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ΥΓΕΙΑ ^ΒβΡβ» 

ΞΕΕ ^ 

Πίσω από κάθε αριθµό 
υπάρχει ivas ασθενή^ 

"Υπουργός Υγείας ¦ 

Η∆ΥΣΜΕΝΗΣσηµερινή δηµοσιονοµική συγκυρία 
µόνο τυχαία δεν είναι. Είναι απότοκοςτηςδιεθνούςοικονοµικής 

κρίσης και της εδώ και δεκαετίες ανορθολογικής 
ανάπτυξης του κρατισµού στη χώρα µας. 

Η υιοθέτηση αναχρονιστικών και µικροπολιτικών 
τακτικών δηµιούργησε ένα ανεξέλεγκτο, ασύµφορο 
και αντιπαραγωγικό σύστηµα, από όπου δεν θα µπορούσαν 

να εξαιρούνται -και δεν εξαιρούνται- οι κοινωνικές 
δοµές και υπηρεσίες. 

Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση ο χώρος της 
υγείας θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει αναδιαµορφωθεί, 

να έχει εξυγιανθεί και να παρέχει υψηλού επιπέδου 
υγειονοµική φροντίδα, χωρίς ωστόσο ανεξέλεγκτες 
δαπάνες. Να λειτουργεί δηλαδή µε ορθολογισµό 

και αποτελεσµατικότητα. 
Με λίγα λόγια, θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχουµε 
κάνει το αυτονόητο, τιςαπαραίτητεςµεταρρυθµίσεις 

χωρίς να φτάσουµε στο δύσκολο οµολογουµένως 
σηµερινό σηµείο, όπου-εκτόςτων δυσλειτουργιών-έχουµε 

να αντιµετωπίσουµε τον περιορισµό των 
διαθέσιµων οικονοµικών πόρων και τις ανελαστικές 
δανειακές µας υποχρεώσεις. 

Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι παύσαµε να δίνουµε 
απόλυτη προτεραιότητα στην εξασφάλιση και την 

περαιτέρω διευκόλυνση της άνετης πρόσβασης του 
πολίτη σε ολοκληρωµένες u π ηρεσίες περίθαλψης. Οτι 
γίναµε στυγνοίτεχνοκράτες µακριά από την κοινωνία 
και τις ανάγκες της. Αντιθέτως ο άνθρωπος παραµένει 

ο γνώµοναςτης προσπάθειας µας διότι γνωρίζουµε, 
αναγνωρίζουµε και δεν παραγνωρίζουµε ότι πίσω 

από κάθεαριθµό και ενέργεια µαςυπάρχει έναςασθενήςο 
οποίοςβρίσκεται σε ανάγκη. Εναςασθενήςστον 

οποίο οφείλουµε να προσφέρουµε την απαιτούµενη 
ιατρική φροντίδα. Αλλωστε, n πολιτική είναι n τέχνη 
του εφικτού. Πρέπει να προέρχεται από τους πολίτες 
και να υπηρετεί τους πολίτες. Είναι, λοιπόν, διπλή n 
πρόκληση. Από τη µια πλευρά καλούµαστε να εργαστούµε 

σκληρά και να επιτύχουµε τους στόχουςτου 
προγράµµατοςδηµοσιονοµικήςπροσαρµογήςενώ 
από την άλλη καλούµαστε να υλοποιήσουµε δράσεις 
µε τις οποίες θα ενισχύσουµε και θα αναβαθµίσουµε 
τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. 

Στην προσπάθεια αυτή έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα, 
αλλά οφείλουµε να συνεχίσουµεακόµη πιο δυναµικά 

και αποτελεσµατικά. Καταβάλλουµε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αναβάθµιση τηςλειτουργίαςκαι 
των παρεχόµενων υπηρεσιών του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας ενισχύοντας -στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
µας- το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

των νοσοκοµείων αλλά και ενοποιώντας τµήµατα 
και κλινικές. 

