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Για τα μάτια της τρόικας
Σο Τπουργείο Τγείασ ανακοίνωςε ςτισ 20/9/12 εν χορδαίσ και οργάνοισ τθν «αναβάκμιςθ» των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν υγείασ ςτα νοςοκομεία τθσ βορειοδυτικισ Ακινασ με τθ ςυγχϊνευςθ
κλινικϊν από το 1ο και 7ο Ι.Κ.Α, οδθγϊντασ ουςιαςτικά ςτο κλείςιμο των δφο αυτϊν μικρϊν
Νοςοκομείων. Φαίνεται ότι το Τπουργείο ζχει περάςει ςε ανϊτερα επίπεδα προπαγάνδασ. Από τισ
150 κλίνεσ του 1ου κεραπευτθρίου και τισ 100 του 7ου κεραπευτθρίου ουςιαςτικά μεταφζρονται οι
μιςζσ από αυτζσ ςτο Oγκολογικό Νοςοκομείο ’’ Άγιοι Ανάργυροι’’ και οι υπόλοιπεσ καταργοφνται
με τθν μζκοδο τθσ ςυγχϊνευςθσ κλινικϊν ςτο ιςμανόγλειο και, πικανόν, ςτο «Αγία Όλγα». τθν
ουςία χωροταξικά χάνονται κλίνεσ και Τπθρεςίεσ Τγείασ οι οποίεσ κα μποροφςαν να χρθςιμεφςουν
ς’ ζνα πυκνοκατοικθμζνο τμιμα του Διμου τθσ Ακινασ (7ο ΙΚΑ) και άλλεσ ςτα βόρεια προάςτια (1ο
ΙΚΑ).
Πίςω από αυτά, όμωσ, κρφβεται θ εγκλθματικι αδιαφορία για τθ ςτελζχωςθ ςε εξειδικευμζνο
ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό του Ογκολογικοφ Νοςοκομείου Κθφιςιάσ και θ εκ των ουκ
άνευ μετατροπι του τϊρα ςε Γενικό Νοςοκομείο, που λόγω ΕΠΑ κα ζπρεπε να είναι ςε πλιρθ
λειτουργία, γιατί αλλιϊσ το ελλθνικό δθμόςιο κα ζπρεπε να πλθρϊνει πρόςτιμο ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.
Σθν ίδια ςτιγμι, οι ογκολογικοί αςκενείσ ζχουν αναμονζσ μθνϊν ςτον Άγιο άββα και ςτο Μεταξά.
Ζτςι, το Τπουργείο μεταφζρει ιατρονοςθλευτικό προςωπικό χωρίσ ςχεδιαςμό και αξιολόγθςθ
ςτουσ Αγίουσ Αναργφρουσ, αφ’ ενόσ για να παρουςιάςει «λευκζσ μπλοφηεσ» ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ και αφ’ ετζρου για να δείξει ότι κάνει οικονομία ςτθν ΣΡΟΙΚΑ και αυτό το βαπτίηει
‘’Αναβάκμιςθ’’. Μετά από αυτά γεννιοφνται εφλογα οι παρακάτω διαπιςτϊςεισ:
Όταν τον Ιοφνιο του 2011 με τον Ν.1398 τα Νοςοκομεία του ΙΚΑ εντάχκθκαν ςτο ΕΤ, ορίςκθκαν
ςυγκεκριμζνα Νοςοκομεία του ΕΤ ωσ φορείσ υποδοχισ τουσ. Πουκενά ςε αυτά δεν
ςυμπεριλαμβανόταν το ογκολογικό Νοςοκομείο ‘’Αγ. Ανάργυροι’’. τθν ςυνζχεια δθμιουργικθκε
το εξισ φαινόμενο: με το πρόςχθμα των αναγκϊν, άρχιςαν να γίνονται μετακινιςεισ γιατρϊν είτε
πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ (ΠΑΑ), ι μθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ (ιδιϊτεσ), από τα
Νοςοκομεία του ΙΚΑ ςτα Νοςοκομεία υποδοχισ, με αποφάςεισ Διοικθτϊν και με ζντονο άρωμα
εξυπθρζτθςθσ «θμετζρων». Η ΕΙΝΑΠ, δια του Νομικοφ τθσ φμβουλου, είχε καταγγείλει τισ
μετακινιςεισ των γιατρϊν μθ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ και των ειδικευομζνων ωσ
παράνομεσ, παρακζτοντασ ςυγκεκριμζνα νομικά επιχειριματα που ουδζποτε απαντικθκαν
αρμοδίωσ.
Από τα παραπάνω ςυνεπάγεται ότι θ μεταφορά γιατρϊν από τα τζωσ Νοςοκομεία του ΙΚΑ ςτουσ
Αγίουσ Αναργφρουσ ςυνιςτά μθ ςφννομθ μετακίνθςθ, που πρζπει να τθν ζχουν υπόψθ τουσ οι
ςυνάδελφοι που προζρχονται από τα τζωσ Νοςοκομεία του ΙΚΑ, ενϊ παράλλθλα δθμιουργεί
δεφτερθ ταχφτθτα απαςχόλθςθσ ςτα νοςοκομεία του ΕΤ, καταργϊντασ τθν πλιρθ και
αποκλειςτικι απαςχόλθςθ.

