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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Μειωμένη πρόσβαση των ασθενών λόγω: 

• Οικονομικής αδυναμίας 

• Ασφαλιστικής ανικανότητας 

• Ψυχολογικής επιβάρυνσης 

• Ελλιπής ενημέρωση 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

• Επαγγελματικά 

• Οικονομικά 

• Ψυχολογικά 

Μείωση της  συμμετοχή σε συλλογικές διεργασίες 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ  &  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

 

• Ποιοί πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ; 

• Ποιές πρωτοβουλίες και δράσεις είναι εφικτές ; 



5 χρόνια 

Επιστημονικές εκδηλώσεις 

ΕΠΕΜΥ 

Καινοτομίες και μηνύματα 



1Ο Καλοκαιρινό Συμπόσιο 
ΜΥKONΟΣ 2009 

•  Θέματα εφαρμοσμένης θεραπευτικής 
•  Ρευματολόγοι κυρίως από την πρωτοβάθμια φροντίδα 
•  Χαρισματικοί ομιλητές χωρίς διακρίσεις  
•  Περιορισμένο χρονικά επιστημονικό πρόγραμμα  
•  Ακριβό κοινωνικό πρόγραμμα  
 



2Ο Καλοκαιρινό Συμπόσιο 
ΕΛΟΥΝΤΑ 2010  

•  Συμμετοχή ως ομιλητών νέων ρευματολόγων 
•  Ιδιαίτερες συνεδρίες:  

-αντιπαραθέσεις 
-συμμετοχή στελεχών φαρμ. εταιρειών στο βήμα  

•  Εισαγωγή διαδραστικών παράλληλων εκδηλώσεων 
•  Κοινή εκδήλωση με την ένωση ασθενών 
•  Λιγότερος ελεύθερος χρόνος  
•  Εξαιρετικό κοινωνικό πρόγραμμα (Σπιναλόγκα, Πλάκα) 
 
 



3Ο Καλοκαιρινό Συμπόσιο 
 COSTA NAVARINO 2011  

•   Μεγέθυνση συνεδριακού μεγέθους 
•   Διεταιρικότητα (ψυχίατροι, ουρολόγοι) 
•   Έμφαση στα σεμινάρια και τα φροντιστήρια 

-9 παράλληλες διαδραστικές συνεδρίες 
•   Ενωτική στάση  

-αιγίδα της ΕΡΕ 
-συμμετοχή πανεπιστημιακών 

•   Έμφαση στην υποδομή 
•   Πολιτιστική εκδήλωση 

- έκθεση παλαιών χαρτών 



Χειμερινό Σεμινάριο  
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  2012  

•  Παράλληλες εκδηλώσεις  
-3 αυτόνομες παράλληλες συνεδριακές ομάδες 
-συμμετοχή παθολόγων και ορθοπαιδικών 

• Ισότιμη θεματολογία 
-αυτοάνοσα, οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα, ουρική νόσος 

• Θεματική ενότητα χρηματο-οικονομικών της υγείας 
• Χειμερινός προορισμός – μικρός προϋπολογισμός  
 
 



4Ο Καλοκαιρινό Συμπόσιο 
ΛΕΥΚΑΔΑ  2012  

•  Διεταιρική διοργάνωση με Δερματολόγους  
 -θεματικό συνέδριο για ψωρίαση και ΨΑ 

•  Κατάργηση των Δορυφορικών Συμποσίων των Φαρμ. Εταιρειών 
•  Breakfast workshops ειδικής θεματολογίας 
•  Μικρότερο συνεδριακό μέγεθος 
•  Μείωση κόστους κοινωνικών εκδηλώσεων 
•  Beach party 
 
 



ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

5ο  Συμπόσιο 
ΡΟΔΟΣ 
25-28 Απριλίου 2013  ? 



Ευκαιρία χώρο και χρόνο  
σε όλους τους εμπλεκόμενους   

να αξιοποιήσουν 
τα μηνύματα της εποχής 



  Για τις επιστημονικές εταιρείες 
 
Επιστημονικές εκδηλώσεις: 
 

• Λίγες επικεντρωμένες, εφαρμοσμένες, προετοιμασμένες 
 

• Με σεβασμό στις ανάγκες του μέσου γιατρού 
 

• Με διεταιρικό πνεύμα, χωρίς φοβικά σύνδρομα 
 

• Με σχεδιασμό, στόχους και έλεγχο  
 

• Με ευκαιρίες ανάδειξης νέων στελεχών 
 

• Με αξιοποίηση  των χρημάτων υπέρ των συνέδρων  

 



Για τις φαρμακευτικές εταιρείες 
 

Επένδυση: 

• Στοχευμένη και ελεγχόμενη στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
 

• Αξιοποίηση και σεβασμός στον ελεύθερο χρόνο   

    των γιατρών  
 

• Αποφυγή δορυφορικών εκδηλώσεων και άλλων  

    προσχηματικών επιστημονικών συναντήσεων 

            

 



Για τους συνέδρους ιατρούς 
 

Αυτορρύθμιση: 
 

