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΄΄Σημαντική ενημζρωςη … 
παρακαλούμε δώςτε προςοχή΄΄ 

                                                   
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, αγαπθτά Μζλθ και Συνεργάτεσ του MEDISYN, αγαπθτοί ςυνοδοιπόροι του 
Συνεταιριςτικοφ μασ κινιματοσ: 
Αυτι τθ  φορά ϋϋανϊνυμα ϋϋ (διότι δεν υπάρχει το κάρροσ τθσ υπογραφισ και τθσ δθμόςιασ 
ζκκεςθσ, από τα  ϋϋγνωςτάϋϋ ανταγωνιςτικά ςυμφζροντα…) ςτζλνονται επιςτολζσ και μθνφματα 
ςε μζλθ μασ  για ενζργειεσ του Συνεταιριςμοφ και τισ Διοίκθςθσ για να ςπείρουν τθν αμφιβολία, 
να ςπιλϊςουν και να λαςπολογιςουν. Δεν απαντάμε και δεν ςυνομιλοφμε με γνωςτοφσ –
άγνωςτουσ.  
Μιλάμε με τα μζλθ μασ  και τουσ ςυναδζλφουσ μασ εργαςτθριακοφσ ιατροφσ .  
 Ζγκαιρα ςασ είχαμε ενθμερϊςει με επιςτολζσ ότι : 

‘’Οι ςυνκικεσ αλλάηουν και χειροτερεφουν δραματικά για όλουσ τουσ πολίτεσ αλλά και εμάσ τουσ 
εργαςτθριακοφσ ιατροφσ. Όπωσ ςασ ενθμερϊνουμε κατά καιροφσ ςτο νζο τοπίο ςκόπιμα ι μθ, με 
νομοςχζδια ι διατάξεισ δθμιουργοφνται φραγμοί που κα δυςκολζψουν τθν κακθμερινι δουλειά 
και τθν βιωςιμότθτα μασ. 

Το επάγγελμα του εργαςτθριακοφ ιατροφ ζχει μπει και αυτό ςτο ςτόχαςτρο των αλλαγϊν με τα 
γεράκια να περιμζνουν να κυριαρχιςουν από παντοφ, γιατί θ ΠΦΥ ζχει περικϊρια ανάπτυξθσ και 
κζρδουσ, (εταιρίεσ, όμιλοι, ξζνα ςυμφζροντα, επενδφτεσ κτλ).’’ 

Ο Συνεταιριςμόσ ότι κάνει, το κάνει επϊνυμα και ςτο ϋϋφωσϋϋ,  γιατί κινείται, εργάηεται για να 
προςτατεφςει τα μζλθ του, τουσ εργαςτθριακοφσ ιατροφσ και να τουσ κάνει βιϊςιμουσ ςτο 
ςιμερα και ςτο αφριο. 

Ενοχλεί που ο Συνεταιριςμόσ όχι μόνο  αυξάνει και ςιμερα τα μζλθ του, αλλά  βγικε μπροςτά με 
κινιςεισ, πρωτοβουλίεσ και ςυγκεκριμζνο ςχζδιο για να κάνει βιϊςιμα και ανταγωνιςτικά τα 
ιατρεία μασ.  

Ενοχλοφνται που ο ςυνεταιριςμόσ πάει και ςιμερα καλά  και είναι χρθματοοικονομικά υγιισ για 
τα μζλθ του τουσ εργαςτθριακοφσ ιατροφσ. 

Ενοχλοφνται που ζχει φωνι παντοφ ! 

Ο Συνεταιριςμοφσ για να το κυμίςουμε και ςε κάποιουσ ϋϋπαλιοφσϋϋ δεν είναι ϋϋφαςόνϋϋ (για να 
υπάρχει ουςιαςτικό  ςυμφζρον τα ιατρεία μασ να είναι απλά αιμολθπτικά κζντρα), κζλει 
οργανωμζνα εξοπλιςμζνα και ποιοτικά ιατρεία και για αυτό δθμιουργικθκε και για αυτό 
δουλεφει για να τα βοθκιςει να γίνουν ανταγωνιςτικά.  

Και δεν κρφβεται,  όλα είναι δθμοςιευμζνα ςτθν ιςτοςελίδα μασ επϊνυμα, με υπογραφι και 
ονοματεπϊνυμο,  κακαρά και όχι ςτο ςκοτάδι. 

Τισ προθγοφμενεσ  μζρεσ και εν μζςω τθσ κφελλασ όλων τω αλλαγϊν, αποφαςίςαμε να βγάλουμε 
μπροςτά τουσ εργαςτθριακοφσ ιατροφσ και τον Συνεταιριςμό μζςα από τα ιατρεία που 
ςυμμετζχουν ςτο Iatrica, (διότι ζτςι και μόνο ιταν δυνατόν). 

Με μια καμπάνια κοινωνικισ ευκφνθσ να δείξουμε το πρόςωπο του εργαςτθριακοφ ιατροφ και 
όχι του εμπόρου-επιχειρθματία  τθσ υγείασ. 

 



 

Οι ανταγωνιςτζσ μασ προςπακοφν να πατιςουν ςτα πιο χαμθλά ελατιρια, τθν ςτρεβλι και 
μερικι πλθροφόρθςθ, τθν αγωνιά τθσ επιβίωςθσ, τθν αμφιβολία τθσ κακαρότθτασ και τθσ 
τιμιότθτασ (ευνοεί το περιβάλλον και θ ςαπίλα που ηοφμε) για να βλζπουμε το δζντρο και να 
χάνουμε το δάςοσ. 

