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Σήμα κινδύνου για τρια νοσοκομεία 

 
Δυσοίωνο προβλέπεται το μέλλον τριών εκ των καλύτερων και πιο ιστορικών 
νοσοκομείων της χώρας, όπως προειδοποιεί ο Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 
«Αλεξάνδρα», «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο», σύμφωνα με τον τ. υφυπουργό Υγείας 
οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε «κλείσιμο» στο εγγύς μέλλον, ως αποτέλεσμα 
της έλλειψης πολιτικής βούλησης και της κακοδιαχείρισης, ενώ ακόμη και σήμερα παρά 
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών τα Ιδρύματα αδυνατούν να 
λειτουργήσουν αυτόνομα και βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης! 
Ο κ. Γιαννόπουλος, γνωρίζοντας εκ των έσω τα κακώς κείμενα του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας -και μάλιστα τόσο από τη θέση της Πολιτείας όσο και από τη θέση του γιατρού- 
μιλώντας στον «Αδέσμευτο Τύπο» κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας 
μεταξύ άλλων πως ο τρόπος λειτουργίας τους «καλλιεργεί την σπατάλη ή ακριβέστερα 
τη διασπάθιση». 

Σύμφωνα με τον χειρουργό και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οικονομική 
κατάσταση και των τριών νοσοκομείων αποτελεί ένα πρόβλημα που ενδεχομένως «να 
τα οδηγήσει πρακτικά σε κλείσιμο στο εγγύς μέλλον, ίσως μάλιστα νωρίτερα από τα 
υπόλοιπα». 
 

Από τα Ιδρύματα των Ιλισίων, το "Αρεταίειο" και το "Αιγινήτειο" ανήκουν πλήρως στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το "Αλεξάνδρα" λειτουργεί και εκείνο με ιατρικό προσωπικό 
κυρίως από την Ιατρική Σχολή, κάτι που αυτόματα δηλαδή τα καθιστά νοσοκομεία 
πρώτης γραμμής. 

«Τα νοσοκομεία "Αρεταίειο" - "Αιγινήτειο" έγιναν με γενναία δωρεά καθηγητών τον 19ο 
αιώνα και για τότε ήταν πρωτοποριακά. Σήμερα, εκατόν τόσα χρόνια μετά, δεν είναι 
μόνο οι υποδομές τους ξεπερασμένες, αντι-οικονομικές και δυσλειτουργικές» λέει ο κ. 
Γιαννόπουλος και συμπληρώνει: «Έχουν γίνει τόσες πολλές και τόσο πρόχειρες 
κτιριολογικές παρεμβάσεις γύρω τους που τα έχουν καταστήσει αγνώριστα, χωρίς 
ουσιαστικά να τα αναβαθμίσουν λειτουργικά». 

Τα δύο νοσοκομεία, ωστόσο, όπως λέει ο τ. υφυπουργός Υγείας παράλληλα έχουν να 
αντιμετωπίσουν και ένα «ξεπερασμένο ολοκληρωτικά θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας», 
στοιχείο που καθιστά απαγορευτική την παραπέρα ύπαρξή τους με οποιοδήποτε 
κριτήριο ορθολογισμού.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, τα νοσοκομεία αυτά είναι 
αδύνατον σήμερα να λειτουργήσουν αυτόνομα, καθώς δεν διαθέτουν βασικές ιδιότητες 



απαραίτητες για ένα νοσοκομείο αιχμής. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου -συμπληρώνει- 
ότι στερούνται και τα δύο παθολογικών κλινικών… 

«Όποιος γνωρίζει τι θα πει Ιατρική, ξέρει ότι η ραχοκοκαλιά της είναι η παθολογία. Αν 
απουσιάζει η παθολογία από ένα νοσοκομειακό συγκρότημα, όσο επαρκείς και να είναι 
στην ειδικότητά τους οι άλλοι γιατροί εκεί, π.χ. χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, 
μαιευτήρες κ.λπ., είναι αδύνατον να λειτουργήσουν "ερήμην" των παθολόγων» 
υπογραμμίζει ο κ. Γιαννόπουλος.  

Σε ό,τι αφορά δε το "Αρεταίειο", το έργο των ανθρώπων του νοσοκομείου φαίνεται να 
δυσχεραίνει και η μονόπλευρη οργάνωση αμιγούς χειρουργικού χαρακτήρα, εξαιτίας 
της οποίας μάλιστα στο παρελθόν έχουν ανακύψει και σοβαρά προβλήματα κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας σοβαρών περιστατικών. 

Αυτή η μονομέρεια στελεχώσεως, λέει ο τ. υφυπουργός, είναι που καθιστά ανέφικτη την 
ετοιμότητά του σε καθήκοντα Νοσοκομείου Γενικής Εφημερίας. «Αυτό ακριβώς 
συμβαίνει σήμερα με το "Αρεταίειο", όπως όλοι γνωρίζουμε. Τα ίδια συμβαίνουν και στο 
διπλανό "Αιγινήτειο"» αποκαλύπτει ο κ. Γιαννόπουλος στον «Α.Τ.». 

Μέρος ευθύνης, πάντως, για τη διαμορφωθείσα κατάσταση φέρουν και οι δαπάνες 
διοικήσεως, αφού όπως επισημαίνει ο ίδιος την ώρα που όλες οι χώρες προσπαθούν να 
εξορθολογήσουν τα έξοδα διοικήσεως, τρία νοσοκομεία στην καρδιά της Αθήνας, τα 
οποία τα χωρίζει μία μεσοτοιχία, έχουν μεταξύ άλλων, τρεις τεχνικές υπηρεσίες, τρία 
συγκροτήματα εξωτερικών ιατρείων, τρεις τμηματάρχες κ.ά. 

Τραγικότερο δε όλων είναι το γεγονός ότι παρά τη γειτνίαση, δεν υπάρχει δυνατότητα 
διακομιδής περιστατικού από το Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" στο "Αρεταίειο", οπότε 
ασθενής για παράδειγμα του πρώτου για να κάνει μια μαγνητική τομογραφία στο 
δεύτερο θα πρέπει πρώτα να έχει κληθεί το ΕΚΑΒ, προκειμένου να τον μεταφέρει…100 
μέτρα πιο μακριά!  

Όσο για την εύλογη ερώτηση στο γιατί δεν έκανε κάτι για το ζήτημα ο ίδιος όσον καιρό 
ήταν υπεύθυνος υφυπουργός Υγείας, ο κ. Γιαννόπουλος απαντά: «Δοκίμασα να γίνει 
κάποτε αυτό που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια τώρα: Η λειτουργική ενοποίηση του 
«Νοσοκομείου Ιλισίων». Και δεν φοβάμαι να ομολογήσω ότι δεν το κατάφερα. Το γιατί, 
και εξαιτίας ποιων, το αφήνω για άλλη φορά. Προς το παρόν κλείνω λέγοντας ότι εάν 
δεν γίνει εκεί μία γενναία ενοποίηση λειτουργιών και υπηρεσιών, όλα τα λοιπά 
(έκτακτη χρηματοδότηση) θα είναι ημίμετρα και μόνον μία αναβολή στην κρίση θα 
επιφέρουν. Αναβολή μικρή, ίσα - ίσα για να ξεχάσουμε ότι έγινε και να περιμένουμε 
μοιραία το επόμενο "αδιέξοδο". Όλα τα λοιπά είναι φιλολογία…». 
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