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Αθήνα, 04/07/2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Ο κ. Υπουργός Υγείας, δέχεται πολλές και επικίνδυνες εισηγήσεις δήθεν σοφών 
περί την υγεία για τις λεγόμενες συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων του ΕΣΥ. Η 
βιασύνη του για την εξοικονόμηση πόρων χωρίς να υπολογίσει αν έτσι μειώνονται οι 
ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες στο χώρο της υγείας, τελικά θα προκαλέσει μόνον 
αναστάτωση στο χώρο που θα έχει τραγικές επιπτώσεις στον ασθενούντα έλληνα 
πολίτη.           
 Η ανάγνωση του απλοϊκού σχεδίου των «συγχωνεύσεων» των νοσοκομείων, 
δείχνει ότι αυτό είναι τελικά ένα σχήμα γεμάτο αοριστίες, στατιστικές αλχημείες και 
ρυθμίσεις που αυτόματα μας προκαλούν υπόνοιες χαριστικών ή διαπροσωπικών 
διευκολύνσεων. Απουσιάζουν τελείως και δεν ανακοινώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη 
της μεταρρύθμισης που αμφιβάλλουμε πολύ εάν υπάρχουν.    
 Πολλά νοσοκομεία "συνενώνονται" στα χαρτιά ενώ ευρίσκονται σε απόσταση 
τέτοια που να καθιστά την καθημερινή τους λειτουργία υπό κοινή διοίκηση πολύ 
προβληματική.          
 Αντίθετα νοσοκομεία πολύ γειτονικά που πρακτικά επικοινωνούν, εμφανίζονται 
να ανήκουν πλέον το καθένα σε διαφορετικό νοσοκομειακό συγκρότημα πράγμα επίσης 
πολύ δυσλειτουργικό.           
 Οι κ.κ. Σοφοί Σύμβουλοι του κ. Υπουργού ας λάβουν υπόψη τους ότι οι 
οικονομίες κλίμακος προκύπτουν μόνον από συγχωνεύσεις υπηρεσιών (όπως 
καθαρισμός ιματισμού-αποστείρωση-εστίαση-τεχνικές υπηρεσίες, κ.α). Δηλαδή 
απαιτούν σύγκρουση με τον σκληρό πυρήνα των διορισθέντων επί κυβερνήσεων 
ΠΑΣΟΚ. 

Τολμάει κανείς τους να λάβει μέτρα για τους χώρους αυτούς;  Και ακόμη : Ποίος 
επιτέλους θα αποφασίσει να καταργήσει τις λεγόμενες «υγειονομικές διοικήσεις» στις 
περιφέρειες εξοικονομώντας πόρους και στελεχιακό δυναμικό που θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς;  
 

Αθανάσιος  Γιαννόπουλος 
Τομεάρχης Υγείας Ν.Δ. 
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