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ANAKOΙNΩΣH

Στιq |4lt2l20t2 πραγματoπoηθηκε η 0λoμ6λεια τηζ ΠOΣEYΠΙKΑ
oυζηΦΘηκαν τα εξηg θ6ματα:

1. Σχετικ& με τιg φfμεζ για η διακoπη λειτoυργiαζ των μoν&δων τoυ
ΙKΑ, D1τ0"ρxεL διαβεβαiωση απ6 τη Διoiκηση τoυ EoΠrY 6τι αυτ6
δεv lσχpει και 6τι σε κ0Θε περiπτωoη μπορεi να γiνoυν
oυγ1ωνειioειg κd,πoιων μικρ6ν ιατρεiων η μεταστεγdoειg σε
ιδι6κητα κτiρια.

2. Σχετικ& με ηv μιoθoλoγιΦ μαg τακτoπoiηoη, D7τ6.pχει 6τoιμη
τρoπoπoηση η oπoiα αναμ6νεται vα ενσωματωθεi d,μεoα σε
νoμoσχιξδιo του Yπoυργεioυ.

3. Σχετικ& με τι6 αυμβdoειg ιξργoυ oριo'μ6νου χρ6νoυ πoυ ξγoυν
3Ιlt2l\2 ζητηθηκε να γiνει αυτ6ματη ανανιξωση.

4. Σχετικ& με τιE μoνιμoπoΦoει€, αυτ6ζ δεν βαριiνoυν τo κ6oτo9 τoυ
κρατικo6 πρoδπoλoγιoμori καθ' 6τι αφoρoιiν σε γιατρor5g που ηδη
υτηρετoιiv στoν 0ργανιoμ6 αλλ& πp6πει να βρεθεt η κατ&λληλη
φ6ρμoυλα ενεργoπoiηoηq τoυζ πoυ να μην πρoκαλεi στo
<<ιδιαiτερo αυτ6 εργαoιακ6 περιβ&λλον> πoυ διαvriουμε
(απoλ6oει9, διαΘεoιμ6τητε9 κλπ).

5. Σχετικ6 με τι€ πoιν6g πoυ 6γoυν καταλoγιoθεt ' ψετα απ6 πι6oει9
Θα oυνεδριd,oει τo Yπηρεoιακ6 αυμβoriλιo. 'Hδη η πρ6η
oυνεδρiαoη Θα πραγματoπoηΘεt 20l|2l|2 και πι6ζoυμε cboτε να
γiνoυν επαναλαμβαν6μενε9 αυνεδρι&oειg για να τακτoπoηθoιiν
6λα τα θ6ματα. Σε αυτ6 τo oημεiο να υπενθυμiooυμε 6τι oτo ΦEK
Β2577124-09-\2 (αναρημι6νo στo w\ry\v.Seypika-thes.gr)
αναφ6ρεται η oιioταoη πειθαρμκoιi ο'υμβoυλioυ για τo Yπoυργεfo
Yγεiαg και τoυg φoρεig πoυ υπd,γoνται σε αυτ6 τo oπoio
αποτελεiται απ6 διio ανcbτατoυg δικαoτικoιig και απ6 ιiναν
ανrbτατo διoικητικ6 παρ&γoντα (δεν 61ει αυoταθεi ακ6μα).'oπτοq
καταλαβα[γετε δεν μετ€χoυν γιατρoi και €τoι τα Θ6ματα των
πoιγιirν Θα απoδiδovται αυoτηριi β6οει ν6μoυ και 6μ βιioει
ιατρικιirν κριτηρiαrν πoυ oε κιiποιεq περLτaτιiroειq μπoρεi να
εiγαι διαoταλτικιi. Γι' αυτ6 6πιο9 πo}λ6'q φoρ€g τoνioαμε
πp6πει να επιδεικv6εται ιδιαiτερη πpoooγfi στην
συγταγoγριiφηoη, να απoφεδγoνται υπερβoλ69 και σε κιiΘε
περdπτrooη να τηρofνται oι καν6νε9 σι)νταγoγρ6φηoη9
o6μφωνα με τoυq καν6νεq τoυ EOΠYY.

