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ΘΕΜΑ : σχετική επερώτηση στη Βουλή για τους Ιατρούς µονοετούς θητείας στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Κύριε Υπουργέ,
Αφορµή της επιστολής µας είναι η απάντησή σας , σε επερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή
την 25/02/10 σχετικά µε τους συµβασιούχους έργου Ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σαν υπεύθυνος και µεγάλος σύλλογος και επειδή διαπιστώσαµε , ότι η ενηµέρωσή σας από την
καθ’ ύλην αρµόδια να σας ενηµερώνει διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι ελλειπής ,οφείλουµε να
επισηµάνουµε :
1)
την τελευταία τετραετία αποχώρησαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – επειδή υπερέβησαν το όριο
ηλικίας- περισσότεροι από 1.600 Ιατροί/Οδοντίατροι του Ιδρύµατος. Αντικατεστάθησαν σταδιακά από
µόλις 1.124 συµβασιούχους έργου. Ηδη διαπιστώνεται, ότι ο αριθµός των προσλήψεων είναι κατά πολύ
µικρότερος του αριθµού των αποχωρήσεων, παρότι οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυξάνονται
διαρκώς (ένταξη άλλων ταµείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , πληθώρα αλλοδαπών)
2)
οι 1.124 συµβασιούχοι έργου εργάζονται µέσα στις Τ.Μ.Υ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι
ενταγµένοι στο σύστηµα τηλεφωνικών ραντεβού (184) όπως και οι υπόλοιποι Ιατροί /Οδοντίατροι
του Ιδρύµατος. Κάθε ένας από αυτούς εξετάζει καθηµερινά 25 τακτικά ραντεβού συν όσα έκτακτα
περιστατικά προκύπτουν . Οι Ιατροί αυτοί εξυπηρετούν στα Ιατρεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 28.100
τακτικά ραντεβού ηµερησίως.
Κύριε Υπουργέ , εδώ δεν µιλάµε για έκτακτες ανάγκες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , αλλά για πάγιες και
διαρκείς ανάγκες περίθαλψης των ασφαλισµένων, που µέχρι προ ολίγων ετών εξυπηρετούσαν οι 1.600
συνάδελφοι µας που αποχώρησαν. Αντιλαµβάνεσθε ότι εάν δεν ανανεωθούν άµεσα οι συµβάσεις
τους , θα δηµιουργηθεί χάος στα εξωτερικά Ιατρεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ασφαλισµένους οι οποίοι
θα θέλουν, αλλά δεν θα µπορούν να εξυπηρετηθούν σύντοµα από τις υπηρεσίες Υγείας. Την αλήθεια
των λόγων µας µπορείτε να διαπιστώσετε άµεσα από τα ηµερήσια στατιστικά δελτία. Εµείς είµαστε
στην διάθεση σας για περαιτέρω ενηµέρωση και πληροφόρηση χωρίς ωραιοποιήσεις . Ηδη οι Ιατροί /
Οδοντίατροι , µόνιµοι / συµβασιούχοι αορίστου χρόνου, εργάζονται στα όρια της αντοχής τους
υπερβάλλοντας εαυτούς, για το συµφέρον της υγείας των ασφαλισµένων.
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