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ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

Συναντικθκε χκεσ 14/9/2011 θ Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΡΟΣΕΥΡΙΚΑ με τον Διοικθτι του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. . Σπυρόπουλο 
και τθ Διοίκθςθ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. κ. Γ. Βουδοφρθσ (Διοικθτισ), κ.  Κ. Νικόλθ και κ. Κ. Σουλιϊτθ (Υποδιοικθτζσ) και ςυηιτθςε 
όλο το πλζγμα των κεμάτων που μασ αφοροφν κακϊσ και τθ λειτουργία του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. 

1. Πςον αφορά το κζμα των μονιμοποιιςεων, μετά τθν ολοκλιρωςθ των κρίςεων από τα ΣΚΕΙΟΡΙΚΑ, ηθτιςαμε 

τθν άμεςθ ανακοίνωςθ των πινάκων μοριοδότθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Ο Διοικθτισ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 

υποςχζκθκε τθν άμεςθ ανακοίνωςθ. 

2. Για το Επιςτθμονικό Βακμολόγιο, ηθτιςαμε τθν παρζμβαςθ τθσ Διοίκθςθσ προσ τθ Νομικι Υπθρεςία, για τθν 

άμεςθ ςυηιτθςθ του κζματοσ ςτο αρμόδιο τμιμα του Νομικοφ Συμβουλίου, για ςχετικι γνωμοδότθςθ. 

3. Ωσ προσ τθν θλεκτρονικι  ςυνταγογράφθςθ, κζςαμε υπ’ όψιν και τθσ Διοίκθςθσ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και του 

Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. τισ κζςεισ τθσ Ομοςπονδίασ τισ οποίεσ ςασ ζχουμε γνωςτοποιιςει. 

Τονίςαμε ότι θ Ρολιτεία, είναι υποχρεωμζνθ για προμικεια και εγκατάςταςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ για 
τθν θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ. 
Ρζραν τθσ προμικειασ των Η/Υ, υπάρχει πρόβλθμα αναλωςίμων, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ και 
προςβαςιμότθτασ. Το υπάρχον ςφςτθμα (όπωσ για ΟΡΑΔ, ΟΑΕΕ) δεν είναι εφκολα προςβάςιμο. 
Η Ομοςπονδία ζχει τοποκετθκεί υπζρ τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ, αλλά με κανόνεσ που κα βοθκοφν 
γιατρό και αςφαλιςμζνο και δεν κα ταλαιπωροφν. 
Ρολλοί γιατροί δεν ζχουν τθ δυνατότθτα ευκολίασ χειριςμοφ και πρόςβαςθσ. 
Τα ραντεβοφ, όταν εφαρμοςκεί θ θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ, ηθτιςαμε, να γίνουν τουλάχιςτον 20 λεπτά 
και απαραίτθτα να υπάρξει γραμματειακι υποςτιριξθ. 
Ρρζπει να εγκαταςτακεί ςφςτθμα ευκόλωσ προςβάςιμο και ολοκλθρωμζνο (εκκρεμεί εξ’ άλλου διαγωνιςμόσ) 
και αυτό είναι ευκφνθ τθσ Ρολιτείασ. 
Ο Διοικθτισ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ο Διοικθτισ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. δζχτθκαν τισ αιτιάςεισ, τα προβλιματα και τισ 
δυςκολίεσ, υποςχζκθκαν και τθν ταυτόχρονθ λειτουργία μζςω του ςυνταγολογίου και τόνιςαν ότι υπάρχουν 
δεςμεφςεισ ςτθν ΤΟΙΚΑ για λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ (από Οκτϊβριο 2011), αλλά 
υποςχζκθκαν ενζργειεσ για διευκόλυνςθ ςτθν ομαλι λειτουργία.  
Θα υπάρξει και άλλθ ανακοίνωςθ, μετά από τισ νζεσ ενζργειεσ τθσ Διοικιςεωσ ςτα ςχετικά αιτιματά μασ, αφοφ 
εκδοκεί και νζα εγκφκλιοσ από τθν Διοίκθςθ του ΙΚΑ. 

4. Πςον αφορά τθν τροπολογία και τθν αναγραφι από τουσ γιατροφσ τθσ δραςτικισ ουςίασ, εκφράςαμε και 

εκφράηουμε για μια ακόμα φορά τθν αντίκεςθ ςε τζτοιεσ ενζργειεσ, που αποδυναμϊνουν το ζργο των γιατρϊν, 

υποβακμίηουν τθν λειτουργία τουσ και μετακυλοφν ςε άλλουσ λειτουργοφσ τθσ υγείασ τθν απόφαςθ για τθν 

χοριγθςθ των φαρμακευτικϊν ιδιοςκευαςμάτων παρά πάςα ζννοιασ θκικισ και δεοντολογίασ, ζναντι τθσ 

περίκαλψθσ και των αςκενϊν. 

5. Εκφράηουμε τθν αγωνία μασ για το ενδεχόμενο τθσ εργαςιακισ εφεδρείασ και ςτουσ γιατροφσ του ΙΚΑ, με το 

κλείςιμο μονάδων, κατάργθςθ οργανικϊν κζςεων κλπ.  

6. Ζθτιςαμε οι γιατροί του ΙΚΑ, να ζχουν πρόςκετεσ αποδοχζσ από τον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ, μζςα από τθν λειτουργία του 

ιδιωτικοφ τουσ ιατρείου και τθν εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων.  

7. Επαναβεβαιϊςαμε τθν απαίτθςθ του ιατρικοφ κόςμου για δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ και αναγραφισ 

παρακλινικϊν εξετάςεων και από μθ ςυμβεβλθμζνουσ με τον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ γιατροφσ μζςα από τθν πιςτοποίθςι 

τουσ. Το αίτθμα αυτό διαβεβαίωςαν ότι προτίκενται να υλοποιιςουν.  

Οι Διοικθτζσ υποςχζκθκαν για ενζργειεσ και ςυνεργαςία, αποδεχόμενοι ωσ απαραίτθτθ τθν παρουςία των γιατρϊν του 
ΙΚΑ, ςτθν λειτουργία του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. 
Άλλα επιμζρουσ ηθτιματα αλλά και τα παραπάνω κα εξεταςτοφν και πάλι, ςε νζα ςυνάντθςθ τθν επόμενθ εβδομάδα.  
Ζθτοφμε ετοιμότθτα, ψυχραιμία και ενότθτα ϊςτε με αποφαςιςτικότθτα να κατοχυρϊςουμε τθν λειτουργία μασ. 

Για τθν Εκτελεςτικι Γραμματεία 
τθσ Ρανελλινιασ Ομοςπονδίασ Γιατρϊν ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΡΟΣΕΥΡΙΚΑ) 
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