TEYXOΣ 1 - ΜΑΙΟΣ 2016
Δευτέρα 9 Μαΐου – Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Μαΐου: Ημερίδα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
Η
Ελληνική
Οδοντιατρική
Ομοσπονδία,
εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, κ. Αθανάσιο
Κατσίκη, συμμετείχε στις εργασίες της διεθνούς
ημερίδας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την
οποία διοργάνωσε το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία
με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στο ξενοδοχείο
Divani Caravel της Αθήνας.
Κατά τη διάρκειας στρογγυλής τράπεζας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας απηύθυνε ερώτηση προς τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κ. Σωτήρη Μπερσίμη, σχετικά με τις προβλέψεις της διοίκησης
του Οργανισμού για την οδοντιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων του.
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι δεν προβλέπεται, προς το παρόν, δυνατότητα
σύναψης σχετικών συμβάσεων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Μαΐου: Συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΤΑΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. του
ΕΤΑΑ, αποφασίσθηκε η παραπομπή διοικητικών
υπαλλήλων για πειθαρχικά παραπτώματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Μαΐου: Συνεδρίαση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ)

Παρά την αναβολή της συνεδρίασης του ΚΕΣΥ για την Παρασκευή 20 Μαΐου, με
πρωτοβουλία του προέδρου του Συμβουλίου, κ. Κώστα
Μάρκου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την
πρόσφατη πρόσκληση προς τις επιστημονικές εταιρείες.
Ο κ. Κώστας Μάρκου ενημέρωσε την Ολομέλεια ότι ο
σκοπός εκείνης της πρόσκλησης ήταν οι επιστημονικές
εταιρείες να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους σχετικά
με τα εξής:
-

Επίπεδο σπουδών των ειδικευομένων

-

Κέντρα Ειδίκευσης

-

Τροποποίηση των καταστατικών των εταιρειών, με εισαγωγή κανόνων

-

Οικονομική διαχείριση (οι περιουσίες των εταιρειών είναι εκτός συζήτησης)

-

Καθιέρωση θητείας για τις διοικήσεις των εταιρειών

Οι προτάσεις πρέπει να είναι κατατεθειμένες στο ΚΕΣΥ μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016,
προκειμένου να τις επεξεργαστεί η Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, κατά το χρονικό διάστημα
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016.
Θα ακολουθήσει συζήτηση στην Ολομέλεια.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Μαΐου: Πρόταση στο υπουργείο Εργασίας

Επιτροπή του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας, επισκέφθηκε το υπουργείο
Εργασίας και κατέθεσε την πρόταση του
προέδρου του ΤΣΑΥ, κ. Στάθη Τσούκαλου, η
οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ερώτημα για
τον μη υπολογισμό της υπέρ ΤΣΑΥ εισφοράς, σε
ποσοστό 4,5% επί της εκάστοτε καθαρής τιμής
των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για τους
υγειονομικούς, κοινωνικός πόρος ο οποίος
υπολογιζόταν μέχρι το 1997, ενώ ο κοινωνικός
πόρος υπολογίζεται ακόμη για τους νομικούς κ.λπ.
Σημειώνεται, παράλληλα, ότι οι υγειονομικοί στερούνται επικουρικής ασφάλισης.
Ορίσθηκε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, αρμόδιο για
το ασφαλιστικό, κ. Φράγκου, για την Τρίτη 24 Μαΐου, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε
τελικώς, λόγω απουσίας του κ. Φράγκου.

Παρασκευή 20 Μαΐου: Συνεδρίαση ΚΕΣΥ

Μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της
συνεδρίασης, συγκεκριμένα το θέμα υπ’ αριθμόν 7 της
ημερησίας διάταξης, ήταν εκείνο «σχετικώς με τη
συστέγαση
ιδιωτικών
φορέων
Πρωτοβάθμιας
η
Φροντίδας Υγείας (αναβολή από την 254 Ολομέλεια).
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του ως άνω θέματος, ο
πρόεδρος της ΕΟΟ, κ. Αθανάσιος Κατσίκης, μετέφερε
την άποψη αρκετών μελών του Δ.Σ. της ΕΟΟ και
συμφώνησε με την πρόταση του προέδρου του ΚΕΣΥ
Κώστα Μάρκου (φωτο): Ζήτησε την απάλειψη της
έννοιας – λέξης «συνάφεια» στο άρθρο 46 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145, τ. Α’), ενώ
εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στη συστέγαση οδοντιατρείων με ινστιτούτα
ομορφιάς κ.λπ.
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Αποφασίστηκε τελικώς να προταθεί από το ΚΕΣΥ η κατάργηση της έννοιας – λέξης
«συνάφεια» από το ως άνω άρθρο του σχετικού νόμου , ενώ θα συζητηθεί λίαν
συντόμως και σε πρώτη ευκαιρία η πρόταση του κ. Αθανασίου Κατσίκη για την
απαγόρευση της συστέγασης οδοντιατρείων με ινστιτούτα ομορφιάς κ.λπ.
Στη συνέχεια, το ΚΕΣΥ προχώρησε σε μία πιο εξειδικευμένη συζήτηση σχετικά με το
θέμα των επιστημονικών εταιρειών.

Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Μαΐου: Ολομέλεια του Συμβουλίου Ευρωπαίων
Οδοντιάτρων (ΣΕΠ) στη Χάγη
Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων –
μελών και παρατηρητριών – μελών
του ΣΕΟ συναντήθηκαν στη Χάγη της
Ολλανδίας για την πρώτη Ολομέλεια η
οποία διεξήχθη υπό την Προεδρία του
νέου προέδρου του ΣΕΟ Dr Marco
Landi, ο οποίος προέβη, μάλιστα σε
μία πολύ σημαντική δήλωση σχετικά
με το μέλλον της Οδοντιατρικής:
«Ανησυχώ με τα εμπορευματικά
κίνητρα που πλήττουν τα δικαιώματα των ασθενών να λαμβάνουν οδοντιατρική
υγειονομική περίθαλψη προς το καλύτερο όφελός τους. Το ΣΕΟ θα διαθέσει
περισσότερους πόρους προκειμένου να μελετήσει το ζήτημα αυτό εις βάθος».
Στη συνάντηση το Δ.Σ. της ΕΟΟ εκπροσώπησαν ο γενικός γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΟΟ,
καθηγητής Γιάννης Τζούτζας, ο ειδικός γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΟΟ, αναπληρωτής
καθηγητής Φώτης Τζέρμπος και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΟ, Σεραφείμ Καρακικές.

Τετάρτη 25 Μαΐου: Σύσκεψη των επικεφαλής των υγειονομικών φορέων

Οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι
των
Δευτεροβαθμίων
Υγειονομικών
Φορέων
κ.κ.
Μιχαήλ
Βλασταράκος,
Πρόεδρος του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος
Κατσίκης,
Πρόεδρος
της
Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας,
Σεραφείμ Ζήκας, μέλος της
Διοίκησης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Μαγδαληνή Βουδούρη
εκπρόσωπος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου στο ΤΣΑΥ συναντήθηκαν την
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Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 ώρα 13.00 στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με
τη συμμετοχή του Προέδρου του Τομέα Υγειονομικών του ΤΣΑΥ, κ. Στάθη Τσούκαλου,
και του ειδικού αναλογιστή, κ. Β. Μαργιού, προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα
δημιουργίας Επαγγελματικού Ταμείου.

Σύμφωνά με την κοινή ανακοίνωση των ως άνω υγειονομικών φορέων, "το σκεπτικό των
Φορέων είναι να μετατραπεί ο Τομέας Πρόνοιας σε Επαγγελματικό Ταμείο, ως καθολικός
διάδοχος του Τομέα Πρόνοιας του ΤΣΑΥ, το οποίο με το νέο ασφαλιστικό εντάσσεται στον
ΕΦΚΑ,

προκειμένου,

συμπεριλαμβανομένων

και

των

φορολογικών

απαλλαγών

που

προβλέπονται από τη Νομοθεσία, να αξιοποιηθούν οι συνδρομές του Τομέα αυτού με τον
βέλτιστο τρόπο. (Σημειώνεται ότι ο Τομέας Στέγης δεν μπορεί να ενταχθεί βάσει της
νομοθεσίας

