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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 

 

Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 1175/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του 

Βουλευτή Βοιωτίας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού 

Κοινωνικού Μετώπου κ. Ιωάννη Σταθά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με την 

επαρκή στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών. 

Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε, για δύο λεπτά. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή 

ξέρουμε ότι εφαρμόζετε τα πιο σκληρά αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί 

ποτέ για τον τόπο μας και βλέπουμε ότι ένα βασικό κοινωνικό αγαθό, όπως η υγεία, 

πλήττεται περισσότερο αυτήν τη χρονική περίοδο, τώρα που το έχει μεγάλη ανάγκη 

κι ο τόπος μας. Γιατί οι Έλληνες πολίτες είναι άνεργοι οι περισσότεροι, έχουν χάσει 

τις δουλειές τους κι αυτό το κοινωνικό αγαθό δεν μπορούμε να τους το παρέχουμε. 

Τρανό παράδειγμα είναι το Νοσοκομείο της Θήβας. Η Θήβα αυτή τη στιγμή 

είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Περιφέρειά μας. Έχει ένα στρατόπεδο 

νεοσυλλέκτων, έχει τις φυλακές Ελαιώνα, έχει ένα τμήμα ΤΕΙ το οποίο στεγάζεται 

εκεί και επίσης, μεγάλες ομάδες από Ρομά, συν την ανεργία η οποία πλήττει τους 

πολίτες.  

Ως αποτέλεσμα έχουμε αυτή τη στιγμή το Νοσοκομείο να υπολειτουργεί και 

να μην υπάρχουν ούτε παθολόγοι για να κάνουν τις εφημερίες. Είναι μόλις τρεις 
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γιατροί που έχουν υπερβεί τα ανθρώπινα όρια, δεν αντέχουν άλλο. Ήδη μία γιατρός 

υπέβαλε την παραίτησή της -για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος- γιατί δεν 

άντεξε άλλο να κάνει εφημερίες. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Έχουμε έλλειψη 

νοσηλευτικού προσωπικού, έχουμε έλλειψη διοικητικού προσωπικού κι αυτή τη 

στιγμή το Νοσοκομείο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά ένα κόσμημα για τον τόπο 

μας, βλέπουμε να υπολειτουργεί, να μη λειτουργεί σωστά ώστε να προσφέρει αυτό το 

ελάχιστο κοινωνικό αγαθό, που είναι η υγεία. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει 

η πολιτεία για τους συμπολίτες μας που πλήττονται απ’ αυτή τη μάστιγα του 

νεοφιλελευθερισμού που έχει καταστρέψει τις ζωές τους. 

Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι έχετε κάνει προσπάθειες για το συγκεκριμένο 

Νοσοκομείο, αλλά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. 

Θέλω -όπως και όλη η τοπική κοινωνία και ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι 

φορείς που σας έχουν επισκεφθεί- πραγματικά να δώσετε λύση, γιατί αυτή τη στιγμή 

πλήττεται σοβαρά η πόλη της Θήβας από τη μη σωστή λειτουργία του Νοσοκομείου. 

Να σας δώσω να καταλάβετε, επειδή το Καρδιολογικό Τμήμα υπολειτουργεί κι αυτό, 

έχουν κινδυνεύσει να χαθούν ζωές και τελευταία στιγμή αυτοί οι άνθρωποι 

μεταφέρθηκαν είτε στη Λιβαδειά είτε στη Χαλκίδα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε 

συνάδελφε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε 

Πρόεδρε. 

Κύριε συνάδελφε, η ερώτησή σας πηγάζει από το διαρκές, σταθερό 

ενδιαφέρον σας για την καλή λειτουργία του Νοσοκομείου των Θηβών. 

Πολλές φορές έχετε επικοινωνήσει μαζί μου, έχετε θέσει τα θέματα, από 

κοινού έχουμε επιχειρήσει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της στελέχωσης 

ιδιαίτερα της Παθολογικής Κλινικής, διότι πράγματι δημιουργήθηκε πρόβλημα μετά 

την παραίτηση της ιατρού, όπως αναφέρατε.  

Η απόσπαση για τρείς μήνες του παθολόγου κ. Παπαευσταθίου λήγει στις 28 

Μαρτίου. Παρ’ όλα ταύτα, κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας -και όπως ξέρετε, δεν 

διστάζω να ανταποκρίνομαι στις πρωτοβουλίες συναδέλφων από οποιαδήποτε 

πτέρυγα και αν προέρχονται στη Βουλή και έχω ζητήσει αυτή τη δική σας συμβολή- 

υπεγράφη από τις 8 Μαρτίου μεταξύ των δύο διοικητών ΥΠΕ η επίσπευση της 

επιστροφής του κ. Παπαευσταθίου στη θέση του, στο Νοσοκομείο των Θηβών. Έχω 

εδώ υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν ότι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία.  