Το ηθτοφμενο είναι ότι ζχουμε τρείσ διακριτζσ κατθγορίεσ ςτθν ιδιωτικι εργαςτθριακι   

Α’ Βάκμια Φροντίδα  Υγείασ . 

Α. Τουσ Ανεξάρτθτουσ Εργαςτθριακοφσ Ιατροφσ (Βιοπακολόγουσ-Ακτινολόγουσ κτλ) ςε 
οποιαδιποτε νομικι μορφι- ελεφκερο επάγγελμα ι ατομικι επιχείρθςθ ,ΕΠΕ κτλ.. 

Β. Τα μεγάλα Διαγνωςτικά κζντρα (με όλεσ τισ εργαςτθριακζσ ειδικότθτεσ) και τα 
κακετοποιθμζνα Πολφ-ιατρεία (μαηί κλινικοφσ,  ι κλινικό εργαςτθριακοφσ ιατροφσ).  

Γ. Τισ μεγάλεσ αλυςίδεσ Α’ Βάκμιασ Φροντίδασ  Υγείασ από επιχειρθματίεσ ςτθ  υγεία, με 
Νοςοκομεία και εξωτερικά ιατρεία. 

Ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του Συνεταιριςμοφ Medisyn είναι να ςτθρίξει και να ενιςχφςει ,να 
κάνει ανταγωνιςτικι και βιϊςιμθ τθν πρϊτθ κατθγορία! Η οποία και κα πλθγεί περιςςότερο από 
όλεσ αυτζσ τισ αλλαγζσ. 

 Στόχοσ μασ είναι προοδευτικά να διευκολφνουμε και να υποβοθκιςουμε όςο το 
δυνατό περιςςότερα ιατρεία να αναβακμιςτοφν και οργανωμζνα να παίξουν ζνα κετικό 
ρόλο ςτο χϊρο τθσ υγείασ, προσ όφελοσ των ιατρϊν και τθσ κοινωνίασ και ζχοντασ ωσ 
ςτυλοβάτθ και υποςτθρικτι ζνα δυνατό και υγιι Συνεταιριςμό.  

Παράλλθλα ςε όςουσ δεν νιϊκουν ακόμα ζτοιμοι ι δεν κζλουν για τον οποιοδιποτε 
κεμιτό λόγο να ενταχκοφν ςε ζνα δικό τουσ δίκτυο-το Iatrica (με ανοικτι πρόςκλθςθ ςε 
όλα τα μζλθ του Συνεταιριςμοφ), διακζτουμε όλα εκείνα τα εργαλεία, (ποιοτικό ζλεγχο, 
ISO, ζνα ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο - και πλιρωσ Διαπιςτευμζνο εργαςτιριο – για να ςασ 
παρζχει ακόμα και  τισ πιο ειδικζσ εξετάςεισ κτλ), που μποροφν να αξιοποιιςουν και να 
ςτθριχτοφν, για να μπορζςουν να ενδυναμϊςουν τθ κζςθ τουσ (ειδικά μετά το νζο 
πολυνομοςχζδιο και τον ΕΟΠΥΥ που ξεκίνθςε τθν λειτουργία του). 

Δουλεφουμε για να κάνουμε πράξθ τθν ολοκλθρωμζνθ απάντθςθ από τθν πλευρά μασ ςτισ 
αλλαγζσ και ςτον ανταγωνιςμό των κακετοποιθμζνων διαγνωςτικϊν κζντρων και των 
εμπορευματικϊν αλυςίδων υγείασ.. 

Ακόμα και για όςουσ δεν κζλουν, περιμζνουν ι ότι άλλο, ζχουμε προτάςεισ ιςχυροποίθςθσ 
τουσ που κα δθμοςιευτοφν με πλιρθ ανάλυςθ τθ ερχόμενθ Δευτζρα. 

Συνάδελφοι ςυμμετζχετε ςτισ ςυνελεφςεισ, διαβάηετε τισ ανακοινϊςεισ μασ, ρωτάτε επίςθμα 
τον Συνεταιριςμό για ότι ςασ απαςχολεί, ςυςπειρωκείτε ςτθρίξτε τον Συνεταιριςμό και το ιατρείο 
ςασ  και απορρίψτε το ταπεινό, το μουλωχτό, τθν λάςπθ και τθν μικρότθτα και τθν κακομοιριά 
που κυκλοφορεί και δίπλα μασ με διάφορα κάκε φορά προςωπεία.   

Συνάδελφοι όλεσ οι ενθμερϊςεισ μασ είναι αναρτθμζνεσ  ςτο www.medisyn.eu . 

Σφντομα κα βρεκοφμε κοντά ςασ για να ςυηθτιςουμε ςυναδελφικά και ςυνεταιρικά  τα 
πάντα που μασ απαςχολοφν. Αυτι τθν βδομάδα ςτα Τρίκαλα μετά ςτθν Θεςςαλονίκθ, τθν Κριτθ 
και πολφ ςφντομα ςτθ Ακινα. 

 
 

Εκ του  Συνεταιριςμοφ 

 

Ο Πρόεδροσ                                                                                              Ο Γραμματζασ 

Γιϊργοσ Βιδάκθσ                                                                                   Παναγιϊτθσ Μακρίδθσ  

 

http://www.medisyn.eu/

