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b v ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ1 

Νοσοκοµειακών Γιατρών 

k 
Εάν παραταθεί το σχήµα ins 

συγκυβέρνπσπ5 ΠΑΣΟΚ-Ν∆, το δηµόσιο 

σύστηµα υγεία5 θα οδηγηθεί σε πϋήρη 

διάάυση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

έχουµε βάσιµε5 ελπίδε5 ότι δυνητικά θα 

είµαστε σε καλύτερη µοίρα 

σιη ∆ήµητρα Ευθυµιάδου 
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«Η χωρα χόρτασε 
ano ΚουτρουµάνηδεΒ»! 

B 
αθιές µεταρρυθµίσεις, αλλά και γενναία χρηµατοδότηση, n οποία θα πρέπει 
να βρεθεί από άλλους τοµείς της χώρας, απαιτεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας 
για να ορθοποδήσει, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας των Νοσοκοµειακών 

Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), ∆ηµήτρη Βαρνάβα. 4 
Ο κ. Βαρνάβας, σε συνέντευξή του στο 

PhB, µιλά για όλους και για όλα χωρίς να 
µασά τα λόγια του, ενώ αποκαλύπτει ποιον 
θεωρεί τον mo... αναποτελεσµατικό υπουργό 

Υγείας των τελευταίων χρόνων! 
Μιλά ακόµη για τη διαφθορά που υπάρχει 

στο ΕΣΥ, ενώ προβλέπει πώς θα είναι 

το µέλλον των Ελλήνων ασθενών αν συνεχισθεί 
n σηµερινή κατάσταση. 

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ ξεκαθαρίζει πάντως 
πως θα παραµείνει συνδικαλιστής και 

δεν θα πολιτευθεί, παρότι είναι φίλα προσκείµενος 
στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αφού όπως λέει: 

«n χώρα χόρτασε από Κουτρουµάνηδες»! 

«Η χωρα χόρτασε 
ano ΚουτρουµάνηδεΒ»! 

www.clipnews.gr
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«ΣΥΝ ENTEYIH 

Π 
λέον οι ασθενείς 

όχι µόνο βάζουν από την τσέπη 

τους σε επίσηµη καταβολή, 

αλλά βάζουν και ποσά που 

είναι εξωφρενικά/Εχουµε 

γίνει µάρτυρες περιστατικών 

όπου ζητούν από αγρότες µε 

300 ευρώ σύνταξη, 200 ευρώ 

για να κάνουν εξετάσεις και 

φυσικά οι άνθρωποι έρχονται 

σε απόγνωση 

Η πολιτική ρευστότητα και ουσιαστικά 
n ακυβερνησία που επικρατεί στη χώρα, 

έχουν δυσκολέψει ακόµη περισσότερο 
την κατάσταση στο ΕΣΥ. nebs 

βλέπετε να είναι τα νοσοκοµεία σε 6 
µήνε5 από σήµερα; 
To µεσοδιάστηµα των εκλογών που αποκαλείται 

ως «ακυβερνησία» δεν µας τροµάζει. 
Η προηγούµενη «κυβερνηπκότητα» 

µας τρόµαζε. To πώς θα είναι σε έξι µήνες 
από σήµερα τα νοσοκοµεία θα εξαρτηθεί 
από την αλλαγή ή µη του πολιτικού σκηνικού. 

Εάν παραταθεί το σχήµα της συγκυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ - Ν∆, το δηµόσιο σύστηµα 

υγείας θα οδηγηθεί σε πλήρη διάλυση. 
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έχουµε 
βάσιµες ελπίδες ότι δυνητικά θα είµαστε 
σε καλύτερη µοίρα. 

Εν ολίγοις, αν δεν αλλάξει άµεσα το σηµερινό 
πολιτικό σκηνικό, θα κλείνει το ένα 

νοσοκοµείο µετά το άλλο. To βλέπουµε ήδη 
σήµερα και έχουµε πολλαπλές ενδείξεις 
ότι n κατάσταση θα λάβει ρυθµό χιονοστιβάδας. 

