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Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, 

 

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή, αηηνύκαζηε  γηα ζπλάληεζε ζε ζπλζήθεο πνιύ πην δύζθνιεο γηα ηελ 

ρώξα αιιά θαη ηνπο εξγαζηεξηαθνύο ηαηξνύο κέιε ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ καο. 

Οη αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαη ζην ηακείν πνπ εγείζηε, νη ζπκβάζεηο θαζώο θαη νη λένη όξνη θαη 

πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθνηλώλνληαη, κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθνηλώλνληαη ζέηνπλ ζνβαξόηαην  

δήηεκα βησζηκόηεηαο ησλ ηαηξείσλ ησλ  κειώλ καο. 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαηξείσλ ησλ κειώλ καο βαζίδεηαη ζηηο θαηά θύξην ιόγν ζηηο 

ζπκβάζεηο πνπ κέρξη θαη ζήκεξα έρεη κε ηνλ ΟΠΑΓ, ΟΑΔΔ θηι  θαη εμππεξεηεί θαη παξέρεη ηηο 

ηαηξηθέο  ηεο ππεξεζίεο ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πνιίηεο ζε όιεο ηηο γεηηνληέο όιεο ηεο ρώξαο.  

Από  ηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ  ηνπ λένπ νξγαληζκνύ ηνπ ΔΟΠΥΥ, ζα δηαδξακαηίδεηαη νπζηαζηηθό 

ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηνπ λένπ ηνπίνπ ζηελ Υγεία, ζαο πιεξνθνξνύκε όκσο κε έκθαζε όηη δελ 

έρνπκε ιάβεη γλώζε ηίπνηα απόιπηνο ζε ζρέζε κε ηνπο όξνπο ηηο πξνϋπνζέζεηο θηι πνπ ν λένο 

νξγαληζκόο ζα θάλεη ζπκβάζεηο γηα ηηο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ, ελώ 

παξάιιεια όιν απηό ην δηάζηεκα από ην ΙΚΑ θαη  ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ αθόκα θαη ζήκεξα 

επσθεινύληαη κόλν νξηζκέλνη ηα ήδε γλσζηά Γηαγλσζηηθά θέληξα θαη αιπζίδεο  ρσξίο θαλέλα 

πιαθόλ θαη πεξηνξηζκνύο! 

Μηα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί εδώ θαη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζπλζήθεο αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνύ, ζε βάξνο όρη κόλν ησλ εξγαζηεξηαθώλ ηαηξώλ πνπ πιήηηνληαη αιιά θαη ησλ 

πνιηηώλ θαη ηνπ ηακείνπ πνπ πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηηο «πξνθιεηήο» δήηεζεο θαη 

ππεξζπληαγνγξάθεζεο. 

 

 

 



 

 

 

Τα παξαπάλσ επηηείλνπλ ηελ αβεβαηόηεηα καο θαη ηελ αδπλακία λα ζρεδηάζνπκε ην νηηδήπνηε 

ζρεηηθό κε ηελ εξγαζία καο! 

Τίζεηαη θύξηε Πξόεδξε ζνβαξόηαην δήηεκα βησζηκόηεηαο ησλ κειώλ –εξγαζηεξηαθώλ  ηαηξώλ ηνπ 

Σπλεηαηξηζκνύ καο, καδί κε ηελ θαζπζηέξεζε θαη αδπλακία πιεξσκώλ ησλ νθεηιόκελσλ από ηα 

ηακεία. 

Και όμωρ ο Σςνεταιπισμόρ μαρ και τα μέλη τος κέζα ζε ζπλζήθεο θξίζεο είρε έγθαηξα μεθηλήζεη 

λα επελδύεη εζσηεξηθά θαη λα βνεζά ηα κέιε ηνπ λα ζηαζνύλ αληαγσληζηηθά ζηελ ΠΦΥ 

εγθαζηζηώληαο ζπζηήκαηα πνηόηεηαο θαη ζύγρξνλα εξγαιεία εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. 

Τα λέα δεδνκέλα  πνπ δηακνξθώλνληαη ,νη λέεο απαηηήζεηο κε ηελ δηαδηθαζία ζπγρώλεπζεο ησλ 

ηακείσλ, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, δεηήκαηα πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

κπνξνύλ λα δώζνπλ έλα λέν νπζηαζηηθό ξόιν γηα ηνλ  ηνπ ηαηξό – ειεύζεξν-επαγγεικαηία 

Βηνπαζνιόγν-Μηθξνβηνιόγν ζηελ ηδησηηθή Π.Φ.Υ σο βαζηθνύ ζπληειεζηή ηεο πνηόηεηαο ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ αιιά θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. 

Πηζηεύακε θαη πηζηεύνπκε όηη ηα νξγαλσκέλα, εμνπιηζκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα εξγαζηεξηαθά 

ηαηξεία ηα νπνία είλαη δηάζπαξηα ζε όιε ηελ ρώξα ζε θάζε γεηηνληά θνληά ζηνλ πνιίηε κπνξνύλ λα 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά θαη ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε, ζηνλ αζθαιηζκέλν αιιά θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θόζηνπο γηα ηνλ ΟΠΑΓ θαη ηώξα γηα ηνλ ΔΟΠΥΥ. 

