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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Την Παρασκευή και το Σάββατο 15 & 16/4/2011 διεξάγεται στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο  
ΤΙΤΑΝΙΑ το Τακτικό Ετήσιο Συνέδριο της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ. 

Θέματα προς συζήτηση: 

 Πορεία της προκήρυξης των 1.860 θέσεων μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων  ΙΚΑ 
ΕΤΑΜ 

 Υλοποίηση Επιστημονικού Βαθμολογίου 
 Ανανέωση των συμβάσεων έργου όλων των γιατρών που υπηρέτησαν στο ΙΚΑ 

αλλά και πρόσληψη νέων γιατρών για την κάλυψη των αναγκών μέχρι του 
αριθμού του 1.500 

 Συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου για την Υγεία που ψηφίστηκε από τη Βουλή 
με το νόμο 3918/2-3-2011, τη σύσταση του Ε.Ο.ΠΥ.Υ. και τη θέση του γιατρού του 
ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο νέο σύστημα 

 Ένταξη των Νοσοκομείων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ 
 Περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών 

των συμβεβλημένων με ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ αλλά και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 
 Άλλα τρέχοντα θέματα 

Επειδή στις 15/4/2011 λήγει η προθεσμία υποβολής της αποδοχής ή μή, από τους 
γιατρούς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, της εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στα ιατρεία 
τους, τονίζουμε στους συναδέλφους ότι με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνεται η 
περίθαλψη του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με όλα τα επακόλουθα. 

Συστήνουμε, ο κάθε ένας εκ των γιατρών να αναλογιστεί, πέραν και των προσωπικών του 
συμφερόντων στο ιδιωτικό ιατρείο ότι η αποδυνάμωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και εντός του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα αποβεί εις βάρος μακροπρόθεσμα και των γιατρών και της περίθαλψης.  

Η Ομοσπονδία, όπως γνωρίζετε, έχει ενημερώσει τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για τη μή νόμιμη διαδικασία της περίθαλψης, κατ’ αυτό τον τρόπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και θα 
κινηθεί και πέραν τούτου στη Δικαιοσύνη, τη στιγμή πού παρά την Υπουργική Απόφαση,  
ο κανονισμός περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεν έχει αλλάξει.  

Το Συνέδριο θα δώσει συνολικές απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ζητήματα. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 
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