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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - 1 (από 10)

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας στον ΠΙΣ και ο πρόεδρος συμμετείχαν ως εξής στις Γενικές
Συνελεύσεις του ΠΙΣ:
08/03/2015: Βάκαλος, Αργυριάδης, Γεωργιτζίκης, Παντούσας, Χαραλαμπίδης, Παπαμιχάλης (στη
Συνέλευση αυτή έγιναν και οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του ΠΙΣ).
06/02/2016: Βάκαλος, Αργυριάδης, Γεωργιτζίκης, Τσιώνης.
18/02/2017: Βάκαλος, Αργυριάδης, Γεωργιτζίκης, Χαραλαμπίδης
24/02/2018: Βάκαλος, Αργυριάδης, Γεωργιτζίκης, Τσιώνης, Παντούσας. (Η επιστροφή υπήρξε
περιπετειώδης λόγω καιρικών συνθηκών.)
Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας συμμετείχε επίσης στις παρακάτω διασκέψεις του προεδρείου του ΠΙΣ με
τους προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων:
29/11/2014: Διάσκεψη προεδρείου του ΠΙΣ με τους προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων στην Αθήνα.
08/04/2015: Διάσκεψη προέδρων ΙΣ και εγκατάσταση προεδρείου ΠΙΣ.
06/10/2015: Διάσκεψη στην ΚΩ για την ΠΦΥ και πρώτη αναπαράσταση όρκου του Ιπποκράτη από τους
αριστούχους πτυχιούχους όλων των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδος. Από τον πρόεδρο του ΙΣΣ παρουσιάστηκαν τα
ειδικά προβλήματα της ΠΦΥ στην περιοχή μας. Τα έξοδα διαμονής καταβλήθηκαν από τον ΠΙΣ και τα εισιτήρια κλπ
από τον πρόεδρο του ΙΣΣ.
20/01/2016: Έκτακτη σύγκληση προέδρων ΙΣ στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του ΙΣΣ δεν μπόρεσε να παραστεί
λόγω προσωπικού κωλύματος.
10/12/2016: Διάσκεψη προέδρων στην Αθήνα – ΠΙΣ με την παρουσία του υπουργού Υγείας κ. Ξανθού. Ο
πρόεδρος του ΙΣΣ παρουσίασε μια μικρή εισήγηση για τα τοπικά προβλήματα και κάποιες γενικότερες απόψεις.
22/04/2017: Διάσκεψη προέδρων στην Αθήνα με κύριο θέμα την ΠΦΥ. Εισήγηση του προέδρου ΙΣΣ.
Στις 28/4/2018 έγινε στην Αθήνα από τον ΠΙΣ και το ΑΣΠΙ ενημέρωση των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων
για τον κανονισμό GDPR και των προέδρων των Πειθαρχικών Συμβουλίων για τις αλλαγές στην πειθαρχική
διαδικασία. Συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΔΣ και ο κ. Νικολαΐδης, πρόεδρος του ΠΣ του συλλόγου μας.
Μέλη του προεδρείου του ΠΙΣ επισκέφθηκαν την πόλη μας στις 29/10/2016. Συμμετείχαν σε έκτακτη –
διευρυμένη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, μαζί με την πρώην πρόεδρο κα Καλώτα και τους εκπροσώπους
μας στον ΠΙΣ. Παρουσιάσθηκε η υγειονομική κατάσταση στο Νομό, ένας «διαδραστικός υγειονομικός χάρτης» και τα
προβλήματα της περιοχής. Η συνάντηση έγινε στο ξενοδοχείο «Ελπίδα Resort», όπου και παρατέθηκε γεύμα.
Ταυτοχρόνως οι σύζυγοι των μελών του προεδρείου του ΠΙΣ, ξεναγήθηκαν σε αξιοθέατα της πόλης μας από τις
συζύγους των μελών του προεδρείου του ΙΣΣ.
Γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου: Έγιναν στις 13/5/2015, 9/3/2016, 5/4/2017 και 21/3/2018. Επίσης,
εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση στις 22/8/2018. Όλες έγιναν σε αίθουσες που παραχωρήθηκαν δωρεάν από
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το ξενοδοχείο «Ελπίδα Resort». Η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου (ακόμη και των μελών του ΔΣ) ήταν από
μικρή έως απογοητευτική.
Συνάντηση προέδρων των ΙΣ της Μακεδονίας με τον πρόεδρο του ΙΣ Ηρακλείου και το προεδρείο του ΙΣΘ,
στις 18/3/2017 στη Θεσσαλονίκη. Εκτός των άλλων, παρουσιάσθηκε η πρόταση των Ιατρικών Συλλόγων της Κρήτης
για την ΠΦΥ και το «Επικουρικό Ασφαλιστικό Ταμείο» του ΙΣ Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε συνεστίαση.
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΙΣΣ, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Βλάχβεη για τα προβλήματα
του Νοσοκομείου και άλλα τοπικά θέματα, στις 13/12/2014.
Τα μέλη του προεδρείου του ΙΣΣ Βάκαλος, Αργυριάδης και Γεωργιτζίκης, συναντήθηκαν και συζήτησαν με
τον Διοικητή του Νοσοκομείου και το προεδρείο των νοσοκομειακών ιατρών στις 15/12/2014. Στις 19/12 εκδόθηκε
σχετικό δελτίο τύπου.
Στις 26/4/2015 ο κ. Αργυριάδης συμμετείχε στη συνάντηση του Υπουργού Υγείας με εκπροσώπους
