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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επειδή γινόμαστε αποδέκτες ερωτημάτων αρκετών συναδέλφων σχετικά με την αγορά ή όχι
φορητών υπολογιστών, επαναλαμβάνουμε τις αμετακίνητες θέσεις μας που θεωρούμε ότι
αποτελούν στοιχειώδεις πράξεις αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού του λειτουργήματος μας.
Έχουμε τονίσει και επανερχόμαστε, ότι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας είναι να παρέχει
στον εργαζόμενο τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορεί να περιθάλπει τον ασφαλισμένο στα
πολυιατρεία.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση επιβάλλεται στις μέρες μας, να αναπτυχθεί με σίγουρα βήματα και
όχι με μετέωρα και προχειρότητες γιατί θα ακυρωθεί στην πράξη από την αδυναμία πρακτικής
εφαρμογής.
Η υποδομή για την λειτουργία της (υπολογιστές, περιφερειακά, αναλώσιμα, σύνδεση διαδικτύου
κλπ) είναι απαραίτητη προϋπόθεση και στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας αν πραγματικά
πιστεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, αξιόπιστου συστήματος συνταγογράφησης.
Δεν είναι δυνατόν να απαιτεί από τον γιατρό – οδοντίατρο, να μεταφέρει υπολογιστές όταν το ίδιο
το ασφαλιστικό ταμείο δεν προχωράει με ταχύτατες διαδικασίες στην ολοκλήρωση του
διαγωνισμού για την εγκατάσταση ενός σύγχρονου περιφερειακού συστήματος με τον απαραίτητο
εξοπλισμό.
Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι το σύστημα όπως ερασιτεχνικά και πρόχειρα έχει
αναπτυχθεί δε θα αντέξει τον όγκο των συνταγών. Πέρα από αυτό η εξυπηρέτηση του
ασφαλισμένου θα ακυρωθεί όταν τα 40 άτομα δεν θα αντέχουν την πολύωρη αναμονή για να
μπορέσει ο ασφαλισμένος να έχει στα χέρια του την μαγική ηλεκτρονική συνταγή.
Το δύσχρηστο σύστημα που έχουν επιλέξει, η αδυναμία της διοίκησης να προχωρήσει άμεσα στη
καθιέρωση τουλάχιστον ανά 20λεπτου ραντεβού των ασφαλισμένων, θα δημιουργήσει
αντικοινωνικές καταστάσεις που θα δυσφημήσουν στην πράξη το ηλεκτρονικό σύστημα που
πράγματι είναι απαίτηση ενός σύγχρονου αξιοπρεπούς συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Καλούμε την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ η οποία και η ίδια μας έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της για τον
τρόπο και την μέθοδο που οι άλλοι επέλεξαν να αναπτυχθεί, να αναλάβει τις ευθύνες της, να
προστατεύσει την πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος κυρίως όμως με συγκεκριμένες
ενέργειες να σταματήσει την ταλαιπωρία γιατρών και ασφαλισμένων που θα καταγραφεί τις
επόμενες ημέρες στα πολυιατρεία από αστοχίες και ερασιτεχνισμούς.
Υπάρχουν λύσεις ηλεκτρονικοποίησης των χειρόγραφων συνταγών που έχουμε προτείνει σαν
ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και καιρός είναι, οι αρμόδιοι να εξετάσουν με σοβαρότητα τις κατατεθειμένες
προτάσεις μας στο τραπέζι του διαλόγου.
Τέλος ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους, ότι η αχαρακτήριστη διάταξη του 1€ ανακλήθηκε,
με την 16/3/2012 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης , έως 01/06/2012, μετά
από τις έντονες διαμαρτυρίες μας.
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