
 

[1] 
 

 
 

 
 

ΣΦΕΕ 

Blogs Monitoring Report 

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

Τίτλος : 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 14.1.2013  

Μέσο :  

http://pfsgr.blogspot.gr/ 
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Για να δείτε τη σχετική ενημέρωση από το ΤΥΠΕΤ, πατήστε: 
- σελίδα 1 
- σελίδα 2 

http://pfsgr.blogspot.gr/
http://www.pfs.gr/Portals/0/pdf/page1.pdf
http://www.pfs.gr/Portals/0/pdf/page2.pdf
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ΕΟΠΥΥ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ 

ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 

 

Μέσο :  
http://pfsgr.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://pfsgr.blogspot.gr/2013/01/blog-

post_9.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+

blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A

0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE

%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5

%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE

%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85) 

 

 
Tη νομοθετική ρύθμιση για έκπτωση επί των παλαιών οφειλών του ΕΟΠΥΥ ύψους 
1,85 δισ. ευρώ προς κλινικές και διαγνωστικά κέντρα προανήγγειλε ο νέος πρόεδρος 
του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ενώ 
πρόσθεσε ότι οι φαρμακοποιοί θα εξοφληθούν άμεσα. 
.................................................................................................................. 
Σε άλλο σημείο αναφέρεται οτι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. "για να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 
για το 2012, θα έπρεπε να έχει εξοφλήσει τους παρόχους έως και τον Σεπτέμβριο, 
κάτι που έχει γίνει μόνο για τους φαρμακοποιούς." 
.................................................................................................................. 
Για να δείτε το πλήρες ρεπορτάζ της HEALTHDAILY πατείστε ΕΔΩ  

http://pfsgr.blogspot.gr/
http://pfsgr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://www.pfs.gr/Portals/0/pdf/HD090113.pdf
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ΕΟΠΥΥ: Σε ένα χρόνο λειτουργίας αποχώρησαν 1.500 

συμβεβλημένοι γιατροί από τους 5.500 | ΤΟ ΒΗΜΑ 

Μέσο :  
http://www.rodiaki.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.rodiaki.gr/article.php?id=229232&catid=37&maincatid=1 

 

Του Δημήτρη Ν.Πατσάκη 
 
Παρακολουθώντας προ ημερών τον κ.Σαλμά, να επαίρεται για την 
επίτευξη (;) του «στόχου» της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στο 
όριο των περίπου 2,9 δις, πληροφορήθηκα, με την ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ, για τα ανάλογα μεγέθη που δίνει σαν 
πεπραγμένα.  
 
Έχουμε λοιπόν και λέμε:  
Όντως, η συνολική δαπάνη, τόσο σε όγκο και αξία όσο και σε μέσες 
τιμές, είναι μειωμένη. Συγκεκριμένα, τα ποσά ανέρχονται σε 5,6 δις σε 
αξία και σε 445 εκ. μοναδοποιημένες «δόσεις» για το σύνολο των 
πωλήσεων, ενώ η μέση τιμή υποχώρησε κατά -4,65% ανά δόση.  
 
Πλην όμως, μολονότι οι κρατικές δομές περίθαλψης εμφανίζουν να 
«ξοδεύουν» λιγότερα σκευάσματα, παρόλη την αύξηση της 
προσέλευσης ασθενών, το συνολικό κόστος για αυτές αυξήθηκε κατά 
153,5 εκ. Η αιτία γι�αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι άλλη από την 
μεταβολή της μέσης αξίας ανά δόση κατά 2,65 Ευρώ ή κατά 19,53 %. 
 
Για όσους σκέπτονται-ενδεχομένως σωστά- η διαφορά είναι 900 περίπου 
«παλαιές» δραχμές. Σημειωτέον πως, από τον Μάιο του περασμένου 
χρόνου, οι τιμές των φαρμάκων υπέστησαν μείωση στο συντριπτικό 
τους σύνολο, στοιχείο που πρέπει να μελετηθεί ιδιαίτερα.  
 
Το διάστημα Ιαν-Μαϊου, όπου οι τιμές των φαρμάκων βασίζονταν σε 
παλαιότερο δελτίο τιμών και πάλι τα νοσοκομεία εμφάνιζαν αύξηση της 
μέσης αξίας κατά 14,25%, ήτοι ακριβότερα κατά 1,92 Ευρώ (ή 655 

http://eni-eopyy.net/2013/01/09/%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%85%cf%85-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%8e%cf%81/
http://eni-eopyy.net/2013/01/09/%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%85%cf%85-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%8e%cf%81/
http://www.rodiaki.gr/
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=229232&catid=37&maincatid=1
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δρχ).  
 