υγειονομικών οργανισμών στη Θεσσαλονίκη.
Νέα συνάντηση των μελών του προεδρείου του ΙΣΣ Βάκαλου, Καλλινικίδη, Αργυριάδη με το Διοικητή του
Νοσοκομείου και πρόσωπα αρμόδια για τη διαχείριση των προσφύγων έγινε στις 22/8/2016.
Τα μέλη του προεδρείου Βάκαλος και Αργυριάδης συμμετείχαν στις 9/3/2018 σε σύσκεψη με το μέλος της
Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλεξίου στο ξενοδοχείο «Ελπίδα Resort» και ανέπτυξαν τα τοπικά προβλήματα και τις θέσεις μας
για την ΠΦΥ.
Τα μέλη του ΔΣ Βάκαλος, Χαϊδευτός, Γιανναδάκη, Καλλινικίδης κ.α. συμμετείχαν στην συζήτηση με τον
υπουργό Υγείας κ. Ξανθό στις 26/3/2018, ανέφεραν διάφορα προβλήματα του Νοσοκομείου και διαμαρτυρήθηκαν
για τις υπερβολικές και άκριτες διώξεις μελών μας.
Ο πρόεδρος του ΙΣΣ συμμετείχε στη συγκέντρωση – συζήτηση για την ΠΦΥ με τον υποδιοικητή της ΥΠΕ στο
Επιμελητήριο στις 10/5/2018.
Μελετήσαμε τους κανονισμούς ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ στις και υποβλήθηκαν σχόλια στις 2/12/2014 και
11/11/2015 από τους Βάκαλο και Πλιακογιάννη.
Ο πρόεδρος του ΠΙΣ ενημερώθηκε γραπτώς για τα προβλήματα του Νοσοκομείου και τους περιορισμούς στη
συνταγογράφηση των Γενικών γιατρών στις 11/12/2014.
Επίσης, στις 10/10/2017 (και ο ΕΟΠΥΥ) για διάφορα θέματα σχετικά με εργαστήρια, παραπεμπτικά κλπ).
Στις 8/12/2014 υποβλήθηκε στον ΕΟΠΥΥ μετά από εισήγηση του κ. Τσερπεσνού, έγγραφο για τα
προβλήματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Στις 15/12/14 απεστάλη στον ΕΟΠΥΥ τεκμηριωμένο γραπτό σχόλιο του προέδρου του ΙΣΣ για τις ανάγκες σε
ιατρικές επισκέψεις.
Στις 2/12/2014 το ΔΣ μετά από εισήγηση των μελών του Καλλινικίδη & Παπαμιχάλη εξέφρασε την αντίθεσή
του στις συγχωνεύσεις κλινικών του Νοσοκομείου και εξέδωσε δελτίο τύπου. Για το ίδιο θέμα συμμετείχε σε
συγκέντρωση στο ΓΝΣ στις 11/12/2014.
Στις 17/2/2015 το ΔΣ μετά από εισήγηση του κ. Αργυριάδη, εξέφρασε την αντίθεσή του στις μετακινήσεις
ιατρών του ΓΝΣ και ΚΥ εκτός νομού.
Στις 21/4/2015 εκδόθηκε μετά από εισήγηση της κας Γιανναδάκη έγγραφο διαμαρτυρίας για τις
μετακινήσεις καρδιολόγων του Νοσοκομείου.
Στις 9/10/2015 ο κ. Χαϊδευτός ενημέρωσε το ΔΣ για τη συνεχιζόμενη μαζική διακίνηση βιβλιαρίων και
συνταγών από τα φαρμακεία.
Στις 27/3/17 ο πρόεδρος εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης στους ειδικευόμενους ιατρούς επειδή
τέθηκε θέμα διακοπής της μισθοδοσίας τους.
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Στις 2/12/2014 με πρωτοβουλία του κ. Γεωργιτζίκη, ο ΙΣΣ εξέφρασε την στήριξή του στους εργαστηριακούς
ιατρούς για την είσπραξη κατώτερης αμοιβής 5€ και στις 22/2/2016 συμπαρασταθήκαμε και καλύψαμε στην
επίσχεση εργασίας τους.
Στις 21/4/2015 αποδεχθήκαμε το αίτημα του Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών για κοινή στάση κατά
παρανόμων επαγγελματιών.
Στις 16/3/2016 τα μέλη του ΔΣ Αργυριάδης και Παπαμιχάλης συμμετείχαν στη συγκέντρωση συλλόγων
ασθενών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο Νοσοκομείο.
Στις 6/2/2018 έγινε με πρωτοβουλία των μελών του ΔΣ Βάκαλου, Γεωργιτζίκη, Αλεξιάδη στα γραφεία του
ΙΣΣ, συγκέντρωση για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού.
Στις 2/5/18 ο πρόεδρος ενημέρωσε στα γραφεία του Συλλόγου τα μέλη για τον κανονισμό GDPR. Για το ίδιο
θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και οδηγίες στις 18/5/2018, ενώ στις 9/5/18 είχε εξασφαλίσει τη δυνατότητα συμμετοχής
μελλών του ΙΣΣ σε σχετικό σεμινάριο που οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος.
Στις 3/1/2016 μετά από συνεννόηση με τη Δ/ση Υγείας ο πρόεδρος εξέδωσε ανακοίνωση για τις διαδικασίες
τις σχετικές με τις συνταγές ναρκωτικών.
Στις 27/11/2014 μέλη του ΔΣ και άλλα μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν στην απεργία, συγκέντρωση και
πορεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων της πόλης μας.
Στις 27/1/2016 και στις 1/2/2016 Είχαμε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό, Δικηγορικό
Σύλλογο και το Τεχνικό Επιμελητήριο με κοινή συνέντευξη και δελτίο τύπου. Για τον ίδιο λόγο συμμετείχαμε στην
απεργία και διαδήλωση της 4/2/2016 με τους επιστημονικούς συλλόγους.
ης

