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Ο Λοβέρδοδ κλείνει όλεδ tis κλινικέδ! 
Για εγκληµατική άγνοια 

κατηγορούν tpv υπουργό 
οι νοσοκοµειακοί γιατροί 
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Από τη 
ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ 
rmela ©dimokratianew&gjr 
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ο καλοκαίρι έλεγε ότι από τις 2.000 
κλινικές του ΕΣΎ Ba κλείσει τις 
300. Την περασµένη Τριτη, κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 

ανακοίνωσε ότι µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 
που είχε υπογραφεί το.1987, επί υπουργίας 
Γεώργιου Γεννηµατά, ο αριθµός των κλινικών 
µπορεί να µειωθεί έως και 50%, δηλαδή να 
µείνουν 1.000. Μόλις λίγο αργότερα, όµως, 
αποκάλυψε τις αληθινές του προθέσεις, στο 
Www.iatropedia.gr., λέγοντας ότι τελικά θα 
κλείσει όλες ης κλινικές στα δηµόσια νοσοκοµεία 

και θα αφήσει µόνο τους τοµείς! 
Ο λόγος για τον (σταθερό στις απόψεις 

του) υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, που 
κατάφερε για άλλη µια φορά να ρίξει λάδι στη 
φωηά που «καίει» το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 
Ειδικότερα, ο υπουργός, είπε: «Η µια εκδοχή 
είναι το Προεδρικό ∆ιάταγµα του Γέννηµατσ. 

Η άλλη σκέψη που έχουµε και έχει πολλούς 
υποστηρικτές ο to υπουργείο, µάλλον 

και εµένα, είναι να ιις καταργήσουµε όλες 

και να διατηρήσουµε µόνο τους τοµείς και 
κάποιες ειδικές κλινικές, που το αντικείµενο 

τους σε συνδυασµό µε ειδικά νοσοκοµεία 
επιβάλλει να τις κρατήσουµε. Αυτό σηµαίνει 

ότι από τους 3.000 συντονιστές διευθυντές 
θα µείνουν 300-700, οι υπόλοιποι δεν 

θα έχουν κλινικές». 
Τα* καινούργια «σχέδια» του κ Λοβέρδου 

πυροδότησαν και νέες αντιδράσεις από τους 
νοσοκοµειακούς γιατρούς, οι οποίοι του κα^ταλογίζΌυν.«εγκληµατική 

άγνοια σε ότι αφορά 
τη διαφορά του τοµέα και της κλινικής». 

ΐΝ^ΉΣΉ στη Βουλή για τη 
λίστα αναµονής non έχεϊδηµιουργηθεί 

στο τµήµα καρδιοχειρουργικής 
ιου ποιοι-. 

ατρικού νοσοκοµείου «Αγια 
Σοφία», το οποίο υπολειτουργεί, 

και έθεσε χθες ο 
Βουλευτής ιης Νέας ∆ηµοκρατίας 

Αθανάσιος Γίάννόπουλος. 
Η καθυστέρηση 

οφείλεται οτη συγχώνευση 
του τµήµατος καρδιοχειρουργικής 

µε τη Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

(ΜΕΝ) του θεραπευτηρίου, 
όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο πρώην υφυπουργός 
Υγείας. 

Παίδων «Αγ. Σοφία»: Ερώτηση 
στη Βουλή για πι λίστα avauovns 

Αποτέλεσµα αυτής της 
συγχώνευσης, σύµφωνο µε 
τον κ. Γιαννόπουλο, είναι να 
δηµιουργηθεί µια µακρά λίστα 

αναµονής επεµβάσεων, 
η οποία εκτός από την επιδείνωση 

της υγείας των παιδιών 
προκαλεί και σοβαρά 

οικονοµικά προβλήµατα 
στις οικογένειες αλλά και 

στα ασφαλιστικά ταµεία. 
Ειδικότερα ο βουλευτής 

Φθιώτιδας της Ν.∆. ρωτάει 
τον υπ. Υγείας Ανδρέα Λο- 

βέρδο πόσοι µικροί ασθενείς 
αναµένουν επέµβαση 

και από πότε. Ακόµη, πόσες 
καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις 

έγιναν στο νοσοκοµείο 
την τελευταία διετία ανά µήνα. 

