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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Από την Dr. Μαρίλυ Πασακιώτου 

 

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι, διήρκησε από 14 έως 16 Νοεμβρίου  2019  και 

συμμετείχαν Αντιπροσωπείες από 36 Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρητές από Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους τρίτων χωρών και 

Εκπρόσωποι από άλλες Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις, όπως UEMS, ΑΕΜΗ, FEMS, WHO  και 

EANA. 

Στη Σύνοδο της CPME  στο Ελσίνκι, συμμετείχαν ως Εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού 

Συλλόγου ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, ο κ. Παπανδρούδης Ανδρέας και η κ. 

Μαρίλυ Πασακιώτου. Ως αποκλειστική γλώσσα της Συνόδου χρησιμοποιήθηκε η αγγλική. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι αντιπρόσωποι της CPME είχαν μια εξόχως 

ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα που αφορούσαν την πολιτική της 

υγείας σε εθνικό και ευρωπαïκό επίπεδο. Επίσης, η Γενική Συνέλευση έκανε αποδεκτή την 

αίτηση του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου του Μαυροβουνίου (Montenegro) ως μέλους-

παρατηρητή της CPME, ενώ ανέβαλε την αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου της Βόρειας 

Μακεδονίας ως μέλους-παρατηρητή, για την επόμενη Σύνοδο. 

 

Τυποποίηση ( Standardisation) 

Πρόεδρος: Prof. Dr Frank Ulrich Montgomery, CPME  President 

Η ΓΣ της CPME απεδέχθη ομόφωνα  την επίστολή της CEN (European Committee for 

Standardisation) που αφορά την περίθαλψη με κέντρο τον ασθενή και τα δικαιώματά του, 

όπως τροποποιήθηκε. 



Η επιστολή παρουσιάστηκε ως μια ευκαιρία της σύνταξης ενός προσχεδίου (draft) που θα 

αφορά στην συμμετοχή των ασθενών στην παροχή υπηρεσιών υγείας με προκαθορισμένες 

ελάχιστες απαιτήσεις. Ζητήθηκε από τους Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους να απαντήσουν για 

το καθεστώς που επικρατεί στις χώρες τους όσον αφορά την τυποποίηση. Επίσης, προσετέθη 

μια πρόταση που καταδεικνύει την αντίθεση που υφίσταται μεταξή της τυποποίησης και τη 

σχέση ιατρού-ασθενούς, η οποία είναι, εν πολλοίς, προσωπική. 

 

Πολιτική υγείας για την ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα 

Πρόεδρος: Dr Martin Balzan (Μάλτα) 
Η ΓΣ της CPME απεδέχθη ομόφωνα  το προσχέδιο της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας όπως 

τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης με κάποιες προσθήκες 

Οι Ευρωπαίοι ιατροί ζητούν να ιεραρχηθεί ως απόλυτη προτεραιότητα, σε εθνικό και 

ευρωπαïκό επίπεδο, η βελτίωση της ποιότητας του εισπνεόμενου αέρα, σύμφωνα και με τις 

οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η CPME ζητά από τους σχεδιαστές της πολιτικής 

υγείας να προστατέψουν την υγεία των πολιτών ενθαρρύνοντας τη μετακίνηση αυτών με 

οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον, με ποδήλατα, ενώ ζητά από τους ιατρούς και δη τους 

γενικούς ιατρούς να πληροφορήσουν τους πολίτες για τις αρνητικές επιπτώσεις του 

μολυσμένου αέρα και της κλιματικής αποσταθεροποίησης στην υγεία. 

Πολιτική υγείας για τα νέα προïόντα καπνού και νικοτίνης 

Πρόεδρος: Dr Patrick O’Sullivan (Ιρλανδία) 
Η ΓΣ της CPME απεδέχθη κατά πλειοψηφία  το προσχέδιο της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας 

όπως τροποποιήθηκε με αποχή της αντιπροσωπείας του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Οι Ευρωπαίοι ιατροί ανησυχούν ιδιαιτέρως για τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τα νέα 

προïόντα καπνού και νικοτίνης που παράγουν τα τελευταία χρόνια οι βιομηχανίες καπνού. 

