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Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα και
επαγγελματική συνεργασία
. Ο ιατρός έχει υποχρέωση
συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με τις
εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της ειδικότητάς του.
1. Η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης

2. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει όχι μόνον τις ιατρικές γνώσεις, αλλά και τις κλινικές δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες συνεργασίας σε ομάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παροχή ποιοτικής
φροντίδας υγείας. Η συνεργασία στο πλαίσιο κάθε διεπιστημονικής ή μη ομάδας πρέπει να γίνεται εποικοδομητικά. Αν ο ιατρός ηγείται της ομάδας, προσπαθεί να εξασφαλίσει από όλα τα μέλη την ανάγκη
παροχής αξιοπρεπούς και αποτελεσματικής φροντίδας, καθώς και εκδήλωσης σεβασμού στην προσωπικότητα του ασθενή.
3. Ο ιατρός οφείλει να αναγνωρίζει τα όρια των επαγγελματικών του ικανοτήτων και να συμβουλεύεται τους συναδέλφους του.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΟΦ
Άρθρο 31 παρ. 3 β του Ν. 1316/83 «Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Εθνική Φαρμακοβιομηχανία κλπ»
«Οργάνωση ή χρηματοδότηση συνεδρίων ή σεμιναρίων και οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου ενημέρωσης πάνω σε θέματα αρμοδιότητας
του ΕΟΦ από Φαρμακευτικές Βιομηχανίες ή Εμπορικές Επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών, μπορεί να επιτρέπεται μετά από προηγούμενη έγκριση του ΕΟΦ. Για τη χορήγηση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν
έγκαιρα στον ΕΟΦ αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου. Η δαπάνη για παρόμοια συνέδρια ή σεμινάρια δεν επιβαρύνει το
κόστος των προϊόντων".

Η διάταξη αυτή δεν παραπέμπει στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης που να ορίζει τις λεπτομέρειες ή τις προδιαγραφές που θα πρέπει να
πληροί η αίτηση του ενδιαφερόμενου για να λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ σε τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδει εγκυκλίους για τις
επιστημονικές εκδηλώσεις

Δημοσιοποίησης ονομαστικά των αμοιβών
των συμμετεχόντων σε συνέδρια.
• Στη διάταξη της παρ. 7α του άρθρου 66 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας,
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.» [ΦΕΚ Α 270] ορίζεται ότι : «Κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση
οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το
κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς
Φορείς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δωρεές, χορηγίες, κόστος εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης της
ιατρικής κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις εκάστοτε εγκυκλίους του ΕΟΦ, έξοδα μετάβασης και διαμονής ως και κάθε
άλλη παροχή βάσει σύμβασης ή από ελευθεριότητα, αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.». Σύμφωνα με
την παραπάνω διάταξη νόμου απειλείται μάλιστα πρόστιμο σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης.

• H θέση της ΑΠΔΠΧ

Ποια όμως είναι η αρμοδιότητα του ΙΣ ?
• Άρθρο 292 παρ. 4 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5)
• «4. Οι φορείς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που προτίθενται να πραγματοποιήσουν συνέδρια ή εκδηλώσεις
ιατρικού ενδιαφέροντος ενημερώνουν, πριν την οποιαδήποτε
αναγγελία της πραγματοποίησής τους, τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 12 του Συντάγματος
1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη
κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν
μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από
προηγούμενη άδεια.
2. Tο σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική
απόφαση.
3. Oι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.
4. Oι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και
προστατεύονται και εποπτεύονται από το Kράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.
5. Eπιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου
ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση
μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.

Οι ενέργειες του ΙΣΑ
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