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ενημέρωση
μελών

Η διοίκηση της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ είναι υποχρεωμένη σαν εργασιακή ομοσπονδία,να
συνομιλεί με την εργοδοσία, με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών
της κατά την διαδικασία ένταξης των Τ.Μ.Υ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΟΠΥΥ.
Η παρούσα διοίκηση του ΙΚΑ προκαλεί τουλάχιστον απορία με την συμπεριφορά
της. Κατασπαταλούνται οι πενιχροί δημόσιοι πόροι, το Φεβρουάριο για την στήριξη
απεργοσπαστικού μηχανισμού και τώρα δηλώνει πρόθυμη , να χαρίσει laptops στους
ιατρούς , όταν είναι σε εξέλιξη δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια.
Την Παρασκευή 23/09/11 όπως γνωρίζετε έγινε συνάντηση της Ομοσπονδίας
μας (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) με τον διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ.Γεράσιμο Βουδούρη (παρευρί σκονταν εκ μέρους του ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - πρόεδρος και γ.γραμματέας).
Επιγραμματικά για την συνάντηση αναφέρουμε :
• Στο θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης , ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ήταν σαφής. Η αγορά-εγκατάσταση-διαχείρηση και φύλαξη των Η/Υ είναι υποχρέωση του Ιδρύματος και όχι των υπηρετούντων Ιατρών. O κ. Διοικητής του
ΕΟΠΥΥ βλέπει θετικά την ύπαρξη γραμματείας που θα διεκπεραιώνει την συνταγογραφία.
• Ο κ.Διοικητής θεωρεί ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να παρέχει οδοντιατρική περίθαλψη.
Αυτό σημαίνει ότι δεν απολύεται Οδοντίατρος. Ανακατανομή μπορεί να γίνει. Στην
Αττική είναι στις προθέσεις του να γίνουν 1-2 πλήρη γναθοχειρουργικά κέντρα.
• Υποσχέθηκε ότι δεν θα θιγούν οι εργαστηριακοί Ιατροί.

• Συγχώνευση Μ.Υ μπορεί να γίνει – όχι όμως κατάργηση. Ρόλο θα παίξει και η
παρουσία Κ.Υ στην περιοχή και πληθυσμιακά κριτήρια.
• Στην ερώτηση αν έχει κάτι ευχάριστο να υποσχεθεί στους Ιατρούς/Οδοντιά τρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απάντησε ότι, παραμένουμε ως έχει και οι ανάγκες του
ΕΟΠΥΥ είναι μεγάλες.
• Η εργασιακή εφεδρεία δεν αφορά τους Ιατρούς/Οδοντιάτρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
με τα σημερινά δεδομένα.
Συμπερασματικά συνάδελφοι: α) Ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ έδωσε διαβεβαιώσεις
για τα ανωτέρω στην ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και ο χρόνος θα δείξει εάν οι καλές προθέσεις του επιβεβαιωθούν και β) η Ομοσπονδία μας καλώς ενεργεί προκειμένου να
μη θιγούν τα δικαιώματα των Ιατρών/Οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός του
ΕΟΠΥΥ- με σεβασμό στις αποφάσεις της Γ.Σ του Π.Ι.Σ.
Είμαστε σε ετοιμότητα και επιφυλακή. Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε
τα εργασιακά μας δικαιώματα , λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η χώρα μας – με γνώμονα το συμφέρον όχι μόνο το δικό μας αλλά και των
ασθενών. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε ενωμένοι.
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