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Οι κραυγέβ του Αδωνη και n Υγεία 
ΖΩΗΣ ΠΩΛΗΣ 

Τέσσερα χρόνια απάτη χρεοκοπία 
της χώρας καµία κυβέρνηση, πολύ 

περισσότερο n σηµερινή, δεν 
κατόρθωσε να αντιµετωπίσει τη 
«µαύρη τρύπα» της υγείας. 

Μα πώς να το κάνει, µε ποιον, 
τον Αδωνη... 

Τώρα που τα πράγµατα έσφιξαν 
και το υπουργείο Οικονοµικών 
επανεξετάζει εξονυχιστικά 

τις δαπάνες για την υγεία, προκειµένου 
να αποκρούσει τις πιέσεις 

της τρόικας για πρόσθετα µέτρα, 
διαπιστώνει ότι: ¦ 

Ο ΕΟΠΥΥ έπεσε και πάλι έξω 
κοντά µισό δισεκατοµµύριο ευρω, 

παρά την αύξηση της συµµετοχής 
των ασφαλισµένων στο 

κόστος της περίθαλψης τους, από 
τα φάρµακα ως την εισαγωγή σε 

. νοσοκοµεία 
9 Τα χρέη του ∆ηµοσίου προς 

! τους συµβεβληµένους γιατρούς 
των 1.0Θ0 ευρώ τον µήνα και 
τους φαρµακοποιούς, αντί να 

∆εν είναι 
δυνατόν να 
χρεώνεται 
n νοσηλεία 
σε µονόκλινο 
δωµάτιο 
ιδιωτική8 
κλινικήβ 500 
ευρω την ηµέρα 
και το υπουργείο 
Υγεία8 να µην 
αντιλαµβάνεται 
τι συµβαίνει 

φθίνουν αυξάνονται και πάλι. 
To ερώτηµα είναι τι συµβαίνει, 

πού πηγαίνουν τα λεφτά (µόνο για 
εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων 
καταβλήθηκαν εφέτος κονδύλια 3 
δισ. ευρω) που το υπουργείο Οικονοµικών 

εµπιστεύθηκε στο υπουργείο 
Υγείας. Και ένα µέρος από 

αυτά διατέθηκε για να καλύψει τα 
νέα ελλείµµατα. ∆ύο παραδείγµατα 
είναι αρκετά για να αντιληφθούν 
όλοι τι συµβαίνει: 
1. ∆εν είναι δυνατόν να χρεώνεται n 
νοσηλεία σε µονόκλινο δωµάτιο ιδιωτικής 

κλτνικήβ µε 5Θ0 ευρώ την ηµέρα 
και το υπουργείο Υγείας να µην αντιδρά, 

σαν να µην τρέχει τίποτε. 
2. ∆εν είναι δυνατόν για νοσηλεία µίας 
ηµέρας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο να 
χρεώνεται και νά πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ 
εικονική παραµονή για 18 ηµέρες d). 

Αυτά εξοµολογείται κορυφαίος 
υπουργός που γνωρίζει την κατάσταση 

που έχει διαµορφωθεί µε 
τα ιδιωτικά συµφέροντα της υγεί¬ 

ας και την αδυναµία ή και απροθυµία 
αντιµετώπισης τους ano το 

υπουργείο Υγείας. Εχει δώσει ήδη 
εντολή να µη γίνονται πληρωµές 
χωρίς την πιστοποίηση τωνδαπανών 

από ορκωτούς ελεγκτές. 
Αλλά και για το Εθνικό Σύστηµα 

Υγείας δεν είναι δυνατόν να ανεχόµαστε 
και να ακούµε κάθε πρωί τις 

τηλεοπτικές κραυγές, επί παντός 
επιστητού, του Αδωνη Γεωργιάδη 
και τα δηµόσια νοσοκοµεία, παρά 

τις αιµατηρές περικοπές στις 
αµοιβές των γιατρών και των εργαζοµένων 

της πρώτης γραµµής, 
να µην έχουν ούτε φάρµακα για 
τους καρκινοπαθείς, ούτε νοσοκόµες 

τα Σαββατοκύριακα και σε 
λίγο ούτε γάζες. 

Είναι προφανές ότι ο χώρος της 
υγείας νοσεί. To πρόβληµα είναι 
βαθιά ριζωµένο. 

Και όσο δεν το αντιµετωπίζουµε 
είναι ντροπή για όλους µας... 
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