6. Συζητηθηκε η μεiωoη ηζ ζηηoηζ των ραντεβoιi oτιg μoν&δεg τoυ
EoΠrY και απoφαo'ioΘηκε να ζηηΘεi η επαναλειτoυργiα τoυ 184
και o πρoγραμματιoμ6ζ των KEΠA iοoτε vα μην απoψιλιbνoνται
oι μoνd,δεg απ6 τo ιατρικ6 πρooωπικ6.



Eκ u6ρoυc τoυ ΣEYΠΙΚA Θεooαλογiκη c_B.Eλλιiδoq,
1. Π6ραν των ανωτ6ρω, Θ6oαμε μετd, επιτd,oεωg τo θ6μα των πoινιbν,

αλλd, και την απoo'τoξ των εγγρ&φων τ6πoυ παραiνεoηζ πρoq
πoλλoιig γιατρo69 με oτατιo'τικd, oτοι1εiα και ζητηo'αμε να
απαΦoει 6μεoα η oμooπoνδiα 6λα τα υπd,ρ1oντα oτατιoτικd,
oτoι1εiα ανd, ειδικ6τητα, πεpιoγi1αλλ& και πανελλαδικd ιboτε να
ενημερωθo6v 6λoι oι γιατρoi για τo τι θεωρεi τo Yπoυργεio Yγεiαg
oρΘη συνταγoγρ&φηoη.

2. ΚαταΘ6oαμε oε 6λα τα μ6λη ηg 0λoμ6λεια9, φ&κελo με τιζ
επioημεg πρoτd,oειζ πoυ 61oυμε κd,νει δια1ρoνικ6 oτoυg φoρεig για
τα ΚEΓΙA ' 6πωg επioηg και πρoτ&oειg για η βελτiωoη τoυ e-
syntagografi si και e-diagnosis.

3. Πρoτεiναμε να ενιoβooυμε 6λoι με κ6Θε δυνατ6 τp6τo
εργαoηρια τoυ oργανιoμori δι6τι αν υπoλειτoυργo6ν
oδηγηθo6ν ση διακoπη λειτoυργiαζ τoυt, τo oπoio Θα εivαι και τo
πρωτo βημα yια η διακoπη λειτoυργiαζ των ιατρεiων τoυ
oργαvιo'μo6.

4. Θ6oαμε τo Θ6μα τoυ μικρoβιoλoγικo6 εργαoηρioυ τoυ
Στρατωνioυ, τo oποio πρoτiθενται να καταργηooυν μεταφιiρoνταg
τα μη1ανηματα τoυ στoν EoΙΤrY Xioυ.

5. Θι6oαμε για ακ6μα μiα φoρα τo θ6μα ηζ χρησηg oπτικηg oθ6νη9
FVY απ6 τoυζ γιατρoδζ (ηδη 61oυμε καταΘ6oει oτην oμooπoνδiα
τo σχετικ6 ΠΔ).

6. Σ1ετικ6 με ην παραπoψti1 των αoΘενrbν απ6 νoσoκoμεiα για
φ6ρμακα και παρακλινικ69 εξετ&oει5, υπενθυμioαμε 6τι oι
νoσoκoμειακoi γιατρoi υπo1ρεoιiνται να τα αναγρd,φoυν κανoνικd,.
'Hδη 61oυμε απooτεiλει ι6γγραφo πρog 6λoυ9 τoυg διoικr'1τ6q των
νoσoκoμεiων και τoν Πρ6εδρo ηg ENΙΘ. Θα επαν6λΘουμε oε
αυτ6 τo θ6μα, 6ω9 τ6τε 6μωζ παρακαλo6με τoυg αυναδ6λφoυ9
στoυζ oπoioυg 6ρ1oνται τ6τoια περιστατικd, να φωτoτυπoδν τα
τcαpατcεψτtτικd, για να πρoβor5με και στην διεν6ργεια εγγρ6φων και
πρoσωπικrbν καταγγελιιbν.

7. Πρoτεiναμε, η oμooπoνδiα να o'κ\ριiνει η oτ&o'η τηζ και vα
πρo1ωρηooυμε ακ6μα και σε αγωγ69 κατ6 των υπευθιivων oτιg
πεpιπτ(loειg πoυ διααδρoυν 0δικα τo ιατρικ6 oiυμα.

Συγιiδελφoι ουμμετ6γoυμε oτην 24οrρη AΠEPΓΙA τηc AΔEΔY τηγ
Tετιiρτη 19 Δεκεμβρioυ 2012.
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