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Θέμα :

αγορά laptops και εκτυπωτών από τους Ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κύριε Διοικητά ,
Αναφορικά με το υπ’ αριθμό Γ55/852/10-08-11 έγγραφό σας για την παροχή δυνατότητας
αγοράς laptop/εκτυπωτή/προγράμματος anti-virus από τους Ιατρούς/Οδοντιάτρους του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , έχουμε να παρατηρήσουμε ότι, είναι σαφές πως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ,
πρέπει να προχωρήσει, προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας αλλά είναι εξ ίσου σαφές, ότι η
αγορά laptops/εκτυπωτών/προγραμμάτων/αναλωσίμων/σύνδεσης και τεχνικής υποστήριξης
των ανωτέρω – είναι ευθύνη της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σας παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένα ερωτήματα συναδέλφων μας και περιμένουμε τις
απαντήσεις σας.
(1) aφού η Διοίκηση θεωρεί ότι με 600 ευρώ μπορούν να αγορασθούν laptop-εκτυπωτήςπρόγραμμα και να γίνει η εγκατάστασή τους στις Τ.Μ.Υ. γιατί δεν το πράττει η ίδια για να
πετύχει καλύτερη τιμή ;
(2) το laptop/εκτυπωτής/πρόγραμμα μέχρι του ποσού των 600 ευρώ θα ανήκουν στο ΙΚΑΕΤΑΜ ; και από εκεί και πάνω στον Ιατρό ;
(3) τα έξοδα για αναλώσιμα – βλάβες – τεχνική υποστήριξη και πιθανή κλοπή , ποιος τα
επιβαρύνεται ;
(4) Iατρός που ανάλογα με την ημέρα υπηρετεί σε διαφορετικό παράρτημα μιας Τ.Μ.Υ. του
Πειραιά , θα μετακινείται μαζί με laptop και εκτυπωτή ;
(5) με το πέρας του ωραρίου του, ο Ιατρός θα τα παίρνει σπίτι του ή θα φυλάσσονται με
ευθύνη της Ν.Μ.Υ. και των Τ.Μ.Υ. Πειραιά ;
(6) στα περισσότερα Ιατρεία υπηρετεί άλλος συνάδελφος το πρωί και άλλος το απόγευμα.
Γιατί δύο φορές ο ίδιος εξοπλισμός ;
(7) έχουν ενημερωθεί οι χώρες της Ευρώπης για το πώς επιλύουν οι ‘Ελληνες το θέμα της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσα σε κρατικά κτίρια ;
Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προχωρή-
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σει στην προμήθεια laptops – εκτυπωτών – προγραμμάτων – εγκατάστασής τους – σύνδεσης αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης τους. Με μια αγορά “καθισμένη” θεωρούμε ότι οι
εταιρείες πωλήσεως υπολογιστών θα δώσουν “γη και ύδωρ“ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να
το προμηθεύσουν με τόσο μεγάλο αριθμό laptops/εκτυπωτών/anti-virus/αναλωσίμων και να
αναλάβουν την τεχνική τους υποστήριξη. Το ανωτέρω δεν θα συμβεί αν κάθε συνάδελφος τα
προμηθευτεί από μόνος του.
Είμαστε πάντοτε έτοιμοι για διάλογο, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων και την περιστολή των δαπανών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με όπλα το ήθος , την
σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια των Ιατρών/Οδοντιάτρων του Ιδρύματος.
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