Αναλυτικά, στο σύνολο του 11μήνου, ενώ οι πωλήσεις στην εκτός του 
Ε.Σ.Υ. αγορά, υπολογισμένες σε λιανικές τιμές, μειώθηκαν σε ποσοστό -
15,25% σε αξία και -5,92% σε όγκο (μέση λιανική τιμή 2011-12: -
9,92%), οι «επιβλέποντες» τα κρατικά νοσηλευτήρια πραγματοποιούσαν 
συνεχή «ρεκόρ» υπερβάσεων (ή κάτι άλλο συμβαίνει), ουσιαστικά λόγω 
της αυξημένης τιμής των φαρμάκων.  
 
Έχοντας ως δεδομένη και την μείωση των τιμών, σε όποια κλίμακα αυτή 
έχει όντως επιπτώσεις, κυρίως σκευασμάτων υψηλού κόστους, αδυνατώ 
να κατανοήσω τους λόγους του φαινομένου, παρατηρώντας το «άλμα» 
μεταξύ των περιόδων Ιανουαρίου-Μαϊου και Ιουνίου-Νοεμβρίου.  
 
Υποπτεύομαι και ταυτόχρονα φοβούμαι πως, αρκετοί «διοικητές» των 
νοσοκομείων, αποδεικνύονται «λίγοι», στο βαθμό που τα στοιχεία, σε 
συνολικό επίπεδο, είναι όντως ακριβή.  
 
Η εντιμότητα και τα τυπικά προσόντα (μη εξαιρουμένης και της 
πολιτικής ταυτότητας),είναι προφανές πως δεν αρκούν για να 
«κολυμπήσεις στα βαθειά νερά» του Ε.Σ.Υ.  
 
Η κυβερνητική εξαγγελία για συνεχή αξιολόγηση των διοικήσεων σε 
κρατικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και τα νοσοκομεία, ακούγεται 
πολύ ενδιαφέρουσα και συνεπώς απαραίτητη. Αρκεί να συνοδευθεί και 
από τις κατάλληλες αλλαγές.  
 
Πιστεύω ο Υπουργός Υγείας να έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους 
αρμοδίους διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών, μέσω της λεπτομερούς 
αναφοράς ανά μονάδα ευθύνης τους. Η σύγκριση των «αγορών» 
φαρμάκων με τα στοιχεία «πωλήσεων» της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Φ, εάν 
είναι του ίδιου μεγέθους, τότε κάτι πήγε «πολύ στραβά».  
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Τίτλος : 

Τι φέρνει το 2013 στον ΕΟΠΥΥ 

 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/327352/ti-fernei-to-2013-ston-

eopyy.html  

 
Με «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση και την ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας θα μπει το νέο έτος, καθώς ο ΕΟΠΥΥ παραμένει ο βασικός 
οργανισμός υγείας της χώρας με άλυτα ακόμη πάρα πολλά προβλήματα.  
 
Ο Οργανισμός δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στη 
λειτουργία του και το νέο χρόνο. Άλλωστε η δόση των δανειστών μας 
(περίπου 1,5 δισ. μπαίνει στα ταμεία του φορέα) είναι μόνο μια μικρή 
«ανάσα» και όχι το βασικό «φάρμακο» για τον ΕΟΠΥΥ.  
 
Το ρευστό που θα απορροφηθεί είναι μόλις μια σταγόνα για να σβήσει η 
φωτιά των χρεών του Οργανισμού, δεδομένου του ότι καθημερινά αντί 
να μειώνονται οι οφειλές, αυξάνονται.  
 
Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ που έμειναν ως κληρονομιά για το 2012 είναι κοντά 
στα 2 δισ., τα οποία μηδενίζονται με την καταβολή της δόσης και με τη 
γνωστή μέθοδο του συμψηφισμού και της …διαγραφής! 
 
Βέβαια το πρόβλημα δεν λύνεται. Ο Οργανισμός παράγει μηνιαίως 
αρκετά εκατ. ευρώ χρέος, αφού η χρηματοδότησή του είναι πολύ 
μικρότερη από τις ανάγκες του.  
 
 
Καθόλου τυχαία, μάλιστα, αφού ο ΕΟΠΥΥ από την πρώτη μέρα της 
γέννησής του παρουσίαζε οικονομικά προβλήματα. Είναι ενδεικτικό ότι, 
αρχικά, το Νοέμβριο του 2011, η διοίκηση του φορέα γνώριζε ότι είχε 
να ξοδέψει 7,8 δισ. ευρώ για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του 
ΕΟΠΥΥ.  
 
