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E{Φριε Λιοικηtε1l,

&..tε *γγpαφι:l τΟυ ?Eρ*ζ τη διοi,κησ"η δΤ1ζ 26/Ο912Ο11 αρ.π1:lωτ"5l21

ο Διει:sυγτξ6 τr1c Ν'lVΙ"Y, €)εαlviκr1c κ" Δο.i'αμπουραq Ι{. αα6 εντ-1pιθ1-lr,lοε

6τι tΦ 1.Φ.τ*l{?]τταρι:}ιογικ6 εργααtηριο ΤΟυ lKΑ-ΗT.,ξ&,,f Φ.Τ1"}

(Φεαοα"λονiκη ιlπ*γεΤαι ατο Ι3. Νε:αοκομεiο icαι εx.tιοtελεi τμημr* τηζ

,υπι:διε{;sl}vσηζ ιαερικηq υπηρεαiαζ αι:του και ιixι υπημ:εαiα τηq Iιi.M.Y.

Φεαlviκηq και &)ζ εκ τοliτcι,} τΦ ισΤΦκιlτταρολογικδ εργαατηρ1Φ K{χ1 ΤΦ

?ΙρΟσο}rξικδ του αι,ljκει οτο Ι}. Νοαοκομιεiο {lαγαγiα" Ι.ι, ιιυτt1 θα επρεπε

',*,n,-l.r.,.itr{]τ{: t1yΦ 'reJνφ ιιψ*'u ,.]γ l-ιεταφΟρα τΟ1} 1{α,ι Τηγ λειτι}ι}ργ1{J t*1} σΤΦ vΦσΟ]dΩμειε},

Σε απαvττ1οη ΤΟυ ?ΙρΟtl"νΟιφερθfvτ*; *γγραφ*υ η διοiκηοη δια Τι]1,}

διευΦυr,τε:Φ Φ, Καpατ6λιου *τιq24111l1 l διαβi,βααε εγγραφο μr Gι}.?τρσ}T.

Γ31162 με {}εμια τηv μεΤαφιlρα προα{Ο?ΙlKΟf ατο l]ΣΥ ζητιilvταg r:"πιr τaυq

γιατρc*q vα υυμπ}ηρωοουν Τιζ σ1]γηl-ιμιεvεq αιτξαει6 γ1{χ, τηv μεταφορα"

τΟυζ η i"η στΦ ΕΣY,

Στη αυν*xεια d} διευθυνττiζ Τηζ }.1,M.Υ. Φ}εαir,iκ"ηζ Κ,

Δαλαμ,ποripα'q Κ. με €γγpαφι] εt}ι} ατιg ?i 1?/1 1 με α1;, Γ[ρωτ ' 652a κ{r1 pιιl

θ*μα οxετικα μr τηv'E[tΙραπ{:l-ι?rη τιοv ι{ΣτΦK'tJτταρε:lλογικιi:V ?ΙδρισΤ{χτικιrrιl

ατα αι:μβ*βημ*να νΦσΦl{Φμεiα κα"ι }-ιε Ki}ι1,Ο?Ιοiηαη στηv Ν.M"Υ. K{tι Φ"{;

6λε.q. τι,; τοeιικεg μονι*δεg υγεiαq Φεαlvtκη-e αvαφεpει δτr απq: 2l12ltr1 τtι



1Φ.tΟ1{1}ττ,{.ρολογικ& περιοτατικ* {test pap) 7[Φυ θα iι1-"lοκ*πτουv θα

αποοτfλλΟvτ{tι {Ττt} Νοαοκομεiα Γ'Ν,Φ" Aγιοq ΣΙαιlλοq. Α.}'J,Θ.

Φεαγθrlειο και Ι..Σ.Ν.Φ. 424 με Τ{; οπιi{α τntxp^1'ει οilpιβαοη γ1{Ι. Τιζ

7ταρ{χ,?ξ{χv*} εζετασgιζ.

