
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
  
1. Η παρουσία σας στο υπουργείο Υγείας έχει δημιουργήσει προσδοκίες για νοικοκύρεμα του 
συστήματος υγείας και για εξαφάνιση των ράντζων, κυρίως γιατί ως μάχιμος γιατρός γνωρίζετε από 
μέσα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συστήματος, αλλά και γιατί είχατε καταγγείλει ως 
βουλευτής πολλές φορές τα κακώς κείμενα των δημόσιων νοσοκομείων. Πόσο βαραίνουν την πλάτη σας 
αυτές οι προσδοκίες;  
  
1. Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα και μετά την από δεκαπενθημέρου προφορική εξουσιοδότηση του κ. Υπουργού Νικήτα 
Κακλαμάνη για τη διαχείριση των ελευθέρων κλινών-ράντζα- σύστημα εφημερίας, καταλαβαίνει κανείς ότι έχω 
αναλάβει ένα βάρος μεγάλο. Πιστεύω όμως ότι θα το σηκώσουν οι πλάτες μου !!! και μην ξεχνάτε ότι και οι τρεις μας 
στο Υπουργείο  είμαστε μάχιμοι γιατροί χωρίς να έχουμε πάρει διαζύγιο από την ιατρική. Υπάρχει η εμπειρία τόσων 
ετών και ιδιαιτέρως της περιόδου 1990-93 όπου είχε εφαρμοστεί ένα σύστημα εφημερίας που πανθομολογούμενα 
είχε αποδώσει και τα ράντζα εξαφανίστηκαν. Επανήλθαν όμως αμέσως μετά το 1994 γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι 
έπρεπε να αλλάξουν το σύστημα της εφημερίας, λέγοντας ότι κάνουμε κοινωνική πολιτική ακόμα να νοσηλεύουμε 
τους πολίτες και στα ράντζα. Βέβαια για τους γνωστούς και φίλους !!! είχαν από νωρίτερα ενδιαφερθεί την ημέρα της 
εφημερίας να εξασφαλίζουν κρεβάτι. 
  
2. Έχει περάσει σχεδόν 1,5 μήνας από την ανάληψη των καθηκόντων σας. Σε αυτό το διάστημα έχετε 
επισκεφθεί σχεδόν όλα τα μεγάλα νοσοκομεία και έχετε δώσει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες. Αν 
κάνουμε μία βόλτα σήμερα, θα βλέπαμε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές, ειδικά σε μία ημέρα εφημερίας;   
  
2. Πράγματι όλα τα νοσοκομεία – κορμός της εφημερίας - τα έχω επισκεφθεί και είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία με 
τους διευθυντές των κλινικών – Διευθύνουσες – Διοικητές και με όλους που εμπλέκονται στο σύστημα γενικής 
εφημερίας. Συζητήσαμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε νοσοκομείου, δηλαδή αριθμό κλινικών και    δορυφορικά 
νοσοκομεία που υποστηρίζεται το καθένα. Δεν κρύβω να πω ότι οι καλές σχέσεις ιδιαίτερα με τους συναδέλφους 
ιατρούς, δημιούργησαν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και δέσμευσης θα έλεγα, να περιοριστεί το φαινόμενο των 
προκλητών εισαγωγών περιστατικών. Υπήρξαν αποτελέσματα μείωσης των ράντζων, γιατί θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
όταν υπάρχουν περί τα 800 κρεβάτια κενά ημερησίως είναι εύκολο να διαχειριστούμε περί τα 150 ράντζα. Χρειάζεται 
μια συστηματική δουλειά στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, αξιολόγηση και διαχωρισμός των οξέων από τα 
χρόνια, ταχεία διακίνηση των ασθενών τόσο σε επίπεδο διαγνωστικό όσο και θεραπευτικό, δηλαδή αυτό που 
χρειάζεται είναι αυτό που λέω ΡΑΝΤΖΟ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ. 
  
3. Τελικά, πότε και πως θα εξαφανισθούν τα ράντζα; Σε δύο μήνες όπως δηλώσατε εσείς ή σε ένα χρόνο 
όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας; Γιατί ακούσθηκαν δύο διαφορετικές απόψεις, με αποτέλεσμα να 
υπάρξουν υπόνοιες για διάσταση μεταξύ υπουργού και υφυπουργού Υγείας; 
  
