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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Συναντήθηκε χθες 14/9/2011 η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με τον Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ρ. Σπυρόπουλο 
και τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Γ. Βουδούρης (Διοικητής), κ.  Κ. Νικόλη και κ. Κ. Σουλιώτη (Υποδιοικητές) και συζήτησε 
όλο το πλέγμα των θεμάτων που μας αφορούν καθώς και τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

1. Όσον αφορά το θέμα των μονιμοποιήσεων, μετά την ολοκλήρωση των κρίσεων από τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ, ζητήσαμε 
την άμεση ανακοίνωση των πινάκων μοριοδότησης στους ενδιαφερόμενους. Ο Διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 
υποσχέθηκε την άμεση ανακοίνωση. 

2. Για το Επιστημονικό Βαθμολόγιο, ζητήσαμε την παρέμβαση της Διοίκησης προς τη Νομική Υπηρεσία, για την 
άμεση συζήτηση του θέματος στο αρμόδιο τμήμα του Νομικού Συμβουλίου, για σχετική γνωμοδότηση. 

3. Ως προς την ηλεκτρονική  συνταγογράφηση, θέσαμε υπ’ όψιν και της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις θέσεις της Ομοσπονδίας τις οποίες σας έχουμε γνωστοποιήσει. 

Τονίσαμε ότι η Πολιτεία, είναι υποχρεωμένη για προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος για 
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 
Πέραν της προμήθειας των Η/Υ, υπάρχει πρόβλημα αναλωσίμων, συντήρησης, λειτουργίας και 
προσβασιμότητας. Το υπάρχον σύστημα (όπως για ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ) δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. 
Η Ομοσπονδία έχει τοποθετηθεί υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά με κανόνες που θα βοηθούν 
γιατρό και ασφαλισμένο και δεν θα ταλαιπωρούν. 
Πολλοί γιατροί δεν έχουν τη δυνατότητα ευκολίας χειρισμού και πρόσβασης. 
Τα ραντεβού, όταν εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ζητήσαμε, να γίνουν τουλάχιστον 20 λεπτά 
και απαραίτητα να υπάρξει γραμματειακή υποστήριξη. 
Πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα ευκόλως προσβάσιμο και ολοκληρωμένο (εκκρεμεί εξ’ άλλου διαγωνισμός) 
και αυτό είναι ευθύνη της Πολιτείας. 
Ο Διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ο Διοικητής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δέχτηκαν τις αιτιάσεις, τα προβλήματα και τις 
δυσκολίες, υποσχέθηκαν και την ταυτόχρονη λειτουργία μέσω του συνταγολογίου και τόνισαν ότι υπάρχουν 
δεσμεύσεις στην ΤΡΟΙΚΑ για λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (από Οκτώβριο 2011), αλλά 
υποσχέθηκαν ενέργειες για διευκόλυνση στην ομαλή λειτουργία.  
Θα υπάρξει και άλλη ανακοίνωση, μετά από τις νέες ενέργειες της Διοικήσεως στα σχετικά αιτήματά μας, αφού 
εκδοθεί και νέα εγκύκλιος από την Διοίκηση του ΙΚΑ. 

4. Όσον αφορά την τροπολογία και την αναγραφή από τους γιατρούς της δραστικής ουσίας, εκφράσαμε και 
εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αντίθεση σε τέτοιες ενέργειες, που αποδυναμώνουν το έργο των γιατρών, 
υποβαθμίζουν την λειτουργία τους και μετακυλούν σε άλλους λειτουργούς της υγείας την απόφαση για την 
χορήγηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων παρά πάσα έννοιας ηθικής και δεοντολογίας, έναντι της 
περίθαλψης και των ασθενών. 

5. Εκφράζουμε την αγωνία μας για το ενδεχόμενο της εργασιακής εφεδρείας και στους γιατρούς του ΙΚΑ, με το 
κλείσιμο μονάδων, κατάργηση οργανικών θέσεων κλπ.  

6. Ζητήσαμε οι γιατροί του ΙΚΑ, να έχουν πρόσθετες αποδοχές από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κατά πράξη και περίπτωση, 
μέσα από την λειτουργία του ιδιωτικού τους ιατρείου και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.  

7. Επαναβεβαιώσαμε την απαίτηση του ιατρικού κόσμου για δυνατότητα συνταγογράφησης και αναγραφής 
παρακλινικών εξετάσεων και από μη συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ γιατρούς μέσα από την πιστοποίησή 
τους. Το αίτημα αυτό διαβεβαίωσαν ότι προτίθενται να υλοποιήσουν.  

Οι Διοικητές υποσχέθηκαν για ενέργειες και συνεργασία, αποδεχόμενοι ως απαραίτητη την παρουσία των γιατρών του 
ΙΚΑ, στην λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Άλλα επιμέρους ζητήματα αλλά και τα παραπάνω θα εξεταστούν και πάλι, σε νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.  
Ζητούμε ετοιμότητα, ψυχραιμία και ενότητα ώστε με αποφασιστικότητα να κατοχυρώσουμε την λειτουργία μας. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 
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