Τα αvωτ*ριrl θ*μιατα ουζητη{}ηκαv sd* αuμβουλιο τΟυ ΣΕY1lΙKΑ

Θεα/r:il;ηζ ατιg 12112l11 και σαζ εiΙισημαiι.,ουμε τα εξξq:

i. Mπορεi στΟV Οργαvισμο του B, Νεlαοκοpιεiο.υ ΙKΑ vα αvαφεplεται

aεα,θ*λι:αγατομικ* εργαατηριιi αλλ* cτηv πρ*ξη δεv α"vτ1κε πφτε

εκε[ διιiτι αι γtατροi διορiατηκCιγ $Τ,ην l{,h4,Y, (9εοlviκl1c κιxι ποτi

δεv *λαβαιr ΤΟ vοοοκομειακα επiδομα t εφljμερiεq U}; Φα

δικαιοlivτο εαγ ιivl1καv εrτ* B. Νοοοκομεiο ΙΙ{Α.

2. Kιlτταρ:ολογικi τμξpια δεγ αvαφ*ρεται Φ,τΟ1l οργαvιαpι* τΟυ

vοαοκομιεiου,

3" Το ισΤΟκ1}τΤαρολογικ* τpιημα ττ1q Ιιj.Μ.Υ. Φεα/γ{κηq περrλαμβ&vει

οκτιi: γl,ατρο*q (τ*αοεριg παθολογοα"vατ6pιοι 1{{iι τεοαεριE

κυτταpολδγοιi.

{}ι παΦολι.lγοαvατομοι τΟ,υ τμli1ματοg εξυπηρετο*ν ψ{"/"pτ τιi:ρα

1[ερtσΤατικ& του E. Νοοοκο3.ιεiοιl ΙKΑ (περiτεου 2.5sΦ ετηαiι::6i

1(g1 περιστατtκα ααφα"λιο,μiι ωv τι:υ iKΑ :ερ*ερxοpι.εvα α.π6 δ}η την

E. Ε}λ*δα Kαι €ιζ ιδια:τικ*ζ κλιvικ6g καΦιbg K{tι lατρεiα τηζ

Θεαοα}'οviκτ]ζ (3.4ΟΟ ετliαiε;:9 περiπου}" Οι αριθμο{ αυτ*i

αvαφ*ριlvται eΣε ααφαλιαμ*νουq Kα1 *χu σ.ε αριsμ* μι:v*δο:v

7ταρ{Ισ1(ξ;υαο ματων που ε iγα ι πολλc*:rλ*ο,ιιl,.

Οι κυτταρολδγοι τοιl τμηματο6 εξυπημlετ*'ιiv τΦv προi'ηπτικ6

*λεγ1ο iλι,lγ τωv μον*δι*v ΙΚ,ξ τηζ B. Eλλ*δοg, τα}V περιστατικα:γ

τΦv C{sφCιλιαμθvο:v απι: 6}'α ΤCι γΟσΟK*με{α η6 {sεο,lviκη; καΟιi-:;

Και τΟυ Νοαοκομιεiου iΚΑ εγιi; διεvεργclliv καθημεριvι1 }ηψειg test

pap α:τεi δ}ιεζ τι μι:vιιδεe τοι: ΤΚΑ Φεeτ1νiκη; και τ1lζ εεριφερcια;.

Επιοημιαivεταl, dτι τΦ i{Οσο{tτδ :ει:ιl :τροiρ1εται α116 το γΟσΟκο1-ιεiο

ΙKΑ εtr,αι :τολυ μικρ6 αε ο1εαη με ΤΟ αt,:γ*λο tΦJv r,εριστατικιbν

(:ιεμ:irεου 1 .ΟΟG ε:τi c,,υvολου 12'ΟΟΟ ετηαiωq).
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6. Σε προαωπικη i-ιι,ζ επικοιγιοviα με ζα τρiα vοαοκομεiα ?ΙΟυ