Στις 22/5/2018 ο πρόεδρος πήρε μέρος στη συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο για την απεργία της 30
Μαΐου (στην οποία συμμετείχε και ο ΙΣΣ).

Στις 6/4/2016 οι Βάκαλος και Αργυριάδης παρακολούθησαν και παρενέβησαν στην ενημερωτική ομιλία του
κ. Ρωμανιά για το Ασφαλιστικό.
Στις 28/6/2018 ο πρόεδρος (μετά από έγκριση του ΔΣ) μαζί με τους προέδρους του Δικηγορικού και του
Φαρμακευτικού Συλλόγου εξέδωσαν ψήφισμα για την ονομασία της ΠΓΔΜ.
Στις 13/3/2018 ο πρόεδρος ήταν προσκαλεσμένος στην εκπομπή της κας Μωραΐτη στο «Επιλογές» και
αναφέρθηκε σε θέματα σχετικά με την ΠΦΥ κ.α. Παρόμοιες τηλεοπτικές εμφανίσεις, συνεντεύξεις κλπ
παραχωρήθηκαν από τον πρόεδρο και άλλα μέλη του ΔΣ σε πολλές περιπτώσεις και για διάφορα θέματα που δεν
αναφέρονται εδώ.
Ο πρόεδρος επισκέφθηκε τα ΚΥ της Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου δύο φορές, στις 15/12/2016 και στις
15/11/2017.
Στις 13/5/2015 το ΔΣ καθιέρωσε τους τίτλους «Επίτιμο μέλος» και «Ομότιμο μέλος» του Ιατρικού Συλλόγου
Σερρών.
Μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΠΙΣ διευκρινίσθηκαν οι προϋποθέσεις για τη χρήση του
όρου «Ιδιότητα Γενικής Ιατρικής».
Εγκύκλιος για τις ιατρικές αμοιβές και δωρεάν υπηρεσίες εκδόθηκε στις 6/3/2015.
Ενημέρωση του ακτινολογικού εργαστηρίου για τα όρια εξετάσεων στις δημόσιες δομές στις 20/4/2015.
Διερεύνηση του προβλήματος των ιατρικών αποβλήτων, τις σχετικές υποχρεώσεις των ιατρών από τον κ.
Χατζίκα στις 21/4/2015.
Πρόταση του κ. Μοναστηριώτη για εφημερίες των ελευθέρων επαγγελματιών κατά την καλοκαιρινή
περίοδο στις 21/4/2015, δεν έγινε δεκτή από το Σύλλογο των ελευθέρων επαγγελματιών.
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Παρακολούθηση διενέργειας ιατρικών πράξεων από αισθητικούς αποφασίσθηκε στις 6/10/2015.
Ενημέρωση των κλινικών ιατρών για τη σωστή και εντός ορίων αναγραφή παρακλινικών εξετάσεων στις
6/10/2015. Και για τα ποσοστά συμμετοχής στις εργαστηριακές εξετάσεις στις 10/3/2016.
Παρέμβαση του προέδρου στις 21/4/2015 ώστε να μη προκαλείται αθέμιτος ανταγωνισμός και
εκμετάλλευση των συναδέλφων από τους εκδότες διαφόρων διαφημιστικών εντύπων, οδηγών, πολυοδηγών κλπ. Και
παροχή στοιχείων για έκδοση «Οδηγού Υγείας» χωρίς επιβάρυνση των μελών μας στις 6/10/2015.
Παρατηρήθηκαν ανωμαλίες και προέκυψαν αλλαγές στο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων των υποψηφίων
και των ηλικιωμένων οδηγών. Διερευνήθηκαν στις 21/4/2015 από τα μέλη του ΔΣ Χατζίκα και Βάκαλο, έγιναν οι
απαραίτητες ενέργειες και προειδοποιήσεις. Στις 9/3/2016 συνέχισαν για το ίδιο θέμα οι κ. Αλεξιάδης και Ουβένης.