Τι προβλέπει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για το ΕΣΥ, 
δεδοµένου του ότι «λεφτά δεν υπάρχουν»; 

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έχει διαφορετική φιλοσοφία 
για το ΕΣΥ. θεωρεί ότι είναι άκρως απαραίτητο 

κοινωνικό εργαλείο και πρέπει να 
στηριχθεί περισσότερο από οιαδήποτε άλλο 

έργο έχει να επιτελέσει µια κυβέρνηση. 
Αν δηλαδή έχει να βάλει σε προτεραιότητα 

έναν αυτοκινητόδροµο και m στήριξη 
νοσοκοµείων που καταρρέουν, n προτεραιότητα 

θα είναι, ασυζητητί, το δεύτερο. 
Έτσι όµως δεν θα µείνουν πίσω κάποιοι 

τοµείς, αν για παράδειγµα αφαιρεθούν 
κονδύλια από την άµυνα που 

αποτελεί για πολλούς έναν τοµέα που 

T m**, ο µεσοδιάστηµα των 

εκλογών που αποκαλείται 

«ακυβερνησία» δεν µας 

τροµάζει. Η προηγούµενη 

«κυβερνητικότητα» µας τρόµαζε 

u π ερχρη µατοδοτείτα i; 
∆εν νοµίζω ότι n Ελλάδα υπολείπεται σε 

αµυντικές δαπάνες. Εξάλλου, n ροή των 
αµυντικών δαπανών είδαµε πού κατευθυνόταν 

τα τελευταία χρόνια, για το οποίο ο 
κρατούµενος των φυλακών Κορυδαλλού 
µπορεί να µας δώσει πολλά στοιχεία... 
Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. oas ζήτησε 

ενηµέρωση για τα θέµατα της υγείας; 
∆εν διεκδικώ ρόλο συµβούλου στον πρόεδρο 

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ούτε σε κανέναν άλλο 
πρόεδρο κόµµατος. Εκλέχτηκα πρόεδρος 
της ΟΕΝΓΕ και θα συνεχίσω να εκπροσωπώ 

τους νοσοκοµειακούς γιατρούς. Η χώρα 
έχει χορτάσει από Κουτρουµάνηδες... 

Σε ό,τι αφορά τώρα στο ΕΣΥ και στον αριθµό 
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων 

που υπάρχουν, δεν θεωρείτε ότι κάποια 
νοσοκοµεία δηµιουργήθηκαν για 

πελατειακούς λόγους, βρίσκονται το 
ένα δίπλα στο άλλο και ενδεχοµένως 
να πρέπει να συγχωνευθούν; 
Σαφέστατα υπήρξε µικροκοµµατική εκµετάλλευση 

στο χώρο της υγείας. Αυτό θα 
µπορούσε να µπει σε ένα πλαίσιο εκλογίκευσης. 

Ο τρόπος όµως που άνοιξε το ζήτηµα 
ο κ. Λοβέρδος µε τον κ. Λιαρόπουλο 

ήταν ακόµη mo µικροκοµµατικός από 
αυτόν που δηµιούργησε τα νοσοκοµεία 
για µικροκοµµατικούς σκοπούς. Στον πανικό 

τους να εφαρµόσουν το µνηµόνιο και 
να καταργήσουν τα µισά νοσοκοµεία της 
χώρας, έκαναν εξωφρενικά πράγµατα. 

Ενδεικτικά, σας λέω ότι πλέον αναιρέθηκε 
n απόφαση για διασύνδεση των νοσοκοµείων 

«Γεννηµατάς» και «Σωτηρία», 
που είχαν αρχίσει να συλλειτουργούν και 
τα χωρίζει ένας µαντρότοιχος, ενώ δεν το 
κάνουν για τα νοσοκοµεία Λήµνου και Μυτιλήνης 

που απέχουν 120 ναυτικά µίλια. 

12 pharma s health Business / Maios 2012 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / òñð÷ïþü / îíùþïû
ìëùøüëñðþï: êøþéñ, 01-05-2012
èùçþýï: 2,10,11,12,13,14....         (5 ïáõ 7)
òæíùåüû: 3305 cm ²
òæäñ öãöçüâüøþï: òñ ý÷ïåæä÷ëñ
ÿá÷öü÷ðàðþï ùðéóáüã: (210) 9984950

ßæÞñ öçù÷ýþ: ÝòÝèúÝÜÛÚÙ ÜÝèÝôÝòÿÚÙôØÜ ×ÚÙêÖØÜ

Σε ό,τι αφορά στους εργαζόµενους των 
νοσοκοµείων, ό no i µιλούν για ελλείψεις, 

αλλά υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν 
ότι προσωπικό υπάρχει, 