Έρχομαι όμως στα γενικότερα θέματα τα οποία θίξατε. Πράγματι, υπάρχει 

ζήτημα ότι αντιμετωπίζουμε ελλείψεις προσωπικού. Δεν ωραιοποιώ την κατάσταση, 

δεν έρχομαι ενώπιον της Ολομελείας της Βουλής να ψευσθώ και να ισχυριστώ ότι 

έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη στελέχωση των 

κλινικών των νοσοκομείων μας, είτε η στελέχωση αυτή αφορά νοσηλευτικό είτε 

ιατρικό προσωπικό ή ακόμα και διοικητικούς υπαλλήλους.  
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Ήδη έχει αναλάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο Υγείας, έχει ζητηθεί η κατά 

προτεραιότητα έγκριση πρόσληψης εξακοσίων ιατρών τακτικού προσωπικού και 

οκτακοσίων επικουρικών, για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά το δυνατόν -με 

προτεραιότητα τη νησιωτική Ελλάδα- στις μονάδες εντατικής θεραπείας και να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των κλινικών, όπως είναι αυτά τα οποία αναφέρατε 

με την ερώτησή σας. Ευελπιστώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη 

δυνατότητα να προσλάβουμε το τακτικό και επικουρικό προσωπικό.  

Παρ’ όλα αυτά, πάντως, οι προσπάθειες τις οποίες καταβάλουν καθημερινά οι 

ιατροί και οι νοσηλευτές είναι προσπάθειες που εξαντλούν τις δυνατότητές τους, 

αλλά το πράττουν με θέληση και με αυταπάρνηση, για να ανταποκριθούν στη ζήτηση 

των υπηρεσιών υγείας. Γι’ αυτό εκφράζω την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό μου 

καθημερινά για το έργο το οποίο επιτελούν.  

Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνει το Υπουργείο και πιστεύω ότι 

ορισμένα –όχι όλα- εκ των προβλημάτων του Νοσοκομείου Θηβών θα 

αντιμετωπιστούν στο προσεχές χρονικό διάστημα.  

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):  

Κύριε Σταθά, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Πράγματι, κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει και εσείς 

προσπάθειες -και το αναγνωρίζω- και έχουμε συνεργαστεί για την εύρυθμη 
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λειτουργία του Νοσοκομείου της Θήβας. Οι υπηρεσίες, όμως, του Υπουργείου, όπως 

και η Περιφέρεια δεν έχουν κάνει τα ανάλογα. 

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι συμβαίνει το εξής τραγελαφικό στο Νοσοκομείο 

της Θήβας. Δεν υπάρχει αιματολογική κλινική, με αποτέλεσμα να πηγαινοέρχονται 

κάθε μέρα με αυτοκίνητο -και να χρησιμοποιείται και διοικητικό προσωπικό- ώστε να 

φέρνουν το αίμα, είτε από τη Χαλκίδα είτε από τη Λειβαδιά, να διαλύουν τα 

αυτοκίνητα και να ανεβαίνει το κόστος συντήρησής τους. Αυτό που έχει πει και το 

διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου είναι ότι θα τους συνέφερε να λειτουργεί η 

Μονάδα από το να γίνεται αυτό το πράγμα με τη μεταφορά από το ένα νοσοκομείο 

στο άλλο. Πρέπει να το δείτε.  

Επίσης, το Χειρουργικό Τμήμα δεν δουλεύει. Δουλεύει μόνο μέχρι το 

μεσημέρι. Αν χρειαστεί κάτι άλλο, είναι υποχρεωμένοι να τους στείλουν κάπου, είτε 

στη Χαλκίδα ή στη Λειβαδιά όπου κατά το παρελθόν, σύμφωνα με μαρτυρίες ιατρών, 

έχουν κινδυνεύσει ζωές. Αυτό γίνεται διότι δεν έχει στελεχωθεί, όπως προβλέπεται, -

και έχετε βγάλει και εσείς υπουργική απόφαση- με το επαρκές προσωπικό, το οποίο 

αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι σαράντα ένα άτομα και είναι μόλις είκοσι πέντε 

άτομα. 

