4ο Συνέδριο
Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών
Καρδιολόγων Ελλάδος
31-3 έως 2-4 Ναύπλιο

ΑΝΤΩΝΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΕΚΕ

Κατά τη μυθολογία η
Υγεία ήταν σύζυγος ή
κόρη του Ασκληπιού και
της Ηπιόνης αδελφής
της Αθηνάς,
κόρες της δε ήταν
η Πανάκεια, η Ιασώ, η
Ακεσώ (Ασκληπιάδες)

Καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (1946)
Υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους
σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας,
και όχι μόνο απουσία ασθένειας ή αναπηρίας
("Health is a state of complete physical, mental
and social well-being and not merely the
absence of disease or infirmity.")
Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται
μόνο από την ιατρική, αλλά και από άλλους
παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον,
η οικονομία, η εργασία κ.α.

Για την κατάσταση της παραπάνω ΚΥΡΙΑΣ
λοιπόν καλούμαστε ως ιατροί να
αποφανθούμε -κατά κανόνα -γραπτά
κάποια ή κάποιες στιγμές της ζωής μας
Ποσό εύκολο είναι αυτό θα μας
απασχολήσει σήμερα και ιδιαίτερα για τους
ανθρώπους που πρόκειται να αθληθούν η
να χειρουργηθούν

Πρώτα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπ
όψιν κάποια σημαντικά δεδομένα

Μέσα σε ένα διάστημα 8,5 χρόνων
(1997-2006), κατεγράφησαν
349 αιφνίδιοι θάνατοι στην περιοχή της
Αττικής και των Κυκλάδων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε
τουλάχιστον 3-4 αιφνίδιους θανάτους
νέων το μήνα στις περιοχές αυτές.
Η πρώτη αιτία αιφνιδίου θανάτου των
νέων και στην Ελλάδα σε ποσοστό που
ξεπερνάει το 50%, είναι οι
αρρυθμιογόνες κληρονομικές
μυοκαρδιοπάθειες.

Οι αθλητές και οι αθλούμενοι σαν νέοι
κατά κανόνα κινδυνεύουν από
κληρονομούμενα καρδιακά νοσήματα και
αυτοί που πεθαίνουν ξαφνικά ανήκουν
συνήθως σε οικογένειες με κληρονομικό
ιστορικό τέτοιων νοσημάτων.
ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΞ. ΚΟΙΛΙΑΣ
ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΟΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Οι πιο γνωστές οικογενείς
αρρυθμιογόνες διαταραχές είναι:
1. Η οικογενής υπερτροφική
μυοκαρδιοπάθεια(&Nοσος Ναξου)
2. Η αρρυθμιογόνος
μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας
3. Το σύνδρομο μακρού QT
4. Το σύνδρομο Brugada



 Για

την προληπτική
εξέταση των
αθλητών
εφαρμόζονται
διαφορετικά
πρωτόκολλα ανά
χώρα



. Η Ευρωπαϊκή
Καρδιολογική Εταιρεία
έχει συστήσει για τους
αθλητές τη διενέργεια
αρχικά καρδιολογικής
εξέτασης και
ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
Εφόσον υπάρχουν
παθολογικά ευρήματα στα
ανωτέρω, συνιστάται η
διενέργεια Triplex
καρδιάς, 24ωρης
καταγραφής ρυθμού,
δοκιμασίας κοπώσεως κλπ








ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικογενειακό ιστορικό
• Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε νεαρή ηλικία
• Καρδιακή νόσος σε ζώντες συγγενείς άνω των 50
ετών
Ατομικό ιστορικό
• Καρδιακό φύσημα
• Συστηματική υπέρταση
• Εύκολη κόπωση
• Συγκοπή/προσυγκοπή, ιδίως κατά την άσκηση
• Ανεξήγητη δύσπνοια με την κόπωση
• Προκάρδιο άλγος εκλυόμενο με την κόπωση

 Φυσική

εξέταση
• Καρδιακό φύσημα (ύπτια και καθιστή
θέση)
• Μηριαίες σφύξεις (για αποκλεισμό
ισθμικής στένωσης)
• Σημεία συνδρόμου Marfan
• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης (καθιστή
θέση)
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 Triplex καρδιάς
 Περαιτέρω διερεύνηση όπως αυτή
προκύπτει από τα ευρήματα του
βιβλιαρίου ασθενείας, τις εργαστηριακές
εξετάσεις, την κλινική εξέταση και το
ιατρικό ιστορικό.