• Συμμετοχή με απαιτήσεις ουσίας στη συνεχιζόμενη  

    εκπαίδευση 
 

• Τέλος στις «αχρεωστήτως» οικογενειακές συνεδριακές 

     διακοπές 
   

• Τέλος στην υπνηλία της  «μιάμισυ ώρας»   

     στα «επιστημονικά» των φαρμακευτικών εταιρειών   

    

 



Οκτώβριος 2012 

Διαβούλευση του ΕΟΦ  

για το νέο κανονιστικό πλαίσιο 

των επιστημονικών εκδηλώσεων  



Ο ετήσιος αριθμός που ένας υγειονομικός μπορεί να επιχορηγηθεί  

από φαρμακευτικές εταιρείες για την συμμετοχή του σε συνέδριο  

ή επιστημονική εκδήλωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3. 

 

Ο ετήσιος αριθμός που ένας υγειονομικός μπορεί να επιχορηγηθεί 

από φαρμακευτικές εταιρείες για την συμμετοχή του σε συνέδριο  

ή επιστημονική εκδήλωση στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει  

την 1 φορά  

Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν έξοδα  

συμμετοχής υγειονομικών σε συνέδρια χωρίς την έγγραφη έγκριση  

του εποπτεύοντα φορέα η οποία θα επισυνάπτεται στον αντίστοιχο  

προϋπολογισμό προς τον ΕΟΦ. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΝΤΖΑΣ 
Ρευματολόγος 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ) 
Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής & Κέντρου Οστεοπόρωσης, ΓΝΑ Πολυκλινική-Παράρτημα 
Πατησίων 46, Αθήνα 106 82, Κιν.: 6944241214, Fax: 2109310317, mail: panatron@otenet.gr 
 
 

        Αθήνα  06-10-2012 
 
 
Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την έκδοση νέας εγκυκλίου με θέμα: 

«ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ» 
 
 

Κύριε Πρόεδρε του ΕΟΦ 

Ως οργανωτής δεκάδων επιστημονικών ιατρικών εκδηλώσεων, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν 
από φαρμακευτικές εταιρείες με την έγκριση του ΕΟΦ, συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη 
επανακαθορισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει αυτές τις εκδηλώσεις ιδιαίτερα στις 
σκληρές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. 

Όμως, οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη της απρόσκοπτης 
διεξαγωγής της «συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης» και στις ρυθμίσεις που θα περιορίζουν 
τη διαπλοκή και τις εξαρτήσεις του ιατρικού σώματος με τις φαρμακευτικές εταιρείες. 

Η προηγούμενη (προ διετίας) αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου δεν έλαβε υπόψη την 
παραπάνω ανάγκη ισορροπημένης παρέμβασης με αποτέλεσμα οι επιστημονικοί φορείς να 
επιδοθούν σε αγωνιώδη προσπάθεια συνέχισης του έργου τους απέναντι σε υπερεξουσίες του 
ΕΟΦ, ο οποίος ορισμένες φορές επιδόθηκε σε ένα πραγματικό «κυνήγι μαγισσών». 
 



Είναι λοιπόν απαραίτητο στη νέα ρύθμιση να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

αρχές: 

 

1. Συνέχιση της δυνατότητας συμμετοχής όλου του ιατρικού σώματος σε 

εκδηλώσεις συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης εσωτερικού-εξωτερικού. 

 

2. Συνέχιση της χρηματοδότησης της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης 

από τις φαρμακευτικές εταιρείες (ελλείψει εναλλακτικής πηγής), στις οποίες 

δεν πρέπει να δοθεί το πρόσχημα να περιορίσουν τις δαπάνες 

προώθησης τώρα που περιορίζονται τα κέρδη τους. 

 

3. Ποσοτικοποίηση του περιορισμού της χρηματοδότησης με κριτήρια που να 

μην αποκλείουν τη δυνατότητα διοργάνωσης μικρότερων θεματικών 

επιστημονικών εκδηλώσεων.   

 

4. Εισαγωγή ρυθμίσεων και περιορισμών, οι οποίες να προσδιορίζονται κατά 

το δυνατόν αντικειμενικά χωρίς να εμπλέκεται το υποκειμενικό στοιχείο του 

ελεγκτού. 



5. Ενίσχυση του εγκριτικού ρόλου ιατρικών οργάνων (π.χ. ιατρικοί σύλλογοι) 

στα οποία δεν εμπλέκονται συμφέροντα, ανταγωνισμοί και προσωπικές ή άλλες  

σχέσεις όπως συμβαίνει με τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων.  