Αυτό το οποίο συμβαίνει –τουλάχιστον απ’ ό,τι γνωρίζω- στη Θήβα, είναι ότι 

το διοικητικό προσωπικό είναι στελεχωμένο από καθαρίστριες, από εργολάβους,  

γιατί έχουν αναγκαστεί να πληρώνουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά της διοίκησης 
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επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό ώστε να κρατάει τα αρχεία, 

δηλαδή να μπορούν να γίνουν οι παραγγελίες κ.λπ. που χρειάζεται ένα νοσοκομείο.   

Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι το Μικροβιολογικό. Μετά 

την αποχώρηση του διευθυντή έχει μείνει μόνο ένας γιατρός. Πρέπει να το 

εξετάσουμε και αυτό άμεσα.  

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος 

της Βουλής, κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ) 

Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αναφέρουν γενικά στη  Θήβα 

είναι αυτό της διοίκησης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει διοίκηση, όπως έχει 

διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο, δηλαδή όσον αφορά το αυτοδιοίκητο του Νοσοκομείου. 

Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Δεν 

λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις για τα τρέχοντα προβλήματα που έχει. Άρα, πρέπει 

και αυτό να το εξετάσουμε για να δούμε τι θα γίνει.  

Όπως καταλαβαίνετε, το Υπουργείο έχει να διαχειριστεί το κοινωνικό αγαθό 

της υγείας. Πρέπει να δείξετε μεγαλύτερο πείσμα απέναντι σε όλες αυτές τις 

πολιτικές και εσείς, γιατί όλα αυτά απορρέουν από το Μνημόνιο το οποίο εμείς 

έχουμε καταδικάσει και το καταδικάζουμε. Ο μόνος στόχος που έχουν είναι η 

ιδιωτικοποίηση της υγείας, απ’ ό,τι βλέπουμε εμείς. Και για να μην υπάρχει 

ιδιωτικοποίηση της υγείας αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε το 

κράτος πρόνοιας που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός που πλήττεται, όπως πλήττονται 

και οι εργαζόμενοι. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη βιομηχανική 
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ζώνη στη χώρα, αυτή των Θηβών και Σχηματαρίου. Παιδιά εργαζομένων και 

εργαζόμενοι που έχουν μείνει άνεργοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εξεταστούν. 

Δεν μπορούμε να τους παρέχουμε αυτό το κοινωνικό αγαθό.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κύριε 

συνάδελφε. 

Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να δευτερολογήσετε.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία 

Πρόεδρε.  

Κύριε συνάδελφε, απαντώ ξεκινώντας από το τελευταίο θέμα που θέσατε, 

σχετικά με τη διοίκηση. Χθες ανακοινώσαμε την προκήρυξη για την κάλυψη των 

θέσεων των διοικητών και των υποδιοικητών των νοσοκομείων, με επιτροπή 

αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με προϋπόθεση υποβολής υποψηφιοτήτων με 

επαυξημένα προσόντα, πανεπιστημιακούς τίτλους, τίτλους των ΑΤΕΙ αλλά και 

μεταπτυχιακούς τίτλους. Στην επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ, 

ούτως ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και να 

επιλεγεί ο κατά τεκμήριο καλύτερος να αναλάβει τη διοίκηση του κάθε νοσοκομείου 

ή ο αναπληρωτής του.  

Σκοπός είναι οι νέοι διοικητές να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση των 

νοσοκομείων, να επισπεύδουν και αυτοί τις διαδικασίες, ούτως ώστε με μεγαλύτερη 

ταχύτητα να ανταποκρίνεται και η πολιτική ηγεσία.  
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Θέσατε μια σειρά άλλων προβλημάτων πέρα απ’ αυτά που αναφέρατε στην 

ερώτησή σας. Τα προβλήματα αυτά κατεγράφησαν και από εμένα και από τα 

Πρακτικά. Θα τα παρακολουθήσω βεβαίως τις μέρες αυτές, ώστε να δούμε ποια απ’ 

αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν.  

Είμαστε στη διαδικασία έκδοσης προκήρυξης για επικουρικούς γιατρούς. 

Ορισμένες από τις ανάγκες που παρουσιάσατε στα διάφορα ιατρικά τμήματα, στις 

διάφορες κλινικές, θα επιχειρήσουμε να αντιμετωπιστούν άμεσα μέσω της 

διαδικασίας των επικουρικών. Αν εν τω μεταξύ εγκριθούν οι πιστώσεις για το τακτικό 

προσωπικό και έχουν ήδη επιλεγεί γιατροί για το Νοσοκομείο των Θηβών, θα έχετε 

ένα τμήμα κάλυψης των αναγκών και απ’ αυτή την επιλογή.  

