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Η "αναβάθμιση" του ΕΣΥ. Το πιστεύει κανείς; 
 

Με πολύ λακωνικό τρόπο θα σχολιάσω τα "νέα" μέτρα της κας  
Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργού Υγείας επί 6 μήνες πλέον, για την "βελτίωση  
και αναβάθμιση" του Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Υγείας. Τέτοιες  
προσπάθειες δεν είναι ούτε οι πρώτες, ούτε οι μοναδικές. Επιχειρούνται   
όμως για  πρώτη φορά  από την σημερινή κυβέρνηση, 9  μήνες μετά τον  
σχηματισμό της και ενώ βρισκόμαστε στο "μάτι" ενός κυκλώνα που λέγεται  
"οικονομική κρίση". 

Το τελευταίο το αναφέρω για δύο λόγους. Πρώτον γιατί οι πόροι προς το  
ΕΣΥ θα είναι όλο και λιγότεροι... Δεύτερον γιατί όλο και περισσότερα   
τμήματα του λαού θα προσφεύγουν "κατ' ανάγκην" στο δημόσιο (δωρεάν)  
σύστημα υγείας. Άρα η εποχή δεν πολυ-προσφέρεται για "ριζικές"  
μεταρρυθμίσεις. 
  

Έχουμε και λέμε, λοιπόν : 
 
1. Ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων (θυμίζω ότι την επέβαλε και ο ν.  

2889 από το 2001 χωρίς να υλοποιηθεί πρακτικώς. Η ολοήμερη λειτουργία  
δεν χρειάζεται "νόμους" αλλά "προσωπικό". Όταν ΣΗΜΕΡΑ το προσωπικό  
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙ η ολοήμερη θέλει ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ που πρακτικά (αν δεχθούμε ότι  
τηρούν το "μνημόνιο") θα είναι πλέον λίγοι ή ελάχιστοι ή καθόλου. 
 

2. Θα δώσουν μας λένε "κίνητρα" για την κάλυψη θέσεων γιατρών στην  
περιφέρεια. Νομίζω κάποιος μας κοροϊδεύει εδώ. Κύριοι η περιφέρεια είναι  
ΑΚΑΛΥΠΤΗ επειδή ΔΕΝ πηγαίνουν  γιατροί ή επειδή ΔΕΝ κάνετε προκηρύξεις  
και διορισμούς;  Δείτε  την πραγματικότητα-πέστε την αλήθεια... 

 
3. Θα υπάρξει είπαν "αποζημίωση" (την είπαν "πάγια" αποζημίωση) των  

γιατρών για ορισμένες σε αριθμό εφημερίες. Σήμερα τα κονδύλια που  
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ για τις εφημερίες, εάν δίδονται ΜΟΝΟΝ σε εκείνους που  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ τις εφημερίες, φθάνουν και περισσεύουν. Το  
πρόβλημα είναι οι "πλασματικές" εφημερίες που δίδονται ως "συμπλήρωμα"  
μισθού σε πολλές ειδικότητες, που πρακτικά ΔΕΝ χρειάζεται να  
εφημερεύουν, και αναγκαστικά, "γράφουν" εφημερίες ανύπαρκτες. Μπορείτε  
να δώσετε ΕΔΩ λύση κυρία Ξενογιαννακολούλου; Προχωρήστε. Με αύξηση μισθών. ΔΕΝ 
μπορείτε λόγω συγκυρίας; Τότε, ΜΗΝ μιλάτε... 

 
4. Εφαρμογή "κυλιομένου πίνακα κατάταξης". Ομολογώ ΔΕΝ το  

πολυ-καταλαβαίνω αυτό, αλλά σήμερα το ΑΣΕΠ μάλλον κάνει μερικά χρόνια να  
ολοκληρώσει τους διορισμούς, λόγω δημοσιονομικών δυσκολιών. Αν δεν λυθεί αυτό για ΟΛΗ 
την δημόσια διοίκηση, το σημείο εδώ θα χωλαίνει... 
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5. Μείωση των μελών ΔΣ των Νοσοκομείων. Ας αποφασίσει πρώτα η κυβέρνηση  

