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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ 20/7/2011
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα
20/7/2011, με θέμα την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από την Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης, στο άρθρο 80 του σχεδίου
νόμου «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Άλλες Διατάξεις» και που
αφορά την αφαίρεση της δυνατότητας συνταγογράφησης των γιατρών που υπηρετούν
σήμερα στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και μελλοντικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ ή του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποφάσισε:
Ζητά την απόσυρση της παραπάνω τροπολογίας η οποία διασύρει και προσβάλλει
τον ιατρικό κόσμο, με το αιτιολογικό των υπερβολών που παρατηρούνται από ορισμένους
«ενδεχόμενα» επίορκους λειτουργούς.
Ο ευτελισμός της ιατρικής λειτουργίας, που επιφέρεται με την επίμαχη τροπολογία,
γίνεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια οριζόντιας περικοπής της φαρμακευτικής
δαπάνης και εκφοβισμού του ιατρικού σώματος.
Ο τρόπος λειτουργίας των πολυιατρείων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ο μεγάλος αριθμός
επισκέψεων που δέχονται πολλοί γιατροί (40-50 κατά τη διάρκεια του ωραρίου)
δημιουργεί λανθασμένη εικόνα για πάρα πολλούς γιατρούς, όσον αφορά τη
συνταγογράφηση μέσα από μια προσπάθεια εξυπηρέτησης των ασθενών.
Σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται η προσπάθεια εξυπηρέτησης ασθενών,
ιδιαίτερα ορισμένων ειδικοτήτων που δέχονται μεγάλο όγκο ασθενών, ή είναι μοναδικές,
με αντικοινωνικές συμπεριφορές ή διαδικασίες συναλλαγής όπως θέλουν κάποιοι να τις
εμφανίζουν.
Ο εκφοβισμός και η τρομοκράτηση κάθε θεράποντα γιατρού, θα δημιουργήσει
εμπόδια στη λειτουργία του, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής και της δεοντολογίας.
Η αφαίρεση συνταγολογίου, χωρίς να έχει προηγηθεί σε βάθος έρευνα της
υποτιθέμενης υπερσυνταγογράφησης, οδηγεί στον εξευτελισμό του γιατρού και στην
προσβολή της επιστημονικής του οντότητας.

Τη στιγμή που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα διαγνωστικά και θεραπευτικά
πρωτόκολλα ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί με βάση τους κανόνες της επιστήμης και
δεν πρέπει να αφήνεται όμηρος στα χέρια κάθε Διοικητού ή Προέδρου κάποιου
Οργανισμού.
Ήδη με την έλλειψη γιατρών πολλών ειδικοτήτων, τις οργανωτικές αδυναμίες και
την εν γένει κακή λειτουργία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η περίθαλψη έχει καταστεί προβληματική με
τις τεράστιες αναμονές.
Η εφαρμογή ενός αστυνομικού μέτρου, θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη
λειτουργία της περίθαλψης, με δυσμενείς επιπτώσεις για γιατρούς και ασφαλισμένους.
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε επίορκο γιατρό που εκμεταλλεύεται οργανωτικές
αδυναμίες, για ίδιο όφελος, αλλά είμαστε κάθετα αντίθετοι σε προσπάθειες της Πολιτείας
να επιρρίπτει συνολικές ευθύνες στο ιατρικό σώμα, ευτελίζοντάς το με τέτοια τροπολογία.
Υπάρχει δυνατότητα, μέσα από την κείμενη νομοθεσία, να τιμωρείται άμεσα,
τιθέμενος ακόμα και σε αργία κάθε γιατρός που αποδεδειγμένα παραβαίνει τον όρκο του
και παρανομεί.
Η Πολιτεία με λογιστική προσέγγιση περικοπών των δαπανών υγείας, δημιουργεί
αναστάτωση σε γιατρούς και ασφαλισμένους και για αυτούς τους λόγους ζητούμε την
απόσυρση της απαράδεκτης αυτής τροπολογίας.
Καλούμε Κόμματα και Φορείς να αντιδράσουν σε τέτοιες λογικές περικοπής
δαπανών υγείας μέσα από αστυνομικά μέτρα, ευτελισμού λειτουργίας και υποβάθμισης
της περίθαλψης.
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