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Αγαπητοί φίλοι, 

 

Επικοινωνούμε μαζί σας, εμείς οι ιδιώτες Εργαστηριακοί Μικροβιολόγοι –Βιοπαθολόγοι και 

όλες οι ειδικότητες των Εργαστηριακών ιατρών (ακτινολόγοι, κτλ), για να σας κάνουμε 

γνωστό το πόσο έντονα βιώνουμε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση μαζί με εσάς, τους πολίτες 

της χώρας και να ζητήσουμε την ενεργητική στήριξή σας. 

      Καταλαβαίνουμε πόσο τραγική κατάσταση βιώνετε καθημερινά, είτε άνεργοι, είτε με 

μειωμένους μισθούς και τα πολλαπλά χαράτσια, είτε μικροεπαγγελματίες που έκλεισε ή 

«κλείνει» η επιχείρησή σας. Σε παρόμοια κατάσταση βρισκόμαστε και εμείς και 

αντιμετωπίζουμε σοβαρά κίνδυνο βιωσιμότητας. 

      Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στο χώρο της υγείας,  δημόσιας και ιδιωτικής: κακή 

οργάνωση, καμία ουσιαστική εποπτεία και κανόνες από την πολιτεία, 

υπερσυνταγογράφηση και προκλητή ζήτηση εξετάσεων προς όφελος των μεγάλων 

διαγνωστικών super market υγείας, κακή διαχείρηση των ασφαλιστικών ταμείων, 

κυκλώματα.   Υπάρχουν όμως και οι Ιατροί, που είναι έξω από τα  «κυκλώματα», που δεν 

λαδώνουν και δεν λαδώνονται, που δεν δίνουν και δεν παίρνουν μίζες,  που δεν δίνουν και 

δεν παίρνουν ποσοστά, που είναι απλά αξιοπρεπείς επιστήμονες και έχουν μάθει να 

κρατούν ψηλά το κεφάλι.      

          Το νέο υπερταμείο, ο ΕΟΠΠΥ (σωστό καταρχάς στη σύλληψη του  και αίτημα χρόνων), 

με λιγοστούς πόρους- άνισα και άδικα κατανεμημένους υπέρ των μεγάλων αλυσίδων 

υγείας και των ιδιωτικών κλινικών, οδηγεί εμάς στο σταδιακό κλείσιμο και εσάς στο να 

χάσετε τον εργαστηριακό ιατρό της γειτονιάς σας και τις ουσιαστικές Πρωτοβάθμιες 

Υπηρεσίες Υγείας. 

     Έχουμε 20 μήνες να πληρωθούμε από τα πρώην ταμεία και 4 μήνες τώρα δεν  έχουμε 

πάρει ούτε ένα ευρώ από τον ΕΟΠΠΥ, ενώ οι άλλοι, οι «γνωστοί», με διάφορους τρόπους 

έχουν πάρει χρήματα, κερδίζοντας χρόνο μέχρι να μας βγάλουν από τη «μέση». Το ίδιο 

ισχύει και για άλλους μικροεπαγγελματίες, σε άλλους χώρους, μέχρι να μπούν τα μεγάλα 

συμφέροντα. 

Το ιατρικό επάγγελμα «απελευθερώθηκε-άνοιξε»  από την Πολιτεία πλήρως (αλήθεια 

από ποια  δεσμά;), από την αρχή του χρόνου, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ίδια του τη 

φύση, το ιατρικό λειτούργημα. Ακόμα και τα ταξί, τα φαρμακεία, τα φορτηγά, έχουν 

κάποιους κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας ….Γιατί; Πιστεύει κανείς πως η ανεξέλεγκτη 

ίδρυση ιατρικών εταιρειών,  από επιχειρηματίες, θα βοηθήσει την οικονομία και θα 

ανεβάσει την ποιότητα της υγείας;  Όταν θα μείνουν  Μόνοι  τους, τότε   όλοι αυτοί που 

τόσα χρόνια γλένταγαν, θα μετατρέψουν τον χώρο της Υγεία  σε  Επιχείρηση και μόνο.     

Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα· είναι δικαίωμα και  κοινωνική ανάγκη του κάθε πολίτη 

και υποχρέωση της Πολιτείας προς τον ασφαλισμένο, που πληρώνει τις εισφορές του. 

Η εργαστηριακή πράξη, η εξέταση μιας γενικής αίματος, μια καλλιέργεια ούρων, μια 

χοληστερόλη, μια ακτινογραφία, απαιτεί την ενεργή συμμετοχή και αξιολόγηση του 

εργαστηριακού ιατρού, ο οποίος υποστηρικτικά και σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό, 

θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να λάβει ο κάθε εξεταζόμενος τη σωστή διάγνωση 

και  θεραπεία! 

Οι Εργαστηριακοί Ιατροί  Μικροβιολόγοι-Βιοπαθολόγοι, Ακτινολόγοι και μέλη του  

Συνεταιρισμού  Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn ( www.medisyn.eu ), βρισκόμαστε  σε κάθε 

γωνιά της Επικράτειας και είμαστε αποστασιοποιημένοι από όλες τις κακές πρακτικές, 

συνήθειες και συμπεριφορές και πλήρως διαφοροποιημένοι από τους εμπόρους της 
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υγείας,  που αποθεώνουν την εργαστηριακή ιατρική πράξη σε μια διαδικασία αιμοληψίας, 

εκτέλεσης , παραλαβής και τιμολόγησης, συμπυκνώνοντας το «λειτούργημά» τους  σε ένα 

καλό σαλόνι υποδοχής και σε μια όμορφη γραμματεία . Ως αναπόσπαστο κομμάτι της  

κοινωνίας μας, θα συνεχίσουμε  να καταβάλουμε  κάθε προσπάθεια για να κρατήσουμε  

και στηρίξουμε  ανάγκες και αξίες που δοκιμάζονται. Ως ενεργά μέλη των τοπικών 

κοινωνιών, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους  και στεκόμαστε δίπλα σε αυτές με 

επιστημονική, αλλά και κοινωνική ευθύνη. 

Η ποιότητά μας, η γεωγραφική μας διασπορά, η εγγύτητα στις τοπικές κοινωνίες, η 

αντίθεση μας στην προκλητή και κατευθυνόμενη συνταγογράφηση όσων έχουν 

εμπορευματοποιήσει την υγεία αλλά και η δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην αφύπνιση 

του γενικού πληθυσμού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, πιστεύουμε ότι μπορούν 

να συμβάλουν σημαντικά και αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες, όπως διαμορφώνονται  

στο νέο χάρτη της Π.Φ.Υ.  

Αγαπητοί συμπολίτες ζητάμε την ενεργητική σας στήριξη και την αντίστοιχη πίεση προς την 

Πολιτεία να δώσει λύση με θεσμικό, κοινωνικά  δίκαιο τρόπο, για να υπάρχουμε, να 

λειτουργούμε ως ιατροί και να υπηρετούμε την υγεία για εσάς και την οικογένειά σας. 

   

Το  Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών  

 


