ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ µε τη ∆ΙΟΙΚΗΣΗ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Στις 17 Μαΐου 2007 πραγµατοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
επίσκεψη εργασίας κλιµακίου του Συνηγόρου του Πολίτη, µε τη η ∆ιοίκηση του
Ιδρύµατος.
Κατά την επίσκεψη αυτή ο κ. Γιώργος Καµίνης , Συνήγορος του Πολίτη, η κ.
Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Βοηθός Συνήγορος και µέλη του επιστηµονικού
προσωπικού του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας, συναντήθηκαν µε τον ∆ιοικητή του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , κ. Γεώργιο Μέργο και τους Υποδιοικητές κ.κ. ∆ηµήτριο Κυρζόπουλο και
Θεόδωρο Αµπατζόγλου και συζήτησαν τα αποτελέσµατα των αυτοψιών που είχαν
διεξαχθεί από το Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας, στις 27 Ιουνίου 2006 και 24
Ιανουαρίου 2007, σε 16 Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στην ευρύτερη περιφέρεια
της Αττικής.
Στην ηγεσία του Ιδρύµατος παραδόθηκε, από τον Συνήγορο του Πολίτη,
συνοπτική έκθεση µε την αποτίµηση των διαπιστώσεων και αποτελεσµάτων των
αυτοψιών αυτών, µετά την συνολική επεξεργασία των επιµέρους εκθέσεων αυτοψίας
κάθε Μονάδας Υγείας.
Πιο συγκεκριµένα, κατά την διάρκεια των αυτοψιών, στο πλαίσιο της
αποτίµησης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και των συνθηκών
εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων, ερευνήθηκαν ειδικότερες παράµετροι, όπως η
έγκαιρη προσέλευση του προσωπικού, η τήρηση της διαδικασίας εξυπηρέτησης των
προγραµµατισµένων ραντεβού, ο τρόπος αντιµετώπισης των έκτακτων περιστατικών
καθώς και των ασφαλισµένων που προσέρχονταν χωρίς ραντεβού, η επάρκεια της
στελέχωσης των Υπηρεσιών αυτών, ο εξοπλισµός των εργαστηρίων, η κτιριακή
υποδοµή µε έµφαση στη πρόβλεψη εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ κλπ. Ιδιαίτερη έµφαση
δόθηκε στον τρόπο λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης - Ζήτησης Υπηρεσιών
Υγείας (ραντεβού µέσω 184) και στις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσής του, αφού
αποτιµηθεί η συνολική λειτουργία του.
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Από την συνολική λειτουργία των ελεγχθεισών Μονάδων Υγείας προέκυψαν
συγκεκριµένα ζητήµατα – προβλήµατα του συστήµατος τα οποία θα µπορούσαν ως
τελικές εκτιµήσεις – προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών
αυτών και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών, να ταξινοµηθούν,
ενδεικτικά, ως εξής:
1. Αξιολόγηση του, επιτυχηµένου στην βασική του σύλληψη και λειτουργία
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας, (184), προκειµένου να
αποφασιστούν και να υλοποιηθούν βελτιωτικές παρεµβάσεις. Επέκτασή του
σε όλες τις Μονάδες Υγείας.
2. Άµεση ανάγκη στελέχωσης των Μονάδων Υγείας, κυρίως µε ιατρικό
προσωπικό.
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κατανοµή
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υφιστάµενου

προσωπικού
3. Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των
ΑΜΕΑ που προσέρχονται στις Μονάδες. Είναι δυνατόν να αναληφθούν και
πρωτοβουλίες µε άµεσα αποτελέσµατα
4. Μελέτη του κτιριακού προβλήµατος των Μονάδων Υγείας, προκειµένου να
δοθούν λύσεις, τόσο άµεσα (όπου τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται υπό τις
υπάρχουσες υποδοµές), όσο και µεσο – µακροπρόθεσµα (όπου επιβάλλεται να
βρεθούν νέοι χώροι).
Στη συζήτηση που ακολούθησε την σύντοµη παρουσίαση των αποτελεσµάτων
των αυτοψιών, τόσο ο κ. Γ. Μέργος , όσο και οι κ.κ. ∆. Κυρζόπουλος και Θεόδωρος
Αµπατζόγλου, αναφέρθηκαν στις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλονται από τον
µεγαλύτερο Οργανισµό Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας για την βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους τους, προσπάθειες οι οποίες
αποδίδουν σταδιακά καρπούς, και επισήµαναν ότι παρά τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα που εξακολουθούν να υφίστανται, το Ίδρυµα προσφέρει ένα επίπεδο
υπηρεσιών απόλυτα συγκρίσιµο µε οµοειδείς οργανισµούς άλλων Ευρωπαϊκών
κρατών, σε ορισµένες δε περιπτώσεις οι προσφερόµενες από το ΙΚΑ υπηρεσίες είναι
ποιοτικά και ποσοτικά ανώτερες από τους οργανισµούς αυτούς. Περαιτέρω,
εκτιµήθηκε ως πολύ χρήσιµη, τόσο η συγκεκριµένη πρωτοβουλία του Συνηγόρου του
Πολίτη, όσο και οι ειδικότερες παρατηρήσεις που υπέβαλε, ως αποτέλεσµα των
διενεργειθησών αυτοψιών. ∆εσµεύτηκαν δε να τις µελετήσουν προσεκτικά και να τις
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λάβουν σοβαρά υπόψη τόσο µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, στο πλαίσιο
των πολιτικών που µελετώνται, για τον εκσυγχρονισµό του Ιδρύµατος.
Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο γενικότερο κλίµα συνεργασίας των δύο
Υπηρεσιών, το οποίο, όπως εκτιµήθηκε και από τις δύο πλευρές, βρίσκεται σε πολύ
ικανοποιητικό επίπεδο, ερευνήθηκαν δε τρόποι περαιτέρω ανάπτυξής του, µε στόχο
την
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