Γνωρίζετε ότι οι γιατροί που πρόκειται να τοποθετηθούν ως τακτικό 

προσωπικό έχουν ήδη επιλεγεί. Είναι σε διαδικασία αναμονής από μηνών. Αμέσως 

μόλις εγκριθούν οι πιστώσεις θα προχωρήσουμε στην τοποθέτησή τους.  

Σας ευχαριστώ για το ειλικρινές ενδιαφέρον. Την ερώτησή σας δεν την 

εκλαμβάνω ως ερώτηση πολιτικής ή κομματικής αντιπαράθεσης και γι’ αυτό 

αντιπαρέρχομαι να συζητήσουμε όλα τα άλλα πολιτικά θέματα που θίξατε. Τα έχουμε 

πει και άλλες φορές στη Βουλή. Τώρα κρατώ το ενδιαφέρον σας για το Νοσοκομείο 

των Θηβών και συμπληρώνω τη σκέψη μου εδώ.  

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε και εμείς, 

κύριε Υπουργέ.  
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Εισερχόμαστε τώρα στη με αριθμό 1185/12-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της 

Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κυρίας Λιάνας 

Κανέλλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού όλων των 

ειδικοτήτων στο Αττικόν Νοσοκομείο. 

Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.  

 ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω τι να σας πω. Αν αρχίσω να μιλάω τώρα, πρέπει να 

τελειώσω –ξέρω και εγώ;- όταν θα τελειώσει και ο κατάλογος των νεκρών, που 

νοσηλεύονται ή καταφεύγουν για νοσηλεία στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Να αρχίσω 

να λέω μόνο νούμερα. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω.  

Υπάρχουν επτακόσια κρεβάτια, όπου από τα δεκατέσσερα στην Εντατική, τα 

επτά είναι κλειστά. Είναι κλειστή η ΜΕΘ. Μου έχετε αναβάλλει τρεις φορές εδώ, 

λόγω φόρτου εργασίας, την απάντηση σε ερώτηση που έχω υποβάλει. Το «λόγω 

φόρτου εργασίας» το κατανοώ απολύτως και τον δικό σας και όλων των συναδέλφων 

εδώ μέσα. Πώς θα κατανοήσω, όμως, τον φόρτο εργασίας δύο νοσηλευτριών για 

σαράντα ή πενήντα ασθενείς σε απογευματινή βάρδια; Πώς; Πώς θα κατανοήσω, για 

παράδειγμα, το ξυλοδαρμό κάποιου από απελπισμένο συνοδό ασθενούς; Σε ποιον να 

πω ότι έχει άδικο; Πείτε μου, τι να κάνω δηλαδή; Όχι εγώ, αλλά ο οποιοσδήποτε πάει 

στο Νοσοκομείο «Αττικόν» αυτήν τη στιγμή.  

Βάζετε τους ασθενείς και πληρώνουν 5 ευρώ για να πάνε το απόγευμα στα 

ιατρεία και αυτοί που έχουν λεμφοκυτταρικές ασθένειες, λευχαιμία, καρκίνους, 
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πρέπει να πάνε απέναντι στο φαρμακείο, έχοντας πληρώσει και τα 5 ευρώ, να πάρουν 

το εργαλείο που χρειάζεται για το φάρμακό τους. Δίνουν 20 ευρώ κάθε φορά. 

Δηλαδή, μιλάμε εκ των πραγμάτων για ένα χώρο μελλοθανάτων.  

Πείτε μου τι θα κάνει μία νοσηλεύτρια αν της πατήσετε το κουδούνι και 

εκείνη τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει πενήντα ασθενείς; Με τριάντα δευτερόλεπτα 

να διαθέσει στον καθένα για να ακούσει το «πονάω», «θέλω νερό», «λερώθηκα», τι 

θα προλάβει να κάνει; Μέχρι να το ακούσει και να απαντήσει, έχει περάσει μισή ώρα. 

Μία ώρα θέλει από τον πρώτο ασθενή στον τελευταίο ασθενή. Δεν είναι ίδια η μισή 

ώρα του πόνου με τη μισή ώρα που καθόμαστε εμείς εδώ και παρλάρουμε. Όταν ο 

άλλος πονάει, η μισή ώρα του φαίνεται αιώνας.  

Προγραμματίζεται ένα χειρουργείο, κύριε Υπουργέ, πέντε ωρών και δέκα 

ωρών και υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Έχουμε εφαρμογή αυτής της άθλιας 

κατάστασης.  

