
 
 

 

                                                                                                                              Ακινα, 10.12.2013 

Αγαπθτοί Εργαςτθριακοί Ιατροί 

Η προτροπι για εξουςιοδοτιςεισ διαπραγματευτικοφ χαρακτιρα εκ’μζρουσ  των 

εργαςτθριακών γιατρών ςτουσ τοπικοφσ ιατρικοφσ ςυλλόγουσ μασ βρίςκει διςτακτικοφσ και 

εντείνει τον περαιτζρω προβλθματιςμό μασ.  

Διστακτικοφς  όχι μόνο  επί της διαδικασίας αλλά και  επί της  ουσίας.  

Ξεκινάμε  να  διαπραγματευόμαςτε όλοι μαηί για καλφτερα  αποτελζςματα αλλά ςτθ ςυνζχεια 

ηθτείται θ διάςπαςθ τθσ  διαπραγματευτικισ  μασ ιςχφσ  ςε  επιμζρουσ  διαπραγματευτικζσ 

ομάδεσ (Ιατρικοί Σφλλογοι)  ζχοντασ ο κακζνασ  τθν δικι του κζςθ  και τακτικι.  Είναι αδφνατον 

πιςτεφουμε να διαπραγματευτοφν  οι ςφλλογοι όλθσ τθσ χώρασ ο κακζνασ  χωριςτά ςφμφωνα 

με τισ εξουςιοδοτιςεισ  που κα ςυλλζξουν . Πλθ αυτι θ διαδικαςία  εκτόσ από δυςκίνθτθ   κα 

δθμιουργιςει και μεγάλθ ςφγχυςθ. Άρα από αυτι τθν πλευρά  κα ιταν  πιο πρακτικό και 

αποτελεςματικό να  εξουςιοδοτθκεί  ο Ρ.Ι.Σ. και εν’ςυνεχεία οι Ιατρικοί Σφλλογοι   να 

ςυλλζξουν για λογαριαςμό του, τισ εξουςιοδοτιςεισ.  Πςον αφορά  τθν ουςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ ςχετικά με τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ, αυτι θ διαπραγμάτευςθ μαηί τουσ, 

ςθμαίνει και τθν αποδοχι τθσ απαράδεκτθσ και πρωτοφανοφσ διεκνοφσ απόφαςθσ, ΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥΣ. Αποδεχόμαςτε ζτςι μια διαδικαςία 

διαβλθτι, για τθν οποία μάλιςτα δεν γνωρίηουμε πάνω ςε ποιο κεςμικό πλαίςιο κα γίνει και ςε 

ποια ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τον ΕΟΡΥΥ περιγράφεται επακριβώσ. 

Και δφο λόγια  για τθν εξουςιοδότθςθ που άφορα τθν διαπραγμάτευςθ για τα υπόλοιπα.   

-Γνωρίηουμε ότι τα προβλιματα των εργαςτθριακών γιατρών είναι ιδιαίτερα και διαφορετικά. 

Διαφορετικά από αυτά των ιατρείων κλινικισ ειδικότθτασ θ κλινικοεργαςτθριακισ ομάδασ (και 

όχι ειδικότθτασ) αλλά και διαφορετικά από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ με ίδιο αντικείμενο ςτο 

χώρο τθσ υγείασ. Ζνα παράδειγμα πρόςφατο είναι θ διαφορετικι κατανομι του clow-back 

ανάμεςα ςτα βιοπακολογικά ιατρεία και αυτζσ τισ επιχειριςεισ. Ροιουσ κα ςτθρίξουν οι 

ιατρικοί ςφλλογοι δεδομζνου ότι όλοι είμαςτε μζλθ τουσ;  

-Ζνα άλλο ερώτθμα που γεννάται είναι πώσ κα διαπραγματευκοφν οι ιατρικοί ςφλλογοι, και 

ποιεσ λφςεισ κα προτείνουν για τθν κατευκυνόμενθ υπερςυνταγογράφθςθ, που τιμωρεί από 

όλθ τθν αλυςίδα τον μόνο που δεν ευκφνεται, τον εργαςτθριακό γιατρό.   

-Άρα κα προτιμοφςαμε αυτι θ διαπραγμάτευςθ να γίνεται από τθν Ομοςπονδία των 

εργαςτθριακών γιατρών, που γνωρίηει καλφτερα τα δικά μασ προβλιματα. 
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