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Αντιδρούν σε ενδεχόµενα λουκέτα νοσηλευτικών ιδρυµάτων 

Νοσοκοµεία Ξανά 
στο δρόµο οι εργαζόµενοι 

"Θερµό" αναµένεται να είναι 
το καλοκαίρι για την Υγεία. 
Ήδη, αύριο, οι εργαζόµενοι 
στα δηµόσια νοσοκοµεία 
υποδέχονται τον νέο 
υπουργό Υγείας µε κινητοποιήσεις, 

αντιδρώντας σε 
ενδεχόµενο λουκέτο νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων. 

Της Νικολέττας Μπούκα 
nikolettabouka@yahoo.gr 

Συγκεκριµένα, η Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Εργαζοµένων ∆ηµόσιων 

Νοσοκοµείων (ΠΟΕ∆ΗΝ) 
έχει εξαγγείλει για αύριο 

πεντάωρη πανελλαδική στάση εργασίας 
ano τις 10 το πρωί έως τις 3 µετά το µεσηµέρι 

Επίσης, στις li το πρωί θα πραγµατοποιηθούν 
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας 

έξω ano το υπουργείο Υγείας στην 
Αθήνα κι έξω από τα γραφεία της 3ης 
και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας στη 
Θεσσαλονίκη. 

"Ή αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας αναµένεται να επιδεινώσει την 
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει 
τα δηµόσια νοσοκοµεία. Θεωρούµε ότι 
ο νέος υπουργός θα θέσει σε άµεση εφαρµογή 

τις µνηµονιακές πολιτικές και δεν 
αποκλείεται να δούµε νοσοκοµεία να 
κλείνουν. Ο απερχόµενος υπουργός φαίνεται 

ότι καθυστερούσε τις αλλαγές, πιθανόν 
διότι δεν ήθελε να χρεωθεί απολύσεις 
στο χώρο της Υγείας", δηλώνει 

στη "M" ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕ∆ΗΝ 
Πέτρος Κετικίδης. 

Παράλληλα, αναφέρει ότι, σύµφωνα 
µε τις υπάρχουσες διαρροές, στη Θεσσαλονίκη 

αναµένεται να κλείσει το νοσοκοµείο 
"Παναγία", ενώ το Ειδικών Παθήσεων 

και το ∆ερµατικών και Αφροδίσιων 
Νόσων θα συγχωνευτούν µε το "Ιπποκράτειο". 

Μάλιστα, αυτό που οε ανύποπτο 
χρόνο έχει διαµηνυθεί από το 

υπουργείο είναι ότι σε β' φάση τα νοσοκοµεία 
που θα συγχωνευτούν δεν θα... 

υπάρχουν. 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ 
Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕ∆ΗΝ επισηµαίνει 

ότι η κυβέρνηση, πρόθυµη όπως 
πάντα στις µνηµονιακές δεσµεύσεις, 

«Άγιος Παύλος» 
Κατάληψη 
των γραφείων 
ano τους γιατρούς 
Μετά τη γενική συνέλευση των γιατρών 

του νοσοκοµείου "Άγιος Παύλος", 
αποφασίστηκε να προχωρήσουν 

σήµερα, στις 8.30 το πρωί, σε κατάληψη 
των γραφείων της διοίκησης 

του νοσηλευτικού ιδρύµατος, καθώς 
παραµένουν απλήρωτοι επί 8 µήνες. 

µετά το πραξικοπηµατικό λουκέτο που 
έβαλε στην ΕΡΤ συνεχίζει την καταστροφική 

πολιτική στο κοινωνικό κράτος, 
συγχωνεύοντας και καταργώντας νοσοκοµειακές 

µονάδες. 
"Πάνω από πενήντα µικρά και µεσαία 

νοσοκοµεία διασυνδέθηκαν µε µεγαλύτερα 
έως ενιαία Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (N. 4052/2011). To κλιµάκιο 
της τρόικας ζήτησε από τον υπουρ- 

γό Υγείας επιτάχυνση του χρονοδιαγράµµατος 
ολοκλήρωσης της κατάργησής 

τους. Από την κυβέρνηση άρχισαν ήδη 
να διαρρέουν πληροφορίες για λουκέτα 
σε νοσοκοµεία ή µετατροπή τους σε κέντρα 

υγείας αστικού τύπου", αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της ΠΟΕ∆ΗΝ. 

Παράλληλα, τονίζεται ότι το προσωπικό 
των καταργηµένων νοσοκοµείων κινδυνεύει 

να µείνει χωρίς οργανική κάλυψη, 
µε συνέπεια να τίθεται σε διαδικασία κινητικότητας 

ή απόλυσης. Ταυτόχρονα, 
οι οργανισµοί των νοσοκοµείων "µαγειρεύονται" 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
µε προφανή µεθόδευση την περαιτέρω 
µείωση τµηµάτων, κλινών, κλινικών και 
οργανικών θέσεων. 

Πάντως, δύσκολη είναι η δουλειά του 
νέου υπουργού Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη, 
ο οποίος έχει να λύσει σοβαρά ζητήµατα 
που εκκρεµούν. To πρώτο "αγκάθι" είναι 
η µαύρη τρύπα του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκτιµάται 

ότι θα φτάσει τα 1,2 δισ. ευρώ το 
2013, ενώ σε πφίπτωση που δεν ληφθούν 
µέτρα, το ποσό αυτό θα εκτοξευτεί στα 
2,5 δισ. ευρώ το 2014. To δεύτερο "αγ- 

Θεωρούµε ότι ο νέος υπουργός 
θα θέσει σε άµεση εφαρµογή 
τις µνηµονιακές πολιτικές και 
δεν αποκλείεται να δούµε 
νοσοκοµεία να κλείνουν. 
Ο απερχόµενος υπουργός 
φαίνεται ότι καθυστερούσε 
τις αλλαγές, πιθανόν διότι δεν 
ήθελε να χρεωθεί απολύσεις 
στο χώρο της Υγείας 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΤΙΚΙ∆ΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕ∆ΗΝ 

κάθι" είναι η προώθηση των συγχωνεύσεων 
και των λουκέτων σε δηµόσια νοσοκοµεία, 

κάτι στο οποίο δεν προχώρησε 
ο Ανδρέας Λυκουρέντζος. Επιπλέον, σε 
καµία περίπτωση δεν πρέπει οι διοικητές 
των νοσοκοµείων να ξεπεράσουν τους 
προϋπολογισµούς των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων, διότι σε τέτοια περίπτωση 
δεν αποκλείεται η τρόικα να ζητήσει και 
νέες περικοπές. 
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