να βάζει "σχετικούς" (δηλ. όχι "άσχετους") στις διοικήσεις των  
νοσοκομείων και μετά μπορούμε να μιλήσουμε για τον "αριθμό" των μελών  
του ΔΣ (πολύ δευτερεύον θέμα). Το μοντέλο διοίκησης του Ν.2889 απέτυχε. Γιατί δεν 
επανέρχεται το παλιότερο και οικονομικότερο σύστημα; 

 
6. Θα γίνει, ακούμε "σύσταση γραφείου πολίτη" σε κάθε νοσοκομείο. Μα,  

αυτό κα Υπουργέ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ από 10-ετίας. Έκανε τίποτε; Είδατε κάποιο  
αποτέλεσμα με αυτές τις "κωμωδίες"; Γιατί το "ξανα-φτιάξατε" λοιπόν; 

 
7. Ολική απαγόρευση καπνίσματος με ελεγκτικό μηχανισμό. Ελπίζω να μην  

δούμε "τσιγαροφυλακή" με μισθό, στολή  κλπ γιατί τέτοια θέματα, ΜΑΛΛΟΝ  
παραπέμπουν σε "διορισμούς"... 

 
8. Ενοποίηση δημοσίων φορέων πρόνοιας κατά περιφέρεια. Να το δούμε και  

να μην το πιστέψουμε! 
 
9. Καθορίζεται με το νέο Ν/Σ διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης  

και μετατροπής νοσοκομείων. Μα, αυτό ήταν ΗΔΗ θεσμοθετημένο και  
ρυθμισμένο από τον ν. 2889/2001. Η συγχώνευση μονάδων υγείας κλπ  
χρειάζεται ΣΗΜΕΡΑ, διότι δεν τα κάνει απλώς λειτουργικότερα ΑΛΛΑ γιατί  
είναι και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ επιβαλλόμενη. Το πρόβλημα είναι ότι η διάταξη αυτή,  
ΔΕΝ εφαρμόσθηκε ΠΟΤΕ. Γιατί χρειάζεται ΝΕΑ ρύθμιση για το ΙΔΙΟ θέμα; Δεν  
μπορεί να εφαρμοσθεί η ΣΗΜΕΡΙΝΗ διάταξη; Φοβάμαι ότι απλά το θέμα συζητείται για να 
συζητείται. Ο λόγος είναι ότι για να γίνουν οι "συγχωνεύσεις" χρειάζεται αποκεφαλισμός" 
μερικών μανδαρίνων και φίλων. Και αυτό σας βεβαιώνω ότι είναι  ΠΟΛΥ δύσκολο. 
 

10. Θα γίνουν λέει "προγραμματικές συμβάσεις" νοσοκομείων με ασφαλιστικά  
ταμεία  για την κάλυψη του κόστους νοσηλείας των ασφαλισμένων. Μα, η έλλειψη 
"προγραμματικής συμφωνίας" είναι το ΠΡΟΒΛΗΜΑ και σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία 
ΩΦΕΙΛΟΥΝ στα νοσοκομεία αμύθητα ποσά; Υπάρχει κάποια εγγύηση ότι με την υπογραφή 
των προγραμματικών συμβάσεων θα πληρώνουν ενώ ΣΗΜΕΡΑ δεν πληρώνουν;  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η δημόσια υγεία, το ΕΣΥ, ο κλάδος υγείας των ταμείων (ο τομέας 
αυτός είναι ακόμη ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΞΩ από την αρμοδιότητα της κας Ξενογιαννακοπούλου) θέλουν 
"ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ" και ΟΧΙ  "νέους νόμους". Μάλιστα θα έλεγα ότι ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ 
ΧΡΗΜΑ, πέρα από την ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του χρήματος που σήμερα διατίθεται...Ο 
Εμμανουήλ Ροΐδης είχε με μεγάλη ευφυΐα διατυπώσει ένα απόφθεγμα που έμεινε κλασσικό. 
Η Ελλάδα έχει ανάγκη ενός μόνον νέου νόμου. Του Νόμου "περί εφαρμογής των κειμένων 
νόμων".... 
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