αλλά n κατανοµή είναι λανθασµένη. 
Συµφωνείτε; 
Η κατανοµή, σε πολλές περιπτώσεις, είναι 
λανθασµένη, αλλά προσωπικό σήµερα 

δεν υπάρχει/Ηδη µε τις καταγραφές που 
κάναµε το 2009, υπήρχε έλλειψη 5.000 
γιατρών στα νοσοκοµεία της χώρας. Με 
το πάγωµα των προσλήψεων και τη ροή 
συνταξιοδότησης, αυτές οι ελλείψεις έχουν 
διογκωθεί περισσότερο. Στο νοσηλευτικό 
προσωπικό οι ελλείψεις ανέρχονται στις 
20.000. Εποµένως, αυτό που χρειάζεται 
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας είναι n άµεση 

ενίσχυση σε προσωπικό, κυρίως ιατρικό 
και νοσηλευτικό. 

Με το διοικητικό προσωπικό τι πρέπει 
να γίνει, γιατί στο παρελθόν είδαµε 
να υπάρχουν και δεκάδες κηπουροί 
σε νοσοκοµεία που δεν είχαν καν λίγο 

πράσινο. 
Ήταν όλο αυτό το διεφθαρµένο καθεστώς 

των πελατειακών σχέσεων που υπήρχε και 
το οποίο φθίνει και εξαλείφεται. 
Στο ίδιο πλαίσιο πολλοί υποστηρίζουν 

ότι και οι εφηµερίες επαρκούν, καθώς 
πολλοί πραγµατοποιούν πλασµατικές 
και πληρώνονται ουσιαστικά χωρίς να 
το δικαιούνται, ενώ την ίδια ώρα τις 
νύχτες εργάζονται µόνο οι ειδικευόµενοι. 

Ποια είναι n αλήθεια; 
Πλασµατικές εφηµερίες υπήρξαν την 

εποχή του αείµνηστου Γ. Γεννηµατά, ο οποίος 
τις θεσµοθέτησε έναντι κάποιων αυξήσεων 

στους µισθούς των γιατρών. Τα τελευταία 
χρόνια έχει εκλείψει το φαινόµενο, 

τη στιγµή που δεν µπορούν να βγουν ούτε 
οι πραγµατικές εφηµερίες. 
Μήπως όµως τελικά οι ειδικευόµενοι είναι 

αυτοί που κάνουν τις εφηµερίες; 
Όντως σηκώνουν το µεγάλο βάρος, αλλά 
οι ειδικευµένοι γιατροί βρίσκονται σε 

πλήρη εγρήγορση και διεκπεραιώνουν 
χειρουργεία και ό,τι χρειάζεται από επιτελικής 

πλευράς. 
Έχουµε ακούσει πολλές φορές υπουργούς 

να υποστηρίζουν ότι προκηρύσσονται 
θέσεις, αλλά οι γιατροί δεν 

πάνε επειδή οι περιοχές είναι ano 
µακρυσµένες. Γιατί υπάρχει αυτό 
το φαινόµενο; 
Γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ ap 

νητικό πλαίσιο για να πάει κανείς. 
Όταν προκηρύσσεται µια θέση και 
αυτός που θα την αποδεχτεί πρέπει 
να εφηµερεύει 30 µέρες το µήνα, 

είναι σαν να αποδέχεται τη δια βίου φυλάκισή 
του. Ενώ λοιπόν δεν υπάρχουν κίνητρα, 
το αντικίνητρο είναι πολύ µεγάλο. 

Βέβαια αν φθάσουν τα πράγµατα στο απροχώρητο... 