Σας άκουγα να απαντάτε πριν «εάν εγκριθούν τα κονδύλια». Σας άκουγα να 

καυχιέστε που συγχωνεύσατε τα νοσοκομεία και τα κάνατε ογδόντα επτά στην 

Ελλάδα, για να κάνετε οικονομία. Οικονομία υπέρ ποίου; Δηλαδή παίρνετε την υγεία 

των Ελλήνων εν ονόματι οποιασδήποτε οικονομίας, οποιουδήποτε προγράμματος. 

Δεν θα καθίσω εγώ να κάνω ανάλυση τώρα εδώ της τροϊκάνικης, μνημονιακής και 

άλλης καπιταλιστικής πολιτικής.  
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Εδώ, επί του πρακτέου, το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε –γιατί θα σας 

μιλήσω μετά και για το προσωπικό- είναι να βάζετε σε εφημερία και δεύτερο 

νοσοκομείο. Δεν γίνεται να εφημερεύει μόνο του το Νοσοκομείο «Αττικόν».  

Και κλείνω, κύριε Υπουργέ, με ένα νούμερο. Σε μία μέρα εφημερίας 

καταγράφηκαν χίλιες διακόσιες προσελεύσεις και διακόσιες ογδόντα πέντε εισαγωγές 

και μάλιστα με έλλειψη προσωπικού. Αυτό τι είναι; Κρεματόριο είναι. Εκ των 

πραγμάτων είναι κρεματόριο! Τι να σου κάνει ο άλλος;  

Εμπιστεύεστε εσείς τον εαυτό σας, τη γάτα σας, το σκύλο σας, το καναρίνι 

σας, σε έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει να δουλεύει μετά από εβδομήντα πέντε 

ώρες εφημερίας –απλήρωτες κι αυτές, να μην το συζητήσω- ή σε έναν μαθητευόμενο; 

Κι αυτούς τους μαθητευόμενους τους λυπήθηκα. Πήγα και τους είδα όλους. Τι να σου 

κάνει ο μαθητευόμενος; Αύριο το πρωί τι θα συζητάμε; Θα συζητάμε «πηγαίνετε στα 

δικαστήρια να δείτε τι έγινε, γιατί έγινε ιατρικό λάθος και γιατί πέθανε κάποιος»; Το 

έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό εδώ. Ειλικρινά σας το λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κυρία 

Κανέλλη. 

Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία 

Πρόεδρε. 
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Το Νοσοκομείο «Αττικόν» προσελκύει ασθενείς όχι μόνο από το 

Λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, λόγω της φήμης την 

οποία έχει αποκτήσει από τους καθηγητές, οι οποίοι υπηρετούν… 

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αλλάξτε τη λέξη. Χρησιμοποιείστε τη λέξη 

«υποδέχεται», δεν μπορεί να «προσελκύει». Δεν είναι εμπόριο να λένε «τι ωραίο είναι 

το εμπόρευμα» και να πηγαίνουν εκεί. Αλλάξτε τη λέξη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κανέλλη, σας 

παρακαλώ.  

Κύριε Υπουργέ, μην απαντήσετε. Παρακαλώ, συνεχίστε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Κανέλλη, αν 

θεωρείτε ότι αυτή η αλλαγή είναι αναγκαία, τότε ευχαρίστως να την κάνω. 

Είναι γνωστό ότι στο Νοσοκομείο «Αττικόν» προσέρχονται οι ασθενείς 

επειδή γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπιστούν τα περιστατικά τους από άξιους, 

αναγνωρισμένους επιστήμονες. Αυτό δημιουργεί μία μεγαλύτερη πίεση στη 

λειτουργία του Νοσοκομείου. 

Επίσης, το προσωπικό το οποίο υπηρετεί, πράγματι δεν επαρκεί. Έχουν γίνει, 

όμως, προσπάθειες από την Κυβέρνηση ώστε να ενισχυθεί το προσωπικό με 

αποσπάσεις από το Νοσοκομείο «Η Αγία Βαρβάρα» που είναι δίπλα -για του οποίου 

το μέλλον προβληματίζομαι- από τη στιγμή κατά την οποία δεν έχει πληρότητα. Και 

είναι άδικο το διπλανό νοσοκομείο να έχει ανάγκη προσωπικού και στο Νοσοκομείο 

«Η Αγία Βαρβάρα» να υποαπασχολούνται.  
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Έτσι, εμείς από το καλοκαίρι αποσπάσαμε είκοσι νοσηλεύτριες. Στην δεύτερη 

απόφαση της Β’ Υγειονομικής Περιφέρειας αποσπάστηκαν, δυστυχώς, λιγότερες 

νοσηλεύτριες.  

