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Aκρως ικανοποιητικά είναι τα συµπεράσµατα από τις δύο πρώτες εβδοµάδες εφαρµογής του νέου συστήµατος 
εφηµεριών, γεγονός που κάνει τον στόχο της εξάλειψης του φαινοµένου των ράντζων να φαντάζει πιο κοντινός. 
Oπως τόνισε στην «K» ο υφυπουργός Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κ. Aθανάσιος Γιαννόπουλος, τα έως τώρα 
αποτελέσµατα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες του υπουργείου, καθώς τα ράντζα στα µεγάλα νοσοκοµεία έχουν 
µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό. 

«Mετά δύο εβδοµάδες λειτουργίας του πιλοτικού συστήµατος εφηµεριών, τα σηµάδια που λαµβάνουµε είναι 
περισσότερο ικανοποιητικά από τις αρχικές µας προβλέψεις» επισηµαίνει ο κ. Γιαννόπουλος. Eνδεικτικά είναι τα 
αποτελέσµατα από τη λειτουργία των δύο µεγάλων νοσοκοµείων -Eυαγγελισµός και Λαϊκό- όπου ήταν έκδηλο το 
φαινόµενο των ράντζων. Eιδικότερα, ενώ την 1η ηµέρα εφαρµογής του νέου συστήµατος το Λαϊκό νοσοκοµείο και 
συγκεκριµένα η A΄ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Kλινική είχε 30 ράντζα, προχθές έκλεισε την εφηµερία του χωρίς να 
αναπτύξει κανένα. Eπίσης ο Eυαγγελισµός, σε κάθε λήξη εφηµερίας µε το παλαιό σύστηµα βρισκόταν µε τουλάχιστον 
60 ράντζα ανεπτυγµένα. Tώρα τα ράντζα µετά κάθε κύρια εφηµερία µειώνονται δραστικά και πλέον έχουν φτάσει 
περίπου στα 15 περιστατικά, τα οποία µάλιστα την επόµενη ηµέρα διακινούνται εντός του νοσοκοµείου από τα 
εξιτήρια ασθενών. H µείωση του αριθµού των ράντζων στο σύνολο των νοσοκοµείων της Aττικής είναι θεαµατική. 
Πριν από την έναρξη του νέου συστήµατος, καταγράφονταν 100-120 ράντζα σε ηµερήσια βάση. Tην πρώτη ηµέρα 
εφαρµογής του νέου συστήµατος τα ράντζα που αναπτύχθηκαν ήταν 68 και σταδιακά µειώνονται, ενώ υπήρξαν 
ηµέρες που δεν χρειάστηκε να αναπτυχθεί κανένα ράντζο στα νοσοκοµεία. 

Παραφωνία 

Παραφωνία στη βελτιωµένη εικόνα των νοσοκοµείων αποτελούν τα ράντζα που αναπτύσσονται για τα ψυχιατρικά 
περιστατικά, πρόβληµα που παρατηρείται εδώ και τέσσερα χρόνια και έχει τις ρίζες του στις ζηµιές που υπέστη το 
∆αφνί από τον σεισµό του 1999. Eίναι ενδεικτικό ότι την περασµένη Tρίτη, κατά την πρωινή εφηµερία των 
νοσοκοµείων αναπτύχθηκαν 4 ράντζα, όλα για ψυχιατρικά περιστατικά. Aναφορικά µε τα αιµατολογικά περιστατικά 
που είναι η κύρια αιτία ράντζων στην A΄ Παθολογική Kλινική του Λαϊκού, σύµφωνα µε τον υφυπουργό, 
αναπτύσσονται αιµατολογικές κλίνες στο Σισµανόγλειο, προκειµένου να αποσυµφορήσουν το Λαϊκό. 

O κ. Γιαννόπουλος, απαντώντας στο επιχείρηµα ότι τα µικρά νοσοκοµεία δεν αντέχουν το νέο σύστηµα εφηµεριών, 
τονίζει «αυτό δεν είναι αληθές. Tα µικρά νοσοκοµεία αντέχουν καθώς οι εισαγωγές ασθενών είναι της τάξεως των 3-5 
εκτάκτων περιστατικών ηµερησίως. Tα µικρά λεγόµενα νοσοκοµεία έχουν µεγάλες δυνατότητες και θα ήταν τραγικό 
να πιστεύει κανείς ότι τα νοσοκοµεία δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν την αποστολή τους. 

Aναφερόµενος στην αποδοχή του συστήµατος από πολίτες και επαγγελµατίες Yγείας, ο κ. Γιαννόπουλος σηµειώνει: 
«Oι πολίτες από την εµπειρία µας φαίνεται να χαιρετίζουν το νέο σύστηµα εφηµεριών, διότι έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης τις πρωινές ώρες στα νοσοκοµεία της περιοχής τους. Eπίσης το νοσηλευτικό προσωπικό φαίνεται να 
αντιµετωπίζει θετικά το νέο σύστηµα. Aλλωστε το ίδιο το προσωπικό ήταν που φρόντιζε εκτός από την οργανική 
δύναµη µιας κλινικής και τους ασθενείς των ράντζων. Σεβόµαστε τις ενστάσεις και των συνδικαλιστών που δεν 
αντιστρατεύονται το πιλοτικό πρόγραµµα, εκφράζουν όµως εύλογες ανησυχίες όσον αφορά στην εντατικοποίηση της 
εργασίας τους και το µισθολόγιο. Bέβαια αυτό είναι κάτι που απασχολεί κι εµάς και θα ανοίξει σχετικός διάλογος µε 
τους γιατρούς». 

 


