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Αγαπθτοί ςυμπολίτεσ, 
 
Επικοινωνοφμε μαηί ςασ, εμείσ οι ιδιϊτεσ Εργαςτθριακοί Μικροβιολόγοι –Βιοπακολόγοι, 
Ακτινολόγοι,Κυτταρολόγοι ,  Ιατροί Μζλθ του Συνεταιριςμοφ Εργαςτθριακϊν Ιατρϊν 
MEDISYN για να ςασ κάνουμε γνωςτό το πόςο ζντονα βιϊνουμε αυτι τθν πρωτόγνωρθ 
κρίςθ μαηί και δίπλα με εςάσ, τουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ. 

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.  

Η δραματικι μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ του κάκε πολίτθ, θ κρίςθ χρζουσ και 
ρευςτότθτασ των ταμείων-που ςυνεπάγεται τθν ποικιλότροπθ μείωςθ των δαπανϊν υγείασ 
για τον αςφαλιςμζνο, το «άνοιγμα» του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και θ διεφρυνςθ  του 
ρόλου του ιδιωτικοφ κεφαλαίου ςτο χϊρο τθσ υγείασ οδθγοφν αναπόφευκτα ςτθ ςταδιακι 
ςυρρίκνωςθ των ιδιωτικϊν εργαςτθριακϊν ιατρείων.  

Η κατάςταςθ επιβαρφνεται λόγω τθσ  ζλλειψθσ κανόνων και ουςιαςτικισ εποπτείασ 
από τθν Πολιτεία, αλλά και τθσ πρωτοφανοφσ «ςτάςθσ πλθρωμϊν» των οφειλομζνων, από 
τα αςφαλιςτικά ταμεία προσ τουσ εργαςτθριακοφσ ιατροφσ.  

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 ιατρικϊν εταιρειϊν από επιχειρθματίεσ, 
δίχωσ τθν ελάχιςτθ ςυμμετοχι ιατρϊν, 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 παροχϊν 
υγείασ ςτα μεγάλα ιδιωτικά διαγνωςτικά κζντρα. Η υπερςυγκζντρωςθ κα επιφζρει  
προοδευτικά μεγαλφτερθ επιβάρυνςθ ςτον πολίτθ, είτε άμεςα, είτε ζμμεςα μζςω των 
ταμείων. Όταν κα μείνουν  Μόνοι  τουσ, τότε   όλοι αυτοί που τόςα χρόνια γλζντθςαν  
μετατρζποντασ τθν Υγεία  ςε  Επιχείρθςθ και μόνο, κα είναι οι ίδιοι ξανά, που κα   
κελιςουν  να ςϊςουν  τον κόςμο.     

Ασ ςκεφτοφμε τα μικρά μπακάλικα πριν από πολλά χρόνια. Αντικαταςτάκθκαν από τα 
υπερμαρκετ των μεγάλων αλυςίδων, για να ακολουκιςουν τα miniμαρκετ των ίδιων 
αλυςίδων ςτθν κάκε γειτονιά. Μόνο που οι τότε μικρό ιδιοκτιτεσ είναι τϊρα υπάλλθλοί 
τουσ, αλλά και ο δείκτθσ τιμϊν του καταναλωτι, ο τιμάρικμοσ, αυξάνεται ςυνεχϊσ!  

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

Αμφιβάλλουμε πολφ για το εάν οι κανόνεσ τθσ  ανεξζλεγκτθσ αγοράσ και τθσ 
εντεινόμενθσ εμπορευματοποίθςθσ κα αναβακμίςουν τθν ποιότθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ςτον χϊρο τθσ υγείασ, όταν όλοι μασ ζχουμε υποςτεί τισ  ςυνζπειεσ τθσ 
εφαρμογισ τουσ ςε άλλουσ χϊρουσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ. 

Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα· είναι δικαίωμα και  κοινωνικι ανάγκθ του κάκε πολίτθ 
και υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ προσ τον αςφαλιςμζνο, που πλθρϊνει 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! 