∆εν αποδυναµώνουµε τις υπηρεσίες υγείας. Αντιθέτως 
προσαρµοζόµαστε στιςεπικρατούσες συνθήκες 

ενώνουµε τις δυνάµεις µας και αξιοποιούµε καλύτερα 
τους διαθέσιµους πόρους. Αλλωστε, οι ίδιοι 

οι ιατρικοί σύλλογοι ζητούν από την πολιτική ηγεσία 
τον αναπροσανατολισµό κάποιων νοσοκοµείων. Γιατί 
δηλαδή να µην υιοθετήσουµε τις προτάσειςτους και 
να κερδίσουµε πόρους επιτυγχάνονταςταυτοχρόνως 
καλύτερες υπηρεσίες υγείας Τι είναι αυτό που µας 

κριτική 
Είναι εύκοΑο να 
ασκείται κριτική 
για την κριτική. 
Είναι όµως 
δύσκοΗη αΆΆά 
σηµαντική n 
συµµετοχή στην 
προσπάθεια για 
ένα αξιόπιστο 
σύστηµα υγείας. 
Και αυτές τις 
κρίσιµες εποχές 
δεν έχουµε το 
περιθώριο να 
επιλέγουµε τον 
εύκοΗο δρόµο. 
∆εν διαθέτουµε 
µαγικές συνταγές 
επίΒυσης των 
προβληµάτων, 
αΒΗά µε σκΗηρή 
εργασία, διαφάνεια 
και συγκροτηµένο 
σχέδιο 
µπορούµε να τα 
καταφέρουµε. 
ΓΊατί n σηµερινή 
δύ οκο r1n 
κατάσταση απαιτεί 
µέτρα και όχι 
ηµίµετρα 

εµποδίζει; Περιορίζουµε τη δηµόσια σπατάλη, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τη φαρµακευτική δαπάνη, επιτυγχάνουµε 

συνεχείς εκιπώσειςστιςπροµήθειεςτων νοσοκοµείων 
και επεκτείνουµε τη χρήση της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης στην οποία n Ελλάδα είναι 
πρωτοπόρος. Μιλάµε διαρκώς για την «κακή»τρόικα 
που µας καταδυναστεύει. Οµως n ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

εξαγγέλθηκε καµιά τριανταριά φορές 
και ποτέ δεν γινόταν. Τώρα µας το «επέβαλε» n 

τρόικα και γίναµε παράδειγµα προς µίµηση. Παρόµοιο 
παράδειγµα είναι n ένταξη 

τωνθεραπευηκώνπρωτοκόλλων 
στο σύστηµα. Γιατί πρέπει να είναι 

προαπαιτούµενο για τη δόση 
και δεν το κάνουµε από µόνοι 
µας σε συνεργασία µε τις ιατρικές 

εταιρείες 
Αντιµετωπίζουµε άµεσα κάθε 

πρόβληµα το οποίο προκύπτει, 
όπωςγια παράδειγµα το έλλειµµα 
του ΕΟΠΥΥ, όχι απλώςεπιβάλλονταςένα -άδικο ίσωςοριζόνηο 

clawback, αλλά επιταχύνοντας παράλληλα 
την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
Οργανισµού και προπαντός προβαίνοντας σε ελέγχους 

ώστε να µην επαναληφθούν στο µέλλον ανάλογα 
φαινόµενα. Και δεν µένουµε εδώ, "καθώς στόχος 

µας είναι να καταφέρουµε να µη στερείται ούτε ένας 
συµπολίτης µαςτο αγαθό της υγείας. Μια επιδίωξη n 
οποία βρίσκει σύµφωνους ακόµη και τους εταίρους 
µαςστη διεθνή κοινότητα και βρίσκεται στην κορυφή 
της λίστας των προτεραιοτήτων µας. Με λίγα λόγια, 
προσπαθούµε να νοικοκυρέψουµε επιτέλουςτον χώρο 

της υγείας και να αποτρέψουµετην κατασπατάληση 
του δηµοσίου χρήµατος των κόπωντωνσυµπολιτών 
µας. Να κσταφέρουµε-υπόδύσκολεςοµολογουµένως 