Υπάρχει, επίσης, ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού, που βρίσκεται σε άδεια. 

Αν τολμήσω να πω «να ελέγξουμε τις άδειες», θα πουν: «ο κακός Υπουργός, ο 

ανάλγητος Υπουργός που δεν σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων». Δεν υπάρχει 

τέτοια πρόθεση. Αλλά καταλαβαίνω την πίεση, την οποία υφίσταται όλο το 

προσωπικό. Το είπα και στην προηγούμενη ερώτηση απαντώντας στον κ. Σταθά. 

Οπωσδήποτε η διαχείριση όλων αυτών των περιστατικών, τα οποία καταφθάνουν στις 

εφημερίες, είναι μια δύσκολη υπόθεση.  

Ισχύει αυτό που είπα και προηγουμένως ότι είναι στους σχεδιασμούς μας να 

προσλάβουμε επιστημονικό, ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό. Ήδη, είναι ανοιχτή η 

προκήρυξη για επτακόσια εβδομήντα επτά στελέχη, νοσηλευτές και παραϊατρικό 

προσωπικό, που απαιτούνται στα νοσοκομεία. Κάποιοι εξ αυτών προορίζονται και για 

το Νοσοκομείο «Αττικόν».  

Κυρία Κανέλλη, θα επαναλάβω όμως και σε εσάς ότι με όλες τις προσπάθειες 

τις οποίες κάνουμε, δεν σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στο σύνολό 

τους. 

Θα πω μια φράση μόνο για το θέμα της οικονομίας.  

Οικονομία επιχειρούμε να κάνουμε στα εξής μέτωπα: Πρώτον, στη σπατάλη 

στα διοικητικά και στα λειτουργικά έξοδα. Ορθώς περιορίζουμε τις διοικήσεις από τη 
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στιγμή κατά την οποία μπορούν τα νοσοκομεία ως ενιαία νομικά πρόσωπα, να 

διοικηθούν από μια διοίκηση. Και δεύτερον, στη σπατάλη του δημοσίου χρήματος 

στις προμήθειες των νοσοκομείων. Δεν επιχειρούμε να αδικήσουμε τους 

εργαζομένους ιατρούς, επιστήμονες, νοσηλευτές κ.λπ. και γι’ αυτό όλες οι 

δεδουλευμένες εφημερίες πληρώνονται.  

Στην παρούσα φάση έχετε δίκιο -και δεν σας αδικώ σε αυτό- ότι υπάρχει 

ένα ζήτημα αποπληρωμής των δεδουλευμένων εφημεριών, το οποίο θα 

αντιμετωπιστεί εντός της εβδομάδος. Υπήρξε πρόβλημα εκ μέρους του Γενικού 

Λογιστηρίου και οι εφημερίες του τελευταίου τριμήνου θα εξοφληθούν άμεσα.  

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κύριε 

Υπουργέ. 

Η κ. Κανέλλη έχει το λόγο για τρία λεπτά. 

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Υπουργέ, εσείς λέτε να βάλετε και καινούργιους 

διευθυντές. Θα τους περάσετε από το ΑΣΕΠ. Θα έχουν δεκαπέντε πτυχία, θα έχουν 

είκοσι πτυχία. 

Εγώ όταν πήγα στο νοσοκομείο τον είδα τον διευθυντή. Γιατρός είναι με 

πολύχρονη πείρα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Καλοσύνη του που είναι και εκεί. Δεν 

μου είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που μου είπαν οι εργαζόμενοι. Την καριέρα του, 

τη ζωή του και την επιστήμη του, μαζί με όλους τους υπόλοιπους γιατρούς, 

ειδικευόμενους και μη, κορώνα-γράμματα την παίζει. 
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Έκλεισαν δέκα κρεβάτια ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Πάνε να κλείσουν 

άλλα δύο από την Παιδοκαρδιοχειρουργική και μου λέτε για το Νοσοκομείο «Η Αγία 

Βαρβάρα». Και γιατί δεν αναβαθμίζετε το Νοσοκομείο «Η Αγία Βαρβάρα»; Γιατί 

απλώς πήρατε προσωπικό; Τι πήρατε; Σύριγγες πήρατε και πήγατε από εδώ και από 

εκεί και δεν φτάνουν;  

Τον υπαινιγμό σας για τις άδειες εγώ θα σας πω ότι δεν θα τον δεχτώ. Θέλω 

να τον ξεπεράσω εντελώς. Ελέγξτε τες, κάντε ό,τι θέλετε γιατί και εγώ πρέπει να 

ελέγξω ότι δεν έχετε πληρώσει τις υπερωρίες του Απριλίου του 2012, δεν έχετε 

πληρώσει τις υπερωρίες του Δεκεμβρίου του 2012 και του Γενάρη του 2013. Έχετε 

κάνει αυθαίρετη περικοπή μέχρι 15% στις εφημερίες Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη 

του 2013. Δεν έχετε πληρώσει ακόμα μια εφημερία επιμελητών ιατρών του Ιουνίου 

του 2012 και μια εφημερία ειδικευομένων και επιμελητών ιατρών του Ιουλίου του 

2012. Μιλάμε για σχήματα πρωθύστερα.  

