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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΒΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ
1] Επειδή το νοµοσχέδιο έχει ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων και είναι ήδη Νόµος του
Κρατους…
2] Επειδή ο συγκεκριµµένος Νόµος είναι αρκετά αόριστος και για την εφαρµογή του απαιτείται η
έκδοση τουλάχιστον 60-70 προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων…
3] Επειδή η ουσιαστική άρνηση της πρόσκλησης του Υπουργου για διάλογο δείχνει κακή την
εικόνα µας προς τα έξω και δικαιολογεί την κάθε παραπέρα ενέργεια της Κυβέρνησης …
Προτείνουµε:
Α) Να προσέλθει ο ιατρικός κόσµος στον διάλογο χωρίς προαπαιτούµενα
∆ιότι αν ο διάλογος αποδειχθεί προσχηµατικός, τότε µπορούµε να αποχωρίσουµε και να
καταγγείλουµε τις µεθοδεύσεις για προειληµένες αποφασεις και έτσι θα είµαστε
δικαιολογηµένοι και προς την κοινή γνώµη και προς τον ιατρικό κόσµο ο οποίος και ποιο εύκολα
θα ακολουθήσει τις όποιες κινητοποιήσεις θα αποφασισθούν.
Β) Στην περίπτωση που αποφασίσουµε τον διάλογο, ζητούµε επιτακτικά την στελέχωση της
διαπραγµατευτικής επιτροπής και µε εκπρόσωπο των αυτοαπασχολούµενων εργαστηριακών
γιατρών καθ’ όσον ο κλάδος µας έχει αρκετές ιδιαιτερότητες εν σχέσει µε τους υπολοίπους
γιατρούς.
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Όσον αφορά εµάς τους εργαστηριακούς γιατρούς προτείνουµε:
1] Σύναψη συλλογικών συµβάσεων µε όλους τους γιατρούς κατά πράξη και περίπτωση
2] ∆ιατήρηση και εφαρµογή τύποις και ουσία του νόµου 3846/10 που καθιερώνει την
ιδιοκτησιακή αναλογία γιατρών – κεφαλαιούχων: 51 – 49% στις ιατρικές εταιρίες και που
απαγορεύει την δηµιουργία υποκαταστηµάτων.
3] Καθιέρωση στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια αναλογίας ιατρικού και παραϊατρικού
προσωπικού 1 προς 4.
4] Aνακοστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων µε άµεση εφαρµογή της υπ’ αριθ. 94/2010
απόφασης του ΣτΕ για την αναπροσαρµογή των τιµών αυτών.
5] Καθιέρωση ελάχιστης αµοιβής ιατρικής επίσκεψης για τους εργαστηριακούς γιατρούς
6] Άµεση εξόφληση των όλων των παλαιών οφειλών των ασφαλιστικών ταµείων προς τους
ιατρούς πριν την 1η Ιουνίου 2011
7] Εξόφληση εντός 45 ηµ των οφειλών των νέων ασφαλιστικών φορέων προς τους ιατρούς.
Πέραν δε των 45 ηµερών, να γίνεται αυτόµατη έντοκη επιβάρυνση.
8] Άµεση εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εξετάσεων και παρακολούθηση
αυτής από εκπροσώπους των ταµείων και των γιατρών.
9] Αντικατάσταση στον νόµο 3918 για την ΠΦΥ του όρου «∆ιαγνωστικά κέντρα» µε τον
προβλεπόµενο από το Π∆ 84/2001 όρο «Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια»
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