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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Για ηο θόρσβο ηης «κσοθορίας» ηων νέων διοικηηών ηων νοζοκομείων 

και η πολιηική ποσ θα αζκήζοσν… 

 

Μεηά από σδίλεο πνιιώλ κελώλ, ην Υπνπξγείν Υγείαο επέιεμε δηνηθεηέο γηα ηα λνζνθνκεία ηεο 

6εο ΥΠΕ θαη βεβαίσο, ηεο Αραΐαο. 

Οη πξνζδνθίεο όκσο πνπ θαιιηεξγνύληαη από ηνπο θπβεξλεηηθνύο ηζύλνληεο θαη θάπνηα ηνπηθά 

Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; 

 

Πξνθαλώο δε ζα αλαθεξζνύκε ζην –ππαξθηό- δήηεκα ηεο επηινγήο/κνηξαζηάο ησλ ζέζεσλ ζε 

«θίινπο» ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ (απηό πάληα γίλνληαλ ζην θξάηνο ησλ θνιιεηώλ) νύηε γηα ηηο 

«θαξακπόιεο» θαηόπηλ παξεκβάζεσλ "άλσζελ" πνπ κέρξη ρηεο άθελαλ νξθαλά λνζνθνκεία κέρξη 

λα ηειεζθνξήζεη ν ζπκβηβαζκόο... 

 

Αθόκα, ζηελ ηειηθή αλάξηεζε ησλ δηνηθεηώλ εμαθαλίζηεθε από ηνλ ηίηιν ησλ ππνδηνηθεηώλ ηνπ 

Αγίνπ Αλδξέα θαη ηνπ Αηγίνπ ηα Ννζνθνκεία Ννζεκάησλ Θώξαθνο θαη Καιαβξύησλ αληίζηνηρα 

(όπσο θαη ζε άιια θαηαξγνύκελα ηδξύκαηα πρ ην λνζ. Ακαιηάδαο παξνπζηάδεηαη σο Κέληξν 

Υγείαο).  

Πξηλ θαλ αλαθνηλώζνπλ ηηο απνθάζεηο θαηαξγήζεσλ ησλ ελ ιόγσ λνζνθνκείσλ… 

 

Αιήζεηα, πσο ζα ηνπνζεηεζνύλ νη λένη δηνηθεηέο ζηα θαπηά πξνβιήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ; 

Καη γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο, ζα παξαζέζνπκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ κάζακε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο. 

Σε ζπγθεληξώζεηο ππεπζύλσλ θαη δηεπζπληώλ ηκεκάησλ ζε όια ηα ηδξύκαηα ηεο πεξηνρήο, 

αλαθνηλώλνληαη κεηώζεηο πξνϋπνινγηζκώλ ησλ λνζνθνκείσλ (ζε ζρέζε κε ηνπ 2013) σο εμήο: 

ΠΓΝΠ 14%, Άγηνο Αλδξέαο 25% θαη Καξακαλδάλεην 20%. 

 

Αο καο πνπλ ινηπόλ νη λένη δηνηθεηέο θαη ε 6ε ΥΠΕ πνπ ηνπο θαζνδεγεί, πσο ζα "βγεη" ε λέα 

ρξνληά, όηαλ –γηα παξάδεηγκα- ζηνλ Άγην Αλδξέα, ην θεηεηλό θνλδύιη έθηαζε κέρξη ηνλ Αύγνπζην 

ηνπ ηξέρνληνο θαη έθηνηε πάγσζαλ όιεο νη πξνκήζεηεο; Πνπ ζην ΠΓΝΠ νη εμεηάζεηο νύξσλ 

δίδνληαη ειιηπείο ιόγσ «ειιείςεσλ stick»; Πνπ ζην Αίγην ηα βξάδηα δελ ππάξρεη εθεκεξεύνλ 

εξγαζηήξην γηα ηα απνιύησο αλαγθαία; 

 

Πσο ζα ππάξμνπλ ηα λνζνθνκεία ηεο πεξηνρήο καο όηαλ ζηελάδνπλ πηα θαη ππνιεηηνπξγνύλ 

ηκήκαηα νιόθιεξα από ηελ έιιεηςε γηαηξώλ θαη πξνζσπηθνύ; Πσο ζα δηαρεηξηζηνύλ ηελ 

επεξρόκελε δηαζεζηκόηεηα πιένλ ησλ 100 εξγαδνκέλσλ ζηελ Αραΐα; Πσο ζα ζηαζνύλ ζηε λέα 

εκπινθή πιεξσκήο ησλ εθεκεξηώλ ησλ γηαηξώλ κε «ηππηθέο» παξαζπνλδίεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Υγείαο; Πσο ζα πξνσζήζνπλ, αθόκα θαη κέζα ζ' απηά ηα πιαίζηα, ηελ πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνίεζε 

ησλ λνζνθνκεηαθώλ εξγαζηεξίσλ θαη άιισλ ππεξεζηώλ ή ησλ ηδσηηθώλ απνγεπκαηηλώλ 

ρεηξνπξγείσλ πνπ εμήγγεηιαλ πξνο όθεινο ηδησηηθώλ νκίισλ; Πσο ζα αληηκεησπίζνπλ ην θόξην 

