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Αθήνα

4-10-12
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην πανυγειονομική συγκέντρωση φορέων του ΙΣΑ σήμερα 4-10-12, ειπώθηκαν και αναπτύχθηκαν
πολλά και ενδιαφέροντα μεταξύ των οποίων και τα εξής: :
1) Ως προς το Factoring , σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο κο Σαμαρτζή, οι Τράπεζες κακώς ζητούν τα
χρήματα τους από τους γιατρούς, αλλά πρέπει να τα διεκδικήσουν από το Κράτος και εγκαλούνται γι’
αυτό.
Επίσης μπορεί να γίνουν και άλλες ενέργειες που θα ελαφρύνουν την οικονομική θέση των γιατρών.
Γι’ αυτό τον λόγο ο ΙΣΑ ανέλαβε να δημιουργήσει επιτροπή συναδέλφων που θα αναλάβουν να
οργανώσουν τους ενδιαφερόμενους για την νομική διευθέτηση του θέματος υπό τον κο Σαμαρτζή.
Για λογαριασμό των εργαστηριακών γιατρών, θα σας ενημερώνουν οι κκ Τριανταφύλλου και
Γεωργακόπουλος από την ΠΟΣΙΠΥ.
2) Έγινε κατ’ αρχήν ενημέρωση του ΙΣΑ και των υπολοίπων φορέων, για την νέα εποχή στα ιατρικά ήθη
που ανοίγει η «Medicon Hellas», όταν οι εταιρίες που προμηθεύουν και υποστηρίζουν τα εργαστήρια με
τεχνολογικό και αναλώσιμο υλικό, ανοίγουν διαγνωστικά κέντρα με προσφορά εξαιρετικά χαμηλών τιμών
εξετάσεων, (σχεδόν κόστους για τα υπόλοιπα εργαστήρια και τους επαγγελματίες του κλάδου), δυνατότητα
που τους δίνει αφ’ ενός μεν ο κλάδος χονδρικής της εταιρίας των, εφ’ ετέρου δε τα έσοδα από την πώληση
των υλικών και υπηρεσιών ( που χρησιμοποιούν και στο δικό τους διαγνωστικό κέντρο) προς στους
γιατρούς τους οποίους τους οποίους εν τέλι με αυτόν τον τρόπο ανταγωνίζονται.
Φαντασθείτε τι θα γίνει στον χώρο μας, όταν μπουν στο παιχνίδι και οι κολοσσοί …
Ο ΙΣΑ και οι παρευρισκόμενοι φορείς καταδίκασαν το γεγονός και επιφυλάχθηκαν για τα επόμενα βήματα
που θα ακολουθηθούν .
3) Από την ΠΕΕΒΙ έγινε αναφορά τόσο στα άμεσα προβλήματα του κλάδου (η στάση πληρωμών από τον
ΕΟΠΥΥ και οι προγραμματιζόμενες κινητοποιήσεις) όσο και στα πάγια και διαχρονικά (απελευθέρωση
του επαγγέλματος, ο νόμος για το 51-49% και τα υποκαταστήματα, το πλαφόν, οι συλλογικές συμβάσεις,
το κρατικό τιμολόγιο, η αδειοδότηση των εργαστηρίων, η κατοχύρωση της ειδικότητας, οι παλαιές οφειλές
των Ταμείων, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση), και ζητήθηκε τα αιτήματα αυτά να ενσωματωθούν στις
διεκδικήσεις του ΙΣΑ.
Αποφασίστηκε η δημιουργία επιτροπής από εκπροσώπους των φορέων που θα οργανώσουν, θα
διαχειριστούν και θα προωθήσουν τον κοινό αγώνα όλων των φορέων υγείας.
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