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5. ΠOΣEYΠΙKΑ κ. M. Bλαoταρd,κο

Κ6ριε Πρ6εδρε,

Λυπoιiμαστε πραγματικd, που ο1 ενημεριboειζ Kαι oι πρoτd,σειζ πoυ

σαg απoστεiλαμε θεωρηΘηκαν απ6 εodg πρooβ\τικ6ζ και υπoτιμητικ6ζ.

Στιg 1\l4lΙ2 μετ& απ6 τi;aoεριg μηνεζ και π{ντε επιστoλ6ζ πoυ σαζ

απoστεtλαμε, απαντηoατε ετειτ6χoυg γtα να μαζ ΙτεLτε 6τι το θ6μα των

μικρoβιoλoγικcbν εργαστηρiων Θεo'oαλoνiκηg 6γει επτλ"υθεi. Στιg t7 l 41 12

επιKoινωνηoαμε με 6λα τα μικρoβιoλoγικ& εργαoτηρια και μαζ αν6φεραν

6τι 6yι" μ6νo δεν εi1ε επιλυθεi τo πρ6βημα αλλ& η κατd,σταoη βαiνει

επιδεινo6μενη. Λ6γω των εoρτd)ν θεωρηoαμε 6τι πρi:πεινα δiυooυμε 6να

περιΘιbριο xρ6νoυ. Eπικoινωνηoαμε εκ ν6oυ στιζ 23l4l|2 και η

κατd,oταoη εiναι ακριβcbg η iδια.'Exoυν εγκριθεi μικρoπoσ& για υλικd

πoυ καλfπτoυν μ6νo χιyrs μ6ρεg λειτoυργiαg. Πoια λoιπ6ν πρoβληματα

61ουν λυθεi;

Σαφιilg κ\ρoνoμησατε τιg ελλεiψειg αντιδραoτηρiων και &λλων

υλικiυν, αλλd, εiyατε 6λoν τoν απαιτofμενo 1ρ6νo να επιλl5oετε τCL

πρoβληματα και δεν κατoρθιboατε να τo υλoπoηoετε πρoφαvιilg και

λ6γω μη κα}ηζ συνεργασiαg με τoν Yπoυργεio Eργαoiαg oτo oπoio

ανηκαμε πρoηγoυμενωg. oooν αφoρ6 στην κατ6ργηoη τoυ πλαφ6ν των

ιδιωτικιbν εργαστηρiων 6ταν θα ολoκ\ρωθεi o oιKoνoμικ6g 6λεγχoζ του

π6oo oτoixιoε 6λη αυτη η καθυoτ6ρηoη τoυ εξoπλιoμof των

μικροβιoλoγικcbν εργαoτηρiων τ6τε θα μπoρoιiμε να μιξooυμε με

πραγματικd νο6μερα. B6βαια η κατ6ργηση τoυ πλαφ6ν oαφrilg και δεν

ευνoεi την oικoνoμiα. . .



Σ1ετικd, με την κατd,ργηoη τoυ ιστoκυτταρoλoγικoιi εργαo'τηρioυ

Θεo/νiκηg πoυ εξυπηρετoιioε 6λη την B. Eλλ&δα δεν αναφ6ρετε oιiτε μiα

χ6ξη' γιατi; Aκ6μα, τo oδoντoπρooθετικ6 εργαoτηριo Θεo'ο'αλoνiκηg,

6πω9 σαζ ενημεριiloαμε στην τελευταiα μαζ επιστoη, υπoλειτoυργεi

επioηg λ6γω 6λλεψη9 υλικrbν.

Αναφoρικ& μ, την εξoικoν6μηoη π6ρων απ6 την φαρμακευτικη

δαπ&νη Θεωρo6με 6τι" πpΕπει να γfνει εξoρθoλoγιoμ6g αλλd 6μ με τp6πo

πoυ πρoσβ&λλει την ιατρικη oντ6τητα των συναδ6λφων.

Θεωρεiτε 6τι εiναι απειλη κα1 προσβoλη να αναφ6ρoυμε 6τι <θα

πρo1ωρηo'oυμε o'ε 6λα τα ν6μιμα μ6oα που θεωρoriμε κατ&λληλα γ1α να

πρooτατε6σoυμε τoν 0ργανιoμ6 στoν oπoio εργαζ6μαoτε και να

διαoφαλiσoυμε τα αυμφ6ρoντα των ασφαλιoμ6νων τoυ). Eμεig αντiθετα

πιoτεtioυμε 6τι αυτ6 απoτελεi y"p{'osκαι καθηκoν μαζ.

'oooν αφoρ6 oτo θ6μα τηζ συνεργαoiαq με τα oυνδικαλιo'τικd,

6ργανα, θεoμικd, εiναι απαραiτητεg και υπoχρεωτικ69 oι επαφ69 με τoν

πρoεδρεio τηζ oμooπoνδiαg μαζ. Eμεig αναφερ6μαστε σε τoπτκ6'

πρoβλr1ματα τoυ ΣEYΠΙKΑ Θεooαλoνiκηg-B.Eλλ&δοq πoυ μαg αφορο6ν

και στα οπoiα παρ' 6λεq τιg πρoo'π&Θειεζ πoυ κ6ναμε δεν βρηκαμε

ανταπ6κριoη απ6 εo6q.

Κriριε Πρ6εδρε, πρoφανiοg, τo d,τoμo πoυ αναθ6oατε να μαζ

απαντηoει δεν δι&βαoε 6λε9 τιg επιoτoλ69 πoυ σαζ απooτεi,λαμε. Για τo

λ6γo αυτ6 σαζ απoστ6λλoυμε με ταχυμεταφoρ6 6λε9 τιg επιoτoλ69 μαg

και τ6τε Θα κρiνεται 6τι η διdΘεoη συνεργαoiαq εκ μ6ρoυg μαζ ηταν

σαφηζ και 6xι 6πω9 αναφ6ρατε μ6νo καταγγελτικη.
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