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ΘΕΜΑ : Σ.Α.Β Περάματος και κινητή μονάδα Ε.Κ.Α.Β.

Κύριε Γενικέ ,
Το ΙΚΑ σε έγγραφο του με α.π : 455 της 21/05/ 09 αναφέρεται σε μια κινητή μονάδα του
Ε.Κ.Α.Β. και στην ανάγκη συνοδείας από Ιατρό του Σ.Α.Β. της Τ.Μ.Υ.Περάματος σε
περίπτωση σοβαρού ατυχύματος κατά την διακομιδή σε Νοσοκομείο.
Σας ενημερώνουμε και σας πληροφορούμε ότι :
1) η κάλυψη των αναγκών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος και της ευρύτερης
περιοχής , δεν έχει γίνει με κινητή μονάδα Ε.Κ.Α.Β.- αλλά με ασθενοφόρο. Oι διαφορές
μεταξύ κινητής μονάδας Ε.Κ.Α.Β. και ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β. αναφέρονται σε πληθώρα
εγγράφων του Ελληνικού κράτους . Σας παραθέτουμε ορισμένα σε ηλεκτρονική μορφή :
http://library.tee.gr/digital/m2150/m2150_papaefstathiou.pdf ( πρόεδρος Ε.Κ.Α.Β.)
http://library.tee.gr/digital/m2150/m2150_perdikogiannis.pdf
2) σε έγγραφο του το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (α.π. 166180 της 29/06/82 ) περί παροχής οδηγιών για τη
σωστή λειτουργία ΣΑΒ και διακίνησης ασθενοφόρων αναφέρεται ότι << η έξοδος του
Ιατρού , είναι επιβεβλημένη επί σοβαρών περιστατικών και εφ΄ όσον υπάρχει επάρκεια
Ιατρών , προκειμένου να συνοδεύσει τον άρρωστο μέχρι του Νοσοκομείου>> . Σας γνωρίζουμε ότι , λόγω ελλείψεως Ιατρών στο ΣΑΒ - Τ.Μ.Υ. Περάματος – υπηρετεί μόνο ένας
Ιατρός ανά βάρδια.
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω καθώς και το από 19/06/09 , έγγραφο που σας απέ –
στειλαν οι συνάδελφοι μας Ιατροί του ΣΑΒ - Τ.Μ.Υ.Περάματος παρακαλούμε όπως προβείται στην ανάκληση του 455/ 21.05.09 και στην πρόσληψη Ιατρών.

Επιπροσθέτως

παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε ποιό έγγραφο/νόμο/διάταξη

αναφέρεται το είδος της ασφάλισης και της χρηματικής κάλυψης του Ιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ή των μελών της οικογένειάς του , σε περίπτωση που συνοδεύοντας ευσυνείδητα και παρά τις
αντίθετες διατάξεις- σοβαρό περιστατικό με όχημα του Ε.Κ.Α.Β. στο Νοσοκομείο – αυτό
εμπλακεί σε τροχαίο – με δυσάρεστη ή και θανατηφόρα συνέπεια για το συνάδελφό μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας ,για κάθε πληροφόρηση και συνεργασία με στόχο πάντα
την άριστη εξυπηρέτηση των πασχόντων συνανθρώπων μας , σαν

σύγχρονο ευρωπαϊκό

κράτος που είμαστε.
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