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Κάθε µήνα εκτρέπονται στο ΕΣΥ 1,8 εκατοµµύρια ραντεβού σύµφωνα µε την ΟΕΝΓΕ 

Νοσοκοµεία Βουλιάζουν από ασθενείς 
Εµπόλεµη ζώνη θυµίζουν τα 
δηµόσια νοσοκοµεία όλης 
της χώρας. Μετά το λουκέτο 
στα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ 
οι ασθενείς στρέφονται στο 
ΕΣΥ, το οποίο όµως αδυνατεί 

να αντιµετωπίσει τον 
ακόµη µεγαλύτερο φόρτο 
εργασίας, καθώς είναι αποψιλωµένο 

από προσωπικό 
και οικονοµικούς πόρους. 

T ης Νικολέττας Μπούκα 
nikolettabouka@yahoo.gr 

Ηδη καταγράφονται αναµονές 
που φτάνουν και τις οκτώ ώρες 
στα επείγοντα, ενώ στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία σε αρκετές 
περιπτώσεις αγγίζουν και τον έναν 

χρόνο. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα 
των Νοσοκοµείων ∆ιδυµοτείχου 

και Νάουσας, όπου η αναµονή για µαστογραφία 
είναι 535 και 144 ηµέρες αντίστοιχα, 

καθώς και του Νοσοκοµείου 
Βέροιας, όπου για εξέταση στο οφθαλµολογικό 

πρέπει κάποιος να περιµένει 
136 ηµέρες. 

"Μετά το λουκέτο στον ΕΟΠΥΥ εκτρέπονται 
κάθε µήνα στα νοσοκοµεία 1,8 

εκατ. ραντεβού, αυξάνοντας κατακόρυφα 
τη νοσηλευτική κίνηση κατά 30%. Ήδη 
καταγράφονται αναµονές οκτώ ωρών 
στα επείγοντα. Όσοι έχουν την ατυχία 
να επισκεφθούν αυτές τις ηµέρες δηµόσιο 
νοσοκοµείο µιλούν για εικόνες που θυµίζουν 

Ιράκ και άλλες εµπόλεµες ζώνες", 
επισηµαίνει ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας 
Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας 

(ΟΕΝΓΕ) ∆ηµήτρης Βαρνάβας. 
"Και ενώ εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, 

ο υπουργός Υγείας A. Γεωργιάδης συνεχίζει 
να περιέρχεται τους τηλεοπτικούς 

σταθµούς και να διασύρει τους γιατρούς 

Γιατροί και εργαζόµενοι τρέχουν και δεν φτάνουν σε «Παπαγεωργίου» και «Ιπποκράτειο», 
καθώς το καθένα δέχεται από 1.500 έως 1.700 άτοµα σε κάθε εφηµερία, 

από τις 8 το πρωί έως τις 8 της επόµενης ηµέρας, ενώ οι ασθενείς είναι υποχρεωµένοι 
να περιµένουν έως και οκτώ ώρες, για να εξεταστούν. ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ 

σοκοµείο συνεχίζουν να εφηµερεύουν 
τα δύο µεγάλα νοσηλευτικά ιδρύµατα 
της Θεσσαλονίκης, το "Παπαγεωργίου" 
και το "Ιπποκράτειο". Ειδικότερα το "Παπαγεωργίου" 

εφηµερεύει πέντε φορές 
το µήνα µόνο του αντί µαζί µε τον "Αγιο 
Παύλο" και το "Ιπποκράτειο" τέσσερις 
φορές το µήνα µόνο του χωρίς το "Παναγία". 

Αποτέλεσµα είναι γιατροί και εργαζόµενοι 
να τρέχουν και να µη φτάνουν, 

καθώς το καθένα δέχεται από 1.500 έως 
1.700 άτοµα σε κάθε εφηµερία, από τις 
8 το πρωί έως τις 8 της επόµενης ηµέρας, 
ενώ οι ασθενείς είναι υποχρεωµένοι να 

περιµενουν εως και οκτω ωρες, για να 
εξεταστούν. 

Σύµφωνα µε τη διοίκηση του "Παπαγεωργίου" 
η προσέλευση των ασθενών 

έχει αυξηθεί σηµαντικά όχι µόνον ποσοτικά 
αλλά και ποιοτικά, καθώς έρχονται 

περισσότερα βαριά περιστατικά, κυρίως 
παθολογικά και καρδιολογικά. 