Πρέπει να δοθεί έμφαση ότι αυτά τα προïόντα είναι επιβλαβή για την υγεία και η 

διαφημιστική προώθησή τους, ειδικά στα νεαρά άτομα, πρέπει να απαγορευτεί. Η CPME καλεί 

τα μέλη της να πληροφορήσουν τους ασθενείς τους για τους κινδύνους που ελοχεύουν με τη 

χρήση αυτών των νέων προïόντων και να μην τα συστήνουν ως μέσον ελάττωσης ή διακοπής 

του καπνίσματος. 

Πολιτική υγείας για την εφαρμογή ΑΙ (Artificial Intelligence) στην περίθαλψη 

Πρόεδρος: Dr Bernard Maillet (Βέλγιο) 
 
Η ΓΣ της CPME απεδέχθη ομόφωνα  το προσχέδιο της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας όπως 
τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης με κάποιες προσθήκες.   
Η CPME αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ στο θέμα της ΑΙ και ζητά από την Ευρωπαïκή 

Ένωση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα της ασφάλειας και της εγκυρότητας της γνώσης 



που προκύπτει από την ευρεία εφαρμογή της ΑΙ. Η CPME είναι πεπεισμένη ότι αυτά τα 

συστήματα τείνουν να συνυπάρχουν και να υποστηρίζουν τους ιατρούς, όχι όμως να τους 

υποκαθιστούν, γι αυτό και προτείνει τον όρο “augmented intelligence”. 

Επικαιροποιημένη δήλωση (statement) για την ιατρική περίθαλψη των 

προσφύγων: προσαρμογή των συστημάτων υγείας και προστασία των 

ευπαθών ομάδων 

Πρόεδρος: Dr Marily Passakiotou (Ελλάς) 

Η ΓΣ της CPME απεδέχθη ομόφωνα  το προσχέδιο της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας όπως 

τροποποιήθηκε χωρίς περαιτέρω προσθήκες. 

Σημαντικό πρόβλημα για όλη την Ευρώπη είναι η πρόσβαση στις δομές υγείας των προσφύγων 

και των ευπαθών ομάδων. Η CPME επικαιροποίησε την Δήλωση 2016 σχετικά με την ιατρική 

περίθαλψη των προσφύγων ενσωματώνοντας την εμπειρία προηγουμένων ετών ενώ 

παράλληλα επέκτεινε τις οδηγίες προς δράση. Η επικαιροποιημένη πολιτική υπογραμμίζει τις 

ανάγκες των γυναικών και των παιδιών και εφιστά την προσοχή στα ιδιαίτερα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν. Επίσης, δίνει έμφαση στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την 

ενσωμάτωση των προσφύγων στις κοινωνικές δομές και στην αγορά εργασίας, ενώ 

υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να παταχθεί ο ρατσισμός. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μελέτης του ECDC (European CENTER for 

Disease Prevention and Control) 

Η μελέτη αφορά το επίπεδο γνώσεων των επαγγελματιών υγείας, τη στάση των ιατρών στην 

χρήση των αντιβιοτικών, την αντίσταση των αντιβιοτικών και τις ανθεκτικότητες που 

αναπτύσσονται. Η μελέτη διήρκησε από τον Ιανουάριο έως Μάρτιο 2019. Τα αποτελέσματα 

που αφορούν απαντήσεις περισσοτέρων από 7,300 γιατρούς θα αναλυθούν και θα 

παρουσιαστούν στην επόμενη Σύνοδο της CPME, στο Zagreb τον Απρίλιο του 2020. 

 

Αναφορά Προέδρου  CPME President Prof. Dr Frank Ulrich Montgomery 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τα ακόλουθα: 

• 12.09.2019- Global Vaccination Summit Brussels: Συν-διοργάνωση της Ευρωπαικής 

Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

• 09.10.2019- EU 2019-2024: Health Champions Wanted.  Συν-διοργάνωση από τους 

παρακάτω Οργανισμούς/Συλλόγους:  the International Association of Mutual Benefit 

Societies (AIM), the Council of European Dentists (CED), the Standing Committee of 

European Doctors (CPME), the European Medical Students’ Association (EMSA), the 

European Patients Forum (EPF), the European Social Insurance Platform 

https://www.aim-mutual.org/who-we-are/
https://cedentists.eu/
https://www.cpme.eu/
https://emsa-europe.eu/
http://www.eu-patient.eu/


(ESIP), EuroHealthNet, the European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) and the 

Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). Ο διάλογος αφορούσε στην 

εγρήγορση των δομών δημόσιας υγείαςγια την παγκόσμια πρόσβαση σε υψηλής 

ποιότητας περίθαλψη, την πρόληψη νόσων, τον αγώνα ενάντια στις διασυνοριακές 

ανισότητες στον τομέα της υγείας που καταγράφονται καθώς και στη συνεχή, 

απρόσκοπτη παροχή φαρμακευτικού υλικού σε όλους τους πολίτες της ΕΕ.  