Μόλις όμως δύο μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2012, αποκαλύπτεται 

http://www.newsnow.gr/article/327352/ti-fernei-to-2013-ston-eopyy.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/327352/ti-fernei-to-2013-ston-eopyy.html
http://www.newsnow.gr/article/327352/ti-fernei-to-2013-ston-eopyy.html
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ότι τα 7,8 δισ. απλά ...δεν υπάρχουν! Τα χρήματα περιορίσθηκαν στα 
5,8 δισ. ευρώ, γεγονός που σήμαινε και την ελαχιστοποίηση της 
κάλυψης για τους περίπου 10 εκατ. ασφαλισμένους.  
 
Όμως τα πράγματα χειροτέρεψαν, καθώς μέσα σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα, ακόμη και τα 5,8 δισ. έγιναν 4,6 δισ., όσα τελικά υπήρχαν για 
να ξοδευτούν στον ΕΟΠΥΥ.  
 
Η εικόνα θα χειροτερέψει το 2013 για τους ασθενείς, αφού οι συνεχώς 
μειωμένες εισφορές στα Ταμεία, αλλά και η μειωμένη δυνατότητα του 
ΕΟΠΥΥ να δημιουργήσει καλύτερα οικονομικά δεδομένα, τον αφήνουν 
έκθετο και το επόμενο διάστημα. Και αυτό γιατί η ραγδαία μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση των ανέργων, που αγγίζουν πλέον 
το 26%, αλλά και η παράλληλη μείωση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ 
κατά 25% οδηγούν μοιραία στο απόλυτο αδιέξοδο το μεγαλύτερο 
ταμείο υγείας της χώρας, στο οποίο υπάγονται πλέον πάνω από 10 εκατ. 
ασφαλισμένων.  
 
Ρευστό δεν αναμένεται να εισρεύσει στα ταμεία του φορέα, τουλάχιστον 
όχι τόσο ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Ούτε οι προτάσεις των ειδικών για 
ειδική φορολόγηση σε τσιγάρα και ποτά φαίνεται ότι μπορούν να 
λύσουν το πρόβλημα.  
 
Αλλά η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει σκεφτεί πώς θα το λύσει, με τη 
γνωστή τακτική της αύξησης της συμμετοχής των ασφαλισμένων. 
Ούτως ή άλλως, οι ασθενείς πρέπει να πληρώνουν πολύ περισσότερα πια 
για νοσηλεία, φάρμακα και εξετάσεις.  
 
Όμως τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει, καθώς αν δεν βγουν οι 
υπολογισμοί της Τρόικας, το κονδύλι της συμμετοχής θα αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο.  
 
Το επόμενο νέο χαράτσι αναμένεται και πάλι στα φάρμακα. Το 2012 δεν 
έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για τη φαρμακευτική δαπάνη, έστω κι αν 
υποστηρίζει το αντίθετο ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Μάριος 
Σαλμάς. Παρά τις περικοπές, τα δελτία τιμών και τα άλλα μέτρα, η 
δαπάνη έκλεισε κοντά στα 3,2 δισ. ευρώ, ποσό απαγορευτικό για τους 
δανειστές μας.  
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Γι’ αυτό και το 2013 αναμένεται να ψαλιδιστεί άρδην. 

 

Οι υπολογισμοί αναφέρουν ότι τα φάρμακα για το νέο έτος δεν θα 

πρέπει να ξεπεράσουν τα 2,2 με 2,4 δισ. ευρώ, ποσό μάλλον ουτοπικό, 

αν σκεφτεί κανείς ότι τα μέτρα (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πλαφόν 

σε γιατρούς, αύξηση συμμετοχής κ.λπ.) δεν φέρνουν ακόμη 

αποτέλεσμα.  

 

Γι’ αυτό, το πιο πιθανό είναι να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, τα οποία και 

πάλι θα επιβαρύνουν τους περίπου 10 εκατ. ασφαλισμένους.  

 

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, έστω και αν το διαψεύδει, έχει 

υπολογίσει και άλλα 114 εκατ. ευρώ για την υγεία μέσω του εισιτηρίου 

των 25 ευρώ που θα εφαρμοσθεί στα νοσοκομεία από το 2014. Δεν 

αποκλείεται βέβαια κάτι αντίστοιχο να εφαρμοσθεί νωρίτερα, με την 

ελπίδα να εισρεύσουν μετρητά.  

 

Εκείνο όμως που θεωρείται πιθανό για το 2013 είναι να αυξηθεί και πάλι 

η συμμετοχή στα φάρμακα. Κατά την Τρόικα, θα πρέπει να αλλάξουν 

πλήρως τα ποσοστά συμμετοχής για όλους στη φαρμακευτική δαπάνη 

και να προσαρμοστούν στα δεδομένα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.  

