
Ο ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥ  
 
ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ…. 
 
 
 
Όταν πριν από μερικούς μήνες άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει στους 
Υπουργούς του να «σηκώσουν τα μανίκια» αναθάρρησα και είπα 
επιτέλους κάτι κινείται , κάτι θα γίνει! 
Λάθος έκανα. 
Προφανώς δεν τους εξήγησε καλά τι εννοούσε. «Σηκώνω τα μανίκια» 
στην καθομιλουμένη ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Όλοι ? 
Μάλλον όλοι… 
Η πρώτη που παρεξήγησε την εντολή πρέπει να ήταν η Υπουργός Υγείας. 
Σήκωσε μόνο το ένα μανίκι , το αριστερό αν θυμάμαι καλά το πλάνο της 
τηλεόρασης και αυτό για να εμβολιαστεί! 
Το άλλο έμεινε στη θέση του. 
Αφού λοιπόν αγοράσαμε μερικά εκατομμύρια εμβόλια για να 
επιβιώσουμε από την θανατηφόρο γρίππη…. ξεκίνησαν οι μάχες. 
Σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα , σύγκρουση με τους καρχαρίες , 
σύγκρουση με τους μεγαλογιατρούς , σύγκρουση με τις παλιές λογικές 
και νοοτροπίες κλπ κλπ. 
Πολλές συγκρούσεις , μετωπικές , πλαγιομετωπικές και ότι άλλο θέλετε. 
Περάσαμε άμεσα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση αλλά κάναμε έξι 
μήνες να βρούμε Διοικητές και Συμβούλια για τα Νοσοκομεία μας……. 
Με χρέη κοντά στα επτά δίς βάλαμε τους Διοικητές να βγάλουν το φίδι 
από την τρύπα. Πώς? Κόβοντας δαπάνες από παντού. Πρώτα φυσικά από 
τις αμαρτωλές εφημερίες. Ο νέος όρος λέγεται ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Τι 
σημαίνει αυτό πρακτικά?  

- Αύξηση ράντζων 
- Γιατροί πολλαπλών χρήσεων 
- Προγραμματισμός ασθενειών !!!! 

Αυτό είναι και το πιο πρωτοποριακό αποτέλεσμα του νέου συστήματος! 
Ζείς στην Κεφαλλονιά ? Ωραία καλά να πάθεις… Έμφραγμα θα 
παθαίνεις μόνο όταν εφημερεύει καρδιολόγος. 
Τροχαίο μόνο όταν υπάρχει ορθοπεδικός. 
Τοκετοί μόνο κατόπιν συννενοήσεως…. Κλπ κλπ κλπ. 
Για να μην μακρυγορώ πρέπει να θυμόμαστε πάντα το Θείο Μέρφυ ! 
Ποτέ αυτό που νομίζεις για χειρότερο δεν είναι το χειρότερο. Πάντα 
υπάρχει και χειρότερο από αυτό !! 
Κάπου εκεί βρισκόμαστε. 



Δεν φοβόμαστε όμως. Υπάρχει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το 
λύσαμε το ζήτημα. 
Απλό παράδειγμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Απευθύνεται σε Παθολογοανατόμους. 
Πώς παίρνουμε παραφίνη για να εγκλείσουμε ιστούς από βιοψίες 
συνανθρώπων μας? 
Απλά. Ηλεκτρονικά. 

- Συντάσσουμε γραπτή παραγγελία με αιτιολόγηση. 
- Παίρνουμε υπογραφή Διευθυντή Τμήματος 
- Παίρνουμε υπογραφή Προϊσταμένου Τμήματος 
- Παίρνουμε υπογραφή Τομεάρχη 
- Παίρνουμε χαρακτηρισμό της αναφοράς μας 
- Παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλου 
- Η αναφορά πηγαίνει στο φαρμακείο 
- Η αναφορά πηγαίνει στο γραφείο προμηθειών 
- Το γραφείο προμηθειών στέλνει την αναφορά στο Υπουργείο 
- Περιμένουμε τον αριθμό ΕΠΥ (ένα με δύο μήνες) 
- Γυρίζει η αναφορά στο Νοσοκομείο 
- Το γραφείο προμηθειών παίρνει προσφορές από εταιρείες 
- Επιλέγεται ο μειοδότης 
- Στέλνεται η παραγγελία….. 
- Μετά από 10 με 20 μέρες έρχεται η παραφίνη !!!!!! 

 
Είδατε? Απλά. Ηλεκτρονικά. Εκτός από τα 15 βήματα που περιγράφω 
παραπάνω , όλα τα άλλα γίνονται Ηλεκτρονικά!!! 
 
Συνολικός χρόνος ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ. Αυτό θα πεί Ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση. 
 
Κάτι τελευταίο. Έμαθα από δημοσιεύματα ότι βρέθηκε τρόπος δραστικής 
περιστολής δαπανών! Τον βρήκε ένας Διοικητής επαρχιακού 
Νοσοκομείου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα έκοψε τα σάντουϊτς της 
βραδυνής βάρδιας του Νοσοκομείου του , περίπου 20 Ευρώ την 
ημέρα…. Τυχαίο ? ……. 
 
Θα επανέλθω. 
Μ.Β 
 
 


