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Θεooαλoviκη 10l9lΙ2

ANAKOΙNΩΣH
Aγαzητοi Συνdδελφoι,

Σττq7l9l12 πpατtιατoτΕoιηθηκε η 0λoμ6λεια ηζ ΠoΣEYΠΙΚΑ 6πoυ oυζηηθηκαν τα
εξηg θ6ματα:

1. H διατι{ρησtl των δημ6oιων δομιirν υγεiα6: δεv θα δε1θoriμε ην κατ0ργηoη
των δoμiον τoυ πρiυην ΙKΑ και την απoδυν&μωοη απ6 ιiμψυ1ο πρooωπικ6.

2. Διαοφιf,λιοη τα)ν θ6οεων εργαοiαg
3. Aπoδυνιiμωση το)ν εργαoτηρiιον: Πρoτεfνoυμε ην καλ6τερη oργιiνωση και

oε καμiα περilωωaη την διακοτη λειτoυργiαζ τoυζ πoυ θα εiναι και τo πρωτo

βημα για ην κατ&ργηση των δημ6oιων δoμrbν
4. Ηλεκτρoνικη σι)νταγoγριftφηοη: M61rι να oλoκληρωθεi η πρoμηθεια των

η/υ απ6 τουg δευθυντ69 των μονdδων για 6ooυ9 δw τουg 61ουν ηδη
προμηθευτεi, να αναγριiφεται στιg 1ειρ6γραφε9 oυνταγθζ 6τι υπ0"ργει
αδυναμiα συνταγoγριiφηoηζ.

5. Σ26ετικιi με τo 184: διαφωνο6με oην απoδυνd,μωση τoυ και στη μεiωοη τoυ
πρooωπικo6 η oποiα oαφrilg γfνεται oκ6πιμα iοοτε να oτραφotiν oι
αοφαλιoμwoι πρoζ τιg διαφημιζ6μwεg ιδιωτικ69 εταιρεiεg.

6. Συμβ0οειq με EOΠYY: o ΠΙΣ 61ει καλ6oει τα μ6λη τoυ να μην κ&νoυν
oυμβdoειg η να καταγγεiλουν αg υπ6'ργoυσεζ και να γ[νει πρooπdθεια μ6oω
του ΠΙΣ να γiνει oυλλογικη oιiμβαoη.

7. Oικoνoμικιf, του EOΠYY: η αρχι1crl pηματoδ6ηση τoυ 0,6Υoτoυ AEΠ για
τoν EOΠYY 6πω9 ετγαμε καταγγεiλει και σην αρμ ηταν ελλιτηg, 6ταν δε

μειiοΘηκε oτo 0,4oλ τoυ AEΠ ηταν oαφ69 6τι ηταν wτελiυg ανεπαρκηq. Για να
υπ&ρξει μια αξιoπρεzηg xρηματοδ6ηoη πp6πει να φτιioει τoυλ6μoτον oτo
1% τoυ ΑEΠ

8. o ΠΙΣ προ6βη οε αγωγι{ εναντΙον τoυ EOΠYY για τα χρωστoιiμενα με
αiτη μα την δ 6oμωση περιoυσιακιΙrν οτοι1εiοrν.

9. Moνιμoποηaειg: oι φdκελoι βρiο'κονται στoν AΣEΠ για τoν 6λεγ1o τηg
νομιμ6ηταζ των εvoτ&oεων. Aοκεiται πiεoη iυoτε να oλoκληρωθεi η
διαδικαοiα.

1Ο. Eπιοτημονικ6 βαΘμoλ6γιo: Πρ6πει να εφαρμooτεi ιiμεoα (6πωq 6γινε και με
τoυζ γιατρo69 των πρrbην νoooκoμεiων ΙKΑ πoυ εvτ&1Θηκαν στo ΕΣY)

11.Σ26ετικιξ με την μιοΘoλoγικη μαq 6νταξη: Πρ6πει να γiνει νoμoθετικη

ρδθμιoη με αντιστοiμoη εiτε με τo επισημoνικ6 βαθμολ6γιo αν τελικd γ[νει
εiτε με τα ι1η ηq πρoδπr1ρεoiαg (6πω9 6γινε με τουg δικηγ6ρoυ9 τoυ
oργαvιoμori).

12. Επιβoki1 προοτiμων και αφαiρεση συvταγολογiοrν oυρoλ6γων και γιατρioν
&λλων ειδικoτητων: Eπιβ6λλονται συγκεκριμεvεg νoμικ69 εvιiργειεg πoυ καλ6
θα εiναι να γiνoυν σε συντoνιoμ6 με τoν ΣEYΠΙKA Θεo/νiκηg-B.E. iυoτε να
εiναι απoτελεoματικ69. Παρακαλo6νται 6ooι oυν0δελφοι 61oυν πρ6βλημα vα
επικοινωνησoυν με τoν Σ6λλογo.



13. Eκ μ6ρoυ9 τoυ ΣEYΠΙKA ΘεοοαλoνΙκηg-B.Eλλιiδoq, πt'pαιl των ανωτ6ρω
θεμ6των, προτ6θηκαν τα εξηg:

ο Σχετικ& με τυ" KEΠA υπoβληθηκε εμπεριστατωμεvη πρ6ταoη πoυ αφoρd
oτιg ιδιoμoρφiεq τηg περιo1ηg μαg.