αναφεροvτ{,1 :Ιαρ{E,[*vω α16 ου μιβεβ}η μεvα διαπ ιrτιilο{Ιμδ τα εξt q:

α. Στο Γ.Ν.Φ. Aγιοq l1α*λοg υπdιρ1ει μδv* εvαq εαθολογοιxvατ*μιοq

Kαl καvεναq κυτtαpο}uογο,c *ρα κυτταρo}uογικα περιατατικ* *πιυq

αvαφεροv{ιΙ1 στΦ *γγραφο τηq 3l121} ] δε μ:ιοροitv να εξυπηρεπ1θουι,,"

Ι-{ κτιριακη και τε1vολογικη υποδομη το.υ γΟσ"Οκο1ιεiου pιπορεi vα

ατεγ*αει μδvο θνα"ν ιrκ6μιτ1 γιατρδ,

β. Στ* Γ.Σ.Ν,Φ, ;$24 υπ&ρχΟ1}ν μ-εV τρειζ παθολογααι,ατδμοι και θvαg

κυτταρολιiγι:q αλλα η o,,μβ{rση 7roυ f1ει ουvαφsεi και η ο:rοiα μα;

εxει αποι:ιαλεi κατ6πιv αιτξματοζ, μCrζ δε,γ περιλαμβιlvει

κυτταρε:loογικε,; εξετ*οειq, Tηλεφο:vικ*, i-tαζ εvημθρωcl.αv δτι θα

ξητηοeiυv τ:1v ι1ρciη τηg α'*μβαοηq λδγι,: τι:υ φδρτclυ εργαο{α6"

Υ" Στο Α.Ν"Φ" Φειrγfvειο κατ6rιιι,, τ:1λεφο,:vl.κξg επικΟ1v{ι}viαζ ]ΙΟ1}

εi1αpιε μιι1 τιζ διευθriι,τριεζ τΟυ παθολογοαγαΤΟμ1Kοιi τμημαΤΦζ Kα.

ΓΙατακιοilτα K{,ι ιlαlτταρολογικο* τμr1μιr:,τοq Kα. Δεοτοilvη μαq

ανiφεpα.v cτι τα τμtjμιατα ΤΟυC μι?ΙΟρο*v vα δε1τιlιiv }'iγα :τεριατατικ*

Kα.ι γι{Ι, περιοριομθνο διαο,τημα ωζ τΦ τfλο6 τοll 2Ο] 1 λογοl του

ιδιαiτερου φ6ρτου τΟ1J γΟ{,GKι:μεiοιl,

Eis_ξ-qjτgι- λΦιπ6γ τα εξη c ερg#}ξ μΓ{g{E:

a l_f διοiκηciη προτi,θεται Vα διαλ*αει Τα εργαoτηρια cιρχηζ

γεvομιεvηq απιi ΤΦ ιστΟ"Κυτταρολογικ*; Ξivαι απι:ρiα"α αξιο με

7[Ο1Ο σι{ε?tτικδ καταργοΦvται θ*αει; κυτταρολδγιιlv απδ τ* ti{Α-

rTΑΙ\4 παραμοvη *vαρφq τοιl ,ΕΟΠΥY τηv υtιγμη rεο.υ *1ει

προf1ουtτα θ*αη ΤΟ test paμr ατα πλιx,iσια τΟ1} προλτ1πrικο{l

ελ*γyρυ ποιl προβα}'λεται απ6 τοr, ΕΟΠΥΥ.