Στις 1/4/2016 έγινε υπό τον κ. Αλεξιάδη στα γραφεία του Συλλόγου για το ίδιο θέμα συγκέντρωση παθολόγων και
οφθαλμιάτρων. Μετά την κατάργηση της Β’ βάθμιας υγειονομικής επιτροπής (16/11/2016) και την ανάληψη του
έργου τους από τους ιατρούς, υπήρξαν επανειλημμένες επικοινωνίες με τη Δ/ση Συγκοινωνιών προκειμένου να
ρυθμιστούν τα σχετικά θέματα και κυρίως, να υπάρξει η δυνατότητα αξιοπρεπούς αμοιβής των συναδέλφων για
χρονοβόρες και υπεύθυνες εξετάσεις.
Η διεύθυνση βιομηχανίας ενημερώθηκε από τον πρόεδρο για τη δυνατότητα έκδοσης γνωματεύσεων υγείας
χειριστών μηχανημάτων από ιδιώτες ιατρούς στις 17/11/2016.
Ορισμένα προβλήματα που προέκυψαν μεταξύ των παιδιάτρων διευθετήθηκαν από τον κ. Βελιώτη στις
9/3/2016.
Η κα Τζελέπη μερίμνησε για να διευκολυνθεί ο εφοδιασμός των παιδιάτρων από το ινστιτούτο Pasteur στις
15/4/2016.
Στις 23/9/2016 ενημερώσαμε τη δ/ση Β’ θμιας εκπαίδευσης για τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών
υγείας σε εφήβους άνω των 16 ετών από παιδιάτρους.
Ο πρόεδρος μεσολάβησε στις 26/4/2016 ώστε να γίνει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ (Πόρτα – πόρτα, κ. Μαλισιάνος)
για διακίνηση εντύπων του ΕΟΠΥΥ.
Συνεργασία του προέδρου με τον κ. Χριστοφορίδη (πρόεδρο του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιατρών) για την παρουσία ιατρού κατά τις ώρες εργασίας των εργαστηρίων.
Από τις 6/10/2015 μέχρι και 15/1/2017 συγκεντρώθηκαν προσφορές από διάφορες τράπεζες για χορήγηση
μηχανημάτων POS στα μέλη μας.
Στις 7/9/2017 ο πρόεδρος μεσολάβησε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Σερρών ώστε να μην
ορίζονται ως Ιατροί αγώνων Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές κλπ (!)
Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Δ/τη της Πνευμονολογικής Κλινικής του Θεαγενείου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος της πόλης μας στις 10/12/2015, προκειμένου
να διευθετηθεί διένεξη μεταξύ συναδέλφων. Για τον ίδιο λόγο ακολούθησε κατάθεση του προέδρου στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης.
Στις 11/11/2016 ο πρόεδρος παρέστη ως μάρτυρας υπεράσπισης συναδέλφων που κατηγορούντο για
ιατρικό σφάλμα.
Στις 22/4/2017 και σε συνεργασία με τον ΙΣ Θεσσαλονίκης, παρασχέθηκε νομική συνδρομή σε συνάδελφο
που κατηγορείτο για ιατρικό σφάλμα.
Στις 11/5/2015 σε συνεργασία με την κα Καλώτα παρασχέθηκε νομική βοήθεια σε συνάδελφο που
κατηγορείτο για ιατρικό σφάλμα.
Στις 5/12/2017 εκδόθηκε δελτίο τύπου που στηρίζει τους συναδέλφους που τιμωρήθηκαν άκριτα και
υπερβολικά για «παραβάσεις» σχετικές με επιθέματα.

