
Αγαπθτοί ςυμπολίτεσ, 
 
Επικοινωνοφμε μαηί ςασ, για να ςασ κάνουμε γνωςτό το πόςο ζντονα βιώνουμε αυτι τθν 
πρωτόγνωρθ κρίςθ μαηί και δίπλα με εςάσ, τουσ πολίτεσ τθσ χώρασ. 
Οι κεςμικζσ αλλαγζσ και θ οικονομικι κρίςθ επθρεάηουν άμεςα τθ βιωςιμότθτα των 
ιατρείων μασ και κατά ςυνζπεια ςτεροφν από εςάσ τθν παροχι αξιόπιςτων ιατρικϊν 
υπθρεςιϊν. Το ιατρικό επάγγελμα ‘’απελευκερϊνεται’’  από τθν Πολιτεία πλιρωσ 
(αλικεια από ποια  δεςμά;), από τθν αρχι του χρόνου, κζτοντασ υπό αμφιςβιτθςθ τθν 
ίδια του τθ φφςθ, το ιατρικό λειτοφργθμα. Πιςτεφει κανείσ πωσ θ ανεξζλεγκτθ ίδρυςθ 
ιατρικών εταιρειών από επιχειρθματίεσ και μόνο, κα βοθκιςει τθν οικονομία;  

Ο Πολίτθσ βομβαρδίηεται κακθμερινά από  παροχζσ υγείασ με παραπλανθτικζσ εκπτϊςεισ 
50%, 60% ι 70% για μια γενικι αίματοσ, όταν θ τιμι τιμοκαταλόγου ξεκινά από τθν 
πλαςματικά υψθλι τιμι των 20 ευρϊ! Η μεγάλθ ζκπτωςθ όμωσ, δε ςθμαίνει και χαμθλι 
τελικι τιμι. Αυτι θ παραπλάνθςθ ςτοχεφει ςτθν υπερςυγκζντρωςθ των παροχών υγείασ 
ςτα μεγάλα ιδιωτικά διαγνωςτικά κζντρα. Η υπερςυγκζντρωςθ κα επιφζρει  προοδευτικά 
μεγαλφτερθ επιβάρυνςθ ςτον πολίτθ, είτε άμεςα, είτε ζμμεςα μζςω των ταμείων.  

Το πλεονζκτθμα του κάκε πολίτθ να ζχει ςτθ γειτονιά του τουσ κλινικοφσ και 
εργαςτθριακοφσ ιατροφσ τθσ επιλογισ του –ςφμφωνα με κανόνεσ ποιότθτασ και ιατρικισ 
δεοντολογίασ και με αυςτθρό και ουςιαςτικό εποπτικό ζλεγχο από τθν πολιτεία – είναι 
μειονζκτθμα για τα ιδιωτικά κεφάλαια, που ςτοχεφουν ςτθν υπζρ- ςυγκζντρωςθ,  
κακετοποίθςθ και εμπορευματοποίθςθ των ιατρικϊν υπθρεςιϊν. Το λεγόμενο «super 
market» ςτο χώρο τθσ υγείασ, εκμεταλλεφεται τθν ανάγκθ του κάκε πολίτθ για υπθρεςίεσ 
υγείασ, τθν ςτιγμι που δεν ζχει τα ςτοιχειώδθ για να ηιςει και πρζπει παράλλθλα να 
προςτατεφςει τθν υγεία του ίδιου και τθσ οικογζνειάσ του! 

Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα· είναι δικαίωμα και  κοινωνικι ανάγκθ του κάκε πολίτθ 
και υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ προσ τον αςφαλιςμζνο, που πλθρώνει τισ ειςφορζσ του. 

Η εργαςτθριακι πράξθ, θ εξζταςθ μιασ γενικισ αίματοσ, μια καλλιζργεια οφρων, μια 
χολθςτερόλθ, απαιτεί τθν ενεργι ςυμμετοχι και αξιολόγθςθ του εργαςτθριακοφ ιατροφ, ο 
οποίοσ υποςτθρικτικά και ςε ςυνεργαςία με τον κλινικό ιατρό, κα δθμιουργιςει τισ 
προχποκζςεισ για να λάβει ο κάκε εξεταηόμενοσ τθ ςωςτι διάγνωςθ και  κεραπεία! 

Φιλοδοξοφμε  να ςυμβάλουμε ςτον επαναπροςδιοριςμό του ρόλου  του Εργαςτθριακοφ 
Ιατροφ-ελεφκερου επαγγελματία, ςτθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ, ωσ βαςικοφ 
ςυντελεςτι τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιών, αλλά και  του εξορκολογιςμοφ 
του κόςτουσ των αςφαλιςτικών ταμείων. 
Μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ πρωτοφανοφσ κρίςθσ οι εργαςτθριακοί ιατροί επενδφουν για 
τον πολίτθ. Θωρακίηουν τθν ιατρικι πράξθ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Πρωτοβάκμιασ 
Φροντίδασ Υγείασ  με  ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, προσ όφελοσ τθσ Κοινωνίασ. 
Όλοι εμείσ οι Εργαςτθριακοί Ιατροί, Μζλθ του  Συνεταιριςμοφ  MEDISYN,  ωσ αναπόςπαςτο 
κομμάτι τθσ  κοινωνίασ μασ, δεςμευόμαςτε  να καταβάλουμε  κάκε προςπάκεια για να 
κρατιςουμε  και να ςτθρίξουμε  ανάγκεσ και αξίεσ που δοκιμάηονται, όλο και περιςςότερο. 
Ωσ ενεργά μζλθ των τοπικϊν κοινωνιϊν, αναγνωρίηουμε τισ ανάγκεσ τουσ  και 
ςτεκόμαςτε δίπλα ςε αυτζσ με επιςτθμονικι, αλλά και κοινωνικι ευαιςκθςία και ευκφνθ. 
Η ποιότητά μασ, η γεωγραφική μασ διαςπορά, η εγγφτητα ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, η 
αντίθεςη μασ ςτην προκλητή και κατευθυνόμενη ςυνταγογράφηςη όςων ζχουν 
εμπορευματοποιήςει την υγεία,  αλλά και η δζςμευςή μασ να ςυμβάλουμε ςτην αφφπνιςη 
του γενικοφ πληθυςμοφ για την πρόληψη και ζγκαιρη διάγνωςη, πιςτεφουμε ότι μποροφν 
να ςυμβάλουν ςημαντικά και αποτελεςματικά ςτισ νζεσ ανάγκεσ, όπωσ διαμορφϊνονται  
ςτο νζο χάρτη τησ Π.Φ.Υ.  

Ο Ιατρόσ 