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο 
"Ιπποκράτειο", όπου, όπως επισηµαίνουν 
οι εργαζόµενοι, ο κόσµος έρχεται στις 
εφηµερίες, γιατί δεν έχει να πληρώσει 
ούτε τα 5 ευρώ που χρειάζονται για τα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία. H αναµονή 

για εξέταση φτάνει και τις έξι ώρες, ενώ 
η πληρότητα στις παθολογικές κλινικές 
ξεπερνά το 100%, κι αντί να βγουν ράντζα, 
οι ασθενείς φιλοξενούνται σε άλλες κλινικές, 

όπου υπάρχουν διαθέσιµα κρεβάτια. 

TO «ΠΑΝΑΓΙΑ» 
Χθες κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής συζητήθηκε 

το θέµα του νοσοκοµείου "Παναγία". 
Όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας 

Άδωνις Γεωργιάδης, ο όµιλος Euromedica 
δεν παραχωρεί το νοσοκοµείο σε τιµή 
κάτω των 235.000 ευρώ το µήνα (συµπεριλαµβανόµενης 

της αµοιβής του προσωπικού), 
ενώ το υπουργείο πρέπει µαζί 

µε τα αναδροµικά που έχουν συσσωρευτεί 
κατά την περίοδο της διαπραγµάτευσης 
της σύµβασης να καταβάλει 5 εκατ. ευρώ. 
Ο διοικητής της αρµόδιας Υγειονοµικής 
Περιφέρειας Θρασύβουλος Βεντούρης 
θεωρεί τη συµφωνία επιζήµια για τα συµφέροντα 

του δηµοσίου, υποστηρίζοντας 
ότι οι ανάγκες νοσοκοµειακής περίθαλψης 
υπερκαλύπτονται από τα νοσοκοµεία 
"Αγιος Παύλος" και "Ιπποκράτειο". 

"H καινούργια πτέρυγα του Αγιος Παύλος' 
θα χρειαστεί στην ιδανικότερη των 

περιπτώσεων δύο-τρία χρόνια, για να 
ολοκληρωθεί. Πα το 'Παναγία', που αποτελεί 

παράρτηµα του 'Αγίου Παύλου', ο 
όµιλος Euromedica δεν δέχεται νοίκι 
χαµηλότερο των 235.000 ευρώ και ξεκινά 
τη διαδικασία εξώσεως του νοσοκοµείου. 
Θέλω να είµαι ξεκάθαρος: Αν πείτε πως 
δεν θέλετε αυτή τη σύµβαση, σταµατά 
το 'Παναγία'. Αν πείτε πως συµφωνείτε, 
εγώ θα προχωρήσω, παρότι ο αρµόδιος 
διοικητής της ΥΠΕ τη θεωρεί επιζήµια. 
Αν κρίνουµε ως Βουλή ότι πρέπει να 
υπάρχει το 'Παναγία', να ειπωθεί ρητά 
και να µην ακούσω έστω και έναν να µε 
εγκαλεί, 'γιατί τα πήρε ο Λιακουνάκος'", 
ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. 

H Επιτροπή επιφυλάχθηκε να συζητήσει 
εκ νέου την υπόθεση σε προσεχή 

συνεδρίασή της. ξή 
η η, 

ο υπουργός Υγείας A. Γεωργιάδης συνεχίζει 
να περιέρχεται τους τηλεοπτικούς 

σταθµούς και να διασύρει τους γιατρούς 
ως υπεύθυνους για τη δραµατική κατάσταση, 

ως να µην είναι ο ίδιος που διεκπεραιώνει 
ρόλο δολιοφθορέα στις υπηρεσίες 

υγείας της χώρας", επισηµαίνει ο 
ίδιος. 

Σύµφωνα µε τον κ. Βαρνάβα, "εάν χρονίσει 
αυτή η κατάσταση, τότε θα γίνει 

µη αναστρέψιµη και όλοι σι δείκτες υγείας 
θα επιδεινωθούν δραµατικά. Είναι λοιπόν 
επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άµεσα 
αλλαγή πολιτικής στο χώρο της υγείας. 
Αλλιώς σε λίγους µήνες θα κάνουµε λόγο 
για υγειονοµική γενοκτονία του ελληνικού 
λαού". 

ΒΑΡΥΓΚΩΜΟΥΝ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Χωρίς στήριξη ano κάποιο µικρότερο νο- 
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