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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μετά από άµεσες παρεµβάσεις µας σχετικά µε την χρέωση 

χειρόγραφων συνταγών, υπάρχει η διαβεβαίωση ότι θα ανασταλεί η 

εφαρµογή της υπουργικής απόφασης όσον αφορά στους γιατρούς µε 

εξαρτηµένη σχέση εργασίας, δηλαδή τους γιατρούς του πρώην ΙΚΑ. 

Βέβαια θεωρούµε ότι αυτό πρέπει να αποτυπωθεί σε εγκύκλιο της 

υπηρεσίας η οποία και πρέπει να αποσταλεί άµεσα για την ουσιαστική 

κάλυψη µας. Οι απαράδεκτες καταχρηστικές και εκβιαστικές υπουργικές 

αποφάσεις σχετικά µε το θέµα καταδικάζονται απερίφραστα από την 

Οµοσπονδία και από τους τοπικούς Συλλόγους και αν το θέµα δεν 

διευθετηθεί άµεσα θα προχωρήσουµε δικαστικά αλλά και σε απεργιακές 

κινητοποιήσεις  

Επαναλαµβάνουµε για πολλοστή φορά ότι είµαστε υπέρ της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα παρέχει όλα τα εχέγγυα 

ασφάλειας αλλά και παροχής του απαραίτητου εξοπλισµού από την 

υπηρεσία µε την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη. Ο Σύλλογος µας είναι 

διατεθειµένος να πραγµατοποιήσει δωρεάν σεµινάρια για τα µέλη µας 

όταν και εφόσον η υπηρεσία µας προµηθεύσει τους υπολογιστές καθώς 

εκκρεµεί ως γνωστόν διαγωνισµός 25 εκατοµ. ευρώ για την προµήθειά 

τους. 

Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους µε την κατάργηση του 10% 

συµµετοχής στα φάρµακα σε σοβαρές παθήσεις όπως στεφανιαία νόσος 

και λιπιδαιµίες. Ταυτόχρονα η παρατεταµένη έλλειψη υλικών στα 

µικροβιολογικά εργαστήρια τα έχει καταστήσει ουσιαστικά ανενεργά και 

µαζί µε την κατάργηση του ιστοκυτταρολογικού εργαστηρίου προκαλούν 

συνεχή οικονοµική αιµορραγία στον ΕΟΠΥΥ µε δυσµενείς προβλέψεις 

για το µέλλον του. Το προεδρείο του ΣΕΥΠΙΚΑ Θεσσαλονίκης 

προτίθεται άµεσα να φέρει προς ψήφιση στο ∆.Σ. πρόταση για µηνυτήρια 

αναφορά  προς τον οικονοµικό εισαγγελέα για κατασπατάληση δηµοσίου 

χρήµατος. 



Ο υποδιοικητής του ΙΚΑ κ. Πατσούρης σε τηλεφωνική 

επικοινωνία µας ζήτησε να βοηθήσουµε ώστε να εξυπηρετηθούν τα 

συσσωρευµένα περιστατικά του ΚΕ.Π.Α.. Του αναφέραµε ότι είµαστε 

υπέρ µιας συνεργασίας µε την προϋπόθεση της εφαρµογής των εννέα 

σηµείων της επιστολής που αποστείλαµε για το θέµα. Μας απάντησε ότι 

το αργότερο σε ένα µε δύο µήνες, αφού αποσυµφορηθεί η κατάσταση, θα 

υιοθετηθούν τα µέτρα. 

Στις 23/3/12 θα πραγµατοποιηθεί η ολοµέλεια της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ 

όπου θα συζητηθούν όλες οι τρέχουσες εξελίξεις. Σε περίπτωση που θα 

προκύψει κάτι επείγον συµφωνήσαµε ώστε αυτή να πραγµατοποιηθεί 

άµεσα ακόµα και εντός αυτής της εβδοµάδας.  

Όπως αναφέρεται και στο µνηµόνιο από τον Ιούνιο και άλλα 

ταµεία όπως το ΤΑΥΤΕΚΩ και το ΕΤΑΑ θα ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ. 

Όπως καταλαβαίνουµε όλοι, αυτό θα ολοκληρώσει την καταστροφική 

πολιτική στην υγεία και θα σηµάνει και το ουσιαστικό «κλείσιµο» όλων 

των ιδιωτικών ιατρείων. ∆ιαβιβάσαµε στον Πρόεδρο του ΠΙΣ κύριο Μ. 

Βλασταράκο ότι η πρόταση µας είναι να βρεθεί τρόπος να µπλοκάρει 

οποιαδήποτε ένταξη ταµείου εάν αυτό δεν έχει εξοφλήσει τις οφειλές του 

προς τους γιατρούς. 

Ευχαριστούµε τους συναδέλφους που δήλωσαν συµµετοχή για την 

στήριξη στα ιατρεία τους περιστατικών του «Κοινωνικού Ιατρείου» και 

των «Γιατρών του Κόσµου». Επίσης περιµένουµε και άλλους 

συναδέλφους να στελεχώσουν το κοινωνικό µας έργο για τις αποστολές 

εντός αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης. Ήδη προγραµµατίζεται αποστολή 

εθελοντικής οµάδας για τον µήνα Απρίλιο.  Θεωρούµε ότι παρ’όλα τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ως κλάδος πρέπει να εντείνουµε το 

κοινωνικό µας έργο προς την κοινωνία που δοκιµάζεται σκληρά.  
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