Ο Συνεταιριςμόσ των Εργαςτθριακϊν Ιατρϊν-Medisyn, μπορεί να απαντιςει  ςτα νζα 
δεδομζνα που διαμορφϊνονται και να ανταπεξζλκει ςτισ νζεσ απαιτιςεισ που 
δθμιουργοφνται, ςιμερα, με τθ ςυγχϊνευςθ των ταμείων, τθν  θλεκτρονικι 
ςυνταγογράφθςθ, αλλά και τα ηθτιματα ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
Παράλλθλα, φιλοδοξοφμε  να ςυμβάλουμε ςτον επαναπροςδιοριςμό του ρόλου  του 
Ιατροφ-ελεφκερου επαγγελματία Βιοπακολόγου- Μικροβιολόγου και γενικά Εργαςτθριακοφ 
Ιατροφ, ςτθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ, ωσ βαςικοφ ςυντελεςτι τθσ ποιότθτασ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, αλλά και του εξορκολογιςμοφ του κόςτουσ των αςφαλιςτικϊν 
ταμείων. 
 
Ο Συνεταιριςμόσ Εργαςτθριακϊν Ιατρϊν – Medisyn, ιδρφκθκε το 1995 με ςκοπό να ςτθρίξει 
τα ιδιωτικά Βιοπακολογικά Ιατρεία και ςιμερα αρικμεί πάνω από 440 ανεξάρτθτα 
Βιοπακολογικά Ιατρεία- ςυνζταιρουσ , ςε κάκε γωνιά τθσ Επικράτειασ.( www.medisyn.eu ).  
Ζχουμε επενδφςει ςε υποδομζσ ποιότθτασ ςε όλεσ μασ τισ λειτουργίεσ, διακζτουμε 
Διαπίςτευςθ κατά ISO 15189,   κατά ISO 9001:2008 και οτιδιποτε ςχετικό με τθν απαίτθςθ 
για ολικι διαςφάλιςθ ποιότθτασ.  
 
Μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ πρωτοφανοφσ κρίςθσ οι εργαςτθριακοί ιατροί ωσ ενεργά 
μζλθ τθσ κοινωνίασ και ωσ επιςτιμονεσ, επενδφουν για τον πολίτθ. Θωρακίηουν τθν 
ιατρικι πράξθ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ  με  
ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ISO, εξωτερικοφσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ, ςφγχρονα 
εργαλεία, υπθρεςίεσ και εξοπλιςμό, προσ όφελοσ του Πολίτθ και τθσ Κοινωνίασ. 
 
Στοχεφουμε να αναδείξουμε τισ υπθρεςίεσ μασ, τόςο ςτθ διάγνωςθ, όςο και  ςτο τρίπτυχο 
«Πρόλθψθ – Υγεία - Ευεξία» και να βάλουμε και εμείσ  «ζνα ουςιαςτικό λικαράκι» ςτθν 

http://www.medisyn.eu/
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βελτίωςθ τθσ Π.Φ.Υ, αλλά και γενικά τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν, ςε ςυνεργαςία 
πάντα με τουσ κλινικοφσ Ιατροφσ και τουσ αρμόδιουσ Φορείσ και Οργανιςμοφσ  που 
κινοφνται ςτθν ίδια κατεφκυνςθ. 
 Ζτςι, κα ςυμβάλλουμε ςτθ μείωςθ τθσ προκλθτισ υπερ-ςυνταγογράφθςθσ, χωρίσ να 
υποβακμίηεται θ ποιότθτα και το εφροσ των ιατρικϊν υπθρεςιϊν που ζχει ο πολίτθσ 
ανάγκθ, ςφμφωνα με τα διακζςιμα ιατρικά πρωτόκολλα, αλλά και τθν κρίςθ του ιατροφ για 
κάκε περιςτατικό.      

Όλοι εμείσ οι Εργαςτθριακοί Ιατροί  Μικροβιολόγοι-Βιοπακολόγοι , Ακτινολόγοι και 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, όςο περνάει ο καιρόσ, 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 υγεί,  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.  

 

To Δ.Σ  του Συνεταιριςμοφ Εργαςτθριακϊν Ιατρϊν MEDISYN 

 

 

Σημείωση: Επιστολή τοσ Σσνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN προς τοσς 
πολίτες, για τις αλλαγές  και τις επιπτώσεις στις παρετόμενες σπηρεσίες σγείας. 