3. Δεν υπάρχει καμιά διάσταση απόψεων μεταξύ εμού και του Υπουργού, με τον οποίον με συνδέει φιλία και κοινοί 
αγώνες από 20ετίας και πλέον. Η διαφορετική χρονολογική εκτίμηση μπορεί να θεωρηθεί ότι υπήρξε από την 
υπεραισιοδοξία που με διακρίνει, χρησιμοποιώντας σαν πρότυπο την εφημεριακή συνέπεια κάποιων συναδέλφων και 
την επιμέλεια που θα επεδείκνυαν οι διοικητές των νοσοκομείων. Τέλος πάντων με μια ομάδα μελέτης που συνεστήθη 
για τις εφημερίες και τα ράντζα, αποτελούμενη από συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορετικών 
νοσοκομείων καταλήξαμε σε ένα πιλοτικό μοντέλο συλλογής εφημεριακών πληροφοριών από τα μεγάλα νοσοκομεία. 
Έτσι από τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε για ένα μήνα θα έχουμε στατιστική εικόνα της εφημερίας των 
νοσοκομείων κατά κλινική, πόσες εισαγωγές έγιναν και ποια ώρα και από την αξιολόγηση αυτών των δεδομένων 
έχοντας συγκριτικά στοιχεία ενεργοποιώντας τα δορυφορικά νοσοκομεία, καλύπτοντας κάποιες κλινικές με μικρό 
αριθμό κλινών, δραστηριοποιώντας το ΕΚΑΒ με διακομιδές σε άλλα νοσοκομεία, ακόμα δε  και με ενδοτομεακές 
μετακινήσεις ή και με αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα κλινικών που δεν μπορούν να αντέξουν το 
εφημεριακό φορτίο θα φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που θα είναι ένα σύγχρονο εφημεριακό μοντέλο. 
Υπάρχουν βέβαια και άλλες παρεμβάσεις που έχουν μεσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ολοήμερη λειτουργία, εφημερία 
των Νοσοκομείων, καλή λειτουργία των επαρχιακών νοσοκομείων ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο της 
εσωτερικής υγειονομικής μετανάστευσης, την αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού και λειτουργία των νέων 
τμημάτων, μονάδων ΜΕΘ, εργαστηρίων, κλπ. Πιστεύω όμως πολύ στους λειτουργούς της υγείας ιδιαίτερα στους 
γιατρούς ότι αυτοί θα ενστερνισθούν όχι μόνον το νέο σύστημα αλλά με πείσμα και υψηλό επιστημονικό φρόνημα θα 
υπηρετήσουν την Ιπποκρατική ιδέα. 
  
4. Ο υπουργός Υγείας σας χαρακτήρισε ως “εργολάβο”, θέλοντας να δείξει ότι έχετε ξεκινήσει έναν 
κυνήγι με το χρόνο για την αποπεράτωση των έργων ανάπλασης στα ολυμπιακά νοσοκομεία. Θα είναι 
έτοιμα τα Ολυμπιακά νοσοκομεία τον Αύγουστο; 
  
Τα Νοσοκομεία που πραγματικά θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι αξιόμαχα 
και πανέτοιμα. Είναι όμως απορίας άξιον πως αυτά τα έργα στα συγκεκριμένα νοσοκομεία είχαν βαλτώσει επί μήνες 
και πήραν τώρα μπροστά. Δεν λέω ότι έχουμε ιδιαίτερες μαγικές ικανότητες για να διατείνομαι ότι αυτά θα 
τελειώσουν μέσα στο χρονοδιάγραμμα, απλά πήγα και πηγαίνω σε όλα τα εργοτάξια – εργοταξιάρχη με αποκάλεσε ο 
κ. Υπουργός, τίτλο που τον αποδέχομαι – και επί τόπου με τους εργολάβους, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΟΜ, το Δ/ντή 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και συμβούλους, καταλήγουμε σε λύσεις αποδεκτές, οικονομικές, σύννομες και 
διαφανείς. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς τώρα δεν θα μπορούσαν να το έκαναν οι προκάτοχοί μας; Ας απαντήσουν 
γιατί, πράγματι θα έχει ενδιαφέρον. 
   
5. Μειώσατε τον αριθμό των ολυμπιακών νοσοκομείων στην Αθήνα από 18 σε 8. Τι σας οδήγησε σε αυτή 
την απόφαση; 



  
Από τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν από τις διοργανώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σιδνευ και Ατλάντα, ο 
αριθμός των ασθενών που εισήχθησαν σε νοσοκομεία ήταν περί τα 90 άτομα και κάπου 100-150 πέρασαν από τα 
Τ.Ε.Π., άρα λοιπόν αυτός ο μεγάλος αριθμός νοσοκομείων δεν χρειαζόταν. Βαφτίστηκαν όμως Ολυμπιακά γιατί είχαν 
χαμηλές υποδομές πλημελή εξοπλισμό και έτσι εδίδετο η ευκαιρία να εξωραϊσθούν και εκσυγχρονισθούν. Δεν 
πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλα θα τελειώσουν έγκαιρα και στελεχιακά, όλα 
τα τμήματα καλύπτονται όχι από το τακτικό μόνο προσωπικό αλλά και από τους διαπιστευμένους εθελοντές.  
  
