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ενημέρωση μελών
ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Με έκπληξη από 27/10/10 λαμβάνουμε γνώση του υπ’αριθμό
Γ55/809 εγγράφου της διοίκησης περί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης –
με γνώμονα όπως αναφέρεται την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
υγείας και της φαρμακευτικής φροντίδας.
Εχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: (1) η βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών και η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας θέλει
πρωτίστως Ιατρούς για να υλοποιηθεί. (2) σε 30 μέρες oι Τ.Μ.Υ. θα
αποκτήσουν κομπιούτερ,εκτυπωτές και internet ή θα κληθούμε να τα
αγοράσουμε και να τα μετακινούμε καθημερινά από και προς τις Τ.Μ.Υ. ;
(3) αν μπορούν να δαπανηθούν χρήματα για την αγορά του εξοπλισμού

(χωρίς διαγωνισμό ;; ) πως εξηγείται ότι έχουν αφήσει τις Τ.Μ.Υ. Α και Β
Πειραιά με λιγοστούς Ιατρούς και τους ασφαλισμένους να ταλαιπωρούνται.
(4) αδιαφορούν πλήρως για τις συνθήκες εργασίας των εναπομεινάντων
Ιατρών. (5) αδιαφορούν για το διασυρμό των ανωτέρω από τα Μ.Μ.Ε. –
άλλωστε το θέμα Ιατροί πάντα « πουλάει». Αν πιθανώς κάποιος Ιατρός
αποδεδειγμένα είναι ένοχος σαφώς πρέπει να επιβληθούν οι νόμιμες
κυρώσεις. (6) είναι πράγματι επιτυχία η μείωση της συνταγογράφησης αφού
δεν υπάρχουν Ιατροί να συνταγογραφήσουν και οι ασφαλισμένοι περιμένουν
από τα χαράματα να εξυπηρετηθούν. Γνωρίζουν π.χ ότι στην Τ.Μ.Υ. Νίκαιας τον Απρίλιο 2010 υπηρετούσαν 30 Παθολόγοι και Γεν.Ιατροί σήμερα είναι μόνο 20 και τέλος ∆εκεμβρίου θα είναι 16 ; Πιστεύουμε ότι
κάποιοι αρμόδιοι που ποτέ δεν υπηρέτησαν σε Τ.Μ.Υ. και ίσως δεν είναι
Ιατροί/Οδοντίατροι, στα πλαίσια του << απόψε αυτοσχεδιάζουμε >> έβγαλαν
αυτό το έγγραφο.
Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι το όποιο σύστημα εφαρμοσθεί θέλει
την κατάλληλη προετοιμασία ( π.χ. Νομική/Τεχνική/Υγειονομική ) με σκο-1-

πό να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των
Ιατρείων - στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και στην σωματική και
ψυχική υγεία των Ιατρών. Προυπόθεση βέβαια η επαναπρόσληψη των
συναδέλφων μας και η περαιτέρω πλαισίωση με επιπλέον Ιατρούς όπως
έχουν υποσχεθεί. Περιμένουμε να αποσυρθεί το παρόν έγγραφο και να
προχωρήσει η διοίκηση σε διάλογο για όλα τα ανοικτά και χρονίζοντα
θέματα των Ιατρών/Οδοντιάτρων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ότι δεν αντιδρούμε
έντονα στην διαχρονική επίθεση των εκάστοτε κυβερνώντων εναντίον των
Ιατρών είναι γιατί κατανοούμε ότι οι ασφαλισμένοι δεν ευθύνονται για την
κακοδιοίκηση/κακοδιαχείρηση των πόρων των Ταμείων . Οι υπεύθυνοι ας
έλθουν στις Τ.Μ.Υ. Α και Β Πειραιά να δουν τις συνθήκες που βιώνουν
καθημερινά Ιατροί και ασφαλισμένοι.
Τέλος στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που ζει η πατρίδα μας
προχωρήσαμε σε μια έρευνα ανάμεσα στα μέλη μας και βρήκαμε ότι α) ένας
συνάδελφος ήπιε καφέ στο Ritz hotel στο Παρίσι β) τρεις κολύμπησαν στις
ακτές της Μονής Βατοπεδίου και γ) έξι έχουν πλυντήριο Siemens. Mήπως
είναι οι ένοχοι της κρίσης ;
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* ο σύλλογος έχει απευθυνθεί στη νομική του σύμβουλο αναφορικά με το έγγραφο αυτό.
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