Πειραιάς 30 – 07- 12

δελτίο τύπου
ενημέρωση μελών

Ο Σ.Ε.Υ.Π.ΙΚΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιά καταγγέλλει για μια ακόμη φορά τον παραλογισμό του Υπουργείου Υγείας (Φ.Ε.Κ.-αρ.φ. 545/01-03-12) , που τιμωρεί
τους Ιατρούς με πρόστιμο 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή .
Οι Ιατροί στις Μ.Υ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , θα έπρεπε να είναι επιφορτισμένοι με το
Ιατρικό έργο και μόνο. Το να εκτελούν χρέη γραμματέα, αχθοφόρου και τεχνικού
Η.Υ. δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες και τις δεξιότητές τους. Μας έχετε με
μισθούς πολύ χαμηλότερους από ανειδίκευτο εργαζόμενο(δημοτικής εκπαίδευσης) σε ΔΕΚΟ. Μας στριμώξατε σε τριτοκοσμικά κτήρια, χωρίς φύλαξη ,
xωρίς ψύξη-θέρμανση και με ανελκυστήρες εκτός λειτουργίας. Μας κατηγορείτε
συνεχώς, τη μία ότι υπερβαίνουμε τη συνταγογράφηση, την άλλη ότι δεν
συνταγογραφούμε ότι επιθυμούν οι ασθενείς και δεν τους εξυπηρετούμε.
Ρίχνετε πάνω μας, όλη την ανεπάρκεια του συστήματος κατηγορώντας μας για
τα πάντα, ενώ παράλληλα μας ξεζουμίζετε, κάνοντάς μας εκτός από Ιατρούς ,
ελεγκτές, ΚΕΠΑ , θυρωρούς ,φύλακες , κέντρο πληροφοριών τώρα και
γραμματείς. Ειδικά στην περίπτωση των ΚΕΠΑ ,έχετε αναστατώσει τις Τ.Μ.Υ.
του ΕΟΠΥΥ και τις οικογένειές μας, στέλνοντας τα μέλη μας 2-3 φορές το μήνα
ανά την επικράτεια, χωρίς κανένα προγραμματισμό, με στόχο να επανακρίνουν
επιδόματα και συντάξεις προνοιακού τύπου , που με τόση άνεση χορηγούσατε τα
προηγούμενα χρόνια. Ας ξεχάσουμε δε, ότι σαν αποζημίωση εκτός έδρας
λαμβάνουν το εισιτήριο του ΚΤΕΛ.
Η πρόταση του ΣΕΥΠΙΚΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ , για δημιουργία γραμματείας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, είναι η μόνη άμεση και εφικτή λύση – ειδικά σε
μεγάλες Τ.Μ.Υ. με τεράστιο αριθμό προσέλευσης ασθενών. Η προχειρότητα και η
άγνοια πρέπει να έχουν και κάποια όρια. Τα χρήματα για τα laptop που ήταν από
τα ΕΣΠΑ αρκετοί συνάδελφοι δεν τα έχουν λάβει. Χρήματα όμως για να
τοποθετηθούν pc σε νοσοκομεία και Κ.Υ. δόθηκαν. Οι Ιατροί των Τ.Μ.Υ.
/Ε.Ο.Π.Υ.Υ όμως, είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν καθημερινά τα laptops.

Μισθώνετε ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας/τηλεφωνικών ραντεβού/τεχνικές εταιρείες για συντήρηση κτηρίων , ενώ διαθέτετε πληθώρα υπαλλήλων
που έχουν προσληφθεί με τις ανωτέρω ειδικότητες. Αρνείσθε όμως να
μισθώσετε γραμματεία ηλ.συνταγογράφησης εδώ και ένα χρόνο , θέλοντας να
εξαναγκάσετε τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες που διαθέτετε, τους
Ιατρούς , να εκτελούν και χρέη γραμματέων.
Εκβιαστικά και αναίτια με υπουργική απόφαση , τους επιβάλλετε πρόστιμο 1
ευρώ , εφ΄όσον συνταγογραφήσουν χειρόγραφα στους ασθενείς που εξετάζουν
τα φάρμακα που δικαιούνται.
Ο ΣΕΥΠΙΚΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ζητά a) την άμεση απόσυρση της άδικης και
ακατανόητης Υπουργικής απόφασης ‘’ του 1 ευρώ “ και β) εποικοδομητικό
διάλογο με την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας για την επίλυση
των χρονιζόντων προβλημάτων της Υγειονομικής περίθαλψης της Α’ και Β’
Πειραιά και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας.
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