Κοιτάξτε να δείτε, αν αυτόν που βάζει μια βίδα στο αεροπλάνο τον έχετε 

άυπνο και δεν τη βιδώσει, θα πέσει το αεροπλάνο ακόμη και με τον καλύτερο πιλότο, 

με τον πιλότο που έχει εκατό χιλιάδες ώρες πτήσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας η 

πολιτική και η ουσιαστική. Αν έχετε άυπνο, κουρασμένο και απλήρωτο ακόμα και αν 

εξαντλήσει το μάξιμουμ του φιλότιμου του έναν πιλότο ή έναν άνθρωπο που ανοίγει 

μια σύριγγα λάθος, στέλνετε τον άνθρωπο στον άλλο κόσμο, ακόμη κι αν έχετε εκατό 

χιλιάδες πτυχία, ακόμη κι αν έχετε εβδομήντα πτυχία να κουβαλήσετε από το London 
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School of Economics και το Harvard. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο 

είναι στην πολιτική βούληση.  

Συρρικνώνετε την υγεία. Κάνετε οικονομία σε ανθρώπινο δυναμικό. Κάνετε 

οικονομία σε μεροκάματα. Κάνετε οικονομία στην υγεία. Από την ώρα που θεωρείτε 

την υγεία των Ελλήνων επενδυτικό προϊόν, το οποίο σηκώνει κούρεμα, εκ των 

πραγμάτων το κούρεμα στην υγεία σημαίνει «πεθαμένος άνθρωπος», εκ των 

πραγμάτων σημαίνει υπερπολλαπλάσια απώλεια για αυτόν το λαό.  

Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ζωή είναι υπεράνω διαπραγμάτευσης, ότι η 

υγεία δεν είναι οικονομικό μέγεθος. Είναι πρώτα απ’ όλα αξιακό μέγεθος και μετά 

γίνεται οικονομικό. Δεν μπορεί ένα κράτος να λειτουργεί σαν ασφαλιστική εταιρεία 

bonus-malus, ή «θα σου βάλω το φθηνότερο υλικό στο ποδάρι». Δεν γίνεται. Διότι 

τότε αν είσαι ο γιός του Κένεντι, με κομμένο ποδάρι θα χορεύεις κι αν είσαι ο γιος 

του Μήτσου, θα πεθαίνεις από το κομμένο ποδάρι.  

Δεν γίνεται λοιπόν με αυτές τις διαδικασίες. Δεν μπορεί να μπει σε 

κοστολόγηση.  

Δεν σας είπε κανένας να μην κάνετε οικονομίες, να μη μαζέψετε προμήθειες, 

να μην κάνετε χίλια δύο άλλα πράγματα. Δεν μπορείτε να κάνετε οικονομία όμως 

στην υγεία αυτή καθ’ αυτή, στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, στην καλύτερη δυνατή 

από πλευράς εξοπλισμού, γνώσης, μόρφωσης, ξεκούρασης, απαίτησης και συνθηκών, 

παροχή των υπηρεσιών, στο επίπεδο του ιατρικού και νοσηλευτικού και 

παραϊατρικού προσωπικού.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κυρία 

συνάδελφε. 

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω με μία κουβέντα, με την οποία θα 

συμφωνήσουμε. Δεν μπορείτε να μη συμφωνήσετε κι ας ανήκει στον Μπρεχτ κι ας 

σας μοιάζει πολύ «κόκκινος» για να την παραδεχθείτε. «Όταν το άδικο γίνεται νόμος, 

η αντίσταση γίνεται καθήκον».  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ, κυρία 

Κανέλλη.  

Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Κανέλλη, σε 

μία δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία, το άδικο δεν γίνεται ποτέ νόμος. Ο κάθε 

πολίτης έχει τα ατομικά και συλλογικά του δικαιώματα και είναι σε θέση να τα 

ασκήσει, προστατευόμενος από το Σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατικής πολιτείας, 

το οποίο στηρίζουμε όλοι. Όλοι οι Βουλευτές στο Σύνταγμα δίνουμε όρκο πίστεως. 

