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Υποχώρηση 
από τους γιατρούς 
του ΕΟΠΥΥ 
Σε προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών tous προχώρησαν 

οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, που αναµένουν την έκτακτη 
επιχορήγηση του Οργανισµού για την οποία έχει 

δεσµευθεί το υπουργείο Οικονοµικών προκειµένου να πληρωθούν 
οι ληξιπρόθεσµεε οφειλέε του ΕΟΠΥΥ. Υπενθυµίζεται 

ότι οι γιατροί ano τα µέσα του ∆εκεµβρίου δεν δέχονταν 
δωρεάν tous ασφαλισµένου5 του ΕΟΠΥΥ στα ιατρεία 

tous. Οι γιατροί διεκδικούν µεταξύ άλλων αποπληρωµή 
των οφειλών του 2012 ύψουε 300 εκατ. ευρώ και 

των παλαιών οφειλών (2010-2011) uvJjous 1,1 δισ. ευρώ. 
Εν τω µεταξύ, καταγγελίεε για µείωση κλινών σε νευραλγικά 

τµήµατα κάνουν οι νοσοκοµειακοί γιατροί, µε αφορµή 
τη δηµοσίευση των νέων οργανογραµµάτων των 

νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Ο πρόεδρο5 τα Οµοσπονδίαε Ενώσεων 
Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδοε κ. ∆ήµητρα Βαρνάβαε 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση του νοσοκοµείου 

Ρόδου όπου, όποα τονίζει, ελαττώνονται κατά 30% 
τα λειτουργούντα κρεβά- 

Αναµένουν την έκτακτη 
επιχορήγηση 

για την πληρωµή 
των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών. 

τια ME®, όταν είναι γνωστό 
ποα χιλιάδε5 βαριά ασθενεΪ5 
αδυνατούν να νοσηλευθούν 

σε ΜΕΘ, χάνονταε τη 
ζωή tous». Στελέχη του υπουργείου 

Υγεία5 απαντούσαν 
χθεε ότι ο αριθµόε 

των κλινών Εντατικήε στο 
νοσοκοµείο Ρόδου παραµένει 

ο i6ios και ότι απλόα στο νέο οργανόγραµµα αφαιρούνται 
οι κλίνεε «φαντάσµατα» (προβλέπονταν από τον 

παλιό Οργανισµό, αλλά δεν αναπτύχθηκαν ποτέ). Πάντοα, 
ο κ. Βαρνάβαε σηµειώνει ότι τα νέα οργανογράµµατα διαγράφουν 

τµήµατα που λειτουργούν, µειώνουν κλίνε5, καταργούν 
τµήµατα προµηθειών και ζητεί «να αποσυρθούν 

άµεσα και να συζητηθούν τυχόν αλλαγέε µόνο όταν ολοκληρωθεί 
ivas αξιόπιστοε χάρτα υγείαΞ, ώστε να αποτυπώνονται 

οι ανάγκεε υγείαε κάθε περιοχήε και οι δια0έσιµε5 
υποδοµέ5». 

Τέλθ5, µε απόφαση του υπουργού Υγείαε A. Λυκουρέντζου 
εγκρίθηκε το έργο ανακαίνισα τα Mov06as Μεταµοσχεύσεων 

και Χειρουργική5 στο Λαϊκό, δαπάνα 
1.998.750 ευρώ και n προµήθεια τεσσάρων ασθενοφόρων 
και µιαε κινητήε µονάδα5 (510.000 ευρώ) για το νοσοκοµείο 

Φλώριναε και το Κέντρο Υγεία5 Αµυνταίου. Για την 
υλοποίηση των έργων θα αξιοποιηθούν πόροι του ΕΣΠΑ. 
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