
ΣYΛΛoΓoΣ ΓΙATPΩN Ι.Κ.A.
ΣYΛΛoΓoΣ EΠΙΣTHMONΙKOY
YΓΕΙoNoMΙKoY ΠPoΣΩΠΙKoY
Ι.K.A. ΘEΣΔ{ΙKΗΣ-B.EΛΛAΔoΣ
ΤHΛ. : 23 | 0 -228406 ΦΑΞ : 2 3 1, 0 -22897 0

Web site : iηιηlη'. se.vpi ka-the s. gr
E-mail : info@seypika-thes. gr

AΓΓΕΛAΚH 37-5oζ ορ.
5462t ΘEΣΣAΛONΙΚH

Aρ. Πρωτ.: 25

Πρoc τον Πρ6εδρο EOΠYY
κ. Eλ. Παπαγεωργ6πoυλo

Θεooαλoviκη 28-02-13

Θ6ματα:
1. Απooτoλη επtστoλ6ν στoυζ γιατρoliζ με στατtστικd, στoιχεiα
απ6 την KMEΣ.
2. 'Eλλεψη πετρελαioυ θ6ρμανoη9, υγειoνoμικrbν και 6λλων
υλικrbν στα ιατρεiα τoυ EOΠYY.
3. Mεγdλη
γιατρoυζ πoυ

καθυoτ6ρηση απoπληρωμηζ oφειλcbν πρoζ τoυζ
μετ6xουν oτα KEΠA.

Kιiριε Πρ6εδρε,
Συνταoo6μαoτε απ6λυτα με τo 6γγραφo

απ6oτειλε o ΣEYΠ-EOΠYY Aττικηζ στιζ 2512120Τ3
τLζ επιoτoλ69 <παραiνεσηζ) πρoζ τoυζ ιατρoriq με βdoη
στατιστικd, oτοι1εtα τηg ΚMEΣ. Παρακαλoιiμε και εμεtζ με τη
oειρd μαζ για την απ6συρση των εγγρd,φων αυτrilν πoυ oαφcbq
υποκρt5πτoυν απειλη. Η oτατιoτικη ανd,λυoη των
συνταγoγραφor5μενων φαρμ0κων μπoρεi να εiναι 1ρηoιμη αλλd
oε καμiα περtπτωoη δεv μπορεi να χρησιμοπoιηθεi κατ' αυτ6ν
τoν τρ6πo καθ' 6τι oι ανdγκεq, o αριθμ69 των αoΘενιilν και o
αριθμ6q των γιατρcΙlν διαφ6ρουν απ6 περιoγfi σε περιo1η.
Eiμαoτε διατεθειμενoι να συνεργαoτoιiμε για την πaταξη τηg

, Ληυπερσυνταγoγραφησηg αΛΛα με τρ6πo επlστημoνικd
τεκμηριωμενo και διαυγη.

Παρακαλoιiμε να μαζ απooτεtλετε τα στατιστικd, oτoι1εiα
πoυ επικαλεtoτε αν6 νομ6 και ειδικ6τητα ιboτε να τα
επεξεργαoτoriμε και να πρoτεiνoυμε κoιν6q δρ&oε1ζ περιστoληq

πoυ σαζ
o1ετικd με

d,oκoπων δαπανcbν.



Σγετικ6" με την 6λλειψη πετρελαtoυ θ6ρμανoη9 και
υγειoνoμικιilν και αναλιΙloιμων υλικcΙlν (6λλειψη
αντιδραoτηρiων στα μικροβιολογικ6 εργαoτηρια, απχ6
υγειονoμικ6 υλικ6 καθημερινηq χρησηζ, τ6νερ για τoυζ
εκτυπωτ69 κλπ) καθrΙlg και για την καθυoτ6ρηoη απoπληρωμηζ
των γιατρcilν πoυ συμμετ61oυν τα ΚEΠA, λdβαμε γνcboη τηζ
ανακοiνωσηζ σαζ με ημερ. 2612l|3, για τιg ευθιiνεζ τoυ ΙKA-
ETAM 6ooν αφoρd στην 6μεoη καταxrΙlρηση πιστciloεων στoυζ
ανd,λογουg κωδικοriq. Aυτ6 καταδεικvf ει oαφcilq μια
δυoλειτoυργiα συνεργαoiαg των αντioτoιxων υπηρεoιrilν πoυ
6μωζ δεv αφoρ6 oιiτε το πρoσωπικ6 τoυ E,OΠYY oιiτε τoυζ
αoθενεig πoυ ταλαιπωρot5νται. Σε κd,θε περvετωoη υπd,ρχει και
ανcΙlτερη σ'pχJηγια την επiλυoη αυτcbν των δυoλειτoυργιcbν.

Σκοπ69 6λων μαζ στην δrioκoλη αυτη oυγκυρtα πoυ
διανr5oυμε εiναι vα δημιoυργηooυμε 6να orioτημα
πρωτοβ&θμιαq φρoντiδαq υγεiαq πoυ τoυλdμoτoν να μην
πρooβ6λλει αoθεvεiq και εργαζ6μεVoυζ.

Eυ1αριoτοr5με

Για τo Διoικητικ6 Συμβo6λιο

o Πρ6εδρο9 o Γ.Γραμματ6α9

Σeββαq Παραoκευ6πoυλoq
Xειρoυργ6g 0υρoλ6γoζ

Xρηoτog Aθαναoι&δηq
Mαιευτηρ Γυναικoλ6γoζ
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