Θέινπκε γηα άιιε κηα θνξά λα ζαο δειώζνπκε  πνηνη είκαζηε θαη πνην ην εγρείξεκα θαη ε 

πξνζπάζεηα καο ζηνλ ρώξν ηεο ΠΦΥ. 

Ο Σπλεηαηξηζκόο Δξγαζηεξηαθώλ Ιαηξώλ – Medisyn, ηδξύζεθε ην 1995 κε ζθνπό λα ζηεξίμεη ηα 

ηδησηηθά Βηνπαζνινγηθά Ιαηξεία θαη ζήκεξα αξηζκεί πάνω από 420 ανεξάπτητα Βηνπαζνινγηθά 

Ιαηξεία ζπλέηαηξνπο , σε κάθε γωνιά τηρ Επικπάτειαρ.( www.medisyn.eu ) Έρνπκε επελδύζεη ζε 

ππνδνκέο πνηόηεηαο ζε όιεο καο ηηο ιεηηνπξγίεο, δηαζέηνπκε Γηαπίζηεπζε θαηά ISO 15189, θαζώο 

θαη πηζηνπνίεζε γηα ηηο ππεξεζίεο καο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαθνξάο δεηγκάησλ), 

θαηά ISO 2001:2008. Σηόρνο καο είλαη λα αλαδείμνπκε ηνλ επηζηήκνλα Ιαηξό Βηνπαζνιόγν, όπνπ 

ζαλ ειεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο,  αζθεί ην ηαηξηθό επάγγεικα πξνζθέξνληαο ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

πνηόηεηαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ηεο Π.Φ.Υ..  

Δδώ θαη έλα έηνο, ν Σπλεηαηξηζκόο έρεη μεθηλήζεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ Iatrica, κέζα από ηα 

κέιε ηνπ, θαη κε ζηόρν λα ζπκπαξαζύξεη ζεηηθά ηελ πιεηνςεθία ησλ ηαηξείσλ θαη λα ηα βνεζήζεη 

λα ζηαζνύλ αληαγσληζηηθά ζην λέν ηνπίν ηεο Π.Φ.Υ.. 

Ο ζθνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ Σπλεηαηξηθώλ Ιαηξείσλ Πηζηνπνηεκέλεο Φξνληίδαο Υγείαο, 

IATRICA, είλαη λα δνζεί κηα αλαβάζκηζε ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηελ 

Π.Φ.Υ.. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, απηά ηα ηαηξεία είλαη Πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001:2008 θαη 

ππεξπιεξνύλ όιεο ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, (ζπκκεηνρή ζε εμσηεξηθό 

έιεγρν πνηόηεηαο, δηαρείξηζε απνβιήησλ, θ.η.ι.). 

Σηνρεύνπκε λα αλαδείμνπκε ηηο ππεξεζίεο καο, ηόζν ζηελ δηάγλσζε, όζν θαη  ζην ηξίπηπρν 

«Δπεμία – Πξόιεςε – Υγεία» θαη λα βάινπκε θαη εκείο  «έλα ιηζαξάθη» ζηελ βειηίσζε ηεο Π.Φ.Υ, 

αιιά θαη γεληθά ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ, 

 

 

 

http://www.medisyn.eu/


 

 

ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηνπο θιηληθνύο Ιαηξνύο θαη ηνπο αξκόδηνπο Φνξείο θαη Οξγαληζκνύο  πνπ 

θηλνύληαη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε.  

Η πνηόηεηά καο, ε γεσγξαθηθή καο δηαζπνξά, ε εγγύηεηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, αιιά θαη ε 

δέζκεπζή καο λα ζπκβάινπκε ζηελ αθύπληζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ γηα ηελ πξόιεςε θαη 

έγθαηξε δηάγλσζε, πηζηεύνπκε όηη κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

λέεο αλάγθεο όπσο δηακνξθώλνληαη  ζην λέν ράξηε ηεο Π.Φ.Υ. , θαζώο θαη ζηελ νπζηαζηηθή θαη 

ακνηβαία επσθειή ζπλεξγαζία καο κε ην αζθαιηζηηθό ηακείν ζην νπνίν εγείζηε.  

Γηα όια ηα παξαπάλσ δηλώνουμε ην αίηεκα καο γηα κηα ζπλάληεζε καδί ζαο ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηό, επειπηζηώληαο όηη ζα θάλεηε δεθηή κηα ζπλάληεζε καδί ζαο.  

 

 

 

Με εθηίκεζε 

 

Δθ ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ  

 

Ο Πξόεδξνο                                                                                          Ο Γξακκαηέαο 

Βηδάθεο Γηώξγνο                                                                             Μαθξίδεο Παλαγηώηεο 

 

             
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  