Όπωσ ζχουν καταςτιςει ςαφζσ θ ΕΙΝΑΠ και θ ΟΕΝΓΕ με αποφάςεισ τουσ, οι ςυνάδελφοι πρζπει να
αποκτιςουν τισ ίδιεσ εργαςιακζσ ςχζςεισ με αυτζσ των γιατρϊν του ΕΤ. ε ό,τι αφορά τουσ
ειδικευόμενουσ γιατροφσ, είναι ςίγουρο ότι, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι
Νομοκεςία, ςυνιςτά ςοβαρι παρανομία θ μεταφορά τουσ ςε κζςεισ άλλων κλινικϊν χωρίσ
τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ τουσ (ιςμανόγλειο, Αγ.Ολγα) και χωρίσ ζγκριςθ τθσ νζασ κζςθσ τουσ
από το ΚΕΤ (Αγ. Ανάργυροι).
Για να μθν μείνουμε όμωσ ςτθν καταγγελία και τθν διαπίςτωςθ, κα μποροφςαμε να
διατυπϊςουμε κάποιεσ εναλλακτικζσ προτάςεισ ,όχι βζβαια ςτα πλαίςια εφαρμογισ των
Μνθμονίων που υλοποιεί ο ςθμερινόσ Τπουργόσ ςυνεχίηοντασ τθν πολιτικι του προθγοφμενου,
αλλά ςτα πλαίςια μιασ άλλθσ λογικισ που είναι θ κάλυψθ των υγειονομικϊν αναγκϊν του
πλθκυςμοφ και θ δωρεάν παροχι υψθλισ ποιότθτασ υγειονομικϊν υπθρεςιϊν:
το 7ο ΙΚΑ λειτουργεί Μονάδα Σεχνθτοφ Νεφροφ, Μονάδα Εξωςωματικισ Λικοτριψίασ και Μονάδα
Εμφραγμάτων. Η τελευταία μετακινείται ςτθν Κθφιςιά και οι άλλεσ ςτο Αγία Όλγα. Σο υπουργείο
Τγείασ κα μποροφςε είτε να διαπραγματευτεί γενναία το ενοίκιο ι να ανταλλαγεί το οίκθμα με ζνα
ακίνθτο του δθμοςίου και ζτςι το Νοςοκομείο να ςυνεχίηει να εξυπθρετεί τον τοπικό πλθκυςμό
και να αποςυμφορίςει τθν εφθμερία των γφρω Νοςοκομείων, διατθρϊντασ τθν λειτουργία των
Εξειδικευμζνων Μονάδων. Γιατί κανζνασ, βζβαια, δεν μασ είπε πόςο κοςτίηουν αυτζσ οι
μετακινιςεισ εξοπλιςμοφ και υποδομϊν από το ζνα Νοςοκομείο ςτο άλλο, πόςο μάλλον θ
μετακίνθςθ των αςκενϊν για να βρουν τισ καταργοφμενεσ δομζσ.
Σο 1ο ΙΚΑ, πάλι, κα μποροφςε να εξειδικευτεί ωσ Νοςοκομείο Αποκατάςταςθσ που τόςο λείπει από
τισ Δομζσ του ΕΤ, με τθν ίδια διαδικαςία, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν οικονομικι ανακοφφιςθ όςων
ζχουν ανάγκθ αποκατάςταςθσ.
Σζλοσ, για το Ογκολογικό Νοςοκομείο Κθφιςιάσ το Τπουργείο προχωρεί ςε παγκόςμια
πρωτοτυπία: τθν ςυνφπαρξθ ογκολογικϊν τμθμάτων με τμιματα γενικοφ τφπου. Αντί να
προχωριςει ςτθν δθμιουργία και ςτελζχωςθ με εξειδικευμζνο ιατρονοςθλευτικό προςωπικό ενόσ
Ογκολογικοφ Νοςοκομείου που τόςο ζχει ανάγκθ το Λεκανοπζδιο, δθμιουργεί χωρίσ ςχεδιαςμό
ζνα μόρφωμα αμφίβολθσ λειτουργικότθτασ.
υμπεραςματικά κα μποροφςαν να κατατεκοφν και άλλεσ ιδζεσ ι προτάςεισ που υπάρχουν και
είναι καλοδεχοφμενεσ ςτον δθμόςιο διάλογο. Εκείνο που είναι απαράδεκτο, είναι θ δογματικι και
βίαιθ εφαρμογι των νεοφιλελεφκερων πολιτικϊν ςτθν Τγεία που διαλφουν κάκε ζννοια
προνοιακοφ κράτουσ και δομϊν υγείασ, τόςο ςτθν Πρωτοβάκμια όςο και ςτθν Νοςοκομειακι
παροχι Τγείασ.
Οι Νοςοκομειακοί Γιατροί κα πρζπει μαηικά να αντιςτακοφμε ςε αυτζσ τισ πολιτικζσ και να
αποτρζψουμε τθν εφαρμογι τουσ. Παράλλθλα, κα πρζπει να ςτακοφμε αλλθλζγγυοι ςτθν
κοινωνία που δοκιμάηεται, αναπτφςςοντασ πρωτοβουλίεσ ςτιριξθσ και διατυπϊνοντασ προτάςεισ
για τθν επόμενθ μζρα. Γιατί θ κοινωνία καταγράφει και κα καταγράψει ποιοι από εμάσ είναι μζροσ
τθσ λφςθσ και ποιοι είναι μζροσ του προβλιματοσ.
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