 

6. Πρόβλεψη νομοθετικής κατοχύρωσης των εισαγόμενων ρυθμίσεων  

ώστε να αφορά το σύνολο των φαρμακευτικών εταιρειών. 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                    

                      
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284, Χολαργός 15562            

 
 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ 
 
 
Επιτρέπεται η κάλυψη από φαρμακευτικές εταιρείες των εξόδων συμμετοχής υγειονομικών σε 
συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού / εξωτερικού με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 
Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ 
Επιτρέπεται η κάλυψη από φαρμακευτικές εταιρείες εξόδων συμμετοχής υγειονομικού σε 
συνέδρια ή επιστημονικές εκδηλώσεις με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ. Ο 
ετήσιος αριθμός που ένας υγειονομικός μπορεί να επιχορηγηθεί από φαρμακευτικές εταιρείες 
για την συμμετοχή του σε συνέδριο ή επιστημονική εκδήλωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 επί 
πλέον της δυνατότητας συμμετοχής του στα πανελλήνια συνέδρια των θεσμικών επιστημονικών 
εταιρειών στις οποίες είναι τακτικό μέλος. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου ένας υγειονομικός 
συμμετέχει ενεργά στο συνέδριο ως ομιλητής, πρόεδρος, μέλος της οργανωτικής επιτροπής, 
συγγραφέας σε εργασία που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στο συνέδριο, με τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η δαπάνη που μπορεί να καλύψει φαρμακευτική εταιρεία αφορά 
αποκλειστικά μετακίνηση, εγγραφή, διαμονή και διατροφή για μόνο 1 συνέδριο κάθε έτος για 
κάθε υγειονομικό (με εξαίρεση την ενεργό συμμετοχή του στο συνέδριο όπως καθορίζεται 
παραπάνω). 
Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν έξοδα συμμετοχής υγειονομικών σε 
συνέδρια χωρίς την έγγραφη έγκριση περί μη υπέρβασης των προαναφερόμενων ορίων 
συμμετοχής σε συνέδρια, του εποπτεύοντα φορέα η οποία θα επισυνάπτεται στον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό προς τον ΕΟΦ. η οποία θα εκδίδεται από τον Ιατρικό Σύλλογο που ανήκει ο 
σύνεδρος και η οποία θα επισυνάπτεται απολογιστικά προς τον ΕΟΦ.  
Ορίζεται ανώτατο όριο ημερήσιας κάλυψης εξόδων από φαρμακευτικές εταιρείες που αφορά 
στη διαμονή και στη διατροφή, καθώς επίσης και στο κόστος εγγραφής ως εξής: 
ανώτατο όριο ανά ημέρα διανυκτέρευσης ή επιστροφής μετά τις 18:00 για διαμονή και διατροφή 
250 ευρώ και κόστος εγγραφής ανώτατο όριο 200 ευρώ πλέον εξόδων μετακίνησης ανά 
συμμετέχοντα. 
Καταργείται ο διαχωρισμός των επιστημονικών εκδηλώσεων σε τύπου Α, Β, Γ. Ως επιστημονικά 
συνέδρια θεωρούνται πλέον μόνον τα αναφερόμενα ως τύπου Α στις προηγούμενες εγκυκλίους.  
Η κατάθεση των αιτήσεων στον ΕΟΦ για έγκριση συνεδρίων θα γίνεται το πρώτο 10ήμερο κάθε 
διμήνου με αρχή τον Ιανουάριο του 2013. 
 
Η υποστήριξη συνεδρίων από φαρμακευτικές εταιρείες που οργανώνονται στο εσωτερικό με 
έγκριση ΕΟΦ με εκθετήρια, δορυφορικά συμπόσια, διαλέξεις, διαφημίσεις καθώς επίσης και  η 
γενική επιχορήγησή τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά φαρμακευτική εταιρεία τα παρακάτω 
όρια: 



•Προβληματισμοί 

 

•Συζήτηση 

 

•Προτάσεις 



Θα είμαστε παρόντες 
στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

• Σεμινάρια 
• Φροντιστήρια 
• Workshops 
• Θεματικές εκδηλώσεις 



ΕΡΕ 
 

• Αξιοποίηση του αποθεματικού της 
 μακροχρόνια καμπάνια ενημέρωσης του κοινού  

για τα ρευματικά νοσήματα και τον ρευματολόγο 

 

• Επιστημονικές εκδηλώσεις 
 λίγες, εφαρμοσμένες, καλά προετοιμασμένες 

 έμφαση και σε άλλα νοσήματα πέραν των αυτοανόσων 

 

• Διεταιρική συνεργασία και δράσεις 
 Ορθοπεδικοί, δερματολόγοι, νεφρολόγοι,  

καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ψυχίατροι κ.λ.π. 

 
 



ΕΡΕ 

 

• Συνεργασία με τις άλλες εταιρείες για κοινές δράσεις 
-ΕΕΜΜΟ, ΕΠΕΜΥ, κ.λ.π. 

 

• Συνεργασία με τις εταιρείες ασθενών 

 

• Ενεργοποίηση της επαγγελματικής ένωσης: 
• επαγγελματικά προβλήματα ελευθεροεπαγγελματιών 

• ζητήματα κλινικών και ιατρών ΕΣΥ 

 



Συγκρότηση θεματικών επιτροπών   

από εθελοντές με ορίζοντα διετίας  

για την επεξεργασία και προετοιμασία 

αντίστοιχων δράσεων και παρεμβάσεων 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  ΣΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ 


