
Κύριε υπουργέ, κάποτε βάλατε στοίχημα  ότι θα εξαφανίσετε τα ράντσα. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να το 
κερδίσετε;  

Το κερδίζουμε ήδη, όπως άλλωστε διαβάσατε στις εφημερίδες, Για να φθάσουμε όμως, στο σημείο αυτό υπήρξε μια 
ολόκληρη ιστορία, ένας αγώνας από ένα μεγάλο επιτελείο ειδικών επιστημόνων που ξεκίνησε να δουλεύει 
συστηματικά από το τέλος Απριλίου 2004 αμέσως μετά την εντολή που μου έδωσε ο  κ. υπουργός. 

Παράλληλα το ΣΟΤΥ που έπαιξε καθοριστικό επιτελικό ρόλο κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες συγκέντρωσε στατιστικά 
στοιχεία του Νοεμβρίου του 2003. Το ΣΟΤΥ σήμερα με τη μετεξέλιξή του σε ένα καθαρώς επιχειρησιακό συντονιστικό 
κέντρο θα  παρακολουθεί την εξέλιξη της εφημερίας παράλληλα με το ΕΚΑΒ και ανα πάσα στιγμή θα έχουμε την 
εικόνα της πλήρους διακινήσεως περιστατικών σε κλινικές μονάδες και τμήματα. 

Για πρώτη φορά εξειδικευμένη ομάδα δούλεψε συστηματικά επί τρεις μήνες, ανέδειξε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας 
σύγχρονες μεθόδους και στο τέλος Αυγούστου μου παρέδωσε τη γνωστή μελέτη στην οποία αποτυπώνονταν σαφώς 
τα αίτια που δημιουργούν το πρόβλημα «ράντσο» και ταυτόχρονα για πρώτη φορά δόθηκαν εικοσιοκτώ σημεία – 
απαντήσεις για την επίλυση του προβλήματος. Η μελέτη αυτή αφού συζητήθηκε διεξοδικά παρεδόθη από εμένα στον 
κύριο υπουργό.  Μετά από διαδοχικές συσκέψεις και με την σύμφωνη γνώμη του υπουργού οριστικοποιήθηκε το 
θέμα και είναι αυτό που διαβάσατε στις εφημερίδες. Δουλέψαμε σκληρά, παράλληλα με τους Ολυμπιακούς αγώνες, 
που δεν  σταμάτησαν τον αγώνα για τα ράντσα.  

Τελικά ποιο είναι το σκεπτικό που σας οδήγησε στην αλλαγή του συστήματος εφημερίας; 

Όπως γνωρίζετε, κάθε σύστημα έχει σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενούς. Μέχρι σήμερα η 
αντιμετώπισή τους με το ήδη υπάρχον σύστημα εφημερίας δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης 
ευρωπαϊκής χώρας και έχει σαν αποτέλεσμα τα ράντσα. Με την αλλαγή του συστήματος και με την επισήμανση ότι το 
φαινόμενο είναι και ιατρογενές, στοχεύουμε στο να δώσουμε τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να έχει όλη την 
επείγουσα  νοσοκομειακή περίθαλψη που χρειάζεται στο νοσοκομεία της γειτονιάς του που μέχρι τώρα εφημέρευε 
κάθε τέσσερις μέρες. Τώρα με το νέο σύστημα όλα τα νοσοκομεία εκτός των πέντε κεντρικών θα εφημερεύουν 
καθημερινά. Αυτό αποτελεί μια καινοτομία με τρεις αποδέκτες. Α) Την άμεση εξυπηρέτηση του ασθενούς και τη 
νοσηλεία του σε ένα αξιοπρεπές κρεβάτι. Β) Την εντατικοποίηση της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης των 
γιατρών και Γ) Την δυνατότητα αντιμετώπισης πολύπλοκων περιστατικών στα μεγάλα εξειδικευμένα νοσοκομεία  
απαλλαγμένα πλέον από την πίεση της καθημερινότητας. 

Θα έχει όμως, την δυνατότητα ο ασθενής ισότιμης περίθαλψης και έχουν όλα τα νοσοκομεία την 
δυνατότητα να την προσφέρουν;  

Δηλώνω ευθέως ότι όλα τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου είναι έτοιμα και μπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε 
περιστατικό, όταν μάλιστα το δίκτυο της εφημερίας είναι τέτοιο που προσφέρει τη δυνατότητα της αλληλοκάλυψης. 
Υπάρχει υψηλού επιπέδου ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό το οποίο μέχρι τώρα δεν το εκμεταλλευόμαστε. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμισή των νοσοκομείων  και να παρατηρούμε το οξύμωρο  σχήμα στα νοσοκομεία 
αυτά να υπάρχουν εφτακόσια κενά κρεβάτια όλων των ειδικοτήτων και στα πέντε κεντρικά να έχουμε διακόσια 
ράντσα. Με λίγα λόγια με το νέο σύστημα  επιτυγχάνουμε την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών όλων 
των νοσοκομείων που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι προνόμιο μόνο των πέντε νοσοκομείων του κέντρου.  

Και το οικονομικό κόστος; 

Από τη μελέτη που μου παρεδόθη και από άλλες εκτιμήσεις, αποδεικνύεται ότι, ναι μεν θα υπάρξει εντατικοποίηση 
της δουλειάς στα νοσοκομεία, το κόστος όμως, παραμένει το ίδιο. Οι εφημερίες των νοσοκομείων συμπίπτουν 
απολύτως με τις ώρες λειτουργίας τους. Από τη στιγμή που θα λειτουργήσει το σύστημα, αν χρειαστεί θα γίνουν οι 
ανάλογες  διορθωτικές παρεμβάσεις. Θέλω να δηλώσω ότι με το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά το τοπίο, αναδεικνύονται 
όλες οι δυνατότητες του συστήματος υγείας, ο πολίτης αισθάνεται πιο ασφαλής επειδή βρίσκει περίθαλψη δίπλα στο 
σπίτι του και γίνεται πλέον συνείδηση ότι δεν υπάρχουν μόνο πέντε μεγάλα νοσοκομεία στο λεκανοπέδιο αλλά  
σαράντα δύο! 

 


