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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Γραμματεία μετά τη χθεσινή συνεδρίαση, 19/9/2011, και αφού έλαβε υπόψη
την πορεία των ζητημάτων μας, ενόψει και της ένταξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
μετά από τις συναντήσεις με Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ και Διοίκηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφάσισε και
ενημερώνει τα μέλη:
1. Ως προς το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και μετά τη νέα εγκύκλιο Γ55/858
14-9-2011 του Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ, δηλώνει ότι η θέση της Ομοσπονδίας παραμένει όπως
με την προηγούμενη ανακοίνωση (2-9-2011) σας είχαμε ενημερώσει, ότι δεν είναι
υποχρεωμένοι οι γιατροί να προμηθευτούν φορητούς υπολογιστές (laptop), αλλά αυτό
αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας. Υπάρχει εξάλλου σε εξέλιξη διαγωνισμός για ολόκληρο
το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί εκσυγχρονισμό του συστήματος, αλλά μέσα από
κανόνες και λειτουργία ευκόλου προσβασιμότητας του συστήματος, γραμματειακής
υποστήριξης και βελτίωσης των τηλεφωνικών ραντεβού από δεκάλεπτο σε εικοσάλεπτο.
Η σπατάλη πόρων, σε μια δύσκολη όπως χαρακτηρίζεται εποχή, με την προμήθεια φορητών
υπολογιστών, ενώ σε λίγο καιρό θα ολοκληρωθεί διαγωνισμός (25.000.000€) για όλο το
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης- προμήθειας μόνιμων επιτραπέζιων
υπολογιστών, αποτελεί για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, που δυσκολεύεται αυτή την περίοδο να πληρώσει
μισθούς και συντάξεις, ενέργεια όχι μόνο ασύμφορη αλλά και εγκληματική.
Οι μνημονιακές δεσμεύσεις, που αναφέρονται στην εγκύκλιο, προέρχονται από
προχειρότητα πολιτικής, άγνοια διεθνούς εμπειρίας και άπειρων χειρισμών που δεν
ενδιαφέρουν τους γιατρούς. Η προσπάθεια να εμφανιστεί το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ότι εφαρμόζει
ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον Οκτώβριο (ενώ σε προηγμένες χώρες, π.χ. Σουηδία,
χρειάστηκαν δέκα ολόκληρα χρόνια) και η παρακίνηση των γιατρών να προμηθευτούν οι
ίδιοι φορητούς υπολογιστές, οι οποίοι θα παραμείνουν για ιδία χρήση, μετά την προμήθεια
των επιτραπέζιων υπολογιστών μέσα από το διαγωνισμό, αποτελεί μνημόνιο απαξίωσης
και υποβαθμίζει τη λειτουργία κάθε ευνομούμενης Πολιτείας.
Η Ομοσπονδία με ψυχραιμία και διάθεση καλής θέλησης και συνεργασίας με τους
αρμοδίους προσπαθεί να βλέπει τα ζητήματα των γιατρών και της λειτουργίας τους, αλλά
δεν θα ενδώσει σε ζητήματα ηθικής, δεοντολογίας και έννομης τάξης και θα στηρίξει τα
δικαιώματα και τη λειτουργία του ιατρικού κλάδου με κάθε τρόπο.
Ας το καταλάβουν όσο είναι καιρός οι αρμόδιοι και ας προσπαθήσουν κατ’ αρχήν να
συνεννοηθούν μεταξύ τους γιατί διαφέρουν οι απόψεις τους.

2. Αναμένουμε την ανακοίνωση των πινάκων μοριοδότησης των 1.860 θέσεων γιατρών και
οδοντιάτρων προς μονιμοποίηση και την παρέμβαση της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το
Επιστημονικό Βαθμολόγιο, όπως δεσμεύθηκε κατά τη συνάντηση της 15/9/2011.
3. Το θέμα της εργασιακής εφεδρείας και της αβέβαιης λειτουργίας πολλών Μονάδων
Υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποτελεί θέμα που μας απασχολεί, συζητήθηκε με τους αρμοδίους,
αλλά οι κατ’ αρχήν καθησυχαστικές τοποθετήσεις τους δεν μας ικανοποιούν. Αγωνιούμε
για το μέλλον της εργασίας πολλών συναδέλφων μας,( με κάθε σύμβαση εργασίας) και για
την τύχη των περισσότερων Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Η Εκτελεστική Γραμματεία θα συναντηθεί και πάλι την Παρασκευή 23-9-2011 με τη
Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να συζητήσει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την
ομαλή ένταξη και λειτουργία των γιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και να
απαιτήσει το σεβασμό των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των γιατρών.
Δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι οι μνημονιακές επιλογές της οικονομικής
υποδούλωσης και της αφαίρεσης δικαιωμάτων, που σχετίζονται με την εργασία, και τη
λειτουργία αλλά και η οικονομική εξαθλίωση που οδηγούν τους γιατρούς αλλά και τους
πολίτες, φέρνουν αδιέξοδα και επιδείνωση της κρίσης και γι’ αυτό το λόγο είμαστε
υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε με κάθε τρόπο.
Η διατεταγμένη υπηρεσία πολλών κρατικών παραγόντων, ενάντια στα συμφέροντα του
κοινωνικού συνόλου αλλά και της υγείας – περίθαλψης του λαού και των λειτουργών της,
δημιουργούν αισθήματα αγανάκτησης, ντροπής και οργής.
Ένας είναι ο δρόμος, να αντιδράσουμε για να καταπέσουν αυτές οι πολιτικές.
Συγκαλείται την 30-9-2011 η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ για λήψη
συνολικών αποφάσεων για τον κλάδο. Τα Σωματεία μέλη μας οφείλουν να ολοκληρώσουν
εντός των ημερών τις Γενικές τους Συνελεύσεις για προτάσεις και υποδείξεις.
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