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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όλοι οι γιατροί της Ευρώπης το 2021 στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα θα συνεδριάσουν μετά από πολλά χρόνια οι γιατροί όλης της Ευρώπης το
2021. Τη χρονιά που η χώρα μας θα εορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821,
άλλη μία μεγάλη διοργάνωση επετεύχθη για την Ελλάδα.
Η UEMS - η μεγαλύτερη επαγγελματική οργάνωση γιατρών της Ευρώπης η οποία
αντιπροσωπεύει πάνω από 1,6 εκατομμύρια ειδικευμένων ιατρών- έπειτα από πρόταση
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) θα συνεδριάσει στη χώρα μας.
Το 2011 ήταν η τελευταία φορά που ανώτατο ευρωπαϊκό, θεσμικό ιατρικό όργανο
συγκλήθηκε στην Ελλάδα.
Η UEMS είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική οργάνωση γιατρών της Ευρώπης, καθώς
συμμετέχουν Εθνικοί Ιατρικοί Σύλλογοι και Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες των χωρών της
ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.
Η UEMS αντιπροσωπεύει τους γιατρούς στις Αρχές της ΕΕ και έχει ως αντικείμενο να
προωθεί τα υψηλά πρότυπα ιατρικής εκπαίδευσης, πρακτικής και φροντίδας υγείας.
Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση της μοριοδότησης για τη Συνεχιζόμενη
Ιατρική Εκπαίδευση μέσω της EACCME (European Accreditation Council for Continued
Medical Education).
Η προσεχής διοργάνωση -που συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821- διεκδικήθηκε από τον ΠΙΣ υπό την ευτυχή συγκυρία της εκλογής
Έλληνα προέδρου και αντιπροέδρου στην UEMS. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην
απόφαση της νέας διοίκησης του ΠΙΣ για διεύρυνση των επιστημονικών δράσεων του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται ώστε τα μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής
εκπαίδευσης που χορηγούνται στα ιατρικά συνέδρια της Ελλάδας, να μετατραπούν από το
2020 σε ευρωπαϊκά, ώστε να τυγχάνουν αναγνώρισης σε περισσότερες χώρες παγκοσμίως.
Γεγονός που θα αποτελέσει ουσιαστική ενίσχυση στα βιογραφικά των Ελλήνων ιατρών.
Να σημειωθεί ότι ΠΙΣ διεκδικεί την αδειοδότηση των ιατρικών συνεδρίων, όπως
συμβαίνει σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η αδειοδότηση των συνεδρίων σήμερα
γίνεται παραδόξως από τον ΕΟΦ, γεγονός που βρίσκει αντίθετους τους ιατρούς. Και αυτό
διότι με τον τρόπο αυτό συνδέεται άμεσα η ιατρική εκπαίδευση με την κατανάλωση
φαρμάκων. Παράλληλα προκαλείται περιττή γραφειοκρατία, αφού ακολουθούνται δύο
διαδικασίες (ο ΕΟΦ αδειοδοτεί, ενώ ο ΠΙΣ αξιολογεί επιστημονικά).
Η ανεπιτυχής μετακύλιση της αρμοδιότητας από την προηγούμενη κυβέρνηση στο ΚΕΣΥ,
που συνδέθηκε και με την προσπάθεια χειραγώγησης των επιστημονικών εταιρειών, ορθά
ακυρώθηκε από την σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Για την εναρμόνιση μας όμως, με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, η αδειοδότηση των
ιατρικών συνεδρίων πρέπει να ανατεθεί στον ΠΙΣ, όπως έχει ήδη ανατεθεί η έκδοση
αδειών άσκησης επαγγέλματος και χορήγησης των τίτλων ειδικότητας.
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