• 15-18.09.2019- WHO-Europe Regional Committee, Copenhagen. H CPME, επ’ ευκαιρία 

της συνάντησης, συνεργάστηκε με τους επικεφαλής των Ευρωπαικών προγραμμάτων 

του Π.Ο.Υ για τα θέματα της αντιμικροβιακής αντίστασης, της πολιτικής στη χρήση του 

αλκοόλ, το εργατικό δυναμικό στον τομέα υγείας και το πρόγραμμα εμβολιασμών. 

• 23-27.06.2019-BMA Annual Representative Meeting, Belfast. (British Medical 
Association) 

• 23-26.10.2019 – World Medical Association General Assembly, Tbilisi. 
 

Αναφορά Γενικής Γραμματέως  Ms Annabel Seebohm 
 
Η Γ.Γ αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε με τα νέα μέλη του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 
όπου τους ενημέρωσε για τις προτεραιότητες της CPME και διερεύνησε τις δυνατότητες 
συνεργασίας πάνω σε θέματα υγείας. Επίσης, αναφέρθηκε στο Mission Letter της Commission 
President Ursula von der Leyen προς τη νέα Commissioner-designate  for Health Ms Stella 
Kyriakides. Η επιστολή αυτή έχει έξη σημεία-κλειδιά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα για 
την υγεία 2019-2024: 

• H Επιτροπή (Commission) θα εισαγάγει νομοθεσία σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων 

• Η εφαρμογή νομοθεσίας για τις Ιατρικές Συσκευές/Μεθόδους (Medical Devices) έχει 
καθυστερήσει 

• Η Επιτροπή θα εισαγάγει νομοθεσία σχετικά με την ΑΙ και τη συσχέτιση αυτής με την 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

• Η Επιτροπή θα εστιάσει στο θέμα της  αντιμικροβιακής αντίστασης και καλεί για 
συμμετοχή με προτάσεις την Ημέρα Επαγρύπνισης για τα Αντιβιοτικά (Antibiotic 
Awareness Day) που διοργανώνει το Ευρωπαικό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νοσημάτων (ECDC) (Joint Action) 

• Η Επιτροπή συν-προεδρεύει με την CPME στο θέμα των εμβολιασμών και καλεί για 
συμμετοχή με προτάσεις (Joint Action) 

• Η Επιτροπή θα θεσπίσει νομοθεσία που θα εναρμονίζεται με το Europe Beating Cancer 
Plan π.χ επαναξιολόγηση της νομοθεσίας για τον καπνό και τα τρόφιμα 

 
Ο Αντιπρόεδρος της CPME, Dr Ray Walley, υπεύθυνος για την e-Health, παρουσίασε την 
αναβάθμιση του επικοινωνιακού status της CPME μέσω Twitter  και ενεθάρρυνε τα μέλη να 
χρησιμοποιουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη διάδοση των τεκταινομένων στην 
CPME.  
 
Ακολούθησαν θέματα οικονομικής φύσης από τον Ταμία της CPME, Dr Marjo Parkkila-Harju. 

https://esip.eu/
https://eurohealthnet.eu/
http://www.hope.be/
https://www.pgeu.eu/


 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσκληση του Νορβηγικού Ιατρικού Συλλόγου προς την 
CPME για τη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της CPME τον Νοέμβριο του 2021 στο Όσλο. 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ  για νομικές μεταρρυθμίσεις του Βελγικού νόμου-υπό 
τον οποίο τελεί η CPME- και την ανάγκη έκτακτης ΓΣ σε απώτερο χρόνο  στις Βρυξέλλες, όπου θα 
παρίσταται και συμβολαιγράφος. 
 
Τέλος, έγινε ανακοίνωση των προσεχών συναντήσεων της CPME. 
 
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλα τα μέλη για την ενεργό συμμετοχή τους στις εργασίες της CPME 
και εκήρυξε το πέρας της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

    

  