4

Ακολουθεί ο χρονολογικός πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται 88 σχετικές ενέργειες του Συλλόγου. Από
αυτές μερικές δεν τελεσφόρησαν και άλλες τελεσφόρησαν μερικά για διάφορους λόγους.

O Πρόεδρος Δ.Σ.

Δρ Άγγελος Βάκαλος
Ωτορινολαρυγγολόγος
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Απολογισμός 01 Συνδικαλιστικά π

Α/Α

Ημ/νία

Είδος

Παρατηρήσεις

1

27/11/14

Απεργία & συμμετοχή στην πορεία για ασφαλιστικό

5 μέλη του Δ.Σ. και άλλα μέλη του Συλλόγου

2

29/11/14

Συμμετοχή προέδρου Δ.Σ. στη συνδιάσκεψη προέδρων Ι.Σ. & προεδρείου Π.Ι.Σ. (Αθήνα)

Βάκαλος

3

02/12/14

Στήριξη εργαστηριακών Ιατρών για είσπραξη κατώτερης αμοιβής 5€

Γεωργιτζίκης

4

02/12/14

Αντίθεση στη συγχώνευση των Παθολογικών Κλινικών ΓΝΣ Κοινοποίηση Δελτίου Τύπου

Καλλινικίδης & Παπαμιχάλης

5

02/12/14

Μελέτη Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ από μέλη ΔΣ και όλα τα μέλη του Συλλόγου

Υποβλήθηκαν παρατηρήσεις μόνο από τον πρόεδρο

6

08/12/14

Έγγραφο για τα προβλήματα στην Ηλ. Συνταγογράφηση.