ΕΚΚΑΝ
Η Μονάδα Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων –

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών

(Εχει αντικείμενο τη μελέτη των κληρονομικών καρδιαγγειακών
νοσημάτων και την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου των νέων.
Οι στόχοι του ειδικού αυτού Τμήματος είναι οι εξής:
1. Καταγραφή του νεανικού αιφνιδίου θανάτου στην Ελλάδα
2. Παρακολούθηση ασθενών και οικογενειών που έχουν ιστορικό
κληρονομικού καρδιαγγειακού νοσήματος ή νεανικού αιφνιδίου
καρδιακού θανάτου.
3. Ο έλεγχος αθλουμένων και αθλητών με καρδιαγγειακά προβλήματα.
4. Ο συντονισμός και η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης
του Αιφνιδίου Θανάτου με ανάλογα Τμήματα, όπως αυτά της Αγγλίας,
Ισπανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας και
Κύπρου

Φαίνεται ότι σε κάθε χώρα υφίσταται διαφορετικός
τρόπος αντιμετώπισης του προαθλητικού
καρδιολογικού ελέγχου.
Η ΙΤΑΛΙΑ είναι η μόνη χώρα που εφαρμόζει ένα τεράστιο
πρόγραμμα υποχρεωτικού προληπτικού
καρδιολογικού ελέγχου, ανά έτος, για όλους τους
αθλητές, που περιλαμβάνει ηχοκαρδιογράφημα και
δοκιμασία κόπωσης.
Λίγο ελαστικότερα φαίνονται να είναι τα προγράμματα

της ΓΑΛΛΙΑΣ της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ και της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
ενώ η ΑΓΓΛΙΑ τείνει προς την ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ σχολή

Τελείως διαφορετικά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στις ΗΠΑ,
όπου ο προαθλητικός έλεγχος γίνεται από γενικούς
γιατρούς ή και από νοσηλευτές διαφόρων ειδικοτήτων
με βάση τη συμπλήρωση εντύπων με ερωτήσεις που
σχετίζονται με το ιστορικό
(οικογενειακό και ατομικό), τα πιθανά συμπτώματα κυρίως
κατά ή μετά την αθλητική δραστηριότητα (συγκοπή, ζάλη,
προκάρδιο άλγος, δυσφορία και αίσθημα παλμών) και την
κλινική εξέταση.
 Επανεξέταση

συστήνουν μετά από τριετία για
τους συστηματικά αθλούμενους με φυσιολογικά
ευρήματα, εφ’ όσον βέβαια δεν υπάρχουν ή δεν
προκύπτουν στη συνέχεια στοιχεία που να
δικαιολογούν επανεκτίμηση







Παρ΄ότι αναγνωρίζεται η ιδιαίτερα περιορισμένη
διαγνωστική δυνατότητα του ιστορικού και της κλινικής
εξέτασης ή σε ευρείας κλίμακας εφαρμογή
ηχοκαρδιογραφήματος δεν συστήνεται από την
Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία για δύο λόγους :
1ον θεωρείται ιδιαίτερα δαπανηρή η διενέργεια αυτών των
εξετάσεων σε ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό με δεδομένο το
μεγάλο κόστος αυτών των εξετάσεων στις ΗΠΑ.
2ον Η λήψη ηχοκαρδιογραφήματος χωρίς κλινικές
ενδείξεις μπορεί να οδηγήσει σε ένα τεράστιο αριθμό
υπερδιαγνώσεων με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για την
αθλητική καριέρα και την ψυχική υγεία των εξεταζομένων
και των οικογενειών τους.

.
Το ηχοκαρδιογράφημα με τα τελειότερα σύγχρονα μηχανήματα,
ακόμα και από έμπειρο εξεταστή, δεν αναπληρώνει το καλό
ιστορικό, την προσεκτική κλινική εξέταση και την προσεκτική
εκτίμηση του ΗΚΓ .

