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Προς
όλα τα ΣΕΥΠΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, όπως και έχετε πληροφορηθεί, έχουν αναρτηθεί στο site
www.ika.gr, οι προσωρινοί πίνακες με τη μοριοδότηση-κατάταξη, για την πλήρωση
των 1.860 μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Όπου διαπιστώνονται λάθη και παραλείψεις για την πλήρωση των θέσεων,
παρακαλούμε πέρα των ενστάσεών σας, εντός της ημερομηνίας όπως αναφέρεται των
δέκα ημερών, να ενημερώσετε και την Ομοσπονδία για τους γιατρούς μέλη σας, οι
οποίοι κατά την άποψή τους έχουν αδικηθεί, προκειμένου να ενεργήσουμε από
κοινού για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε αδικίας.
Διαβεβαιώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο, τους γιατρούς που έχουν
αδικηθεί και θα ενεργήσουμε προς αποκατάσταση της νομιμότητας, διότι διαφορετικά
υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης της όλης διαδικασίας μονιμοποίησης.
Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ (6/11/2011),
ζητήσαμε και έγινε αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση να γίνουν ενέργειες για την
αναστολή της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ δεδομένου ότι η προχειρότητα και η αδυναμία
οργάνωσης λειτουργίας, θα οδηγήσουν σε ταλαιπωρία γιατρούς και ασφαλισμένους.
Υποστηρίξαμε τα διαχρονικά κλαδικά αιτήματά μας, (μονιμοποιήσεις Επιστημονικό
Βαθμολόγιο κλπ) τα οποία επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμα φορά μέσα από την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και καταγγέλθηκε η ανεπάρκεια, η αδυναμία, η μη
προσβασιμότητα και η έλλειψη ασφάλειας του συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ επαναβεβαίωσε την απόφασή της για διεκδίκηση
Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κατά πράξη και περίπτωση αμοιβής,
δυνατότητα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ όλων των γιατρών που επιθυμούν, αλλά
κυρίαρχα υπογραμμίστηκε να δοθεί η δυνατότητα για συνταγογράφηση και
αναγραφή παρακλινικών εξετάσεων από όλους τους γιατρούς συμβεβλημένους ή μη
με τον ΕΟΠΥΥ.

Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η αντίθεση του ιατρικού κόσμου στη σύσταση και
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, που έχει σαν σκοπό την μείωση των δαπανών υγείας με κάθε
τρόπο, με απαξιωτικές συμβάσεις με τους γιατρούς, μείωση του επιπέδου παροχών
και μεγάλες επιβαρύνσεις στους ασφαλισμένους.
Εκφράστηκε η κάθετη αντίθεση στις συγχωνεύσεις Νοσοκομείων και Τμημάτων,
Εφεδρεία και Κατάργηση των Κενών Οργανικών Θέσεων σε όλους τους τομείς της
περίθαλψης.
Επίσης, ζητήθηκε η προστασία του Ταμείου των Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) από τις
αποφάσεις για κούρεμα ομολόγων, αφαίμαξη του ιδρώτα των Υγειονομικών που
χρόνια κατατίθεται στο Ταμείο μας, και αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι αναγκαίες
ενέργειες για την προστασία της περιουσίας του Ταμείου, της φαρμακευτικής
περίθαλψης που βρίσκεται αυτή την εποχή στον αέρα και να διασφαλιστεί το μέλλον
των συντάξεών μας.

Θα ακολουθήσει και νεότερη αναλυτική ενημέρωση για όλα τα ζητήματα.
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