Αντίστοιχα οι κυβερνώντες υποστηρίζουν, 
κατά καιρούς, ότι οι ελλείψεις 

νοσηλευτικού προσωπικού οφείλονται 
και στις συνεχείς άδειες - µεγάλης 

διάρκειας - που παίρνουν οι εργαζόµενοι 
όπως στις περιπτώσεις 

τοκετού. Τι ισχύει; 
Στο νοσηλευτικό προσωπικό υπηρετούν, 

κατά κύριο λόγο, γυναίκες σε παραγωγική 
ηλικία. Αλίµονο αν δεν τεκνοποιήσουν και 
δεν πάρουν γονικές άδειες για να αναθρέψουν 

τα παιδιά τους. Συνεπώς θα πρέπει 
να προσληφθεί επαρκές προσωπικό, ώστε 

να καλύπτεται και το θέµα των αδειών. 
Οι ασθενείς καλούνται πλέον, λόγω 

µνηµονίου, να πληρώνουν όλο και 
περισσότερα από την τσέ 
πη τους. Ποια είναι ουσιαστικά 

n οικονοµική 
διαφορά σε σχέση 

µε τα προη- ' 
γούµενα χρόνια; 
Έχει διπλασία- 

i 

σθεί το ποσό που J 
πρέπει να κατα- f 
βάλουν. Πλέον οι 
ασθενείς όχι µόνο 
βάζουν από την τσέπη 
τους σε επίσηµη κα- 1 
ταβολή, αλλά βάζουν 
και ποσά που είναι εξωφρενικά. 

Έχουµε γίνει 
µάρτυρες περιστατικών 
όπου ζητούν από αγρότες ] 
µε 300 ευρώ σύνταξη, 200 
ευρώ για να κάνουν εξετάσεις 

και φυσικά οι άνθρω 
ποι έρχονται σε απόγνωση. 
Εκτός όµως της επίσηµης 

συµµετο 
xns στα έξοδα 

Am 

E Ιισήγαγαν τα KEN και 
αύξησαν τα νοσήλια, στο τέλος 
όµως ο ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλει 
τα ποσά αυτά στα νοσοκοµεία. 
Συνεπώς έκαναν «µια τρύπα στο 
νερό». Πρόκειται για ένα φαύλο 
κύκλο από τον οποίο για να 
βγεις, πρέπει να τον σπάσεις. 
Και δεν τον σπας µέσω των KEN 

'N 
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«ΣΥΝ ENTEYIH 

νοσηλείας και θεραπείας υπάρχουν 
και τα ανεπίσηµα, το γνωστό «φακελάκι». 

Παρά τις προσπάθειες της ΟΕΝΓΕ, 
το φαινόµενο δεν µειώθηκε, ίσα 

ίσα αυξήθηκε, λόγω κρίσης. Ποιες 
είναι οι προτάσεις oas; 
Είναι ζήτηµα το οποίο ενδηµεί σε όλο το 

χώρο της δηµόσιας διοίκησης. Ως ΟΕΝΓΕ 
κάναµε προσπάθειες που είχαν κάποιο αποτέλεσµα, 

αλλά δεν είχαν θεαµατικό αποτέλεσµα. 
Χρειάζεται µια συνολική, κοινωνική, 

αλλαγή της σκοπιάς από την οποία 
βλέπουµε και αντιµετωπίζουµε το θέµα της 
διαφθοράς στο δηµόσιο. 
Είναι λύση n σύλληψη των γιατρών 

αυτών; 
Σαφέστατα. Όσες φορές έχουν έρθει 

ανάλογες περιπτώσεις χρηµατισµού γιατρών 
στο υπηρεσιακό συµβούλιο του 
υπουργείου στο οποίο µετέχω 

ως πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, 
έχω ψηφίσει να αποπεµ>θούν 

αυτοί οι γιατροί 
από το ΕΣΥ. 
Βέβαια κάποιοι δεν 
φοβούνται και λόγω 

µνηµονίου κάνουν 
και εκπτώσεις... 

Όταν είναι κανείς 
«αρπακτικό», δύσκολα 

θα τον αποτρέψεις. 
To έχει εγγράψει στη 
συνείδησή του. 
Οι ελλείψεις υλικών 

στα νοσοκοµεία έγιναν 
πια µια καθηµερινή 

συνήθεια. Τελικά 
ισχύει ότι πολλοί συγγενείς 

ασθενών αναγκάζονται 
A να φέρνουν διάφορα αναλώσιµα 

από το 
σπίτι τους ή 

είναι µια 
σχηµατική 

ει- 

προβληθεί το πρόβληµα; 
Φυσικά και ισχύει. Σε αρκετές περιπτώσεις 

τα νοσοκοµεία δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη 
υλικά. Για παράδειγµα, στο Τζάνειο 

πρόσφατα δεν είχαν σύριγγες. 
Από την άλλη, στο παρελθόν φαίνεται 

να είχαµε υπερβολικές αγορές υλικών 
και µάλιστα υπερτιµολογηµένα. 

