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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Ι.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Υ. ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ. 
 
 

Όλη η εξέλιξη της διαδικασίας διαμόρφωσης του πολυδιαφημισμένου 
υγειονομικού χάρτη με τις παλινωδίες, τις σπασμωδικές κινήσεις, την 
προχειρότητα, την ασάφεια και την  παραποίηση στοιχείων, επιβεβαιώνει με 
τον πιο εμφατικό τρόπο κάτι που σαν Ε.Ι.Ν.Α. (και σαν Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) είχαμε πει 
από την αρχή: ότι δηλ. πρώτα διαμορφώθηκε ο στόχος  των περικοπών κατά 
ένα συγκεκριμένο ποσόν (περίπου 150 εκ. €) με βάση τις επιταγές του 
μνημονίου και στην συνέχεια επιχειρήθηκε να προσαρμοστεί η 
πραγματικότητα σε αυτόν τον στόχο, με την μορφή μείωσης κλινών και 
γιατρών που δήθεν περισσεύουν… Ουσιαστικά πρόκειται για επιτέλεση 
εντεταλμένης υπηρεσίας με μοναδικό αποτέλεσμα την σημαντική υποβάθμιση 
ενός ήδη υποβαθμισμένου ΕΣΥ. 
 

 Δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν στοιχεία ανορθολογικότητας στις 
δομές και τις λειτουργίες του ΕΣΥ. Σίγουρα όμως δεν είναι αυτό το κύριο 
χαρακτηριστικό του , και σίγουρο είναι επίσης ότι δύσκολα θα εύρισκε 
κραυγαλέα στοιχεία τέτοιας ανορθολογικότητας στις μονάδες της Αχαΐας. Τα 
νοσοκομεία πάσχουν κυρίως από έλλειψη προσωπικού και όχι από προσωπικό 
που περισσεύει λόγω κακής κατανομής. Υπάρχει σοβαρή αναντιστοιχία 
ανάμεσα στην εικόνα που επιχείρησε να δώσει αρχικά το Υπουργείο (περίπου 
ότι η πλειοψηφία των κλινικών του ΕΣΥ έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί 
συμφέροντα κάποιων  γιατρών) και στις  ουσιαστικά περιθωριακού 
χαρακτήρα – όχι όμως χωρίς επιπτώσεις- παρεμβάσεις που καταλήγει το 
σχέδιό του (πχ μείωση 65 κλινών σε σύνολο 1450 στην Αχαΐα.).  
 

Η αναντιστοιχία αυτή ήταν αναμενόμενη από την στιγμή που οι 
«φωστήρες» του υπουργείου και οι εποπτεύοντες «τροϊκανοί»  είχαν την 
παντελώς εξωπραγματική «έμπνευση» να επιλέξουν το πεδίο των δομών και 
του προσωπικού του ΕΣΥ σαν πεδίο παρέμβασης για την καταπολέμηση της 
σπατάλης στο χώρο της Υγείας! 
 

Σαν Ε.Ι.Ν.Α. (όπως άλλωστε και η Ομοσπονδία μας)  εκφράζουμε την 
κατηγορηματική αντίθεσή μας στην παραχώρηση κλινών για νοσηλεία 
πελατών ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Το μέτρο αυτό, πέρα από τα 
προβλήματα που θα δημιουργήσει στην καθημερινή λειτουργία των 
νοσοκομείων - κυρίως των τριτοβάθμιων, με τον μεγάλο φόρτο εφημερίας-  
θα δημιουργήσει συνθήκες νοσηλείας δύο ταχυτήτων, πράγμα ανεπίτρεπτο 
για ένα δημόσιο σύστημα υγείας. 
 
Πέρα από τις γενικές αυτές επισημάνσεις, αξίζει να αναφερθούμε 

ειδικότερα στα παρακάτω: 
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• Η Αχαΐα πάσχει από έλλειψη κλινών . Αποτελεί θράσος να προβλέπεται 
μείωση των κλινών του «Αγ. Ανδρέα» (264 ή μήπως 269; ή μήπως 211;) 
κατά 40, την στιγμή που έπρεπε να ήταν  550( ! ) και υπάρχει ανάγκη 
λειτουργίας τμημάτων που προβλέπονται από τον οργανισμό και 
ουδέποτε λειτούργησαν… 

 
• Γιατί κανείς δεν αποσαφηνίζει την μοίρα των 32 γιατρών που 
εμφανίζονται σαν να περισσεύουν;  Τι θα πει «γιατροί αλλού»;  Ποιοι 
θα είναι αυτοί οι γιατροί; Θα είναι ειδικευμένοι ή ειδικευόμενοι; (Το 
σχέδιο του Υπουργείου έχει την πρωτοτυπία να αναγράφει ενιαία τους 
γιατρούς κάθε τμήματος, χωρίς αναφέρει πόσοι είναι ειδικοί και πόσοι 
ειδικευόμενοι…)   Πού είναι αυτό το «αλλού»; 

 
• Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην μετατροπή του ΚΥ-Νοσοκομείου 
Καλαβρύτων σε ΚΥ. Η υποβάθμιση της υγείας της απομονωμένης 
αυτής περιοχής από την στέρηση παθολογικών νοσηλευτικών κλινών 
είναι προφανής και πρέπει να αποτραπεί. 

      
• Το ίδιο ισχύει και με την υποβάθμιση του «Καραμανδανείου» 

παιδιατρικού νοσοκομείου που επιτελείται μέσω της μείωσης των 
κλινών και του ιατρικού  προσωπικού. 

 
 Ιδιαίτερα θα πρέπει να καταγγελθεί η εισαγωγή (στο 
«Καραμανδάνειο», αλλά   και αλλού ) του απαράδεκτου μέτρου της 
εφημερίας τομέα, προκειμένου να συγκαλυφθεί η έλλειψη γιατρών 
(ο ΩΡΛ και για ορθοπαιδικά περιστατικά και το αντίστροφο…!!! Ή 
ουρολόγος για οφθαλμίατρο και το αντίστροφο!!!) καθώς και η 
ενιαιοποίηση κλινικών με διαφορετικό αντικείμενο. 

 
 

Οι παραπάνω ειδικές αναφορές περιγράφουν και τα κύρια σημεία που 
σαν Ε.Ι.Ν.Α. θεωρούμε ότι στοιχειοθετούν την προδιαγραφόμενη υποβάθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή μας , και θα αποτελέσουν 
συγκεκριμένα σημεία αντιπαράθεσης με το υπουργικό σχέδιο «αναδιάταξης», 
ένα σχέδιο που είναι προϊόν μιας επικίνδυνης πολιτικής, που ασκούν 
επικίνδυνοι άνθρωποι, μέλη μιας επικίνδυνης κυβέρνησης. 
 

Με κάθε μέσο θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ανατροπή αυτής 
της πολιτικής, για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της περίθαλψης . 
 
 
 

Για το ΔΣ της Ε.Ι.Ν.Α. 
      

   
Ο Πρόεδρος 

 
 

Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 

 


