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προς : πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Βουδούρη Γ.
κοιν: Γρ.Αντιπροέδρου κ.Νικόλη
Γρ.Αντιπροέδρου κ.Σουλιώτη
Δ/τή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.Σπυρόπουλο Ρ.
Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο Α.
Υφυπουργό Υγείας κ. Βαρτζόπουλο Δ.
ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
κ.Βουλευτές Α΄και Β΄Πειραιά
Γραμματέα Πολ. Επιτροπής Ν.Δ.
κ.Λυκουρέντζο Ανδρέα
Μ.Μ.Ε.
Θέμα: απάντηση στην ανακοίνωση του κ. Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και
κατάσταση Τ.Μ.Υ . - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Α’ και Β’ Πειραιά.
Κύριε Πρόεδρε,
με αφορμή την προκλητική σας ανακοίνωση με αρ.πρωτ. 653/26-01-12 προς
τους Ιατρούς/Οδοντιάτρους του Ιδρύματος, έχουμε να παρατηρήσουμε :
(1) Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο χρόνο πειραμάτων στην Υγεία και ένα μήνα
από την ολοκλήρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αρχές Φεβρουαρίου – μέρες ψύχους – με
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας- ασανσέρ μονίμως χαλασμένα -σε ακατάλληλα
και καταρρέοντα κτίρια χωρίς θέρμανση. Ιατροί και ασθενείς βιώνουν “μέρες
πτώσεως του σοβιετικού καθεστώτος”. Από τις υπηρεσίες σας δόθηκε η
απάντηση ότι
“λεφτά υπάρχουν“ στους αντίστοιχους κωδικούς. Aκόμα
περιμένουμε.
(2) Δεν υπάρχει υπηρεσία φύλαξης. ‘Οποιος θέλει εισέρχεται ανενόχλητα –
υβρίζει- προπηλακίζει και φεύγει. Αλήθεια στο κτίριο που στεγάζεσθε υπάρχει
φύλαξη ;
(3) Παρατηρείτaι μία πλήρης δυσλειτουργία των Μικροβιολογικών. Αναφέρεται
μερική ή και ολική έλλειψη αντιδραστηρίων. Οι ασθενείς παραπέμπονται σε
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Σε συνάντησή μας είχατε αναφέρει ότι θα

δημιουργούσατε πλήρως επανδρωμένα Μικροβιολογικά και Οδοντιατρικά κέντρα.
Το πρόβλημα είναι προσωρινό ή υπάρχει η πρόθεση να τα κλείσετε ;
(4) Στα πλαίσια της δήθεν καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, απαγορεύσατε τις γονικές άδειες Δευτέρα και Παρασκευή !!! Δεν έχετε ενημερώσει
ωστόσο τα παιδιά μας, να αρρωσταίνουν μόνο τις υπόλοιπες μέρες. Παραλείψατε
επίσης να σταλεί εγκύκλιος στα σχολεία ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τους επιτρέπει να
δέχονται τους γονείς μόνο από Τρίτη έως και Πέμπτη.
(5) Θέλετε η δίωρη να χορηγείται στο μέσον του ωραρίου. Εδώ έχετε δίκιο. Η
Αττική είναι ένας μικρός οικισμός – οπότε σε ελάχιστο χρόνο τακτοποιείς μία
επείγουσα προσωπική ή οικογενειακή υπόθεση.
(6) Σε ποιο νόμο στηρίζεται η απαγόρευση στη χρήση κανονικής άδειας Πάσχα
–Χριστούγεννα – Εθνικές επετείους και λοιπές Εορτές ; Εχει ενημερωθεί η
ΑΔΕΔΥ ;
(7) Οι αορίστου χρόνου συνάδελφοι ακόμη περιμένουν την έκδοση της Κ.Υ.Α.
για την κατοχύρωση των οργανικών τους θέσεων. Το Ιατρικό προσωπικό των
Τ.Μ.Υ. είναι ελάχιστο μπροστά στον όγκο των ασθενών. Πρέπει να προσληφθούν
νέοι συνάδελφοι. Επίσης οφείλετε να παρατείνετε τις λήγουσες συμβάσεις των
μονοετών συναδέλφων. Χωρίς Ιατρούς στις Τ.Μ.Υ. ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ θα καταρρεύσει.
Επιγραμματικά συμπεραίνουμε ότι φωτοτυπήσατε τις εντολές των
προηγουμένων διοικήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , που ποτέ την τελευταία εικοσαετία
δεν αντιμετώπισαν τους Ιατρούς/Οδοντιάτρους με την πρέπουσα αξιοπρέπεια
και σεβασμό, όπως αρμόζει σε κάθε ανθρώπινο και νοήμον όν.
Κύριε Πρόεδρε, το Προεδρείο και το Δ.Σ. του συλλόγου μας είναι πάντοτε
πρόθυμο για εποικοδομητικό διάλογο προς επίλυση των θεμάτων των Τ.Μ.Υ. Α΄
και Β΄ Πειραιά. Σταθείτε δίπλα μας και όχι απέναντί μας. ’Ολοι οφείλουμε να
πράξουμε το καλύτερο για την Υγεία μέσα στο γενικό κλίμα κατάθλιψης και
απαξίωσης. Τα τραγικά γεγονότα που ζούμε στην πατρίδα μας δεν
αντιμετωπίζονται με μικροπολιτική. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συμβολή όλων θα
τα καταφέρουμε.
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