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Προς
ΣΕΥΠΙΚΑ όλης της Χώρας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συναντήθηκε, στις 4/11/2010, η Εκτελεστική Γραμματεία με το Διοικητή του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ κ. Ρ. Σπυρόπουλο, προκειμένου να συζητήσει τα προβλήματα που αφορούν
τον κλάδο μας και την περίθαλψη του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μετά και το Έκτακτο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας.
•

Ζητήσαμε την άμεση ανανέωση των συμβάσεων των γιατρών έργου, που
υπηρετούσαν στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και την κάλυψη των επιπλέον αναγκών, όπως
έχουν διαμορφωθεί μετά και τις πολλές αποχωρήσεις γιατρών – οδοντιάτρων
το τρέχον έτος.
Ο Διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ρ. Σπυρόπουλος, για μια ακόμη φορά,
διαβεβαίωσε για την ανανέωση των συμβάσεων μέσα στο Νοέμβριο 2010,
μέσα από σύντομη προκήρυξη 7 ημερών περίπου (για τη νομιμότητα της
διαδικασίας), καθώς και την πρόσληψη επιπλέον γιατρών μέχρι συνολικά τους
1.100 περίπου (από τους 1.400.

•

Ζητήσαμε τη βοήθεια της Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας των Συμβουλίων Κρίσης (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ) σχετικά με τη μονιμοποίηση
των 1860 θέσεων γιατρών – οδοντιάτρων. Ο Διοικητής υποσχέθηκε για τις
ενέργειές του στην παραπάνω κατεύθυνση.

•

Το Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο των γιατρών θα αρχίσει να λειτουργεί ύστερα
από απάντηση, σχετικά με την συγκρότησή του, της Νομικής Υπηρεσίας.
Μέσα από τη λειτουργία του θα πρέπει να υλοποιηθεί η θεσμοθέτηση του
Επιστημονικού Βαθμολογίου.

•

Για τις εμφανισθείσες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στα ΜΜΕ, σχετικά με την ένταξη Μονάδων Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο
ΕΣΥ, εκφράσαμε την κάθετη αντίθεσή μας.
Ο Διοικητής επανέλαβε στην Εκτελεστική Γραμματεία την πρόταση της
Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όχι για ένταξη στο ΕΣΥ, αλλά για κοινοπρακτική
λειτουργία των κλάδων υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων και συνεργασία
τους σε ενιαίο πλαίσιο.

•

Όσον αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ζητήσαμε την σταδιακή και
εντός βάθους χρόνου (6 μηνών) εφαρμογή της για την προσαρμογή και
εξοικείωση γιατρών και Μονάδων Υγείας στους κανόνες της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης.

Παράλληλα θέσαμε ως προϋπόθεση, οποιασδήποτε εφαρμογής, την
προμήθεια από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ της αναγκαίας υποδομής (ηλεκτρονικός
εξοπλισμός και διασύνδεση με το σύστημα).
Ο Διοικητής διαβεβαίωσε ότι πρόθεση της Διοίκησης είναι, οποιαδήποτε
ολοκλήρωση να επιτευχθεί σε διάστημα 6-12 μηνών και με την προμήθεια
βέβαια (ευθύνη του ΙΚΑ ΕΤΑΜ) της αναγκαίας υποδομής.
•

Όσον αφορά δε τις απαράδεκτες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σχετικά
με τις υπερσυνταγογραφήσεις γιατρών – οδοντιάτρων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, εκφράσαμε
την έντονη δυσφορία μας και καταγγείλαμε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες
δυσφημούν τον κλάδο συνολικά και δεν προάγουν την περίθαλψη του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ.
Ζητήσαμε και ζητούμε για άλλη ακόμα μια φορά παραπομπή, εάν υπάρχουν
ένοχοι, στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στη Δικαιοσύνη, και να
σταματήσει επιτέλους το κλίμα τρομοκράτησης και φοβίας στον κλάδο
συνολικά, η πλειοψηφία του οποίου, με έντιμες και φιλότιμες προσπάθειες και
αντίξοες συνθήκες, πασχίζουν καθημερινά να υπηρετήσουν τους
ασφαλισμένους.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, πέραν των οποιωνδήποτε ανακοινώσεών της,
επιφυλάσσεται για αντιδράσεις, κινητοποιήσεις, δικαστικές προσφυγές κλπ, εφ’ όσον
η ακινησία των προβλημάτων και η δυσφήμιση του ιατρικού κλάδου συνεχιστούν και
οι ελλείψεις της περίθαλψης δημιουργήσουν κινδύνους για την Υγεία και την
περίθαλψη των ασφαλισμένων.
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Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