ο Σχετικιi με το Θfμα τιον oυρολιiγrον υπεβληθη πληρηg φdκελog oτην νoμικη
υzηρεoiα ηg ΠOΣEYΠΙKΑ (κ XαTκdληg Γ.).

. Yπεβληθη oην ΠOΣEYΠΙΚA πρ6ταoη για εφαρμογη τoυ Π.Δ. o1ετικιfi με
τιξ πρoδιαγραφfq αοφιiλειαq και υγεiαg κατ& την εργαoiα 6ταν
χρησιμoπoιo6νται oπτικ6q oΘ6νε9. Πρoτεivαμε να γiνει μεiωoη τoυ αριΘμoδ
των ραντεβor5.

. Τ6θηκε σε Ψηφoφoρiα και ψηφioηκε oμ6φωνα πρ6ταoη μα6 να ζηηθo6ν
oτοι1εiα απ6 ην Διoiκηoη τoυ EOΠYY o1ετικιft με τα εργαοτι{ρια, π6oo
κ6oτιoε oτo ΙKA τo πρdlτo εξιiμηνο τoυ 20t2 η πρoσωρ1νη κατιiργηση τωv
μικρoβιoλoγικcilν εργαoηρiων oε o16oη με προηγor5μεvα A' εξdμηνα τoυ
2009-20t0-2011.

ο Yπoβιiλλαμε στην 0λoμ6λεια τηg ΠOΣEYΠΙKΑ ην εvτoλη τoυ EOΠYY με
ημερ. 30-8-12 αρ.πρωτ. oικ.37097 πρoζ ηζ υπl'1ρεoiεg υγεiαq πoυ oαφiυg
ευνooιiν τoυg oυμβεβλημwουq γιατρoriq με τoν EOΠYY που βρioκονται σε
επ[o1εoη εργαoiαg

ο Σε dλλη διαταγη με ημερ. 30-8-12 αρ.πρωτ. 37|12 ευνoofνται τα μη
ουμβεβλημεvα κεvτρα εξωοωματικξζ γονlμoπoiηoηg. Σε μtα χωρα με
υπoγεWητικ6τητα δεv μαg εvo1λεi αυτ6 αρκεi να ιoβει τo iδιo και για τoυg

γιατρο69 6λωv των ειδικoτητων, μη συμβεβλημεvoυg αλλd πιoτοπoιημwουg
οτo oδoημα (δηλαδη να αναγvωρiζεται η δαπιiνη με τιg τιμ6q του κρατικo6
πμoλoγioυ).

ο Πρoτεiναμε την διεν6ργεια ημερfδοrν πoυ αφoρ6 6λε9 τιg ειδικ6ητε9 για
ην oρθη xρηoη τηt συνταγoγριiφηoηg.

. Σχετικ6. ψε τα KEN (κλειoτ0 εvoπoιημθvα νooηλια) προτεtναμε oι κλινικ6q
να γfvει ξεκ&Θαρo τo καθεoτiog λειτoυργiαq και αμoιβiον των ιδιωπκιbν
κλινικiυν.

'oπωg σαq ενημερcbοαμε και σε πρoηγοιiμενεζ ανακoιν<bοειg -που
προφανιδg δεν ελι[φΘηoαν υπ' 6ψιν- o κλιftδoq βρΙοκεται υπ6 διοrγμι6 και
πp{πει να εiμαoτε οε εγρι{γoρση και να τηροδνται αυοτηριfi oι καν6νε9
συνταγoγριftφηoηq με τιζ ενδεiξειg και τιg δοοoλoγiεg πoυ εiναι εγκεκριμενε6
απ6 τον EoΦ. Eπiοηg να αποφε6γεται η συνταγoγρftφηotl φαρμιftκων ιfiλληq
ειδικ6τηταq και να περι0ριζ6μαoτε oτα καΘοριομ6να ραντεβoδ με ελιi1ιοτεq
εξαιρ6οει9 που Θα αφoρo6ν oε AμεA και πoλδ εξειδικalμ6νεg περιπτιirοειg.
YπενΘυμiζουμε επiaηg 6τι aτα νoοoκομεiα εiναι υπ0χρεα)μ6νoι να γριftφουν
τιζ συvταγ6g και 6τοι δεν μπορoιiμε να εiμαοτε εμεig oι αντιγραφεig τarν
νoσol(oμειακcirv γιατριirν.

Συνιiδελφoι, επειδιi εδιir και καιρ6 ουζητεiται πολδ το θ6μα τηq
διακoπηq λειτoυργiαζ τα)ν δημ6οιιον δoμιilν l(αι η παρα1cΙrρηοη τηζ
λειτουργiαt τoυξ oε μεγιfiλεg ιδιωτικ69 κλιvικ6g και κ6ντρα, πp6πει 6λοι να
ουοπειραrΘo6με γιiριο απ6 τουg Συλλι6γουq μαξ και να παλ6ψιtυμε για τη
διατι{ρηaη τoυζ.

ΓΙΑ To ΔΙoΙΚHTΙKo ΣYMBoYΛΙo
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