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Η επίζεζε «θνηλσληθήο» πνιηηηθήο ηνπ ΤΤΚΑ θαη ΤΕΚΑ,  
πνπ αλαγγέιζεθε κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕΟΠΤΤ θαη ραξαθηεξίδεηαη 
από: 

o Σελ αύμεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πγείαο από 2,5 ζε 4%, 
o Σελ εθαξκνγή ιίζηαο θαξκάθσλ (4 ηνλ αξηζκό) κε παξάιιειε αύμεζε 

ηνπ θόζηνπο πξνκήζεηάο ηνπο γηα ηνλ αζθαιηζκέλν, 
o Σν εληαίν – πξνο ηα θάησ – παθέην παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, κε 

εκθαλή ηελ ώζεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε εμαζθάιηζε 
ζπκπιεξσκαηηθώλ παθέησλ πγείαο από Ιδησηηθέο Αζθαιηζηηθέο 
Εηαηξίεο, 

o Σν «θιείζηκν» ηνπ ηαηξηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο ζηνπο θπζηθνύο παξόρνπο 
ηνπ (γηαηξνί) θαη ην ρσξίο θαλόλεο άλνηγκά ηνπ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο 
πγείαο, κεηαηξέπνληαο ηελ Τγεία από αγαζό ζε εκπόξεπκα, 

 
ζπλερίδεηαη κε ηελ πιαγηνθόπεζε ηνπ ΕΤ, κέζσ ηεο νδεγίαο – εληνιήο ησλ  
δηνηθήζεσλ ησλ Τ.ΠΕ γηα λνκηκνπνίεζε ηεο «Ρποποποίηζηρ ηων 
Νπγανιζμών ηων Λοζοκομείων» θαη ησλ «Δζωηεπικών Πςγσωνεύζεων 
Θλινικών και Δπγαζηηπιακών Ρμημάηων» από ηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα 
ησλ Μνλάδσλ Τγείαο.  
 Η λνκηκνπνίεζε ηεο νδεγίαο απηήο, όπσο παξαδέρνληαη νη Δηνηθεηέο 
ησλ Τ.ΠΕ., ν Γ.Γ. ηνπ ΤΤΚΑ, ν ππνπξγόο θαη Τθππνπξγόο ΤΤΚΑ, ζην πόλεκά 
ηνπο πεξί «ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΩΛ ΑΛΑΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ ΓΔΗΑΠ ΔΠ», 
θα εξαζθαλίζοςν ηα εξήρ: 

1.   Κείωζη αναγκών εθημεπίαρ γιαηπών θαη απαηηήζεσλ γηα 
επηθνπξηθνύο γηαηξνύο….    

Πσόλιο: Δειαδή, αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηελ εθαξκνγή εθεκεξηώλ 
ηνκέα, όπνπ ν νθζαικίαηξνο ζα αλαηάζζεη θαηάγκαηα θαη ν 
νδνληίαηξνο ζα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ΩΡΛ θαη νθζαικηαηξηθά 
πξνβιήκαηα πγείαο θηι. 

2. Κείωζη ηων απαιηήζεων ζε αποθέμαηα – ανάγκερ 
θαπμάκων θαη πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηα 
θαξκαθεία ησλ ηκεκάησλ, ιόγσ κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ 
ηκεκάησλ θαη άξα θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαξκαθείσλ θαη 
δηαρεηξίζεσλ – πξνκεζεηώλ.  

Πσόλιο: Οη ζπληάθηεο δελ έιαβαλ ππόςε ηνπο όηη ηα απνζέκαηα απηά 
θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ λνζειεπόκελσλ αζζελώλ θαη όρη 
από ηνλ αξηζκό ησλ ηκεκάησλ. 

3. Κείωζη ηος διοικηηικού κόζηοςρ ζςνηονιζμού και 
ηποθοδοζίαρ ησλ λνζειεπηηθώλ ηκεκάησλ θαη παξάιιεια 
κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ζπλεπώο θαη 
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ. 

Πσόλιο: θαη ν πιένλ αλίδενο κπνξεί λα αληηιεθζεί όηη ην θόζηνο 
ηξνθνδνζίαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ λνζειεπόκελσλ, 
θαζώο θαη από ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ. Όζν γηα ηελ κείσζε ηνπ 



δηνηθεηηθνύ θόζηνπο, δελ ζέιεη πνιιή θαληαζία γηα λα ζπζρεηηζζεί κε 
ηελ…… εθεδξεία. 

4. Κείωζη ηηρ καηάημηζηρ ηος νοζηλεςηικού πποζωπικού 
ζε πνιιά κηθξά λνζειεπηηθά ηκήκαηα, πνπ νδεγεί ζε αδπλακία 
λα δηεθπεξαησζνύλ νη βάξδηεο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη 
θαηά ζπλέπεηα αύμεζε ησλ αλαγθώλ. 

Πσόλιο: Είλαη επλόεην όηη πεξηζζόηεξνη αζζελείο ζα εμππεξεηνύληαη 
από κηθξόηεξν αξηζκό λνζειεπηώλ, κε απνηέιεζκα ε ήδε 
πξνβιεκαηηθή – ιόγσ ππνζηειέρσζεο – παξνρή λνζειεπηηθήο 
θξνληίδαο λα κεηαηξαπεί ζε αλύπαξθηε. 

 
Κύξηνη, θπξίεο Δηνηθεηέο, αιιά θαη απιά κέιε ησλ Δ.. είλαη 

ηνπιάρηζηνλ απηνλόεην όηη ε λνκηκνπνίεζε ηεο «ηξνπνπνίεζεο ησλ 
νξγαληζκώλ λνζνθνκείσλ» θαη ηεο ελζσκαησκέλεο ζ` απηή νδεγίαο γηα 
εζσηεξηθέο ζπλελώζεηο θιηληθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ ηκεκάησλ εθ κέξνπο ζαο, 
ζα νδεγήζεη, όσι απλά ζε ςποβάθμιζη ηων ςπηπεζιών ςγείαρ, αλλά ζηη 
μεηαηποπή ηων νοζοκομείων ζε «κπεμαηόπια».  
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