Καθημερινά οι δημόσιοι κρατικοί λειτουργοί στο Σύνταγμα ορκίζονται για να 

εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.  

Έρχομαι στο θέμα της αντιμετώπισης του αγαθού της υγείας. Βεβαίως η 

ανθρώπινη ζωή είναι σεβαστή, είναι κορυφαία αξία. Η πολιτεία έρχεται με τις 

υπηρεσίες της να στηρίξει κάθε πολίτη ο οποίος έχει ανάγκη, ο οποίος πάσχει, ο 

οποίος καταφεύγει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.  
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Το ίδιο σημαντικό αγαθό, πέραν της υγείας, είναι η παιδεία, η εκπαίδευση, ο 

πολιτισμός, η εργασία, η δημόσια διοίκηση, η καλή δημόσια διοίκηση που παράγει, 

που είναι αποδοτική, φιλική στον πολίτη, που εξυπηρετεί.  

Όλες όμως οι υπηρεσίες της χώρας πληρώνονται από εμάς, τους 

φορολογούμενους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κι αν δεν επιτύχουμε εμείς, με το 

εισόδημα το οποίο δίνουμε στο κράτος μέσω των φόρων, να μπορούμε να 

ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που δημιουργούμε με την παροχή υπηρεσιών, τότε 

οδηγούμεθα στο δράμα το οποίο ζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Δηλαδή να 

δανειζόμαστε, να σπαταλούμε, να μην είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε ακόμα και 

τα δανεικά και να φτάνουμε σε τραγικά αποτελέσματα.  

Άρα, το πρώτο, το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας είναι ο τρόπος με 

τον οποίο λειτουργούμε τις υπηρεσίες μας. Να είναι αποδοτικές, να είναι 

παραγωγικές και να έχουμε τη δυνατότητα να τις πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες χωρίς 

να δανειζόμαστε. Περί αυτού πρόκειται στην παρούσα περίοδο και γι’ αυτό οι 

περικοπές και γι’ αυτό η ανάγκη ορθολογικοποίησης της λειτουργίας των 

νοσοκομείων και η ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.  

Δεν είμαι εδώ για να αντιδικώ ούτε με τους επιστήμονες -τους 

πανεπιστημιακούς, τους ιατρούς, τους νοσηλευτές- ούτε με το διοικητικό προσωπικό, 

ούτε με εσάς που μου κάνετε την τιμή να μου κάνετε ερωτήσεις και να συζητάμε 

τόσο σημαντικά θέματα. Όμως, είμαι μπροστά σε μία δύσκολη πραγματικότητα.  

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το καταλαβαίνουμε.  
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ποιος θέλει να κλείσει 

μία κλίνη Μονάδος Εντατικής Θεραπείας; Ουδείς.  

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: …αφού πεθάνουν. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Γι’ αυτό επιχειρήσαμε 

προσφάτως με την προκήρυξη μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία επίσης γίνεται με 

απόλυτη διαφάνεια -και μην υποτιμάτε το γεγονός ότι θέτουμε κριτήρια για την 

επιλογή και των διοικητών και όποιων προσλαμβάνονται ως προσωπικό στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας- να μην κλείσουν τα εν ενεργεία λειτουργούντα τμήματα Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας, να μην ακρωτηριαστούν με το κλείσιμο κλινών που 

λειτουργούν εκεί.  

Σας βεβαιώνω για τους σχεδιασμούς μας. Κατά προτεραιότητα θα 

προσληφθούν οι ιατροί, οι οποίοι έχουν κληθεί ως τακτικό προσωπικό για τις 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, δευτερευόντως για τη νησιωτική Ελλάδα και τις 

ορεινές περιοχές -όπως εξήγησα επανειλημμένως- και μετά θα καλυφθούν οι ανάγκες 

άλλων νοσοκομειακών μονάδων.  

Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας με καλή πίστη 

και καλή διάθεση.  

Θα σας επαναλάβω ότι ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν φιλοδοξούμε 

να απαντήσουμε κάποια μέρα στη Βουλή ότι τα λύσαμε, αλλά τουλάχιστον σε αυτά 

που προσπαθήσαμε, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.  

Ευχαριστώ πολύ.  
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ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν φτάνει η πίστη, κύριε Υπουργέ για την υγεία. Δεν 

φτάνει η πίστη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ πάρα πολύ, 

κύριε Λυκουρέντζο.  

Ευχαριστούμε, κυρία Κανέλλη. 

 


