
 
 
 
 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΪΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ! 
 
Από   Α.Ρ.Σ.Ι.                                                                          4-7-11 
  
Ίσως η πιο αισχρή αλχημεία και παραχάραξη που επιχειρείται στην πρόσφατα 
ανακοινωθείσα «πρόταση» - απόφαση του κ. Λοβέρδου για αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, 
είναι αυτή που αφορά τις ΜΕΘ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το υπουργείο προσπαθεί να μας 
πείσει ότι τα κρεβάτια ΜΕΘ στη χώρα μας περισσεύουν (!!!) γι’ αυτό πρέπει να 
μειωθούν (!!!!). 
Καμαρώστε τον σχετικό πίνακα που υπάρχει στη σελίδα 21 του απαράδεκτου και 
καταστροφικού για τη δημόσια περίθαλψη κειμένου του κ. Λοβέρδου : 
 

 
Αν απορείτε πώς συμβαίνει το ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ φαινόμενο το ίδιο κράτος που διατηρεί 
…λίστα αναμονής διασωληνωμένων ασθενών (!!!) από την άλλη ισχυρίζεται ότι το 
15-20 % των κλινών ΜΕΘ στο λεκανοπέδιο π.χ. είναι ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΔΕΙΕΣ, δίνουμε 
ένα παράδειγμα για την γκαιμπελίστικη μέθοδο μαγειρέματος στοιχείων του κ. 
Λοβέρδου και των συν αυτώ. Στην σελίδα 28 του «Συγκεντρωτικού πίνακα 
συγχωνεύσεων νοσοκομείων ΕΣΥ», ένα από τα συνοδευτικά κείμενα της «πρότασης» 
- απόφασης Λοβέρδου, αναφέρεται ότι στο νοσοκομείο Νίκαιας υπάρχει ΜΕΘ με 8 
κλίνες και κάλυψη 102 %, ενώ επίσης υπάρχει ΜΑΦ με 8 κλίνες και κάλυψη 48%. Η 
αλήθεια –που την ξέρουν και οι πέτρες- είναι ότι στην ΜΑΦ λειτουργούν μόνο 3 
κλίνες λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες επίσης πάντα είναι 
γεμάτες (κάλυψη 100%). Η ίδια ακριβώς τακτική παραχάραξης στοιχείων έχει 
εφαρμοστεί και σε πολλά άλλα νοσοκομεία. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα οι 
εμπνευστές του κειμένου «αποφασίζουν και διατάζουν» χωρίς κάν προσχήματα. Στο 
«Αττικό» π.χ. αναφέρεται ότι σήμερα λειτουργούν 25 κλίνες ΜΕΘ με κάλυψη 104%, 
ενώ … «προτείνεται» οι κλίνες να μειωθούν σε 24 με προβλεπόμενη κάλυψη 100%, 



ενώ μάλιστα προβλέπεται 3 γιατροί από την ΜΕΘ να «μετατεθούν» για «αλλού» 
(άγνωστο για πού) …   
Το πού πηγαίνει η δουλειά βέβαια είχε φανεί εδώ και έναν μήνα στη συνάντηση της 
ΕΙΝΑΠ με τον διοικητή της 1ης   ΥΠΕ (και δεξί χέρι του κ. Λοβέρδου) κ. Μουσιώνη, 
συνάντηση στην οποία οι εκπρόσωποι της Α.Ρ.Σ.Ι. είχαν ξεκάθαρα θέσει το θέμα των 
ΜΕΘ - «αν θέλετε να μιλάτε για εξορθολογισμούς και αναδιαρθρώσεις για το καλό 
των ασθενών, διπλασιάστε άμεσα τις κλίνες ΜΕΘ για να μην πεθαίνει ο κόσμος». Ο 
κ. Μουσιώνης απέφυγε όπως ο διάολος το λιβάνι να πάρει θέση για το ζήτημα αυτό. 
(Υ.Γ. το δεύτερο θέμα που ο εν λόγω απέφυγε φανατικά να πάρει θέση είναι το τι θα 
γίνει με τις θέσεις των ειδικευομένων στα νοσοκομεία που καταργούνται - 
«συγχωνεύονται», όπως π.χ. τα νοσοκομεία του ΙΚΑ …). 
 
Η κυβέρνηση και η τρόϊκα αποκαλύπτουν το απάνθρωπό τους πρόσωπο. 
Ομολογούν σχεδόν ανοιχτά ότι θεωρούν την Εντατική Θεραπεία περιττή, γιατί 
είναι ακριβή.  
Αδιαφορούν για τους ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ –δυνητικά αποτρέψιμους- που θα 
προκληθούν από τον περιορισμό των κλινών ΜΕΘ. Μάλλον –το 
ανατριχιαστικότερο … - δείχνουν ότι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ τους θανάτους αυτούς, 
υπολογίζοντας το «κέρδος» από τις συντάξεις, τα φάρμακα κλπ που θα κοπούν 
από τους … μακαρίτες !!! 
 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτά τα ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΑ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ 
μέτρα ο κ. Λοβέρδος έσπευσε να τα ανακοινώσει το απόγευμα της 29ης Ιουνίου, την 
ίδια ώρα που η αστυνομία εξαπέλυε πογκρόμ με ξύλο και δακρυγόνα ενάντια σε 
δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας, λίγα λεπτά μόλις μετά την 
ψήφιση του «μεσοπρόθεσμου» από την βουλή … Από κοντά και η άλλη 
«τροϊκανότερη της τρόϊκας» κ. Διαμαντοπούλου που θα μείνει στην ιστορία σαν η 
υπουργός που διέλυσε την δημόσια παιδεία, έχοντας πρώτα φροντίσει να 
«τακτοποιήσει» το δικό της βλαστάρι σε πανάκριβο ιδιωτικό σχολείο πολυτελείας 
των βορείων προαστίων … 
 
 

- ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 
 

- Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΕΤΑΙ 
 

- ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΝ ΤΟ ΛΑΟ 
 
 

- ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΕΕ – ΔΝΤ 
 
 
 

Αριστερή     Ριζοσπαστική    Συνεργασία    Ιατρών 
 
 
 
 


