
ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ

Το σήριαλ των ελλείψεων στα νοσοκομεία συνεχίζεται.  Μια ακόμα απόφαση ΔΣ
Νοσοκομείου (του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων) που είδε το φως της
δημοσιότητας σήμερα επιβεβαιώνει αυτό που η επίσημη ηγεσία του Υπουργείου με
ψευδείς διαβεβαιώσεις και με απειλές για διώξεις σε όσους δημοσιοποιούν τέτοια
προβλήματα νοσοκομείων επιχειρεί να κρύψει. Ακόμα και αν θυσιαστεί, ως άλλη Ιφιγένεια,
ο Διοικητής του Νοσοκομείου, η κατάσταση που βιώνουν οι γιατροί στην καθημερινή τους
προσπάθεια να ασκήσουν την ιατρική, αυτά που υφίστανται οι ίδιοι οι ασθενείς από τις
ελλείψεις, δεν μπορούν να αλλάξουν όσο το Υπουργείο και η Κυβέρνηση επιμένουν σε μια
αδιέξοδη και επικίνδυνη πολιτική.

• Πριν απ’ όλα το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο των προμηθειών ευνοεί τις
υπερτιμολογήσεις, όπως αποδεικνύεται από την εως τώρα εφαρμογή του.   Εχει
απόλυτο δίκιο ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
στο ΑΠΘ Δημήτρης Μάρδας, ότι οι τιμές του παρατηρητηρίου είναι κατά πολύ
υψηλότερες των τιμών της αγοράς. (Ελευθεροτυπία, 30/4/2011). Ετυχε να δω το
έντυπο μεγάλου νοσοκομείου του Λονδίνου με τη χρέωση των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν σε μια επέμβαση αγγειοπλαστικής αρτηρίας κάτω από το
γόνατο. Σύνολο δαπάνης 229 Λίρες  ή 275 Ε. Μόνο το ένα οδηγό σύρμα και το
μπαλόνι αγγειοπλαστικής στο παρατηρητήριο τιμών της 15/4 κοστίζουν 625 Ε!

• Παράλληλα, η κυβερνητική μνημονιακή  λογική της οριζόντιας περικοπής των
δαπανών των νοσοκομείων έχει οδηγήσει σε προμήθεια ορισμένων υλικών κυρίως
για την αντιμετώπιση των   εκτάκτων περιστατικών, σε καθυστερήσεις
αντιμετώπισης ψυχρών περιστατικών (δεν είναι μόνο το Παν/κό Νοσ/μείο
Ιωαννίνων που μειώνει τα χειρουργεία, η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο
Νοσ/μείο Χατζηκώστα, κύρια οσον αφορά ενδοσκοπικές επεμβάσεις, αλλά και στα
υπόλοιπα νοσοκομεία της περιφέρειας), σε απαράδεκτες και επικίνδυνες
προμήθειες φτηνών υλικών. Προφανώς, οι αρμόδιοι του Υπουργείου, δεν είναι σε
θέση να κατανοήσουν ότι τα δύο ή τρία ζευγάρια χειρουργικά γάντια των 3 Ε που
καταναλώνονται μέχρι να   καλυφθούν σωστά τα χέρια του χειρουργού είναι
ακριβότερα από ένα ζευγάρι καλής ποιότητας των 5 Ε και απείρως ακριβότερα λόγω
μιάς  ενδεχόμενης μόλυνσης του γιατρού ή του ασθενούς. Από ασφαλείς δε
πληροφορίες κανείς εκ των αρμοδίων αυτών δεν έχει στη κατοχή του κινέζικο
αυτοκίνητο.

Αντί, λοιπόν, ο κ. Υπουργός να επανεξετάσει το σύστημα προμηθειών κάτω από το πρίσμα
της ολοκληρωμένης πρότασης που έχει καταθέσει η ΟΕΝΓΕ, αλλά και να αξιοποιήσει την
εμπειρία από τα συστήματα προμήθειας που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ,
επιμένει να στοχοποιεί το σύνολο των γιατρών και να εκθέτει τους Διοικητές που ακριβώς
επειδή κινούνται στο ασφυκτικό πλαίσιο που έχει καθορίσει το Υπουργείο αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις  ανάγκες. Πρόσφατο παράδειγμα η ευθεία κατηγορία προς το Διοικητή
του ΓΝ Χατζηκώστα (και διοικητών άλλων νοσοκομείων της χώρας) για τη προμήθεια
ορθοπεδικού υλικού, όπου ενώ όλοι περίμεναν τη συνέχεια, το Υπουργείο κυριολεκτικά
κατάπιε τη γλώσσα του.



Το ερώτημα είναι γιατί αυτή η επιμονή από πλευράς Υπουργείου στην «αποτυχημένη»
πολιτική προμηθειών;

A. Ο Υπουργός είναι ανίκανος;

B. Ο Υπουργός οδηγεί την κατάσταση σε αδιέξοδο προκειμένου να εκπληρώσει το
όνειρό του αναθέτοντας τις προμήθειες των νοσοκομείων σε μεγάλη ιδιωτική
εταιρεία;                                                                                                                             

C. Ο Υπουργός διατηρεί το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να συνεχίζουν να
χρηματοδοτούνται (έστω και με περικοπές) με μαύρο χρήμα ορισμένοι που είναι ή
μπορούν να γίνουν υποστηρικτές της πολιτικής του;                                                  

Παρακαλώ βάλτε x στο(α) αντίστοιχο(α) τετραγωνίδιο(α) ή βάλτε x στην κυβέρνηση
γενικώς.

ΥΓ. Την ώρα που εγράφοντο τα παραπάνω πληροφορήθηκα ότι η Ιφιγένεια θυσιάστηκε…
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