συνθήκες- να διαµορφώσουµε ένα βιώσιµο, 
σταθερό και αξιόπιστο σύστηµα υγείας. Με σκληρή 
δουλειά και ειλικρίνεια. Χωρίςδυσάρεστεςεκπλήξειςή 
αιφνιδιασµούς αλλά µέσα από συνεννόηση και ενηµέρωση 

όλων των αρµοδίων φορέων. 
Και αυτόςο δύσκολοςαγώναςδενείναι ευθύνη µόνο 
των πολιτικών και της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη 

ΑΓΩΝΑΣ 
Auras ο δύσκολος αγώνας 
δεν είναι ευθύνη µόνο Tns 

κυβέρνησης. Είναι ευθύνη 
όλων pas 

κάθε Ελληνίδας και κάθε Ελληνα. Είναι ευθύνη όλων 
µας. Γιατί, πέρα από κοµµατικές πεποιθήσεις ή εντάξεις 

το πρόβληµα είναι εδώ και είναι του ελληνικού 
λαού. Οφείλουµε λοιπόν όλοι µαζί να αγωνιστούµε, 
χωρίςακρότητεςκαι άγονουςανταγωνισµούςτου παρελθόντος 

για το συλλογικό συµφέρον. Για αυτόν 
άλλωστε τον λόγο, από την πρώτη στιγµή επιδιώκω 
τη συνεργασία µε όλουςτους εµπλεκόµενους µε την 
υγεία φορείς. Εχω ανοιχτή την πόρτα του γραφείου 
µου σε οποιονδήποτε µπορεί να βοηθήσει. Παρουσιάζω 

τιςδυνατότητες και τα 
περιθώρια που έχουµε και 
τους καλώ να σχεδιάσουµε 

µαζί το καλύτερο δυνατό 
µέλλον. Με ρεαλισµό και 

διάθεση για προσφορά και 
όχι µε ευχολόγια. Γιατί είναι 
εύκολο να ασκείται κριτική 
για την κριτική. Είναι όµως 
δύσκολη αλλά σηµαντική n 

συµµετοχή στην προσπάθεια για ένα αξιόπιστο σύστηµα 
υγείας. Καιαυτέςτιςκρίσιµεςεποχέςδενέχουµετο 

περιθώριο να επιλέγουµετον εύκολο δρόµο.∆εν 
διαθέτουµε µαγικές συνταγές επίλυσηςτων προβληµάτων, 

αλλά µε σκληρή εργασία, διαφάνεια και συγκροτηµένο 
σχέδιο µπορούµε να τα καταφέρουµε. 

Γιατί n σηµερινή δύσκολη κατάσταση απαιτεί µέτρα 
και όχι ηµίµετρα. 

Ο M. Αλέξανδροςέκοψετονγόρδιοδεσµό µεόπλο, 
εµείς θα το κάνουµε µε όπλο µαςτη συνεννόηση και 
τη συνειδητοποίηση του προβλήµατος. ∆εν έχει νόηµα 

να ξοδέψουµε τον ελάχιστο τρόπο που έχουµε 
σε αλληλοκατηγορίες τώρα οφείλουµε να δράσουµε. 
Ηρθε n ώρα να κάνουµε στην πατρίδα µας µια αληθινή 

επανάσταση, την επανάσταση του ατονόητου. 
Χρειαζόµαστε λιγότερουςκαβγάδεςκαι περισσότερη 
δράση και να είστε βέβαιοι ότι ολόκληρη n πολιτική 
ηγεσίατου υπουργείου Υγείαςδεσµεύεται να περάσει 
από τα λόγια σης πράξεις και τις αποφάσεις. 

Αυτό είναι το µεγάλο µας στοίχηµα. Ενα στοίχηµα 
που µπορούµε και πρέπει να το κερδίσουµε όλοι µαζί. 

Και θα το κερδίσουµε. 
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