Αυτό το φαινόµενο δεν θεωρείτε ότι 
έπρεπε να καταπολεµηθεί; 
Σαφέστατα υπήρχε το φαινόµενο της υπερτιµολόγησης 

και της υπερβολικής αγοράς 
και µάλιστα αυτό γινόταν µε τις ευλογίες 
υπουργών, όπως του αλήστου µνήµης 

Αλέκου Παπαδόπουλου που έφτιαξε το νόµο 
περί προµηθειών και διατιµούσε τα νοσοκοµειακά 

υλικά σε εξωφρενικές τιµές 
µέσω ΦΕΚ. 

∆εν έχει εκλογικευτεί το σύστηµα προµήθειας 
των νοσοκοµείων, απλά n οικονοµική 

στενότητα έχει πλέον οδηγήσει τα πράγµατα 
σε µεγάλη περιστολή προµηθειών. Εξακολουθούν 

όµως να υπάρχουν υψηλές 
τιµές. Έχει αποδειχθεί πως οι τιµές παρατηρητηρίου 

του υπουργείου Υγείας πολλές 
φορές ήταν υψηλότερες από αυτές που ίσχυαν 

στην αγορά. 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι στις καρδιολογικές 

επεµβάσεις κάποιοι γιατροί 
έκαναν «πάρτι» µε τα υλικά και έβαζαν 

περισσότερα στεντ από ό,τι χρειαζόταν 
ο ασθενής, προκειµένου να 

αποκοµίσουν και αυτοί τη δική τους 
προµήθεια. Αυτά τα φαινόµενα που 
ουσιαστικά βάζουν και σε κίνδυνο 
τη ζωή ασθενών πώς έπρεπε να καταπολεµηθούν; 

Φαινόµενα τέτοια συνεχίζουν να υπάρχουν 
στο δηµόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό 

τοµέα. Πρόκειται για φαινόµενα που συµβαίνουν 
όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και 

στο εξωτερικό. Ακόµη και στη Γερµανία παραπέµπονται 
γιατροί στα δικαστήρια µε ανάλογες 

κατηγορίες. Να τονίσουµε βέβαια 
πως οι περισσότεροι Έλληνες γιατροί διαθέτουν 

επαγγελµατική ευσυνειδησία, πλην 
όµως ένα «σάπιο µήλο µπορεί να χαλάσει 
ολόκληρο τελάρο»... 
Κατά την άποψή oas n διαφθορά στο 

ΕΣΥ πού εστιάζεται; 
Εστιάζεται στη νοοτροπία και στο θεσµικό 
πλαίσιο, που πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων 

για να µπορέσουµε να πούµε ότι χτυπάµε 
το θέµα της διαφθοράς. 

To θέµα των φαρµάκων αποτελεί σήµερα 
άλλη µια πληγή για τα νοσοκοµεία 

και τη δηµόσια υγεία. Γιατί τα περισσότερα 
νοσοκοµεία δεν διαθέτουν 

πια τα απαραίτητα φάρµακα, ακόµη 

www.clipnews.gr
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E Ιιναι απίστευτο, οµως 
αληθινό, ότι το «Θεαγένειο» 
αντικαρκινικό νοσοκοµείο της 
Θεσσαλονίκης ξεµένει πλέον 
από αντικαρκινικά φάρµακα 

και για τους καρκινοπαθείς; Τι άλλαξε; 
Είναι απίστευτο, όµως αληθινό, ότι το 

«θεαγένειο» αντικαρκινικό νοσοκοµείο της 
θεσσαλονίκης ξεµένει πλέον από αντικαρκινικά 

φάρµακα. Είναι µια πραγµατικότητα 
που οµολογεί ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκοµείου, 

ενώ πέρσι, την ίδια εποχή, που 
το καταγγέλλαµε, µας διέψευδαν και µας 
κατηγορούσαν ως δολιοφθορείς. Πρόκειται 
για το µνηµόνιο αυτοπροσώπως... 
Τα περιβόητα κλειστά ενοποιηµένα νοσήλια 

(KEN), µέσω των οποίων υποτίθεται 
ότι θα ερχόταν ένας εξορθολογισµός 

των οικονοµικών του ΕΣΥ, 
στην πράξη λειτουργούν ή τελικά δηµιούργησαν 

περισσότερα προβλήµατα 
από όσα έπρεπε να λύσουν; 

Με την εφαρµογή των KEN, τα νοσοκοµεία 
χρεώνουν τρεις φορές περισσότερα. 