Τσερπεσνός

7

11/12/14

Συγκέντρωση στο ΓΝΣ για ενημέρωση σχετικά με συγχωνεύσεις κλινικών

ΔΣ

8

11/12/14

Ενημέρωση προέδρου ΠΙΣ για τα προβλήματα του Νοσοκομείου

Βάκαλος

9

11/12/14

Ενημέρωση προέδρου ΠΙΣ για περιορισμούς συνταγογράφησης Γενικών Ιατρών

Βάκαλος

10

13/12/14

Ενημέρωση βουλευτή κ. Βλάχβεη για τα προβλήματα του Νοσοκομείου

Βάκαλος

11

15/12/14

Συνάντηση με Διοικητή ΓΝΣ & προεδρείο νοσοκομειακών ιατρών (δελτίο τύπου 19/12/2014)

Βάκαλος, Αργυριάδης, Γεωργιτζίκης

12

15/12/14

Σχολιασμός σε μελέτη του ΕΟΠΠΥ για ανάγκες σε επισκέψεις (απεστάλη στον ΠΙΣ)

Βάκαλος

13

17/02/15

Μετακινήσεις Ιατρών ΓΝΣ & ΚΥ εκτός Νομού. Ενημέρωση και κείμενο διαμαρτυρίας

Αργυριάδης (δεν εκδόθηκε κείμενο)

14

06/03/15

Εγκύκλιος για τις Ιατρικές αμοιβές και δωρεάν υπηρεσίες

ΔΣ

15

08/03/15

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες του Π.Ι.Σ.

Βάκαλος, Αργυριάδης, Γεωργιτζίκης, Παντούσας, Χαραλαμπίδης,
Παπαμιχάλης

16

08/04/15

Διάσκεψη προέδρων Ι.Σ. στην Αθήνα και τελετή εγκατάστασης προεδρείου ΠΙΣ

Βάκαλος

17

20/04/15

Ενημέρωση Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΓΝΣ για όρια εξετάσεων σε δημόσιες δομές

Βάκαλος

18

21/04/15

Μετακινήσεις καρδιολόγων του ΓΝΣ Έγγραφο διαμαρτυρίας

κα Γιανναδάκη

19

21/04/15

Ενημέρωση για το θέμα με τα Ιατρικά απόβλητα - παρακολούθηση εξελίξεων

Χατζίκας

20

21/04/15

Ανωμαλίες στο πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Διερεύνηση

Χατζίκας, Βάκαλος

21

21/04/15

Πρόταση κ. Μοναστηριώτη για εφημερίες ελευθ. επαγγελματιών την καλοκαιρινή περίοδο

Απορρίφθηκε από σύλλογο ελευθ. επαγγελματιών

22

21/04/15

Διαφημιστικά έντυπα - οδηγοί "Χάρτης Υγείας". Αποτροπή εκμετάλευσης συναδέλφων

Βάκαλος

23

21/04/15

Αποδοχή αιτήματος Συλλόγου φυσιοθεραπευτών για κοινή δράση κατά παράνομων επαγγελματιών

Δεν δόθηκε συνέχεια από τους φυσιοθεραπευτές

24

26/04/15

Συνάντηση στη Θεσ/νίκη Υπουργού Υγείας με εκπροσώπους υγειονομικών οργανισμών

Αργυριάδης

25

13/05/15

Γενική Συνέλευση Συλλόγου (Elpida Resort)

ΔΣ
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26

13/05/15

Καθιέρωση τίτλων "Επίτιμου μέλους" και "Ομότιμου μέλους" του Ι.Σ.Σ.

ΔΣ

27

06/10/15

Παρουσία στη σύσκεψη της Κω για την ΠΦΥ και την αναπαράσταση όρκου Ιπποκράτη. Παρουσιάστηκαν τα ειδικά
προβλήματα της ΠΦΥ στην περιοχή μας.

Βάκαλος (έξοδα διαμονής από ΠΙΣ, ταξιδιού από τον πρόεδρο)

28

06/10/15

Τερματικά POS. Συγκέντρωση προσφορών και ενερμόνιση τακτικής με ΠΙΣ

Βάκαλος

29

06/10/15

Παροχή στοιχείων σε εταιρεία για έκδοση Οδηγού Υγείας (χωρίς πληρωμή από τα μέλη μας)

ΔΣ

30

06/10/15

Οδηγίες και συστάσεις για σωστή και εντός ορίων αναγραφή παρακλινικών

Βάκαλος

31

06/10/15

Παρακολούθηση διενέργειας ιατρικών πράξεων από αισθητικούς

ΔΣ

32

06/10/15

Διευκρίνιση για δυνατότητα και προϋποθέσεις χρήσης του όρου "Ιδιότητα γενικής Ιατρικής"

