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Συγχωνεύσεις 
στην Πρωτοβάθµια 
Φροντίδα Υγείας 
To σχέδιο του υπουργείου Υγείας 

Τηςπεννυσ µπουλουτζα 

«Μια µικρή µονάδα του IRA µε µό- 
Xis δύο YiaTpous για την οποία ο 
ΕΟΠΥΥ πληρώνει ενοίκιο, λειτουργεί 

σε απόσταση µόλιε 500 
µέτρων από Κέντρο Υγείαε». Αυτό 

το ενδεικτικό παράδειγµα ανέφερε 
στην «K» στέλεχοε του υπουργείου 

Υγείαε, συνοψίζονταε 
τον ανορθόδοξο τρόπο διάρθρωσα 

των µονάδων υγείαε που 
έχει eos αποτέλεσµα κατασπατάληση 

πόρων έωε και σήµερα. Είναι 
ενδεικτικό ότι ο ΕΟΠΥΥ δαπανά 

ετησίωε li εκατοµµύρια ευρώ 
για την ενοικίαση χώρων όπου 

στεγάζονται ιατρεία IRA τα οποία 
σε πολλέε περιπτώσει βρίσκονται 
«δυο βήµατα» από ιδιόκτητεε 
µονάδεε του συστήµατοε Υγείαε. 
Η ηγεσία του υπουργείου Υγείαε, 
παράλληλα µε tis συνενώσει 
νοσοκοµείων, επεξεργάζεται σχέδιο 

συγχωνεύσεων και στην 
Πρωτοβάθµια Φροντίδα ΥγείαΞ 
(ΠΦΥ). Εχει ήδη ολοκληρωθεί n 
καταγραφή Κέντρων Υγείαε, Περιφερειακών 

Ιατρείων και ιατρείων 
του IRA, προκειµένου να 

προχωρήσουν οι συνενώσει - µεταφορέε 
υπηρεσιών µε γνώµονα 

να µη διαταραχθεί n εξυπηρέτηση 
των πολιτών. 

To σκεπτικό που διέπει tis 
συγχωνεύσε is/συνενώσει s σε νοσοκοµεία 

και ΠΦΥ -από tis οποίε5 
otoxos είναι να εξοικονοµηθούν 

300 εκατ. ευρώ- είναι ότι δεν 
υπάρχει ένα5 γενικ03 Kavovas, αλλά 

αξιολογείται κάθε περιοχή 
διαφορετικά ανάλογα µε tis ιδιαιτερότητέ5 

τα. 
Oncos ανέφερε στην «K» n ίδια 

πηγή «στο κάθε µέρο3 έχουν γίνει 
και διαφορετικέ3 ανοησίε3», 

εννοώντα3 τον επί σειρά ετών 
τρόπο οργάνωσα του συστήµαtos 

Υγεία3. 
Τα βασικά µοντέλα διαχείρισα 

που δροµολογούνται είναι τρία: 
• Ουσιαστική ενοποίηση νοσοκοµείων. 

To πρώτο βήµα έγινε 
µε το -εν εξελίξει- «λουκέτο» 

των κτιρίων του Ιου και 7ου Θεραπευτηρίου 
του IRA και τη µεταφορά 

των κλινικών tous στα νοσοκοµεία 
«Σισµανόγλειο», «Αγία 

Ολγα» και «Αγιοι Ανάργυροι». 
Στο ίδιο µοντέλο εξετάζεται το 
κλείσιµο κτιρίων νοσοκοµείων σε 
5-7 περιπτώσει. 

• Επιστηµονική διασύνδεση 
νοσοκοµείων και ενοποίηση µη ιατρικών 

υπηρεσιών. Oncos ανέφερε 
στην «K» το ίδιο στέλεχοε του 

υπουργείου «είναι αδιανόητο να 
µην είναι υποχρεωτική n συνεργασία 

γιατρών για την παροχή 
φροντίδαε otous ασθενεΪ5 ανάµεσα 

σε νοσοκοµεία που γειτνιάζουν, 
ή να υπάρχουν διαφορετικέ3 

υπηρεσίε3 (π.χ. τεχνική υπηρεσία, 
γραφεία προµηθειών 

κ.ά.) ακόµα και σε νοσοκοµεία που 
έχουν πλέον ενιαίο οργανισµό». 

• Ka0opiapos ταυτότητα3 των 
νοσοκοµείων. To µοντέλο αυτό περιλαµβάνει 

ενοποίηση κλινικών ίδιου 
αντικειµένου δύο όµορων 

νοσοκοµείων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι οι γυναικολογικέ3 

κλινικέ3 των νοσοκοµείων 
ApYous και Ναυπλίου που θα συνενωθούν 

σε µία. To νοσοκοµείο 
όπου θα tis φιλοξενεί θα έ- 
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To 7o θεραπευτήριο I ΚΑ 
µεταφέρει τις υπηρεσίες του 
σε νοσοκοµεία. 

Ολοκληρώθηκε 
n καταγραφή Κέντρων 
και ιατρείων 
του IRA, προκειµένου 
να προχωρήσουν 
οι συνενώσεις. 

χει «κατεύθυνση» σε γυναικολογικά 
και παιδιατρικά περιστατικά. 

Αξίζει, πόντου, να σηµειωθεί ότι 
αυτή τη στιγµή εκκρεµεί n δηµοσίευση 

των νέων Οργανισµών 
των νοσοκοµείων, βάσει του νόµου 

Λοβέρδου (4052/2012). Ετσι, 
τα 133 νοσοκοµεία τα xtbpas ενοποιούνται 

σε 85 ΝΠ∆∆, µε εviaious 
Οργανισµού3 των µονάδων 

που διασυνδέονται. 
Οι νέοι Οργανισµοί προβλέπουν 

µείωση του αριθµού των κλινικών 
κατά 660 µέσω των συνενώσεων. 
Σήµερα ο api0pos των κλινικών 
ανέρχεται σε 2.000. 
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