Τέλος, εάν ο υπουργός 
έχει ανηµετωπίσει ή µελετήσει 

το ενδεχόµενο παραποµπής 
των µικρών ασθενών 

στο αντίστοιχο Καρδιοχειρουργικό 
Τµήµα Παίδων του 

Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου Αθηνών. 

Si 
A 

A Ο υπουργός Υγείας 
Ανδρέας Λοβέρδος 
και ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Ενώσεων 
Νοσοκοµειακών 
Γιατρών Ελλάδος 
∆ηµήτρης Βαρνάβας 
(δεξιά) 

Και εξηγούν: Σε όλα τα νοσοκοµεία υπάρχουν 
τρεις τοµείς. Ο Χειρουργικός, που περιλαµβάνει 

όλες τις κλινικές στις οποίες πραγµατοποιούνται 
χειρουργικές επεµβάσεις, ο 

Παθολογικός, στον οποίο εντάσσονται οι κλινικές 
στις οποίες δεν γίνονται επεµβάσεις, 

και ο Εργαστηριακός, όπου πραγµατοποιούνται 
σι εργαστηριακές εξετάσεις. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας 
Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδος 

∆ηµήτρη Βαρνάβα, κανένα νοσοκοµείο 
στον κόσµο δεν λειτουργεί µόνο µε το¬ 

µείς. «Είναι δυνατόν ένας πνευµονολόγος να 
αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας µιας άλλης 

ειδικότητας, π.χ. της παιδιατρικής, που 
είναι στον ίδιο τοµέα; Είναι αντιποίηση αρχής, 

είναι παράνοµο. Κανένας επιστήµονας 
δεν θα κάνει κάπ τέτοιο» λέει στη «δηµοκρατία» 

ο κ. Βαρνάβας και συµπληρώνει: «Ολοι 
αυτοί οι σχεδιασµοί του κ. Λοβέρδου άπτονται 

στην αρµοδιότητα των... ψυχιάτρων. Ο 
κ. υπουργός µπορεί να κλείσει όλες τις κλινικές, 

εκτός από ης ψυχιατρικές, γιατί σίγουρα 
θα του χρειαστούν». 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ των αρχείων, 
προκειµένου να αποδοθούν 

στους ιδιοκτήτες 
τους τα ακίνητα όπου στεγάζονται 

οι υπηρεσίες του 
ΙΚΑ, ζητάει µε έγγραφο 
της η διοίκηση του ιδρύµατος. 

To θέµα αποκάλυψε 
χθες το προεδρείο του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών 
(ΙΣΑ), σηµειώνοντας ότι 
έχει προκληθεί αναστάτωση 

στους ασφαλισµένους 
και στους εργαζοµένους 
στον υγειονοµικό κλάδο 
από το έγγραφο µε θέµα 
«Σχετικά µε την εκκαθάρι- 

Ακόµα µεγαλύτερη ταλαιπωρία 
για tous ασθενεί8 του IRA 

ση αρχείων και υλικών». 
Συγκεκριµένα, ο διοικητής 

του ιδρύµατος, Ροβέρτος 
Σπυρόπουλος, ζητάει 

να εκκαθαριστούν αρχεία 
ΝΠ∆∆, έτσι ώστε να 

αποδοθούν στους ιδιοκτήτες 
τα ακίνητα που µισθώνει 
για τη στέγαση των 

αρχείων το ΓΚΑ-ΕΤΑΜ σε 
όλη την Ελλάδα. 

Ο ΙΣΑ καλεί τη διοίκηση 
του ιδρύµατος να διευκρινίσει 

εάν αυτές σι 

συγχωνεύσεις των διοικητικών 
υπηρεσιών θα 

συµπαρασύρουν και τις 
υγειονοµικές µονάδες, µέσα 

στο γενικότερο πλαίσιο 
των περικοπών. «Εάν υποκρύπτεται 

κλείσιµο µονάδων 
σηµαίνει επιδείνωση 

της ταλαιπωρίας των ασθενών 
και απόλυση αγνώστου 
αριθµού ιατρών του 

ΕΚΑ» αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών. 
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Ο Λοβέρδοδ κλείνει όλεδ tis κλινικέδ! 
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