Μετά γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΠΙΣ

33

06/10/15

Συνεχιζόμενη διακίνηση βιβλιαρίων ασθενείας στα φαρμακεία. Έλεγχος - ενημέρωση

Χαϊδευτός. Δεν δόθηκε συνέχεια

34

10/11/15

Μελέτη νέου Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ από μέλη ΔΣ και τα μέλη του Συλλόγου

Υποβλήθηκαν σχόλια μόνο από Πλιακογιάννη & Βάκαλο

35

10/12/15

Ενημέρωση Δ/τη Πνευμονολογικής Κλιν. Θεαγένειου για το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος

Βάκαλος

36

03/01/16

Ενημέρωση συναδέλφων για συνταγές ναρκωτικών

Βάκαλος

37

20/01/16

Έκτακτη σύγκληση προέδρων Ι.Σ. από τον ΠΙΣ

Δεν συμμετείχε ο ΙΣΣ

38

27/01/16

Συνεργασία και κοινό δελτίο τύπου με Δικηγόρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Μηχανικούς για Ασφαλιστικό

Βάκαλος

39

01/02/16

Κοινή συνέντευξη τύπου με Δικηγόρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Μηχανικούς για το Ασφαλιστικό

Βάκαλος

40

04/02/16

Συμμετοχή στην Απεργία - Διαδήλωση για το Ασφαλιστικό με τους επιστημονικούς φορείς

41

06/02/16

Γενική Συνέλευση Π.Ι.Σ. (Αθήνα)

Βάκαλος, Αργυριάδης, Γεωργιτζίκης, Τσιώνης

42

22/02/16

Επίσχεση σύμβασης Εργαστηριακών Ιατρών. Συμπαράσταση - κάλυψη

Γεωργιτζίκης, ΔΣ

43

09/03/16

Ρύθμιση Ιατρικών εξετάσεων για διπλώματα οδηγού

Αλεξιάδης, Ουβένης

44

09/03/16

Ρύθμιση προβλημάτων παδιάτρων ελ. Επαγγελματιών

Βελιώτης

45

09/03/16

Γενική Συνέλευση Συλλόγου (Elpida Resort)

46

10/03/16

Ενημέρωση για ποσοστά συμμετοχής στα εργαστήρια

Βάκαλος

47

16/03/16

Συμμετοχή στη συγκέντρωση συλλόγων ασθενών για το Νοσοκομείο

Αργυριάδης, Παπαμιχάλης

48

01/04/16

Συγκέντρωση Παθολόγων, Οφθαλμιάτρων κλπ για τα διπλώματα οδηγήσεως

Αλεξιάδης, Βάκαλος

49

06/04/16

Παρουσία & παρέμβαση στην ομιλία του κ. Ρωμανιά για το Ασφαλιστικό

Βάκαλος, Αργυριάδης

50

15/04/16

Ερώτημα για προμήθεια φυματίνης από Ινστ. Pasteur

κα Τζελέπη, Βάκαλος
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51

26/04/16

Σύμβαση με ΕΛΤΑ (πόρτα - πόρτα κ. Μαλισιάνος) για διακίνηση εντύπων ΕΟΠΥΥ

Βάκαλος

52

28/06/16

Ενημέρωση & συνεργασία για παρουσία Ιατρού κατά τις ώρες λειτουργίας των Εργαστηρίων

Χριστοφορίδης, Βάκαλος

53

22/08/16

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου

Βάκαλος, Καλλινικίδης, Αργυριάδης

54

23/09/16

Ενημέρωση Β βάθμιας για πιστοποιητικά υγείας < 16 ετών από παιδιάτρους

Βάκαλος

55

29/10/16

Κοινή διευρυμένη συνεδρίαση με προεδρείο ΠΙΣ - ενημέρωση

6 μέλη Δ.Σ. Τσιώνης, κα Καλώτα

56

11/11/16

Μάρτυρας υπεράσπισης Οφθαλμιάτρων

Βάκαλος

57

16/11/16

Για τις βεβαιώσεις υγείας οδηγών (αντί β' βάθμια)

