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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε έκτακτα το Σάββατο 15/10/2011 και ώρα 13.00, η Ολομέλεια της Διοίκησης
της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ.
Ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο
και την Εκτελεστική Γραμματεία για το
πολυνομοσχέδιο – βαθμολόγιο – μισθολόγιο – κατάργηση κενών οργανικών θέσεων –
εργασιακή εφεδρεία καθώς και για τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Ενημερώθηκε επίσης για τις απαντήσεις που λάβαμε στα ζητήματα αυτά από τον Υπουργό
Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ.
Όσον αφορά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων και την εργασιακή εφεδρεία
παρά την επιμονή μας να αποτυπωθεί στο πολυνομοσχέδιο και να ψηφιστεί και η εξαίρεση του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όπως και του ΕΣΥ από τις παραπάνω ρυθμίσεις, η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας
ήταν υπόσχεση μόνο για παράταση εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας από 01/9/2012,
χωρίς δεσμεύσεις για την εξαίρεση της κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ. Ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα ότι δεν υπάρχει πρόθεση να θιγούν οι γιατροί
αορίστου χρόνου.
Τονίζουμε, ότι η έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους, που συνοδεύει το
πολυνομοσχέδιο αυτό, εξαιρεί το προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όπως και το προσωπικό του ΕΣΥ,
από τις παραπάνω ρυθμίσεις κατάργησης κενών οργανικών θέσεων και εφεδρείας.
Καταγγείλαμε και καταγγέλλουμε την πολιτική αυτή των ανέξοδων υποσχέσεων χωρίς
ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά και την απόπειρα εκβιασμού και απειλών του Υπουργού κ.
Κουτρουμάνη, σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης χωρίς κανόνες,
διαφάνεια, προσβασιμότητα του συστήματος την στιγμή μάλιστα που βρίσκεται σε εξέλιξη
δημόσιος διεθνής διαγωνισμός (25.000.000€), για την προμήθεια και εφαρμογή
ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Οι συκοφαντίες, οι επιθέσεις των αρμόδιων Υπουργών της πολιτικής ηγεσίας των
Υπουργείων Εργασίας - Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι στα
πλαίσια της πολιτικής τους, για να περάσουν την άγρια λιτότητα με τις περικοπές στα
εισοδήματα αλλά και τις μεγάλες περικοπές στην Υγεία.
Καταγγείλαμε και καταγγέλλουμε την προσπάθειά τους, να εξαπατήσουν τον λαό
συνολικά, εφαρμόζοντας πολιτική που οδηγεί σε εξαθλίωση, υποβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας και εξόντωση και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ αποφάσισε ομόφωνα :
Την συνέχιση των κινητοποιήσεων με επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες μέχρι και
την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου (όπως είχε εξαγγείλει με απόφασή της η Εκτελεστική
Γραμματεία), και εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Γραμματεία για κάθε δράση και μορφή
κινητοποίησης (σε συνεννόηση πάντα με τα μέλη της Ολομέλειας), και έκτακτη σύγκληση, εάν
και εφόσον υπάρξει επιτακτική ανάγκη.
Η σύνοδος των Προέδρων των ΣΕΥΠΙΚΑ όλης της χώρας μαζί με πάρα πολλούς
Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων, η οποία πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα Σάββατο 15/10/2011
και ώρα 17.00 (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Αθήνα), έστειλε μήνυμα ενότητας του Ιατρικού Κόσμου και
αγωνιστικής διάθεσης να αντιπαλέψει, όχι μόνο τα αντιιατρικά νομοσχέδια της Υγείας, με τις
ιατροκτόνες και αντιλαϊκές ρυθμίσεις αλλά την ανάγκη και ελπίδα να συνεργαστούμε με όλους
τους Κοινωνικούς Φορείς για να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή και άκρως επικίνδυνη πολιτική της
υποταγής και εξαθλίωσης.

Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις πρέπει και οφείλουμε όλοι να περιφρουρηθούν και να
πειστούν όσοι εκ των συναδέλφων αποδυναμώνουν την συνολική προσπάθεια του κλάδου,
εργαζόμενοι τις μέρες αυτές, ότι ο αφανισμός και η εξαθλίωση αφορούν τους πάντες.