Τουλαχιστον στην Ελλαδα ενας μεγάλος αριθμός ατόμων με
ηχοκαρδιογραφικές υπερδιαγνώσεις στον προαθλητικό έλεγχο,
πχ πρόπτωση μιτροειδούς» και ήπια ανεπάρκεια μιτροειδούς,
τριγλώχινας και πνευμονικής» που ενώ αποτελούν αθώα
ηχοκαρδιογραφικά ευρήματα δυστυχώς πολύ συχνά
περιγράφονται σαν παθολογικά ευρήματα με ιδιαίτερα
δυσάρεστες συνέπειες:
Αθλητές σταματούν να αθλούνται πρόσκαιρα ή οριστικά, γονείς
και παιδιά ταλαιπωρούνται με πολλαπλές επανεξετάσεις και
οικογένειες ζουν το άγχος της ανύπαρκτης «καρδιοπάθειας» ενός
παιδιού, έφηβου ή νεαρού ενήλικα.
Πρέπει το συμπέρασμα της υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης να
είναι σαφές

Ο αιφνίδιος θάνατος στην άθληση
είναι ένα σπάνιο αλλά ιδιαίτερα τραγικό γεγονός.
Η καρδιολογική εξέταση των αθλητών δεν είναι
εξέταση ρουτίνας και απαιτεί γνώσεις και προσοχή.
Ενδείξεις καρδιακής νόσου πρέπει να οδηγούν στη
διενέργεια και άλλων εξετάσεων,
όπως ηχοκαρδιογραφήματος, δοκιμασίας κόπωσης
και καταγραφής Holter.
Εάν παρ΄όλο τον έλεγχο παραμένουν αμφιβολίες, η
διακοπή της άθλησης για χρονική περίοδο 3-6
μηνών και επανεκτίμηση είναι η καλύτερη τακτική.
Η δοκιμασία κόπωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη
σε όλους τους άντρες ηλικίας μεγαλύτερης των 35
ετών που γυμνάζονται
και υποχρεωτική όταν υπάρχουν παράγοντες
κινδύνου στεφανιαίας νόσου. .
Από την άλλη μεριά, πρέπει να αποφεύγονται οι
<<υπερδιαγνώσεις>>

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ΟΤΑΝ
ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ?
ΙΣΩΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ
ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ



Η American Heart Association
(AHA) και το American
College of Cardiology (ACC)
συνέταξαν για πρώτη φορά
οδηγίες για την
προεγχειρητική
καρδιαγγειακή αξιολόγηση
1996 τις ανανέωσαν το 2002.
Το 2007 οι οδηγίες
ανανεώθηκαν περαιτέρω και
έγιναν απλούστερες και πιο
συγκεκριµένες Έτσι,
περιλαµβάνουν επιπλέον
οδηγίες για την
περιεγχειρητική χορήγηση βαναστολέων, και για την
αντιµετώπιση ασθενών µε
προηγούµενη αγγειοπλαστική
µε ή χωρίς τοποθέτηση stent.










Προεγχειρητική καρδιολογική
αξιολόγηση Γενικές αρχές: Ο σκοπός της προεγχειρητικής
εκτίµησης δεν είναι να
επιτρέψει ή όχι να χειρουργηθεί
ο ασθενείς, αλλά να
αξιολογήσει την καρδιολογική
του κατάσταση και δυνητικά να
συστήσει µέτρα για τη µείωση
των καρδιακών επιπλοκών.
- Ο προεγχειρητικός έλεγχος
συνιστάται µόνο όταν οι
πληροφορίες που θα παράσχει
µπορεί να οδηγήσουν σε
αλλαγή στον τρόπο
αντιµετώπισης του ασθενούς. –
Η αρχική εκτίµηση γίνεται µε
βάση το ιστορικό και τη φυσική
εξέταση και συμπληρωνεται επι
ευρήµατος που µπορεί να
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης
και ρύθµισης.
-







Οι νέες οδηγίες συνοψίζονται ως εξής:
Ο αλγόριθµος προσέγγισης έχει απλοποιηθεί σε 5 από τα προηγούµενα 8 βήµατα (Σχ.
1).
Βήµα1ο : Εάν η επέµβαση είναι επείγουσα, ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο µε
κατάλληλο δι- και µετεγχειρητικό καρδιαγγειακό monitoring.
Βηµα 2ο : Εάν ο ασθενής έχει «ενεργό καρδιακή νόσο» (active cardiac condition)
(Πίνακας 1), τότε η κατάστασή του πρέπει να αξιολογηθεί και να ρυθµιστεί πριν οδηγηθεί
στο χειρουργείο.

