Αθήνα,
Αθήνα το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017.
Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη σε ήπιο και ενωτικό κλίμα σχεδόν όλων των παρατάξεων και η εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου έγινε από τη συντριπτική πλειοψηφία του σώματος.
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Το ‘’παρών’’ τους έδωσαν πάνω από 300 μέλη της Γενικής Συνέλευσης σε σύνολο (364)) προέδρων (60) και
εκπροσώπων.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου εκπροσωπήθηκε από τους : Δράκου Γεώργιο, Κουτσόπουλο Κώστα β’ Αντιπρόεδρο
ΠΙΣ, Μαντά Χρήστο Πρόεδρο Δ.Σ. ΙΣΡ,
ΙΣΡ Μυροφόρου Ιωάννη, Οικονόμου Νικόλαο, Τσέρκη Ηλία Γενικό Γραμματέα
Δ.Σ. ΙΣΡ οι οποίοι παρενέβησαν

σε πολλά θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, διαπιστώ
διαπιστώνοντας

ότι τα

προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους είναι κοινά και ότι χρειάζεται ανηλεής αγώνας και
μεγάλη ομοψυχία όλων των ιατρών για να βελτιωθούν ορισμένα σοβαρά προβλήματα, όπως το ασφαλιστικό και οι
εργασιακές σχέσεις τόσο των αυτοαπασχολούμενων ιατρών όσο και των ιατρών των
τ ΕΣΥ & ΠΕΔΥ.
Ο εκπρόσωπος του ΙΣΡ κ. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος Β’ Αντιπρόεδρος του ΠΙΣ αναφέρθηκε στο
ασφαλιστικό και την υποστελέχωση των Νοσοκομείων καθώς και στον μεγάλο όγκο των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι των Περιφερειών οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε μικρά
υπουργεία υγείας χωρίς πόρους και στελεχιακό δυναμικό ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΡ κ. Χρήστος Μαντάς αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Ιατρικοί Σύλλογοι στην έκδοση και την διαχείριση των διαπιστωτικών πράξεων
ξεων που αφορούν τη
διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Λειτουργίας Ιατρείων, Πολυιατρείων και Εταιρειών ιδιαίτερα μετά την
απελευθέρωση του επαγγέλματος και την αναγκαιότητα ψήφισης της νέας νομοθεσίας &
δεοντολογίας.. Επίσης ο Πρόεδρος του ΙΣΡ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των κινήτρων για τα άγονα
νησιά καθώς και στους ιατρούς που απαιτούνται για την στελέχωση των θέσεων υπηρεσίας υπαίθρου
με έμμισθες θέσεις οπλιτών ιατρών.
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΣΡ κ. Ηλίας Τσέρκης αναφέρθηκε στα προβλήματα των ιδιωτών ιατρών με το
ο

νέο ασφαλιστικό ΕΦΚΑ το οποίο αναδεικνύεται ως καθαρά 2 φορολογικό και την αναγκαιότητα
κινηματικών αντιδράσεων από το σύνολο των γιατρών.
γιατρών

Επίσης επισήμανε

τα προβλήματα που

παρουσιάζονται στην ΗΔΙΚΑ στα θέματα συνταγογράφησης και της παραπεμπτικογραφίας και τα οποία
τείνουν βελτίωσης.

Ο εκπρόσωπος του ΙΣΡ κ. Δράκου Γεώργιος τόνισε τα μεγάλα προβλήματα
ματα που προκύπτουν από την
έλλειψη καθαρού συστήματος ΠΦΥ και την αναγκαιότητα συζήτησης παράλληλης λειτουργίας ιδιωτών
ιατρών και ιατρών ΕΣΥ-ΠΕΔΥ.
ΠΕΔΥ.

Ο εκπρόσωπος του ΙΣΡ κ. Οικονόμου Νικόλαος

παρενέβη με πρόταση για μια νέα Π.Φ.Υ και

παρουσίασε τα προβλήματα των περιφερειακών ιατρείων στη Ρόδο στα Δωδεκάνησα.

Για τον Ι.Σ.Ρ
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Ο Πρόεδρος
Χρήστος Απ. Μαντάς

Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Ιωάν. Τσέρκης
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