6. Στις αρμοδιότητές σας έχετε αναλάβει τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Είσαστε ικανοποιημένος από 
τη λειτουργία των παν/κών νοσοκομείων στην Πάτρα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο και τη Λάρισα; 
  
Είναι και η Αλεξανδρούπολη, το Αττικό, το Λαϊκό. Όλες όμως οι ιατρικές σχολές έχουν και το Πανεπιστημιακό τους 
νοσοκομείο. Υπάρχουν πράγματι ελλείψεις λειτουργικές στα νοσοκομεία που αναφέρετε, και αυτό που αντιμετωπίζουν 
κυρίως είναι η υποστελέχωσή τους με αποτέλεσμα κάποια να υπολειτουργούν. Πρόκληση για εμάς είναι η λειτουργία 
όλων των κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία Λαρίσης-Αλεξανδρούπολης, η λειτουργία των Καρδιοχειρουργικών κλινικών  
σε Πάτρα-Λαρισα-Ηράκλειο. Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι ο σχεδιασμός τους επι ΔΟΞΙΑΔΗ το 1979 ήταν σοφός. 
Προσέφεραν πολλά, κράτησαν τον κόσμο στον τόπο τους, λειτούργησαν ως αναχώματα στην υγειονομική φυγή και 
την επιστημονική ερήμωση που παρουσίαζαν αυτά τα κέντρα και συνετέλεσαν τα μέγιστα στην άρτια εκπαίδευση των 
νέων γιατρών μας. 
  
7. Έχετε δεσμευθεί ότι το Μάιο θα ξεκινήσει η 16ωρη εφημερία του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο 
Χαϊδάρι; Είναι εφικτό και πως μπορεί να λειτουργήσει πλήρως το “Αττικόν” όταν δεν υπάρχει το 
απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό;  
  
Κατά την χθεσινή επίσκεψή μου στο Αττικό Νοσοκομείο διεπίστωσα ότι τα έργα που προγραμματίστηκαν κατά την 
περασμένη του επίσκεψη βρίσκονται εν εξελίξει και μάλιστα σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ ισχύει πάντοτε η δέσμευση 
της κατασκευαστικής εταιρείας ΙΝΣΟ για την ολοκλήρωσή τους μέχρι τα μέσα Ιουνίου, οπότε θα δοθεί ευχέρεια 
λειτουργίας του Αιμοδυναμικού και Βηματοδοτικού Εργαστηρίου  ούτως ώστε η Καρδιολογική Κλινική να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις εφημεριακές ανάγκες.  Εν τω μεταξύ, στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος θα αρχίσουν να 
λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρεία της Αγγειοχειρουργικής - Επανορθωτικής Πλαστικής - Γναθοπροσωπικής Κλινικής 
ενώ παράλληλα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Βέργαδος με το 
επιτελείο του θα αρχίσει τις πρώτες οφθαλμολογικές επεμβάσεις καταρράκτη, γλαυκώματος κλπ. Αναμένεται πάντως 
ένας ικανοποιητικός αριθμός νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού να στελεχώσει το νοσοκομείο μέχρι και τα τέλη 
Μαΐου. Επίσης 150 νοσηλεύτριες και λοιπό προσωπικό, που θα προκύψουν από τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 
περί τα τέλη Αυγούστου, μέλη ΔΕΠ παράλληλα με γιατρούς του ΕΣΥ θα δώσουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν 
στο νοσοκομείο οι νέες κλινικές ΩΡΙΛΑ, ουρολογική, κλπ. Και παράλληλα θα ενταχθεί σε συχνότερο πρόγραμμα 
ολοήμερης εφημερίας, σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί από την ιατρική σχολή. Εν τω μεταξύ γίνεται και 
παρέμβαση σε επίπεδο εξοπλισμού στο εργαστηριακό τμήμα με την αγορά ενός SPIRAL αξονικού τομογράφου και 
Αναλυτών για το βιοχημικό και μικροβιολογικό τμήμα. Πάντως η στενή παρακολούθηση των εργασιών και ο 
συντονισμός της λειτουργίας καθώς και οι διοικητικές παρεμβάσεις θα είναι το άμεσο μέλημα μου. 
  