Πίνακας 1:Κίνδυνος για έμφραγμα μυοκαρδίου ή καρδιακό θάνατο για εξωκαρδιακές
επεμβάσεις με κριτήριο το είδος της επέμβασης
Μικρού κινδύνου <1%

Βιοψίες
Διουρηθρική
προστατεκτομή
Μαστού
Καταρράκτης
Λαπαροσκοπικά

Μετρίου κινδύνου 1-5%

Υψηλού κινδύνου >5%

Κεφαλής-Τραχήλου
Ενδαρτηρεκτομή
καρωτίδος

Επείγουσες επεμβάσεις
ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους
Επεμβάσεις στην αορτή

Ορθοπεδικές επεμβάσεις
Ουρολογικές επεμβάσεις

Επεμβάσεις σε περιφερικά
αγγεία

Ενδοθωρακικές &
ενδοπεριτοναϊκές
επεμβάσεις

Μεγάλης διάρκειας
επεμβάσεις με μεγάλες
μεταβολές υγρών - αίματος

Βημα 3ο : Εάν η επέµβαση είναι χαµηλού κινδύνου
(Πίνακας 2) (καρδιακός κίνδυνος 4 ΜΕTs χωρίς
συµπτώµατα, τότε οδηγείται στο χειρουργείο χωρίς
περαιτέρω έλεγχο
Πίνακας 4:Εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας με βάση τον δείκτη Dukes Activity

Status
Να μπορεί ο ασθενής να φροντίσει τον εαυτό του
Να μπορεί να πάει στην τουαλέτα
1 MET

Περπάτημα σε ευθεία 1-2 τετράγωνα

Εκτέλεση ελαφρών οικιακών εργασιών
(π.χ.ξεσκόνισμα)
Άνοδος ενός ορόφου
Σεξουαλική επαφή χωρίς διακοπή
>4METs

Περπάτημα στην ευθεία με 6km/h
Ελαφρύ μικρής διάρκειας τρέξιμο
Επιτέλεση εξωτερικών εργασιών (π.χ.φτυάρισμα)

>7METs

Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες (π.χ.
τένις, κολύμβηση)
<4 METs: κακή λειτουργική ικανότητα
4-7 METs: μέτρια λειτουργική ικανότητα
7 METs: άριστη λειτουργική ικανότητα

Το βήμα 4 είναι ένα τεράστιο σε όγκο βήμα

και περιλαμβάνει τις οδηγίες για τους
ασθενείς που έχουν υποστεί πρόσφατο οξύ
στεφανιαίο σύνδρομο ή επέμβαση
επαναγγείωσης και δίνει οδηγίες για τον
χειρισμό της μόνης η διπλής
αντιαιμοπεταλιακής αγωγής ή και αναβολή
του χειρουργείου

Τα προηγούμενα βήματα και πινάκες ήταν συμβουλευτικοί για τον
καρδιολόγο που καλείται να χαρακτηρίσει και να βαθμολογήσει
τον καρδιολογικό περιεγχειρητικό κίνδυνο και ο παρακάτω
πινάκας έχει αυτόν τον σκοπό. Δίνει δε ένα ποσοτικό μετρό στους
χειρούργους και τους αναισθησιολόγους
Πίνακας 2:Δείκτης καρδιαγγειακού περιεγχειρητικού κινδύνου Goldman et al.
Βαθμοί
Ηλικία >70 ετών

Αποτέλεσμα

5

Έμφραγμα <6 μήνες

10

Ουρία >50, INR
παρατεταμένο, Κ+<3mg/dl,
οξέωση, pCO2 >50,
pO2 <60mmHg

11

0-5 βαθμοί: Χαμηλού κινδύνου

Σοβαρή αορτική στένωση

3

6-12 βαθμοί: Ενδιαμέσου
κινδύνου

Επείγουσα επέμβαση

4

>13 βαθμοί: Υψηλού κινδύνου

Ενδοπεριτοναϊκή,
ενδοθωρακική ή ενδοαορτική
επέμβαση

3

Ρυθμός μη φλεβοκομβικός

7

>5 ΚΕΣ/λεπτό στο ΗΚΓ

7

Τρίτος τόνος ή διάταση
σφαγιτίδων

3

Ανάλογες με τις Αμερικανικές είναι
και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για την
προεγχειρητική καρδιολογική
εκτίμηση
Εάν λοιπόν εφαρμόσουμε σωστά τα
βήματα τους ίσως καταλήξουμε σε
μια σωστή εκτίμηση και γνωμάτευση
(Μη ξεχνώντας ότι οι δικηγόροι και
οι ασφαλιστικές καιροφυλακτούν)

Ειδικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3418/2005
(Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας)
τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές
γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που
εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο
κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες
χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών,
ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που
υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς.
Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι
εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο
γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή κάποια
εξαίρεση από την ισοτιμία των ιατρικών
πιστοποιητικών.