εξγαζίαο ζηα λνζνθνκεία κεηά ηελ θαηάξγεζε Ιαηξείσλ ηνπ ΕΟΠΥΥ θαη Κέληξσλ Υγείαο ηεο 

πεξηνρήο πνπ απεξγάδνληαη νη εγθέθαινη ηεο task force θαη ηεο θπβέξλεζεο ην ακέζσο επόκελν 

δηάζηεκα; 

Είλαη ζίγνπξν, αλεμάξηεηα ηεο όπνηαο ηθαλόηεηαο ή ζέιεζεο όπνηνπ δηνηθεηή, ε πνιηηηθή 

γξήγνξεο/αθαξηαίαο ππνβάζκηζεο θαη θαηάξγεζεο κνλάδσλ νιόθιεξσλ ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο 
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εμεπκεληζκνύ ησλ δηεζλώλ ηνθνγιύθσλ ζα επηρεηξεζεί λα εθαξκνζηεί κε θάζε κέζν.  

 

Η ινγηθή πνπ επζαξζώο εθθξάζηεθε από ηνλ Υπνπξγό όηη δελ ζεσξεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ηελ 

πγεηνλνκηθή θάιπςε όινπ ηνπ πιεζπζκνύ νξίδεη κε αθξίβεηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζε ζρέζε κε 

ηηο κνλάδεο πγείαο.  

 

Ήδε 11 λνζνθνκεία έρνπλ θιείζεη ζηα πιαίζηα ηεο «αλαδηάξζξσζεο» ζε κηα ρώξα πνπ πάλσ από 

ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνύ είλαη αλαζθάιηζην θαη αδύλαην λα πξνζεγγίζεη –κε θξαγκνύο ην 5επξσ θαη 

ην 25επξσ- νύηε θαλ ηα θξαηηθά ηδξύκαηα.  

 

Ο θνηλσληθόο δαξβηληζκόο είλαη ε ηδενινγία πνπ «θνπκπώλεη» κε ην εθαξκνδόκελν νηθνλνκηθό 

κνληέιν ηεο αγνξάο. Καη -σο κε όθεηιαλ- απηνί πνπ ηνλ εθαξκόδνπλ ζην πγεηνλνκηθό ζύζηεκα 

είλαη απηνί πνπ ζπληαγκαηηθά είραλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ πγεία ηνπ ιανύ!  

 

Με όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο δηεθδηθνύκε ηελ αλάπηπμε ελόο ζπγρξόλνπ απνθιεηζηηθά δεκόζηνπ 

θαη δσξεάλ ζπζηήκαηνο πγείαο κε πξνζαλαηνιηζκό ηόζν ζηελ πξόιεςε όζν ζηε γξήγνξε 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. 

 

Οη αιιαγέο ζηελ πγεία είλαη πνιηηηθή επηινγή ησλ επηθπξηάξρσλ ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΔΝΤ ζε όθεινο 

ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

 

Η ΕΙΝΑ δελ πξόθεηηαη λα κείλεη άπξαγε κπξνζηά ζηελ θαηαζηξνθηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκόδεηαη.  

 Θα απνθαιύπηεη θάζε έιιεηςε πιηθώλ ή πξνζσπηθνύ.  

 Θα αληηζηέθεηαη ζε θάζε δηαιπηηθή απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ, ηεο ΥΠΕ ή ηνπ όπνηνπ 

δηνηθεηή.  

 Θα νξγαλώλεη ηηο αληηζηάζεηο ησλ γηαηξώλ-κειώλ ηεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα λνζνθνκεία 

γηα αλζξώπηλεο ζπλζήθεο δνπιεηάο θαη αμηνπξεπείο απνδνρέο.  

 Θα παιεύεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ιανύ πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη ηη εηνηκάδνπλ γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή θαηαζηξνθή ηνπ, πσο «ζπνλζνξάξνπλ» ζπκθέξνληα θαη ηελ θεξδνθνξία 

κεγάισλ ηδησηηθώλ νκίισλ ηνπ ηαηξνβηνκεραληθνύ ζπκπιέγκαηνο «αλνίγνληαο» ηελ αγνξά, 

πεξηνξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ πνιηηώλ ζηηο ζηνηρεηώδεηο ππεξεζίεο. 

 

 

Η ΕΙΝΑ θα ζηέκεηαι αλληλέγγςα ζε όζοςρ πολίηερ έσοςν ανάγκη, μέζω ηων διεκδικήζεών ηηρ 

και ηος Κοινωνικού Ιαηπείος Αλληλεγγύηρ πος ζςμμεηέσει και θεωπεί πωρ επιηςσία ηηρ 

ύπαπξήρ ηος θα είναι η αςηοκαηάπγηζή ηος όηαν δε θα ςπάπσει κανείρ να ηο έσει πια ανάγκη. 

 

 

Γηα ην Δ.Σ. ηεο Ε.Ι.Ν.Α. 
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Γηαλλάθελαο Κσλ/λνο 
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Γηαθνπκήο Τάζνο 

 