 

Ούτως ή άλλως, όμως, πλέον ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει απλά κάποιες βασικές 

ανάγκες αν σκεφτεί κανείς ότι έχει ήδη πέσει χαράτσι στα φάρμακα, στη 

νοσηλεία και γενικότερα στις παροχές, με το τοπίο να μοιάζει ακόμη πιο 

δυσοίωνο για το 2013 Insuranceworld.gr 
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Τίτλος : 

«Λουκουρέντζο, ισοπεδώνεις την υγεία των νησιωτών» 

 

Μέσο :  

http://www.aftodioikisi.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/loukourentzo-isopedoneis-tin-

igeia-ton-nisioton 

 

«Υπάρχουν ακόμα άλλα χωρίς πάτο βαρέλια απ’ όπου μπορεί η κυβέρνηση 

να εξοικονομήσει πόρους. Δεν “συγχωνεύεις” την Υγεία και το αίσθημα 
ασφάλειας του Έλληνα, ειδικά του νησιώτη. Κάτι πρέπει να μείνει όρθιο σε 

αυτήν την κοινωνία, κύριε υπουργέ. Κάποτε και από κάποιους επιβάλλεται 
να μπει ένα φρένο στην καθ’ υπόδειξη δανειστών και γραφειοκρατών 

ισοπέδωση των πάντων». Αυτό σημειώνει, με επιστολή του προς τον 
υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 

Γιάννης Μαχαιρίδης. Αφορμή η συρρίκνωση των δομών υγείας στο 
Νότιο Αιγαίο. 

Ο περιφερειάρχης, με την επιστολή του, ζητεί συνάντηση με τον υπουργό, 
προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα προβλήματα που δημιουργούνται 

σε νοσοκομειακές μονάδες των νησιών με τα νέα οργανογράμματα, με 
ειδική αναφορά στο Νοσοκομείο Ρόδου. 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ 
Κύριε Υπουργέ, 

Με αφορμή τα νέα οργανογράμματα που προτείνονται για την 

«ορθολογική» λειτουργία των Νοσοκομείων της χώρας, μεταξύ των 
οποίων και σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με χαρακτηριστική περίπτωση 

αυτήν του Νοσοκομείου της Ρόδου, είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω και 
σε εσάς ό, τι επισημαίναμε και στους προκατόχους σας. Ότι σε μια 

δοκιμαζόμενη κοινωνία, ειδικά του νησιωτικού χώρου που δεν είναι 
στεριανή Ελλάδα ή Αττική, δεν χωράνε εκπτώσεις στην ποσότητα και 

κυρίως στην ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών. 

Σταθήκαμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί σε κάθε ειλικρινή 

προσπάθεια περιστολής περιττών δαπανών και εμπέδωσης της διαφάνειας 
στο χώρο της Υγείας. Δεν μπορεί όμως να νοηθεί ως «εξορθολογισμός» η 

κατάργηση του κρεβατιού ενός ασθενή, η μείωση θέσεων ιατρών, η 
συγχώνευση τμημάτων νευραλγικής σημασίας, η αποδυνάμωση μιας 

http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/loukourentzo-isopedoneis-tin-igeia-ton-nisioton
http://www.aftodioikisi.gr/
http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/loukourentzo-isopedoneis-tin-igeia-ton-nisioton
http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/loukourentzo-isopedoneis-tin-igeia-ton-nisioton
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Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και η συνολική, εκ των πραγμάτων, 

συρρίκνωση της λειτουργίας ενός νοσοκομειακού ιδρύματος. Υπάρχουν 
ακόμα άλλα χωρίς πάτο βαρέλια απ’ όπου μπορεί η κυβέρνηση να 

εξοικονομήσει πόρους. Δεν «συγχωνεύεις» την Υγεία και το αίσθημα 
ασφάλειας του Έλληνα, ειδικά του νησιώτη. 

Κάτι πρέπει να μείνει όρθιο σε αυτήν την κοινωνία, κύριε Υπουργέ. Κάποτε 
και από κάποιους επιβάλλεται να μπει ένα φρένο στην καθ’ υπόδειξη 

δανειστών και γραφειοκρατών ισοπέδωση των πάντων. 

Για το λόγο αυτό, επιθυμούμε μια συνάντηση μαζί σας που θα συνέβαλε 

στην κατανόηση της πραγματικής κατάστασης και στην αναζήτηση των 
βέλτιστων λύσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομειακών 

δομών της Ρόδου και των άλλων νησιών μας. Προσβλέπουμε στη θετική 
σας ανταπόκριση. 

 
 


