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Θfμα: << Mικρoβιoλoγικ& Εργαοτηρια και ιoτoκυτταρoλoγικ6

εργαστη ριo Θεσ/νiκηq>)

Ktiριε Πρ6εδρε,

Παρd τιg επανει\μμενεζ επιστoλ6ζ που σαζ απoστειλαμε δεν 61oυμε

λdβει καμiα απd,ντηoη σαζ σχετικd με τo θ6μα πoυ αναφ6ρoυμε ανωτ6ρω. Στιg

20l2lΤ2 πραγματoπoιηoαμε αυνdντηoη τoυ Δ.Σ. τoυ ΣEΥTΙΙKA Θεo/νiκηg

B.Eλλ&δoζ με τoυζ μικρoβιoλ6γoυg τηg Θεo'oαλoνiκηg και στιζ 24l2l\2 με τoυζ

παρασκευαoτ69 των μικρoβιoλoγικcilν εργαστηρtων. Τα διdφoρα μικρoβιoλoγικd,

εργαo'ηρια μαζ υπ6βαλαν τιg πρoτdoειζ τoυζ oι oπofεq oυνoψfζoνταt στα εξηq:

1. Για την ειiρυθμη λειτoυργiα τoυζ πρoτεiνoυμε τηv δημιoυργiα

τριιΙlν μικρoβιoλoγικcbν εργαoτηρiων στην κεντρικη, δυτικη και

ανατολικη Θεooαλoνiκη.

2. o αριθμ6q τaw 24 μικροβιoλ6γων και περiπoυ 50 παραoκευαoτιilν

καλl5πτει τιg ανdγκεζ των τριcbν ανωτ6ρω εργαoτηρtων.

3. Συμφωνηoανε, μικρoβιoλ6γοι και παρασκευαoτ69, 6τι εiναι

εφικτ69 ο αριθμ69 των 2.Ο00 αιμoληψιιilν τηv ημ6ρα oυνολικd. Mε

6ναν αδρ6 υπoλογιoμ6, υπoλογiζονταg 250 εργ&oιμεg ημ6ρεζ,

θεωρoriμε 6τι μπορoιiμε να εξoικoνoμησoυμε για τoν EOΠYY
ετηoiωg πaνω απ6 12 εκατoμβρια ευριil μ6νo για τον νομ6

Θεo/νiκηg.
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Yπενθυμiζoυμε 6τι' μiα εξ6ταοη PSA στα εργαoτηρια τoυ EOΠYY
oτoιxtζει περiπoυ 3,5 ευρrb ενril οτα ιδιωτικd, oυμβεβλημwα εργαoτηρια 4Τ,90

ευριb, εκ των oπofων η συμμετo1η τoυ αoθενorig εiναι τo 15% δηλαδη 6,28 και

το πoo6 πoυ καταβdλλει o EOΠYY εiναι 35,6 ευρril.

'oο'oν αφορ6 στo ιστoκυτταρoλoγικο εργαoτηριο τηζ Π. Aξιoιi πoυ

καταργηθηκε απ6 2lΙ2l2011, θεωρoιiμε τουλd,χιστoν υπερβoλικ6 να καταργεfται

6να εργαoτηριo πoυ εξυπηpετεi 6λη την B. Eλλdδοg με μλιdδεq περιoτατικd

ετηoiωg για να παραχωρηθεi o χ6ρoζ εfτε για διοικητικ6q υπηρεoiεq εiτε για

oτ6γαoη επιτρoπιilν και oι oκτril γιατρoi τoυ τμηματoζ να απαo1ολοr5νται oε

αλλ6τρια καθηκoντα.

Yπwθυμiζoυμε και παχι" 6τι η oυoιαoτιΦ κατ6ργηoη των

μικροβιoλογικcbν εργαoτηρtων και η πληρηg κατdργηo'η του

ιστoκυτταρoλoγικori εργαoτηρioυ απoτελεi oικoνoμικ6 πληγμα για τον

vεοo6oτατo ΕoΠYY και 6λoι Θα πpΕπει' να λoγoδoτηooυμε για αυτ6. Πρ6θεoη

μαg εfvαι τo θ6μα αυτ6 να προωθηθεi oτην 0λoμ6λεια τηq ΠOΣEYΠΙKΑ πoυ θα

πραγματoπoιηθεi τιq επ6μενε9 ημ6ρεq και στoυζ oικoνoμικoιiq ειoαγγελεfg διoτι

η oικονoμικη αιμoρραγiα τoυ EOΠYY που θα προκληθεi κατ6 τo τρ61oν θτog

θα επιβαρfνει τον ηδη ελλειμματικ6 πρoδπoλογιoμ6 τoυ.

Kιiριε Πρ6εδρε καΘ' 6λο τo προηγoriμενo διd,oτημα επιδεtξαμε 6να

πvalμα ουνεργαoiαζ ενημερcbνoντdg σαζ με επιoτoλ69 αλλ6 και δια ζciloηq oτην

oυνdντηoη μαζ στtζ |Ιl1lΙ2. Παρ' 6λα αυτd, δεν 61ουμε λ6βει καμiα απdντηoη

σαζ σχετικ6 με τα φλ6γoντα θ6ματα πoυ σαζ αναφθραμε κdτι πoυ ευελπιoτoriμε

να αλλdξει dμεoα.
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