* f,vιi: ιlπ*,pxουv οκτιδ εv εγεργε{α γπ:τρι:t τ* εργαC'τξpιο με β,ic'η

τΦ προαιlαφερθ*v *γγραφι:l Tη6 Ν"Μ,Y, οταμdιτηaε vα

πε:,ριxλαg"ιβ&,vει 1ζαρ{iσ1(ευ6,οματα απο :l'2lx tr τα α:εοiα

?tιl,,){rπειι,ΙΦvτCιι (Dζ εξετdιοει; υιμηλιrιi κ6ατου6 στα

?ΓρΟtr.vαφερθθvτα νοαnκ:ομεiα l-ιε Τtr προβλl1ματα ,EΟ1.}

α"vαφερ$ηκαv παραπαι:ω' γεγοvδq 7EΟ,ι} δημιουpγεi



δυολειτοι1ργi,εc Και ταλαιεωρiα $ΤΟυζ ααφαλιομ*vου6 Kαι

Φι1{Φγζ}ιr1κll αιμορg:α"γiα. γlα το ΙKΑ,

Το διοικητικ6 Σιltr"ιβο*λιο του ΣEYΠiKΑ Φι:α/viκη6 B. Ελλ*δοq

θεα:ρεi *τr η ουvfxιο,i1 τηζ λειτοrlργiαg ΤΟ1] ιστΟκt}τΤ{x,ρολογικοιi

εργαοτt1ρiου τη{ Ν"Μ,Υ. Φεοlviκηq εivαι l{{l,1 εlαα1lαi'τητη Kαι

*lκΟvΟιtικιi:q αιlμφfριrυΦ.{Ι, γltr, ΤΓ} ΙKΑ και τοv εlιερgδμιεvΦ Ι]Οl]ΥY.
Στδ1οE θrx ττ,ρ*x*ι rrα εil,αι 11 αv&πτuξη Kα.ι ο εκα,υγχρΟνιαμδg τιlυ

τμηματοg και 6xt η δι*λυο.η του,

Av παρ6λα αυτd, ι:,ποιpι:οiα{;Τε ΤηV pιεταφορα του τμηματΦq -?EΟυ

για εμαg α:1μαtvει και διαλυση tΦυ- Φα πρ*πεr τiμιια και ξεκι1θαρ{χ v{ι

εξηγτ1αουμε στΟυζ οκτrj: αυι:αδελφΟυζ πΟια, sα εivαι τα κιr{}ηκοvτα

t*t}ζ {χv πεlραμεiι,Ουv στοV EΟΓΙΥY Kαι ΤrΟ1α sα εivα,ι η ατ*μ> το-υg

αv *α δηλιhα,οιlv *vταξη οτο EΣY δαογ αφορ* ατο βαθμ*λδγιι-l που

δεv υπ*ρyρι δυατυxιi:q ακ*μ{Ι lιαι ΤΟ εργαfl.ιqxκ* εαΦεοτι,'lg Τ$υζ ?it}υ

καsε αi'i"ο παρ& ξεκι1θαρο εivαι.

E}."πiζουμε *τι η αvτtμιεΤιi:πιαl1 αυτ,l1 tΦl} ισtΟκt}τταρολογικοδ

εργ{JσΤηρiου rlα μιl1v εivιlιι rερο*γγελΦζ τ]lζ διrr},υαη; Kα.ι τ*}1, *,λλι*v

εργΓiσ.Τηρiι*v του ΙKΑ (μικροβιολ*:γικα,, ακτιvολογικα, κ}ιπ) καθιi:;

επiαηe K{Ιι τ0]v ιατρεiαlv με κυριο α.κοπi: Τ}.iv {}ριζΣτικη διt1}"υση τΙlζ

περiθαλψξζ Τιr}ν ααιραλιομ*r;c*v του ΙKΑ i{αι τηγ μεταφορd, Τιlt){ ζ,τα,

μεγαλα" ιδιοlτικ* κ*ι,τρα.
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1" Πρδεδρο ΕΟΓtΥY κ" }iοιlδουρη Γ.
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4' Yποδrοικητ{ κ. Σιιρηβοrlγιουκα Ι{,
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7 ' Διευθυvτξ Ν.Μ"Y. {Φεοlviκηg κ" Δαλαμπο*ραq Κ"
8, Ιαtιlκυtταρολογικο }i6rγιrατηρrο Ν.Μ.Υ. {Φεg/γiκηq
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