8. Πότε προβλέπεται η δημιουργία δύο νέων πανεπιστημιακών νοσοκομείων στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Ν.Δ. για την υγεία; 
  
Η δημιουργία δύο νέων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων δεν είναι σε επίπεδο ανάγκης αριθμού κλινών. Υπάρχει όπως 
είναι γνωστό ανάγκη αναβαθμισμένων ξενοδοχειακά κλινών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών από καιρό συζητάει να κτίσει 
ένα νέο καθαρά Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Campus της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Γουδί ως Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε θα αποτελέσει το μεγάλο Πανεπιστημιακό κέντρο που θα 
συμπληρώσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών της ιατρικής. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα, αλλά η 
πανεπιστημιακή κοινότητα και οι πρυτανικές αρχές έχουν την βούληση να προχωρήσουν σε αυτή την υλοποίηση.  
  
9. Το ΕΚΑΒ, θεωρείται από τις πλέον μάχιμες υπηρεσίες του ΕΣΥ. Αν και ενισχύεται – λόγω Ολυμπιακών 
Αγώνων - με 270 νέα ασθενοφόρα, υπάρχει πάντα το πρόβλημα της έλλειψης πτητικών μέσων. Ποια 
μέτρα θα λάβετε για το ΕΚΑΒ.  
  
Το ΕΚΑΒ εμπλεκόμενο άμεσα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως η κατ’ εξοχή επιχειρησιακή μονάδα θα είναι αξιόμαχη 
με το συντονιστικό σύγχρονο κέντρο της που θα τελειώσει περί το τέλος Ιουνίου, εξοπλισμένη με ότι σύγχρονο μέσο 
επικοινωνίας υπάρχει. Ήδη έχουν παραδοθεί 70 νέα ασθενοφόρα και επίκειται σταδιακά και η παράδοση των 
υπολοίπων. Βρέθηκε χώρος προσωρινής στάθμευσης στο χώρο της Σωτηρίας. Μετά τα τραγικά ατυχήματα με τα 
ελικόπτερα όπως είναι γνωστό την διαχείριση πλέον των πτητικών μέσων την ανέλαβε η αεροπορία με πολύ καλά 
αποτελέσματα. Τώρα βλέπουμε την ολυμπιάδα μπροστά μας και το ΕΚΑΒ που θα πρωταγωνιστήσει σε αυτή την 
κορυφαία εθνική υπόθεση, θα καταθέσει μέσω του στελεχιακού του δυναμικού όλη την τεχνογνωσία και εμπειρία που 
έχει αποκτήσει. Οι αεροδιακομιδές όμως μας προβληματίζουν. Θέλουμε να αναπτυχθούν και για τον ηπειρωτικό χώρο 
όπως και στα άλλα κράτη της Ευρώπης. Το ΕΚΑΒ πρέπει να αναπτύξει και άλλα παραρτήματα σε επαρχιακές πόλεις, 
να αποκτήσει καινούριο στόλο για αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων και ιδιαιτέρως να στελεχωθεί. Ο διασώστης 
ΕΚΑΒΙΤΗΣ στο χώρο του ατυχήματος προσφέρει την ζωή του σώζοντας συνανθρώπους μας. 
  
10. Σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέσα στο Μάιο, αλλάζει το καθεστώς της διοίκησης των 
νοσοκομείων. Με δεδομένο ότι ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και η όποια καθυστέρηση μπορεί να αποβεί 
εις βάρος της προετοιμασίας για τους ολυμπιακούς Αγώνες, θα γίνουν αλλαγές  προσώπων και στα 
ολυμπιακά νοσοκομεία;  



  
Θα κάνουμε τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι υποδομές, οι απαραίτητες μετά τις παρεμβάσεις μας, που 
είχαν καθυστερήσει θα ολοκληρωθούν. Το εθελοντικό σώμα νοσηλευτών, ιατρών, κλπ, έχει ήδη διαπιστευθεί. Η 
οποιαδήποτε αλλαγή συμβεί στο διοικητικό μοντέλο των Νοσοκομείων ουδόλως μπορεί να αποβεί σε βάρος της 
προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μην ξεχνάτε ότι προ 40 ημερών άλλαξε η Κυβέρνηση, αναλάβαμε εμείς 
και ο κόσμος βλέπει ότι τύχη αγαθή ήταν να έρθουμε για να τελειώσουμε όλα αυτά που άφησαν οι προκάτοχοί μας. 
Ο κότινος της ελαίας λοιπόν αξίζει στον Πρόεδρό μας, τον Πρωθυπουργό τον Κ.Καραμανλή που μας οδήγησε στη 
νίκη. 
   


