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Υπό κατεδάφιση νοσοκοµεία κ&ι ταµεία 
Η τρόικα «στραγγαλίζει» ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ 
Του Τάσου Γιακουµή* 

'Ei 
φτασαν, πια, να µη βγαίνουν τα 
νούµερα... Η «οµάδα δράσης» του 

I Ράιχενµπαχ «κλείδωσε» το συνολικό 
προϋπολογισµό των νοσοκοµείων στα 6 δισ. 
για το τρέχον έτος(!) συν άλλα 6 δισ. για τον 
ΕΟΠΥΥ. Οι ποικιλώνυµες «επιτροπές σοφών» 
που αδρά και σκοτεινά χρηµατοδοτήθηκαν 
από το υπουργείο έστρωσαν το έδαφος για 
την απειλούµενη κατάργηση τουλάχιστον so 
νοσοκοµείων στην επικράτεια καιτη δραστική 
συρρίκνωση των υπηρεσιών 
των εναποµεινάντων. 
Ιδρύµατακαιυπηρεσίες, ζωτικές 
για την προσφορά τους στην 
κοινότητα είτε έχουν κλείσει 
(Καρδιοθωρακοχειρουργικό 
Παίδων Αγ. Σοφίας) είτε βαίνουν 
προς κατάργηση (Ινστιτούτο 
ΥγώςΠαιδιού, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, 
διάφορες δοµές φροντίδας των 
ΑΜΕΑ).Έφτασαν ακόµη και 
να παρακρατούν τις συντάξεις 
των.ψυχικά ασθενών και των 
ΑΜΕΑ, για να καλύπτουν τη 
χρηµατοδότηση των φορέων 
χρονίως πασχόντων. Ol αναγκαίες 

εφη µερίες πφΐκόπτονται 
σωρηδόν από τα νοσοκοµεία, 
τα υλικά είναι δυσεύρετα, τα 
φάρµακα παρέχονται µε το 
σταγονόµετρο. To νοσηλευτικό προσωπικό 
πασχίζει µαζί µε τους γιατρούς που έχουν 
αποµείνει για να εξυπηρετηθούν στοιχειωδώς 

όσοι (κι είναι όλο και περισσότεροι 
µέσα στην κρίση) προστρέχουν στο ακόµη 
-παρά τα χαράτσια και τη διαφθορά- δη µόσιο 
σύστηµα Υγείας. 

Οι ποικιλώνυµες 
«επιτροπές σοφών» 

που αδρά 
κακ3κοτΈΊ\/ά χρπ 
µατοδοτπθπκαν 
από το υπουργείο 

έστρωσαν 
¦Το,έδαφοςγια 
την απειλούµενη 
κατάργηση τουλάχιστον 

50 νοσοκοµείων 

του ριφιφί της Τράπεζας της Ελλάδας, που 
αποµε'ιωσε κατά so εκατ. ευρώ τα διαθέσιµα 
των νοσοκοµείων για την «επιτυχία» του PSI. 
Γιατροί και νοσηλευτές µε «µπλοκάκι» παροχής 

υπηρεσιών θα ακολουθήσουν τις αθρόες 
απολύσεις που θα έρθουν µετά τον Ιούνιο. 
Από τα νοσοκοµεία είναι προγραµµένοι προς 
απόλυση περίπου 4·οοο εργαζόµενοι για 
το 2θΐ2 και άγνωστος αριθµός για τη διετία 
2013-14. Λίγες ώρες πριν παραιτηθεί για 

να πολιτευτεί ο γραµµατέας 
του υπ. Υγείας κ. Πολύζος, 
υπέγραψε απόφαση για την 
επέκταση των KEN (Κλειστά 
Ενοποιηµένα Νοσήλια) στην 
πρωτοβάθµια Περίθαλψη και 
στην τιµολόγηση όλων των 
υπηρεσιών που παρέχονται, 
προκειµένου να χρεώνεται ο 
ΕΟΠΥΥ, τα ταµεία και βέβαια 
απ' ευθείας οι ανασφάλιστοι 
ασθενείς. 
Ο Λοβέρδος κάτω από τις διαταγές 

της task force προωθεί το 
«γερµανικό µοντέλο», σύµφωνα 
µε το οποίο το κράτος αποσύρεται 

από τη χρη µατοδότηση και 
πιθανώς και από τη διοίκηση 
των νοσοκοµείων (δηµοσιεύµατα 
θεωρούν έτοιµη την πώληση 

στη γερµανική εταιρία Asklepios των Ερ. 
Ντυνάν, Ωνάσειο, KAT και Σωτηρία). 
Ο ΕΟΠΥΥ µε τα ποσά που προβλέπονται για 
τη χρηµατοδότηση του κινδυνεύει µε άµεση 
χρεοκοπία. Μόνο για το IRA δινόταν το i,2% 
του ΑΕΠ, ενώ στον καινούργιο οργανισµό 
(µε σχεδόν όλα τα ταµεία) δίνουν το... ο,4% 

Σε όλα αυτά προστίθεται και το µέγα σκάνδαλο ενός ήδη συρρικνωµένου ΑΕΠ. Ο ΕΟΠΥΥ 

προχωρεί σε επίσηµη στάση πληρωµών σε 
γιατρούς και φαρµακοποιούς. Εννοείται 
πως προτεραιότητα δίνεται στις µεγάλες 
ιδιωτικές κλινικές µε τις οποίες έχει συνάψει 

συµβάσεις, κάτι που ακόµα δεν έχει 
συµβεί µε τα δηµόσια νοσοκοµεία. Είναι, 
έτσι, αναµενόµενο οι εργαστηριακοί και 
πολλοί κλινικοί γιατροί να µην καλύπτουν 
τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ. 
Οι ασφαλισµένοι όλων των ταµείων βλέπουν 
πια την «πόρτα» στα δηµόσια νοσοκοµεία, 
είτε γιατί δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν 
τη γραφειοκρατία στην πρόσβαση τους σε 
γιατρό στην πρωτοβάθµια Υγεία, είτε γιατί 
πρέπει να πληρώνουν όλο και πιο ακριβές 
συµµετοχές στις υπηρεσίες που µέχρι πρότινος 

απολάµβαναν δωρεάν. 
Σε όλη την Ελλάδα ξεφυτρώνουν προσπάθειες 
αλληλεγγύης και ανάδειξης της τραγικής 

έλλειψης των δοµών Υγείας. Κοινωνικά ιατρεία, 
φαρµακεία, υπηρεσίες πρόνοιας από 

υγειονοµικό προσωπικό που πασχίζει όχι να 
υποκαταστήσει αυτή την έλλειψη, αλλά να 
«σταθεί» ιδίως στους µη έχοντες και τους 
ανασφάλιστους κατοίκους αυτής της χώρας, 
χωρίς διακρίσεις καταγωγής θρησκείας ή 
εθνότητας. Σε Ρέθυµνο, Πρέβεζα, Θεσ/ 
νίκη, Πάτρα και αλλού, οι προσπάθειες 
αυτές παίρνουν σάρκα και οστά. Ενώ σε 
περιοχές που επίκεινται καταργήσεις δοµών 
(Κάρυστος, Ιεράπετρα, Ρέθυµνο, Αχαία και 
αλλού) οι κάτοικοι συσπειρώνονται και η 
υπόθεση υπεράσπισης της δηµόσιας Υγείας 
γίνεται υπόθεση όλου του λαού. 

* Ο Τάσοε Γιακουµήε είναι µέλοε του Γενικού 
Συµβουλίου τπε Οµοσπονδίαε Ενώσεων 
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