σε

Επαγγελματικό

Ταμείο,

αλλά

μόνο

ως

νέο

υποταμείο,

όπως

συνέβη με τις εργοληπτικές εταιρείας του ΤΣΜΕΔΕ).
Στην κατεύθυνση αυτή, μέσα από τη κοινή συνεργασία όλων των κλάδων των
Υγειονομικών διερευνάται να δοθεί η δυνατότητα ετήσιας εθελουσίας προσαύξησης του
ποσού στον ετήσιο λογαριασμό κάθε υγειονομικού, προκειμένου οι μικρές συντάξεις του
μέλλοντος να συμπληρωθούν μέσω αυτής της δυνατότητας.
Ήδη για το θέμα αυτό Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή
τους.
Η αναφορά του ειδικού αναλογιστή σε θέματα δημιουργίας επαγγελματικών Ταμείων, ο
οποίος έχει πραγματοποιήσει και κατά το παρελθόν αναλογιστικές μελέτες για το ΤΣΑΥ κ. Β.
Μαργιού, θα δώσει τη δυνατότητα της εμπεριστατωμένης ενημέρωσης καταρχήν των
Διοικητικών Συμβουλίων των Υγειονομικών και στη συνέχεια των Γενικών Συνελεύσεων,
προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία και να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς αυτή την
κατεύθυνση.
Η συνέργεια κι όχι οι μεμονωμένες δράσεις Συλλόγων είναι και ο μόνος τρόπος να
οδηγηθούμε σε λύσεις αποτελεσματικές και στην επιθυμητή εξέλιξη για πρόσθετη σύνταξη
στο μέλλον, η οποία είτε να συμπληρώνει ή να αναπληρώνει τις σημερινές μικρές συντάξεις
που μελλοντικά θα μειωθούν περαιτέρω.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην συζήτηση και απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΟΟ της 28ης Μάϊου καθώς και στις συζητήσεις των Προέδρων των
Υγειονομικών Φορέων.
Κοινή πεποίθηση των Φορέων είναι ότι με καλή πίστη και συνεργασία θα δομήσουμε τις
προτάσεις μας και θα βρούμε το δρόμο που θα ωφελήσει ιδιαίτερα για τους νεότερους
συναδέλφους μας".
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Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Μαΐου: 25η Πανθεσσαλική Οδοντιατρική Σύνοδος

Συντονιστής στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα τους
νέους τρόπους αθέμιτης και ανεξέλεγκτης
διαφήμισης στα ΜΜΕ και το ίντερνετ, καθώς και
τους νέους τρόπους για την αντιμετώπισή της,
ήταν ο Πρόεδρος της ΕΟΟ, κ. Αθανάσιος Κατσίκης,
ενώ την εισήγηση στο θέμα πραγματοποίησαν ο
Πρόεδρος
του
Οδοντιατρικού
Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιος Δεβλιώτης, καθώς και
ο νομικός σύμβουλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Αττικής (ΟΣΑ), κ. Λάμπρος Αντωνίου.
Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης πρόεδροι συλλόγων άλλων νομών, κοινή θέση
όλων ήταν ότι η ΕΟΟ, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της επικαιροποίησης – πολλές φορές
εξ αρχής – άρθρων του Κώδικα Δεοντολογίας, είναι η αρμόδια προκειμένου να συζητήσει και
να θεσπίσει τρόπους για την αντιμετώπισης της αθέμιτης και πέραν των ορίων της
δεοντολογίας διαφήμισης στα ΜΜΕ και το ίντερνετ.

Θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για παραμονή σε
χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία

Με θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου συμβούλου
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σπυρίδωνα
Α. Παπαγιαννόπουλου (αριθμός γνωμοδότησης
122/2016), την οποία το υπουργείο Εργασίας έκανε
δεκτή, ανοίγει η δυνατότητα όσοι υγειονομικοί είχαν
κάνει αίτηση υπαγωγής τους σε χαμηλότερη
ασφαλιστική κατηγορία και το πρώην ΕΤΑΑ έχει
απαντήσει θετικά (δεν έχει απαντήσει σε όλες) και
δεν τις έχει ανακαλέσει για ουσιαστικούς λόγους να παραμείνουν προς το παρόν στην
χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.
Έτσι, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δ.Ε. του ΤΣΑΥ, μετά την ως άνω γνωμοδότηση, να
γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να καλύπτονται όλοι οι οδοντίατροι οι οποίοι έχουν κάνει
αίτηση, ασχέτως εάν έχουν γίνει αποδέκτες θετικής απάντησης από το πρώην ΤΣΑΥ για
λόγους ίδιας μεταχείρισης.
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36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο (ΠΟΣ)

Με αμείωτη δραστηριότητα συνεχίζονται οι
προετοιμασίες για τη διοργάνωση του 36ου
Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου (ΠΟΣ),
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό
κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στις 10
– 12 Νοεμβρίου 2016.
Εντός των προσεχών εβδομάδων θα αναρτηθούν περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες και
πληροφορίες για το θέμα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.36pos.eoo.gr
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