Πρόκειται όµως για µια ατελέσφορη και 
αδιέξοδη κατάσταση. Εισήγαγαν τα KEN 
και αύξησαν τα νοσήλια, στο τέλος όµως ο 
ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλει τα ποσά αυτά στα 
νοσοκοµεία. Συνεπώς έκαναν «µια τρύπα 
στο νερό». Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο 
από τον οποίο για να βγεις, πρέπει να τον 
σπάσεις. Και δεν τον σπας µέσω των KEN. 
Σε αυτό το µάλλον άναρχα δοµηµένο 

ΕΣΥ, για να νοσηλευτεί κανείς ή για 
να βρει κρεβάτι στην εντατική, θα πρέπει 

µάλλον να έχει «µπάρµπα στην 
Κορώνη». Πώς καταπολεµάται αυτό; 
Αντιµετωπίζεται µε αύξηση κρεβατιών 

στις µονάδες εντατικής θεραπείας, µε περισσότερα 
τµήµατα επειγόντων περιστατικών 

και µε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. 
Όλοι συζητούν για το πώς κάποιοι γιατροί 

κρατούν ουσιαστικά κάποια κρεβάτια 
για δικούς τους ασθενείς... 

Εκ των πραγµάτων αυτό είναι αδύνατο 

να γίνει στις κλινικές του ΕΣΥ. Μόνο στις πανεπιστηµιακές 
κλινικές γίνεται. Εκεί περιµένουν 

τα λεγόµενα «βαλιτσάκια», τους πελάτες 
δηλαδή από τα ιδιωτικά τους ιατρεία, τα 

οποία ευλόγησε ο «αρχιερέας» Λοβέρδος. 
Τι εκτιµάτε ότι θα έπρεπε να περικόψει 

ένας υπουργός Υγείας στα δηµόσια 
νοσοκοµεία για να σταµατήσει n 

σπατάλη; 
Τι να κόψεις σήµερα, όλα κοµµένα είναι. 

Τι να κόψεις από το ανύπαρκτο σύστηµα; 
∆εν έµεινε πια τίποτε, καταρρέουν τα 

νοσοκοµεία. Μόνο να ενισχύσεις µπορείς, 
αλλά και αυτό πρέπει να το πράξεις µε περίσκεψη 

και λογική. 
Από τους δεκάδες υπουργούς που έχετε 

δει τα τελευταία χρόνια, ποιος θεωρείτε 
ότι ήταν ο πιο αποτελεσµατικός; 

Να σας πω ποιος ήταν ο mo αναποτελεσµατικός; 
Ο Ανδρέας Λοβέρδος. 

Σε έναν ιδανικό κόσµο πώς θα περιγράφατε 
τον ιδανικό υπουργό Υγείας; 

Ο ιδανικός υπουργός θα πρέπει να έχει 
άµεση γνώση των προβληµάτων και να διαθέτει 

κουλτούρα διαλόγου και συναίνεσης, 
ώστε να µπορεί να πείσει τους λειτουργούς 
της υγείας για την αναγκαιότητα µεγάλων 
µεταρρυθµίσεων. 
Αν συνεχισθεί n πολιτική αστάθεια στη 

χώρα και µετά τον Ιούνιο, πώς βλέπετε 
το µέλλον των Ελλήνων ασθενών 
σε σχέση µε τις παροχές του συστήµατος; 

Οικτρό θα είναι το µέλλον των ασθενών. 
Τα δηµόσια νοσοκοµεία καταρρέουν, αλλά 
και τα ιδιωτικά νοσοκοµεία δεν βρίσκονται 
σε καλύτερη µοίρα. Εποµένως οι ασθενείς 
θα οδηγηθούν σε καταστάσεις αυτοΐασης 
και αυτοθεραπείας. θα γυρίσουµε στο ... 
ξεµάτιασµα! · · · 
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