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Προc τον Πρ6εδρo τoυ EOΠYY κ.Γ. Bουδοδρη

Θεoοαλoνiκη \3-2-12

KoΙNoΠoΙHΣH :

1 .Yπουργ6 Yγεiαg Α.Λoβ6ρδo
2. Yφυπoυργ6Yγεiαq M. Tιμooιδη
3 Yφυπoυργ6 Yγεfαg M.Mπολαρη
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Θ€μα : <Mικρo βιoλογικιξ E ργαοττi ρια και Ιοτοκυττα ρoλογικιδ εργαοτri ριo
Θεο/νiκηq>>

Kr5ριε Πρ6εδρε,
Eπανερ16μεθα στα θ6ματα των μικροβιολoγικiυν εργαoτηρiων και του

ιστoκυτταρολoγικοri εργαoτηρfoυ καθiυq δεν λdβαμε καμiα απdντηoη oαg μετ6 απ6
τιg επιoτoλ69 που σαζ απoστεiλαμε oτιc, \311'2/11 και 21l\l|2 και την δια ζiοoηg
επικοινωνiα πoυ εiγαψε oτην Θεoοαλονiκη την \\l|l\2.'Hδη απ6 τιg Ι4l2l12
αναoτ6λλεται η λειτoυργiα του μικροβιoλογικori εργαoτηρiου τηζ 25ηq Mαρτioυ
λ6γω 6λλειψη9 αντιδραoτηρiωv. Προφανiυq η iδια μoiρα περιμθvει και τα υπ6λοιπα
εργαoτηρια. Yπενθυμiζoυμε 6τι η oικονομικη αιμoρραγiα πoυ πρoκriπτει στον
EOΠYY μετd και την απελευΘ6ρωoη τoυ πλαφ6ν των ιδιωτικιilν εργαoτηρiων θα
δημιoυργηοει 6μεoα μεγd,λα οικονoμικd πρoβληματα στoν 0ργανιoμ6 που θα
προοτεθοriν στoν ηδη ελλειμματικ6 προδπολογιoμ6 του.

Σε δελτiο τδπου του EOΠYY oτιg 9l2lΙ2 αναφ6ρεται 6τι δημιουργεiται oτo
τ6ω9 6o Noooκoμεio ΙKΑ-Παρ&ρτημα Αγ Σιiββα <Eθvικ6 κεντρo αναφoρ69
τωρηνικηg ιατρικηg και βιοπαΘoλoγικων εξετ6οεων τoυ EOΠYY> 6πω9 αναφθρεται
εκεi θα oυγκεντριilνoνται 6λε9 oι εξετ6oει9 αiματοg των αoφαλιoμ6νων τoυ EOΠYY,
πoυ αφoροriν oρμ6νεq, καρκινικofg δεiκτεg καθrilg και πληθog dλλων εξειδικευμενων
εξετdοεων. To ερrbτημα πoυ προκι5πτει εiναι πoιεζ περιo169 τηg Eλλ6δog θα
εξυπηρετεi τo ανωτ6ρω EΘνικ6 κwτρo αναφορd,g; Θα μεταφ6ρονται δηλαδη δεiγματα
αiματoq απ6 6λη την Ελλdδα; Θα 61ει δυνατ6τητα vα εξυπηρετεi εξειδικευμθνεg
εξετ&oειg πληΘυoμoli περνtoυ 1 0 εκατoμμυρiων;

'oooν αφορ6 oτo ιστοrcυτταρολoγικ6 εργαoτηριo τηg N.M.Y. Θεo/νiκηq
ζητoιiμε να αναΘεωρηoετε την απ6φαoη -ioωg να μην εiναι και δικηq oαg- τηg
αναoτοληq λειτoυργiαζ τoυ, καθ6τι εξυπηρετor5oε 6λη την B. Ελλdδα και η πα6oη
λειτουργiαζ του θα απoτελ6oει πηγη ταλαιπωρiαζ για τουg ασφαλιομ6νoυ9 τoυ
EOΠYY καθωg θα 61ει και oικoνoμικ6 κ6oτoq για αυτoriζ και πρoφανiυg για τoν iδιο
τoν 0ργανιoμ6.

Θεωροr5με 6τι oτα πλαioια τηg κακηq αυτηg οικoνoμικηg oυγκυρiαq θα πρ6πει
να συνεργαoτοtiμε 6λοι cboτε να ελαμoτoποιηoουμε τα Jcεριττ6 6ξoδα χωρiζ β6βαια
να κd,νoυμε <εκπτιboειζ)) στιζ πoιοτικ69 υπηρεoiεg πρog τoυζ αoφαλιoμ6νoυζ μαζ.
Eλπiζουμε αυτην την φoρd να 61ουμε κd,πoια gπ,*r.τιιq1 oαζ.
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