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Πρoc τoν Πρ6εδρο τoυ EOΠYY κ. Γ. Boυδoδρη
Κoιγoπoiηoη: Yπoυργ6 Yγεiαc και K.A. κ. A. Λoβ6ρδo

Θ6μα: Mικρoβιoλoγικιi E ργαoτιi ρια και Ιoτoκυτταρoλoγικ6 εργαoτri ριo
Noυoδ Θεοoαλoγiκηq.

Kriριε Πρ6εδρε,
Tιg τελευταiεg εβδομd,δεg αντιμετωπiζoυμε μεγ6λο πρ6βλημα με τα μικροβιoλoγικ6
εργαoτηρια τηg Θεooαλoνiκηg. oι ελλεiψειζ πoυ υπdρ1oυv εiναι οι εξηq:
α. Eλλεiψειg βελoνcbν αιμoληψiαg και vacutainer.

β. 'Eλλειψη αντιδραoτηρiων για τιζ εξετd,oειq TSΗ, T3, T4, FT3, FT4, PSΑ,
FERRΙTΙNE, Ιge, CEA, Cal9-9, Ca1'25, Ca \5-3, Tοxοplasma, CMV, Rubella, FSΗ,
LΗ, Β2, PRL, PRG, PT, PTT, ινωδογ6νo, Κ Na, ΗbΑ1c, φιΙloφoρoq, 1oληoτερiνη,
τριγλυκερiδια, CPΚ, ΗDL, D. Billirubine, γ-GT, Creatinine.

γ. 'Eλλειψη oτα wash, οallibrators, seruml.
δ. oι βιομμικoi αναλυτ69 το αμ6oωq επ6μενo δι0oτημα, δεν θα μπoρoriν να
λειτoυ ργηooυν λ6γω 6λλειψη q αναλiοoιμων υλικiον.
ε. Eπioηq υπapγετ θ6μα αντικατ&oταoηg αιματολογικiον αναλυτioν και αναλυτη
Microlite λ6γω 6λλειψη9 εiτε ανταλλακτικiον εiτε απαραiτητων αντιδραoτηρiων.
Tα παραπd,νω προβληματα δημιoυργoliν αφεν69 μεγdλη οικονoμικη αιμορραγfα τoυ
oργανιoμori λ6γω τηs εκτ6λεoη9 των περιoo6τερων εξετ6oεων σε ιδιωτικd,
εργαοτηρια και αφετ6ρoυ oικoνoμικη επιβ6ρυνoη στoυζ αοφαλιoμενoυζ με τη
oυμμετo1η τoυ 1'5oλ' Eπioηq δεν γiνεται αξιoποfηoη τoυ ιατρικoti προοωπικοti του
oργανιoμοd.
'E1ουμε ζητηoει απ6 6λα τα μικροβιoλoγικd, εργαoτηρια τoυ oργανιoμori oτη
Θεooαλoνfκη να μαζ υπoβ6λλουν τιq προτd,oειζ τoυζ για την εtiρυθμη και οικονoμικη
λειτoυργiα των εργαστηρiων χωρfζ εκπτωoειq oην πoι6τητα των παρε16μενων
υπηρεoιων. oι εκΘ6oει9 αυτ69 θα oαg απooταλοιiν τo συντoμ6τερο δυνατ6v.
'oοον αφορ6 στη διαφαιν6μενη διακοπη λειτουργiαζ τoυ ιστoκυτταρoλογικοιi
εργαoτηρioυ τηζ N.M.Y. Θεο/νiκηg πoυ oτεγ&ζεται oτην Π. Αξιοri, 6πω9 oαg
αναφ6ραμε και δια ζiυoηq oτη oυν&ντηση μαζ oτιg 1 tlΙl!2, Θα αποτελ6oει 6να ακ6μα
oικoνομικ6 πληγμα για τoν 0ργανιoμ6 καθiοq εξυπηρετεi μλιdδεq περιoτατικ6
ετηoiωg αlt6 6λη την B. Ελλ0δα. Για το θ6μα αυτ6 εξ' &λλου oαg 61ουμε
κοινοπoηoει τετραo6λιδo 6γγραφο στιq Τ3ll2l20t1 με αρ. πρωτ.81 τo oποiο oαq

επιoυνdπτoυμε εκ ν6oυ.
Θεωρo6με 6τι η dμεοη επiλυoη τωv ανωτ6ρω θεμ6των εiναι oικονoμικ6 ωφ6λιμη για
τoν EOΠYY αλλ6 και oυμφ6ρoυσα για τoυζ αoφαλιoμ6νoυζ στη δfoκoλη αυd
oικoνομικη oυγκυρiα. Πιoτειioυμε επioηg 6τι θα πp€πει να πρυτανεfoει τo δ6γμα
καλ6τερεq δωρε6ν υπηρεoiεg πρoζ τoυζ αoφαλιoμενoυζ με παρ6λληλη περιoτoλη
ιi,οκοπων δαπανων.
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