Βάκαλος

58

17/11/16

Γνωματεύσεις υγείας χειριστών από ιδιώτες γιατρούς

Βάκαλος

59

10/12/16

Συνδιάσκεψη προέδρων ΙΣ με ΔΣ ΠΙΣ & υπουργό Υγείας (Αθήνα). Εισήγηση προέδρου

Βάκαλος

60

15/12/16

Επίσκεψη στο ΚΥ Σιδηροκάστρου

Βάκαλος

61

15/12/16

Επίσκεψη στο ΚΥ Ηράκλειας

Βάκαλος

62

18/02/17

Γενική Συνέλευση ΠΙΣ (Αθήνα)

Βάκαλος, Αργυριάδης, Γεωργιτζίκης, Χαραλαμπίδης

63

15/01/17

Ενημέρωση για POS - προσφορές

Βάκαλος

64

18/03/17

Συγκέντρωση προέδρων κλπ στον ΙΣ Θεσσαλονίκης

Βάκαλος

65

27/03/17

Συμπαράσταστη στους ειδικευόμενους για μη ανάγκη μισθοδοσίας τους

Βάκαλος

66

05/04/17

Τακτική Γενική Συνέλευση

ΔΣ

67

22/04/17

Συνδιάσκεψη προέδρων ΙΣ με ΔΣ ΠΙΣ, Εισήγηση προέδρου

Βάκαλος

68

22/04/17

Νομική συνδρομή σε συνεργασία με ΙΣΘ σε μέλος μας που διώκεται

Βάκαλος

69

11/05/15

Υποστήριξη σε χειρουργό που διώκεται για σφάλμα

κα Καλώτα, Βάκαλος

70

07/09/17

Ιατροί αγώνων ΕΠΣ

Βάκαλος

71

10/10/17

Ενημέρωση ΠΙΣ - ΕΟΠΥΥ για εργαστήρια, triplex από ΩΡΛ κλπ

Βάκαλος

72

15/11/17

Επίσκεψη στο ΚΥ Σιδηροκάστρου

Βάκαλος

73

15/11/17

Επίσκεψη στο ΚΥ Ηράκλειας

Βάκαλος

74

05/12/17

Δελτίο τύπου για διωκόμενους γιατρούς (για επιθέματα)

ΔΣ

75

06/02/18

Συγκέντρωση για το θεσμό του Οικογνειακού Γιατρού στον ΙΣΣ

Βάκαλος, Γεωργιτζίκης, Αργυριάδης
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76

24/02/18

Συμμετοχή στη Γ.Σ. ΠΙΣ

Βάκαλος, Γεωργιτζίκης, Αργυριάδης, Τσιώνης, Παντούσας

77

13/03/18

Παρουσία στην εκπομπή της Κ. Μωραΐτη (Επιλογές)

Βάκαλος

78

09/03/18

Ενημέρωση μέλους Κ.Ε. Σύριζα κ. Αλεξίου σε συνάντηση φορέων

Βάκαλος - Αργυριάδης

79

21/03/18

Τακτική Γενική Συνέλευση

ΔΣ

80

26/03/18

Επίσκεψη υπουργού κ. Ξανθού, συγκέντρωση στο ΓΝΣ, παρεμβάσεις

Βάκαλος, Χαϊδευτός, Γιανναδάκη κ.α.

81

28/04/18

Ενημέρωση για GDPR & Πειθαρχικά Συμβούλια από ΠΙΣ (Αθήνα)

Βάκαλος, Νικολαΐδης

82

02/05/18

Συγκέντρωση για ενημέρωση μελών για GDPR

Βάκαλος

83

09/05/18

Δυνατότητα συμμετοχής μελών ΙΣΣ σε σεμινάριο GDPR του Δικηγορικού Συλλόγου

Βάκαλος

84

10/05/18

Συγκέντρωση - συζήτηση με τον υποδιοικητή ΥΠΕ στο Επιμελητήριο

Βάκαλος

85

18/05/18

Ανακοίνωση - ενημέρωση για GDPR

Βάκαλος

86

22/05/18

Συνένετευξη στο Εργατικό Κέντρο για την απεργία της 30ης Μαΐου

Βάκαλος

87

28/06/18

Ψήφισμα για την ονομασία της ΠΓΔΜ (με δικηγορικό και φαρμακευτικό σύλλογο)

Βάκαλος (με έγκριση ΔΣ)

88

22/08/18

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
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