 Υγείας
 Νόσου
 Θανάτου

 Ιατροδικαστικές

 Αθλητικές

 Επαγγελματικές

(διορισμοί, ιατρική
εργασίας, χειριστές,
κλπ)
 Αδειοδοτήσεων(όπλ
α ,οδήγησης κλπ)
 Ιατρικές (μεταφορα
,προεγχειρητικες)








ΕΟΠΥΥ
Από εγκύκλιο του Οργανισμού, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά
οι περιπτώσεις χορήγησης ιατρικών βεβαιώσεων.
ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ
Δεν χορηγούν βεβαιώσεις ικανότητας ή υγείας, οι οποίες
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις εξής περιπτώσεις:
Εξωσχολικά αθλητικά σωματεία, προγράμματα μαζικού
αθλητισμού των δήμων, περιπτώσεις κόπωσης και
υπερπροσπάθειας, όπως ο πρωταθλητισμός με τον ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό αθλητισμό).



Άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου, οπλοφορίας – οπλοκατοχής



Όπου απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας από όσους
πρόκειται να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας

 Χορηγούν
 Οι

γιατροί του ΕΟΠΥΥ μπορούν να χορηγήσουν:
 Ιατρικές γνωματεύσεις που δηλώνουν την
παρούσα κατάσταση υγείας του ασφαλισμένου
ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της
ειδικότητάς τους,


Οι ιατρικές γνωματεύσεις δεν βεβαιώνουν
ικανότητα για οποιοδήποτε λόγο (εργασία,
διορισμό ή αθλητισμό).

Οι ιατροί δύνανται να παραπέμψουν τον
ασφαλισμένο για περαιτέρω έλεγχο, σε
νοσοκομείο, όταν κρίνουν ότι ο έλεγχος
επιβάλλεται.

 Σύμφωνα

με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.
3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής
Δεοντολογίας), τα ιατρικά πιστοποιητικά που
αφορούν στην παρούσα κατάσταση του
ασθενούς προϋποθέτουν την προηγούμενη
εξέταση του ασθενούς. Η έκδοση αναληθών
ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά
πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.



Δημοσιεύθηκε 28 Ιανουαρίου 2013 το επίσημο site του ΙΣΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ποινικού Κώδικα 1.
Γιατροί που εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς
πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν
πίστη σε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε μια ασφαλιστική
επιχείρηση ή που μπορούν να ζημιώσουν έννομα και
ουσιώδη συμφέροντα άλλου προσώπου, τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.
Αν οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για
δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιμωρούνται
με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική
ποινή, με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 63 αριθμ. 1, ως και με
απαγόρευση ασκήσεως του επαγγέλματός τους για
χρονικό διάστημα από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες.

2. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους τιμωρείται
όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή
πιστοποίηση για να εξαπατήσει δημόσια,
δημοτική ή κοινοτική αρχή, ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστική
επιχείρηση. Αν έγινε δικαστική χρήση της
ανωτέρω ψευδούς πιστοποίησης ο διάδικος
που έκανε τη χρήση τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 242 του
Ποινικού Κώδικα.
Όποιος υπεξαιρέσει η παραποιήσει
ιατρικά πιστοποιητικά και
χρησιμοποιήσει αυτά προς ίδιον
όφελος η βλάβη εταίρου προσώπου
η φορέως τιμωρείται με φυλάκιση
6 μηνων εως 3 ετών η/ και με
χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση
αξιωμάτων και αδείας άσκησης
επαγγέλματος

Πως λοιπόν πρέπει η δεν πρέπει να ενεργήσουμε
πήραμε μια γεύση .
Πως θα συντάξουμε όμως τη γνωμάτευση –
βεβαίωση μας ούτως ώστε
να είναι επιστημονικά σωστή ,
-να προφυλάσσει τα ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα του ασθενούς και
-να μην είναι αφετηρία νομικών προβλημάτων μας

Η απάντηση δεν είναι απλή και καλούμαστε στη
συνεχεία όλοι μαζί να τη συζητήσουμε

Σας παραθέτω παρακατω το
υπόδειγμα του Υπουργείου Παιδείας
που πρέπει να συμπληρώνει ο ιατρός
Τη φόρμα που χρησιμοποιώ για την
άθληση στο ιδιωτικό μου ιατρείο
και ένα σύντομο ερωτηματολόγιο
που συμπληρώνουν οι γονείς, η ο
ενήλικος ασθενής*
Ως αφορμές για την επακόλουθη
συζήτηση

