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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ 30/9/2011

Συνεδρίασε στις 30/9/2011 η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και αφού ενημερώθηκε από τον
Πρόεδρο και την Εκτελεστική Γραμματεία για όλα τα θέματα, που αφορούν την πορεία των ζητημάτων
μας, έγινε ανταλλαγή απόψεων και ελήφθησαν αποφάσεις με ομοφωνία σχεδόν των μελών (πλην ενός
μέλους, της ΔΗΠΑΚ, για επί μέρους ζητήματα που κατέθεσε δικό της πλαίσιο) ως κάτωθι:
1. Για το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης η θέση μας είναι σαφής. Σύστημα
ολοκληρωμένο, μέσα από διαφανείς διαδικασίες (διαγωνισμός), προσβάσιμο και με ασφάλεια.
Υποχρέωση της Πολιτείας και όχι των γιατρών να προμηθεύεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές .
Οι γιατροί να μην ενδίδουν σε διάφορες φημολογίες, πιέσεις και εκφοβισμούς για προμήθεια
υπολογιστών.
Οι ΣΕΥΠΙΚΑ όλης της Χώρας να καταγγέλλουν εκβιασμό απ’ όπου και εάν προέρχεται, να
ενεργήσουν παραπέμποντας στη Δικαιοσύνη και στα Πειθαρχικά των Ιατρικών Συλλόγων μέλη
τους (Δ/ντες κυρίως που ασκούν πιέσεις πέρα πάσης νομικής, ηθικής και δεοντολογικής
υποχρέωσης) και να ενημερώνουν αμέσως τη Διοίκηση της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και για τις δικές της
ενέργειες.
Η Υπομονή και η ψυχραιμία εξαντλείται. Κάποιοι κύριοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, θα
λογοδοτήσουν και στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και στη Δικαιοσύνη.
2. Το θέμα της ανακοίνωσης των πινάκων προς μονιμοποίηση (ως διαδικασία του ΑΣΕΠ πρέπει να
συνεχίζεται παρά τα γενικότερα Δημοσιονομικά προβλήματα), έχει καταστεί παιχνίδι
υποσχέσεων της Διοίκησης. Υπάρχει ευθύνη των αρμοδίων για την καθυστέρηση.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας καθιστά σαφές ότι εάν μέσα στις επόμενες ημέρες, παρά τις
υποσχέσεις δεν προχωρήσει, θα καταφύγει και στη Δικαιοσύνη (Εισαγγελία Αρείου Πάγου για
παράβαση καθήκοντος) και θα προκηρύξει κινητοποιήσεις.
3. Το ίδιο ισχύει και για το Επιστημονικό Βαθμολόγιο
4. Το θέμα της ομαλής ένταξης των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πρέπει να
αποτελεί μέριμνα της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και να συνεχισθούν οι οποιεσδήποτε
ενέργειες για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών μας και για να μην
απολεσθεί καμία θέση εργασίας γιατρού.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας αποφάσισε να συνεχίσει μαζί με τον ΠΙΣ – Ε.Ο.Ο.-ΟΕΝΓΕ και τους
Ιατρικούς Συλλόγους, την προσπάθεια για Εθνική Συλλογική Σύμβαση και κατά πράξη και
περίπτωση αμοιβή στα ιδιωτικά ιατρεία, απορρίπτοντας ασυζητητί προτάσεις για συμβάσεις
αντιμισθίας και καλούμε προς την κατεύθυνση αυτή όλους τους γιατρούς να απορρίψουν τέτοιες
απαξιωτικές συμβάσεις.

5. Συζητήθηκε ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών που δημοσιοποιήθηκε και καταγγέλλουμε τη
μεγάλη μείωση παροχών.
Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες πλήττονται και καλείται ο ασφαλισμένος πολίτης να επιβαρυνθεί,
προκειμένου να έχει απαραίτητες παροχές Υγείας.
Ενδεικτικά: Τα επιδόματα εγκυμοσύνης περιορίζονται ως προ το ποσό χορήγησης (900 ευρώ από
1765 ευρώ), μειώνεται η αποζημίωση μεταφοράς αιμομεταγγιζόμενων για μεσογειακή αναιμία,
νεφροπαθών κλπ, επιβαρύνονται με συμμετοχή 25%, ασφαλισμένοι με προβλήματα μειονεξίας
για πρόσθετη περίθαλψη (ορθοπεδικά βοηθήματα κλπ,) επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ
με συμμετοχή 15% σε εργαστήρια συμβεβλημένα εκτός ΙΚΑ και άλλες σημαντικές μειώσεις
παροχών.
Είχαμε καταγγείλει αρκετά νωρίς την ασκούμενη πολιτική, για ελάττωση εκτός των αμοιβών των
γιατρών και των παροχών των ασφαλισμένων και είχαμε αντιμετωπίσει και από τους αρμόδιους
και από ορισμένα ΜΜΕ απαράδεκτες και άδικες επιθέσεις.
Αποφασίστηκε: Να καταδικάσουμε τις ασκούμενες αυτές πολιτικές στον τομέα της περίθαλψης
και της υγείας, τον εμπαιγμό των γιατρών και των ασφαλισμένων, να ενεργήσουμε δε μαζί με
τους άλλους Υγειονομικούς και μη Φορείς για κοινές ενέργειες και δράσεις.
Συμμετέχουμε ενεργά στην απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ
για τις 5 και 19 Οκτωβρίου 2011.
Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό
ασφαλείας.
Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Γραμματεία για απεργιακές κινητοποιήσεις κάθε
μορφής και διάρκειας για προώθηση όλων των ζητημάτων μας.
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