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[©«?; ,ί it] Ποιος είναι ο οδικός χάρτης για τις υγειονοµικές περιφέρειες 

Αναζήτηση «θεραπείας» 
για τις υπηρεσίες Υγείας 
Οδηγίεςγια τους στόχους 

του προγράµµατος δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής 

2013-2016 και για την υλσ 
ποίηση δράσεων που θα ενισχύσουν 

και θα αναβαθµίσουν ης 
παρεχόµενες υπηρεσίες Υγείας, 
έδωσε, χθες, ο υπουργός Υγείας, 
A. Λύκου ρέντζος, σε σύσκεψη 
που είχε µε τους διοικητές όλων 
των Υγειονοµικών Περιφερειών. 

Ο υπουργός ανακοίνωσε on n 
Εηττελυαί Επιτροπή Μεταρρύθµισης 

και οι υποεπιτροπές, που 
έχουν συσταθεί στο υπουργείο 
Υγείας, καταλήγουν σε πορίσµατα 
και εντός των ηµερών αναµένεται 
να οριστικοποιηθεί ο οδικός χάρτης 

των δράσεων, ο οποίος θα 
γνωστοποιηθεί µαζί µε το πλαίσιο 

της κυ βερνηττκής πολιτικής 
ης επόµενες ηµέρες. 

Ο κ. Λύκου ρέντζος, αναφερόµενος 
σης προτεραιότητες της 

κυ βέρνησης, στον τοµέα της Υγείας, 
δήλωσε: 
«Αποδίδουµε πολύ µεγάλη 

σηµασία στο θέµα της ανάπτυξης 
των ανθρώπινων πόρων του 

Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Συνεργαζόµαστε, 
στο πλαίσιο της 

διοικητικής µεταρρύθµισης, µε 
το αρµόδιο υπουργείο Kat τον κ 
υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, 

ενώ ήδη έχουµε ετοιµάσει 
το δικό µας σχέδιο διοικητικής 

µεταρρύθµισης, το οποίο 
φιλοδοξεί να µετατρέψει την Κεν- 

WΠιστεύουµε 
ότι οι 

Συµπράξεις 
∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα 
θα αποβούν 
επωφελείς για το 
Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας. 

Ανδρέας Λυκουρέντζος 

υπουργός Υγείας., 

τρική Υπηρεσία του υπουργείου 
Υγείας σε ένα επιτελικό, στρατηγικό 

όργανο, το οποίο θα ανταποκρίνεται 
σης απαττήσεις των 

σύγχρονων καιρών. 
Επίσης, αποδίδουµε, όπως 

πολλές φορές έχουµε αναφέρει, 
ιδιαίτερη σηµασία στη στρατη¬ 

γική µας για τον Τουρισµό Υγείας, 
διόη πιστεύουµε on n ανάπτυξή 

του θα επιφέρει πολλαπλά 
οφέλη στην ελληνική οικονοµία, 
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και 
στην ελληνική κοινωνία. 

Πρόκειται να διαµορφωθεί 
ένα σύστηµα παροχής ολοκληρωµένων 

υγειονοµικών και τουριστικών 
υπηρεσιών, το οποίο 

θα έχει την ευελιξία και m δυναµυ<ότητα 
ανταπόκρισης στις 

ειδικότερες ανάγκες και επιλογές 
κάθε ασθενούς. 

Είναι γνωστό on ο παγκόσµιος 
ετήσιος κύκλος εργασιών στον 
Τουρισµό Υγείας εκηµάται σε αρκετά 

δισεκατοµµύρια ευρώ και n 
©Λάδα φιλοδοξεί να κερδίσει 
ένα ^µαντικό τµήµα της αγοράς. 

∆ιαθέτουµε φηµισµένους 
τουριστικούς προορισµούς, υψη 
λού επιπέδου εmστήµovες παγκοσµίου 

φήµης, µε τους οποίους 
σε συνέργεια µε ης υφιστάµενες 

δοµές του δηµόσιου και 
ιδιωηκοϋ τοµέα υγείας, αλλά και 
µε νέες επενδύσεις, ης οποίες 
προσδοκούµε να πρεχτελκύσουµε 
µε το νόµο που θα καταθέσουµε 

προσεχώς στη Βουλή. 
Σκεφτόµαστε να υπάρξουν 

Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 
Τοµέα. Πιστεύουµε ότι θα 

αποβούν επωφελείς για την εθνική 
ουχονοµία και το Εθνικό Σύστηµα 

Υγείας, ενώ είναι µια αναπτυξιακή 
στρατηγική, n οποία 

µπορεί να προσθέσει ευεργετήµατα 
πάνω από ης ανάγκες ης 

οποίες ανπµετωπίζουµε στην κατεύθυνση 
της µείωσης της σπατάλης 

του δηµοσίου χρήµατος. 
θέλω, τέλος, να αναφερθώ σε 

έναν ακόµα αναπτυξιακό τοµέα: 
στην προσπάθπα την οποία καταβάλλει 

n νέα πολιτική ηγεσία 
µε την ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα, 

Πελοπίδα Καλλίρη, για 
την αξιοποίηση των διαθέσιµων 
ευρωπαϊκών πόρων µέσω του 
ΕΣΠΑ. 

Ηδη, αποφασίστηκαν αλλαγές 
στη ∆ιαχειριστική Αρχή και 

θα ορισπκοπουιθούν εντός των 
επόµενων ηµερών(αναµένουµε 
ης αποφάσεις του υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης). 
Παρ' όλα ταύτα ο χρόνος έχει 
αξιοποιηθεί Επετνασχεδιάζεται το 
πρόγραµµα του υπουργείου Υγείας 

και, σύντοµα, ο γενικός γραµµατέας 
θα είναι σε θέση να κάνει 

ανακοινώσεις και επιταχύνουµε 
ης διαδικασίες για την αύξηση 
της απορροφητικότητας του 
υπουργείου. 

Τελευταία, εγκρίνουµε την 
αγορά σύγχρονου εξοπλισµού 
για τα νοσοκοµεία, καθώς και τα 
σχετικά αιτήµατα, τα οποία υποβάλλονται 

µέσω των υπηρεσιών, 
σε µια διαδυχασία επίσπευσης 
των αποτελεσµάτων µε την ανάδειξη 

των αναδόχων προµήθειας». 
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