Πειραιάς, 21-5-2012

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, μετά από αιτήματα μελών του, διαμαρτύρεται εντόνως και
ζητά την άμεση παρέμβαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Υπουργού Εργασίας και του
Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, διότι ιατροί μας που υπηρετούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλούνται να
πλαισιώνουν τις επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και
χρησιμοποιούνται -προκειμένου να λειτουργούν οι επιτροπές αυτέςμε συνθήκες
«εργασιακού μεσαίωνα».
Τους ζητούν:
• Να μετακινούνται αιφνιδίως εντός Αττικής ή (τις περισσότερες φορές) με ειδοποίηση
από την προηγούμενη ημέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα
• Να πηγαίνουν 2 – 3 φορές την εβδομάδα σε διάφορα σημεία της Αττικής ή 1 – 2 φορές
την εβδομάδα στην Περιφέρεια, (οπότε καταλαβαίνεται τι γίνεται σε μηνιαία βάση)
• Με πρωτοφανή προχειρότητα, σε αντίθεση με την υπάρχουσα Νομοθεσία και με
πλημμελή εκπαίδευση 15 – 60 λεπτών, τους αποστέλλουν ως ειδικούς να
πλαισιώσουν τις επιτροπές των ΚΕΠΑ, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους (την
ατομική και επιστημονική τους ασφάλεια), αλλά και την ταλαιπωρία-αδικία που πιθανόν
να υφίστανται οι ασφαλισμένοι
• Οι ιατροί αποστέλλονται χωρίς να έχουν λάβει αποζημίωση για την μετακίνησή τους,
ώστε να αντιμετωπίσουν τα έξοδα αυτής κάθε φορά
• Με τους αιφνιδιασμούς και τις επανειλημμένες μετακινήσεις αποσυντονίζονται τα
δεκάδες ραντεβού στις μονάδες που υπηρετούν, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και
οι ιατροί και οι ασφαλισμένοι για τον επαναπρογραμματισμό τους
• Οι ιατροί που έως τώρα έχουν συμμετάσχει στις επιτροπές των ΚΕΠΑ παραμένουν
απλήρωτοι από τον Οκτώβρη του 2011 για τα έξοδα που έχουν κάνει για τις μετακινήσεις
τους
• Τους υποχρεώνουν να συμμετάσχουν -παρά τη θέλησή τους- για εργασία ασφαλιστικής
ιατρικής, εκτεθειμένοι, διότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός και με τις συχνές
μετακινήσεις, τους δημιουργούνται προβλήματα οικονομικά, προβλήματα με τις
οικογένειές τους, καθώς και προβλήματα με τις υπόλοιπες επαγγελματικές τους
υποχρεώσεις, δεδομένου ότι οι ιατροί αυτοί δεν είναι ούτε πλήρους, ούτε αποκλειστικής
απασχόλησης στο Ίδρυμα

Καθιστούμε σε όλους σαφές, ότι:
• Οι ιατροί που αποστέλλονται χωρίς την συναίνεσή τους σε συνεχείς μετακινήσεις εκτός
των ορίων του νομού Αττικής, έχουν κάθε δικαίωμα να αρνηθούν και θα υποστηριχθούν
από τον Ιατρικό Σύλλογο
• Δεν μπορούν με ταχύρρυθμη εκπαίδευση να θεωρούνται ειδικοί ασφαλιστικής ιατρικής,
γεγονός που μπορεί να τους προκαλέσει «ζημιά» και ως εκ τούτου δύνανται να αρνηθούν
να συμμετάσχουν στις επιτροπές αυτές
• Δεν μπορούν να μετακινούνται χωρίς να έχουν καλυφθεί εκ των προτέρων τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής τους και δηλώνοντας οικονομική αδυναμία μπορούν να τα
προαπαιτούν πριν μετακινηθούν
Όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι ο ιατρός είναι επιστήμονας, εργαζόμενος και άνθρωπος και
δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για κάλυψη αναγκών με προχειρότητα και χωρίς πρόγραμμα.

Ως εκ τούτου η άμεση επίλυση των ανωτέρω είναι επείγουσα, σε δε αντίθετη περίπτωση ως
Ιατρικός Σύλλογος θα προστατεύσουμε τα μέλη μας, όπως απορρέει από τον θεσμικό μας
ρόλο.
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