
IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕιΣ ΚΑΥΚΑΣ
EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ: HΛiAΣ KAYKAΣ - Δερματολόγος

EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ: MEΣOγEiωN 215, 115 25 AΘHNA
THΛ.: 2106777590, FAX: 2106756352

E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: www.kafkas-publications.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Μαριάννα Δεληγιαννάκη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσσα παπαθανασίου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Μαρία Μηττά, Αναστάσιος Σέντρης, 
 Έλενα Λαγανά, Κλαίλια ρόκα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ήλίας Καυκάς
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Βάσω Χαλιώτη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νίκος τζουρμέτης
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ΚOΣΜΑΣ ΕπΑΜΕιΝωΝΔΑΣ Διευθυντής 3ης Πνευμ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΚΥΘρΕωτήΣ πρΟΚΟπήΣ Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, 
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ή στην ηλεκτρoνική δ/νση: kafkas@otenet.gr

Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφά-
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Σημείωμα Σύνταξης

Ο Μεγάλος Ασθενής
το Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει στο περιθώριο των προτεραιοτή-

των όλων των κυβερνήσεων από 20ετίας. Είναι δημοφιλές ως πεδίο α-
ντιπολίτευσης και οι Υπουργοί του «καίγονται», αν δεν προφθάσουν να 
διαφύγουν. το Σύστημα σχεδιάστηκε με πρότυπα από τον Καναδά και το 
ήνωμένο Βασίλειο αλλά τα κόστη της ανάπτυξης και ανανέωσης ουδέποτε 
προνόησαν οι προϋπολογισμοί. Επί υπουργείας Κρεμαστινού εκλήθησαν 
ειδικοί οι οποίοι συνέταξαν και πρότειναν ένα σημαντικό σχέδιο διάσω-
σης-ανάπτυξης του ΕΣΥ που έμεινε στα χαρτιά. Από έλλειψη πόρων;

Οι οραματιστές του ΕΣΥ θα είναι πολλαπλώς απογοητευμένοι καθώς έ-
ζησαν μια ζωή με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Οι γιατροί που προ-
βλήθηκαν ως αλτρουϊστές και στυλοβάτες του συστήματος κατάλαβαν ε-
γκαίρως τους εμπαιγμούς και αναζήτησαν «διέξοδο ωφελείας» μέσα από 
το σύστημα. Οι συνδικαλιστές τους πέτυχαν αντί αμοιβών και κινήτρων, 
ψευδεπίγραφους τίτλους διά των οποίων οι εξελίξεις σε ανώτερες βαθμί-
δες γίνονται κατ’αρχαιότητα και όχι με επιλογές αξιοκρατικές. Άλλωστε 
και οι κενές θέσεις ιδίως των Διευθυντών σπάνια πληρούνται με κριτή-
ρια αξιοκρατίας. Με τον κυοφορούμενο νέο Νόμο θα υπάρχουν σε κά-
θε τμήμα 3-4 διευθυντές (1 ανά 6-8 αρρώστους) ώστε τα Νοσοκομεία να 
οδηγηθούν με ασφάλεια στο χάος. Οι γιατροί έχασαν και το κίνητρο της 
άμιλλας που συντηρούσε την επιστημονική τους καταξίωση. τα μεγάλα 
θύματα οι άρρωστοι, που συνωστίζονται στις εφημερίες, τα εξωτερικά ι-
ατρεία και τις ελάχιστες Μονάδες Εντατικής θεραπείας έχουν μεγαλύτερο 
φόβο για τον τρόπο αντιμετώπισης παρά για την έκβαση της νόσου. Οι 
πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα Νοσοκομεία με 
καυτά αιτήματα οικονομικά και οργανωτικά (μισθοί-εφημερίες-κενά προ-
σωπικού-ανύπαρκτες μονάδες και κλινικές που δε λειτουργούν) έρχο-
νται σε μεγάλη αντίθεση με τη νηφαλιότητα του Υπουργού Υγείας. Όταν 
ανέλαβε καθήκοντα δήλωσε ότι η κατάσταση στην Υγεία είναι απαράδε-
κτη!!! Έκτοτε έχει εξαγγείλει κατά καιρούς χιλιάδες διορισμούς, οι οποίοι 
δε φαίνονται πουθενά. ή κατάσταση παραμένει όπως ήταν. Απαράδεκτη. 
Oι τελευταίες εξαγγελίες του για αυξήσεις στο βασικό μισθό των γιατρών 
ενδέχεται να ακολουθηθούν από σωρεία αναβολών. 

Οι απειλές των προμηθευτών και οι ελλείψεις ακόμη και αναλώσιμου 
υλικού έγιναν το κερασάκι στην τούρτα. Απαιτούν χρέη 4 δις ευρώ της 
τελευταίας τετραετίας. ιδιώτες συντηρούν το Σύστημα; Μερικώς ναι κα-
θώς φαίνεται. ή «συντήρηση» αυτή πληρώνεται κάπως ακριβούτσικα. 
Μεγάλο μέρος της θρυλούμενης σπατάλης προμηθειών οφείλεται στη 
σημαντική υπερτιμολόγηση όλων των διαγωνισμών των Νοσοκομείων. 
Οι ίδιοι οι προμηθευτές άλλωστε δήλωσαν πρόσφατα στον Υπουργό ότι 
αν πληρώνονται εγκαίρως θα προσφέρουν εκπτώσεις πάνω από 30%. το 
ΕΣΥ απαρτίζεται από ανοικοκύρευτες και προβληματικές επιχειρήσεις του 
Δημοσίου. παράδειγμα το Αττικό Νοσοκομείο. Μετά από καθυστέρηση 
ετών άρχισε να λειτουργεί με τσόντες. Μετακινήθηκαν από άλλα νοσο-
κομεία κλινικές με τους γιατρούς τους, και αποσπάστηκε νοσηλευτικό α-
κόμα και διοικητικό προσωπικό για να το στηρίξει. τα κενά που άφησαν 
οι μετακινήσεις αυτές στα άλλα νοσοκομεία παρέμειναν. Στο Αττικό άνοι-
ξαν και άλλες κλινικές αλλά το πρόβλημα του προσωπικού αντιμετωπί-
ζεται με την ίδια προχειρότητα.

ή πολιτεία δεν μπορεί να κάνει μαζικές κρατικές επενδύσεις και στο χώ-
ρο της υγείας. Είναι αφερέγγυα διεθνώς και δανείζεται χρήμα πολύ ακρι-
βό. Ειπώθηκε να εξωφλήσει καταρχήν τα χρέη των προμηθευτών μέσα 
από τα δις ευρώ που θα διοχετευθούν στις τράπεζες. Έτσι και αλλιώς θα 
τονωθεί η οικονομία. Εκείνο που δεν ειπώθηκε ακόμη ανοιχτά είναι ότι 
αν δεν αλλάξει εκ βαθέων ο τρόπος λειτουργίας των νοσοκομείων και η 
συμπεριφορά της πολιτείας προς το ΕΣΥ σε λίγα χρόνια το κράτος θα ψά-
χνει να βρει συνεταίρους για να ξεφορτωθεί το βάρος του.

Για την Επιτροπή Σύνταξης

Αντώνης Ρασιδάκης




