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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, στις 20 Αυγούστου 2011,
αποφασίστηκε 48ωρη πανελλαδική απεργία όλων των γιατρών Πέμπτη 8 &
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011, αντιδρώντας στην πολιτική της Κυβέρνησης και των
Υπουργείων Υγείας και Εργασίας σε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων μας, όπως :
Προτάσεις – αποφάσεις για τον
συγχωνεύσεις νοσοκομείων κλπ.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ,

απελευθέρωση

ιατρικού

επαγγέλματος,

Απορρίφθηκε ομόφωνα η πρόταση των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, για συμβάσεις
αντιμισθίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ 900€ - 1.900€, ανάλογα με την ειδικότητα και τον αριθμό των
ασφαλισμένων (καθαρά 700 – 1000€).
Συγκεκριμένα η πρόταση ορίζει :
1. Ότι οι γιατροί του ΙΚΑ παραμένουν με τους υπάρχοντες μισθολογικούς όρους.
Δηλαδή, πέραν του μισθού τους δεν υπάρχει η δυνατότητα άλλης σύμβασης με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο ιδιωτικό τους ιατρείο.
2. Οι υπόλοιποι γιατροί έχουν δυνατότητα σύμβασης ως κάτωθι:
α. Παθολόγοι – Γενικοί Ιατροί (4.000 γιατροί)
900€ - 1.500€

για αριθμό ασφαλισμένων 800 – 2.500
β. Παιδίατροι (1000 γιατροί)
900€ - 1.500€

για αριθμό ασφαλισμένων 600 – 2.000
γ. Υπόλοιπες ειδικότητες (10.000 γιατροί)
1.000€ - 1.900€

για αριθμό ασφαλισμένων 1.000 – 8.500
3. Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, με την κατάργηση κάθε περιορισμού στη
σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ιατρικών επιχειρήσεων Υγείας, οδηγεί στην
παράδοση της ΠΦΥ σε εμπορικές - εξωιατρικές επιχειρήσεις υγείας . Θα σημάνει το
κλείσιμο των μικρών ιδιωτικών ιατρείων και την εξαθλίωση των νέων γιατρών, με
προσφορά εργασίας στα «super markets» υγείας με μισθούς πείνας.
4. Οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων, αλλά και η κατάργηση των τμημάτων με αυτοτελή
λειτουργία τομέων θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της λειτουργίας των Νοσοκομείων.
Όσον αφορά τα επιμέρους ζητήματά μας :
1. Από 3 Σεπτεμβρίου (βάσει του Ν.3918/2011) γίνεται μεταφορά των κλάδων υγείας ΙΚΑ,
ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι υπάρχουσες συμβάσεις με τα ασφαλιστικά
ταμεία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι 31/12/2011. Από 01/01/2012 θα ισχύσουν οι νέες
συμβάσεις με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ έχουν ολοκληρώσει την λειτουργία τους, διορθώθηκαν επί μέρους
προβλήματα, και οι πίνακες με την μοριοδότηση πρέπει τις επόμενες ημέρες να
ανακοινωθούν σε όλους τους γιατρούς, για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.
3. Για το επιστημονικό βαθμολόγιο, εκκρεμεί γνωμοδότηση από το αρμόδιο τμήμα του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά την παραπομπή από την Διοίκηση του ΙΚΑ.

Όσον αφορά την ηλεκτρονική συνταγοράφηση :
Η εγκύκλιος της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, βάσει και της σχετικής νομοθεσίας
(Ν.3296/2011 και 3892/2010) ορίζει, ότι παρέχεται η δυνατότητα από τους γιατρούς για την
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Όπως είχαμε ενημερώσει και μετά την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου, αλλά ενημερώνουμε
και πάλι μετά από γνωμοδότηση της Νομικής μας Υπηρεσίας, ότι οι γιατροί δεν έχουν
υποχρέωση να προμηθευτούν οι ίδιοι τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη για τον εξοπλισμό των μονάδων,
διαφορετικά εκτός των άλλων θα δημιουργηθεί και κακό προηγούμενο, να ζητείται από τους
γιατρούς και η χρησιμοποίηση κάθε είδους δικού τους εξοπλισμού αλλά και συντήρησης και
αναλώσιμων υλικών. Υπάρχει διαγωνισμός εξάλλου σε εξέλιξη. Καλούμε τους γιατρούς, να μην
υποκύψουν σε εκβιαστικά διλήμματα και απαξίωση της λειτουργία τους.
Φίλες και Φίλοι συνάδελφοι,
Βιώνουμε καθημερινά την ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης και των Υπουργείων Υγείας –
Εργασίας, με τις περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, υπερωρίες, εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα.
Βιώνουμε τα νομοθετήματα των Υπουργείων Υγείας – Εργασίας και τις τροπολογίες ντροπής
που πέρασαν (αυθαίρετη αφαίρεση συνταγολογίου, απελευθέρωση ιατρικού επαγγέλματος),
που θέτουν τη Υγεία και την περίθαλψη του λαού στο στόχαστρο μεγάλων περικοπών.
Βιώνουμε την πολιτική εξαφάνισης των μικρών ιδιωτικών ιατρείων, με τις συμβάσεις πείνας για
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Βιώνουμε την περιθωριοποίηση των γιατρών του ΙΚΑ, με τον περιορισμό των εισόδημάτων
τους μόνο από τον μισθό τους.
Βιώνουμε και την απαράδεκτη παρελκυστική τακτική της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για τις
μονιμοποιήσεις, επιστημονικό βαθμολόγιο, αλλά και της συκοφάντησης και του διασυρμού των
γιατρών.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, σύμφωνα και με την ομόφωνη απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, να αντιδράσουμε δυναμικά, να μην υποκύψουμε σε
πιέσεις και εκβιαστικά διλήμματα και να αγωνιστούμε με κάθε τρόπο.
Καμία σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ δεν πρέπει να υπογραφεί.
Συμμετέχουμε ενεργά στην απεργία της 8 – 9 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας θα συνεχιστεί
και με άλλες μορφές δράσεων και κινητοποιήσεων.
Ζητούμε ενότητα και αγωνιστική παρουσία
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
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