Η διάλυση των μονάδων υγείας του ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ πλησιάζει και οι γιατροί μόνιμοι και
συμβασιούχοι αργότερα ή γρηγορότερα θα βρεθούν στο περιθώριο, είτε άνεργοι είτε έμμισθοι,
με αμοιβές πείνας, εξωιατρικών επιχειρήσεων υγείας, των γνωστών ή άγνωστων,
διαφημιζόμενων ή μη, αλυσίδων υγείας.
Δηλώνουμε στα μέλη μας, ότι οι εκβιασμοί για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν
θα περάσουν, την θεωρούμε μεν αναγκαία αλλά όταν η Πολιτεία είναι έτοιμη για εφαρμογή
ολοκληρωμένου προσβάσιμου και ασφαλούς συστήματος.
Εντολές τύπου, οι γιατροί να προμηθευτούν από μόνοι τους φορητούς υπολογιστές
(laptop) πέραν ότι δείχνουν αδυναμία και ανεπάρκεια, δεν περνούν στον Ιατρικό Κόσμο.
Καλούμε όλους τους γιατρούς, να αντιδράσουν όχι μόνο σε εντολές που δεν στέκονται
σε καμία λογική, αλλά και να καταγγέλλουν στους αρμόδιους φορείς, (ΣΕΥΠΙΚΑ και ιατρικούς
συλλόγους) αλλά και την ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, όλους αυτούς που τους εκβιάζουν και δηλώνουμε ότι ο
δρόμος προς την απαξίωση αλλά και προς την δικαιοσύνη θα είναι μακρύς και επώδυνος για
αρκετούς από αυτούς.
Η αξιοπρέπεια του Ιατρικού Κόσμου δεν υπόκειται σε εκπτώσεις, ούτε σε εκβιασμούς,
ούτε σε απειλές.
Δεν χάθηκε ο κόσμος, εάν χάσουν την θεσούλα τους κάποιοι ανεπαρκείς Υπουργοί ή
πολιτικοί υφιστάμενοί τους οι οποίοι υποσχέθηκαν στον Πρωθυπουργό πράγματα που δεν
μπορούν να γίνουν εύκολα και γρήγορα (όπως π.χ η ηλεκτρονική συνταγογράφηση) αλλά και
ανθρωποθυσίες για να δείξουν επάρκεια της πολιτικής τους.
Όσον αφορά τους γιατρούς με σύμβαση έργου, που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας,
δηλώνουμε ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας (1264/82 κλπ) καλύπτονται να απεργήσουν όταν
η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ εξαγγέλλει απεργίες όπως και να μετέχουν σε προσωπικό ασφαλείας και καλούμε
τους Διευθυντές των Μονάδων Υγείας να μην προσμετρούν τις μέρες τις απεργίας, στον
συνολικό αριθμό της αναστολής της σύμβασής τους (ως άδειας) που δικαιούνται. Προφορικές
διευκρινίσεις από αρμόδιους ή αναρμόδιους είναι άκυρες.
Να καταγγέλλονται επώνυμα οι αρμόδιοι εκείνοι που εφαρμόζουν τέτοιες εντολές, γιατί
οι εργαζόμενοι προστατεύονται από την νομοθεσία στο δικαίωμα της απεργίας, χωρίς
περιορισμούς. Ας μην οδηγηθούν κατηγορούμενοι συνάδελφοί μας, Διευθυντικά ιδιαίτερα
στελέχη, από άγνοια απειρία ή στην προσπάθεια τους κάποιοι να είναι αρεστοί στους
εντολοδόχους τους.
Τροϊκανοί μηχανισμοί σε έναν κόσμο, του οποίου θίγεται βάναυσα η αξιοπρέπεια δεν
περνούν. Η καταιγίδα των μέτρων που εφαρμόζουν θα τους παρασύρει και θα τους ρίξει στον
βούρκο της ανεπάρκειας αλλά και της υποτακτικής πολιτικής τους.
Καλούμε όλους τους γιατρούς του ΙΚΑ, αλλά και όλον τον Ιατρικό Κόσμο, με ενότητα
ψυχραιμία αλλά και με αγώνα, να ανατρέψουμε όχι μόνο με τις ιατροκτόνες ρυθμίσεις, αλλά
και την αντιλαϊκή πολιτική γενικότερα.
Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό
ασφαλείας.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
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