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Προς : Αναπληρωτή Γεν. Δ. Υπηρεσιών Υγείας
κ.Νικολαίδη Κωνσταντίνο
Κοινοποίηση: Διοικητή ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
κ. Αμπατζόγλου Θεόδωρo
Yποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
κ. Κυρζόπουλο Δημήτριο
Υπουργό Εργασίας
κ. Λοβέρδο Ανδρέα

ΘΕΜΑ : παρακολούθηση τήρησης ωραρίου προσωπικού Υπηρεσιών Υγείας και φύλαξη
βιβλίου παρουσίας Ιατρών.
Θεωρούμε ότι η εγκύκλιος αρ.74/09-11-09 είναι μειωτική για τους Ιατρούς του Ιδρύματος χρήζοντας τους διοικητικούς υπαλλήλους θεματοφύλακες <<της διαφάνειας , της ενημέρωσης και ακρίβειας των στοιχείων >>και παντελώς εκτός πραγματικότητας. Η πραγματικότητα που επιμένετε να αγνοείτε ,είναι ότι ο ίδιος αριθμός Ιατρών που προ 20ετίας εργαζόταν
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , εξυπηρετεί σήμερα την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και το σύνολο των
αλλοδαπών ασφαλισμένων.
Επίσης σας διαφεύγει ότι οι σημερινές ανάγκες περίθαλψης και συμβουλευτικής Π.Φ.Υ
είναι αυξημένες σε σχέση με άλλες εποχές με αποτέλεσμα τη μαζική προσέλευση ασφαλισμένων στα Ε.Ι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς ραντεβού. Οι περισσότεροι Ιατροί εξυπηρετούν 40 - 50 ασφαλισμένους ημερησίως και το κάνουν από υπευθυνότητα απέναντι στον άρρωστο-υπερβάλλοντες εαυτούς – αλλά και από ανάγκη να εργασθούν , έστω και υπό δυσμενείς για την υγεία
τους συνθήκες.
Θεωρούμε άδικη και απαράδεκτη τη συνεχή δαιμονοποίηση του απλού Ιατρού και
τη στοχοποίησή του για όλες τις ελλείψεις και ανεπάρκειες ενός συστήματος στο οποίο
αυτός μετέχει σαν απλός επιστημονικός εργάτης. Μη ξεχνάμε ότι η πλειονότητα των Ιατρών
εργάζεται χωρίς ένσημα ΙΚΑ και 1.000 περίπου με μονοετείς ανασφάλιστες συμβάσεις.
Είναι λυπηρό ότι ολόκληρη Διεύθυνση Επιθεώρησης του Υπ.Εργασίας και Κοιν.Ασφαλίσεων σε 10 μήνες παρακολούθησης των Ιατρών, δεν είδε τις συνθήκες εργασίας των Ιατρών,
τις ελλείψεις Ιατρών και την καταστρατήγηση των ραντεβού αλλά μόνο ότι το βιβλίο παρουσίας Ιατρών βρισκόταν στο γραφείο ελεγκτών!! Kαι είναι πλέον λυπηρό ότι εσείς η
Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αντί να στηρίξετε τους Ιατρούς-να με
-ριμνήσετε για προσλήψεις - ασχολείσθε με το που βρίσκεται το βιβλίο παρουσίας των Ιατρών.
Ο Σ.Ε.Υ.Π.ΙΚΑ -ΠΕΙΡΑΙΑ καταγγέλει προς όλες τις κατευθύνσεις την πάγια και απαράδεκτη τακτική της διοίκησης ,να στοχοποιεί τους Ιατρούς σαν τους υπεύθυνους για τα χρόνια
προβλήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντί να τους επιβραβεύει για τη φιλότιμη προσπάθειά τους.
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