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 Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.∆Η.Ν. αφού µελέτησε τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για την 

αναδιάρθρωση και συγχωνεύσεις µονάδων Υγείας – Πρόνοιας έχει να κάνει τις εξής επισηµάνσεις: 

• Διαπνέεται από λογιστική λογική και αντίληψη με βασικό κριτήριο την εξοικονόμηση 

πόρων και ανθρώπινου δυναμικού 

• Αγνοεί προκλητικά τις ανάγκες της κοινωνίας για επαρκείς υποδομές για γρήγορη και 

ακώλυτη πρόσβαση στο σύστημα Υγείας – Πρόνοιας 

• Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται είναι ανακριβή και οδηγούν σε νέες 

στρεβλώσεις αντί να επιλύουν τις υπάρχουσες 

• Δημιουργεί μονάδες μαμούθ που επιστημονικά έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολο να 

διοικηθούν και να είναι αποτελεσματικές 

Ο στόχος για µείωση κλινών και κλινικών χωρίς προϋποθέσεις θα οδηγήσει σε νέα εµπόδια στην 

πρόσβαση των υπηρεσιών. Οι 33.000 χιλιάδες κλίνες αντιστοιχούν σε 3 κλίνες ανά 1000 κατοίκους. Ο 

αριθµός αυτός θα µπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι επαρκής ακόµη και µε τις ιδιοµορφίες της 

χώρας µας (νησιωτικές περιοχές – ορεινοί όγκοι). 

Η απουσία Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας αυτοτελών ΤΕΠ, οι ελλείψεις σε βιοιατρική 

τεχνολογία, σύγχρονο και αποτελεσµατικό εργαστηριακό τοµέα, επαρκή αριθµό χειρουργικών 

τραπεζιών και κρεβατιών ΜΕΘ είναι στοιχεία που συµβάλλουν στην αύξηση του µέσου όρου 

νοσηλείας. Το κριτήριο της πληρότητας εν πολλοίς είναι αλληλένδετο µε τις παραπάνω προϋποθέσεις 

και δεν µπορεί να είναι µοναδικό. 

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας κάτω από τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και τις 

επιταγές της Τρόικα βάζει το κάρο µπροστά από το άλογο. Πριν διορθώσει όλες τις στρεβλώσεις και 

κακοδαιµονίες του ΕΣΥ που θα είχαν ως φυσικό επακόλουθο και τον εξορθολογισµό του, προχωρά 

µηχανικά σε περικοπές που θα υποβαθµίσουν περαιτέρω την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

θα οξύνουν περισσότερο τις ανισότητες στην πρόσβαση (οικονοµικές, γεωγραφικές κα) θα αυξήσουν 

τις λίστες αναµονής και θα στείλουν τον πολίτη παρά την ανέχεια λόγω κρίσης στον ιδιωτικό τοµέα 

υγείας. 

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.∆Η.Ν. χωρίς να αρνείται την ανάγκη εκσυγχρονισµού και αναδιάταξης του 

ΕΣΥ, διαφωνεί µε τα συγκεκριµένα µέτρα που το υποβαθµίζουν και το απαξιώνουν. Το ήδη λιγοστό 

κουρασµένο και κακοπληρωµένο προσωπικό του ΕΣΥ δεν µπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω θυσίες 

και περιπέτειες. Οι ελλείψεις προσωπικού δεν µπορούν να υποκατασταθούν από την διαρκή 

κινητικότητα εργαζοµένων µεταξύ των διασυνδεόµενων µονάδων. 

Την Τετάρτη 20/7 η ΠΟΕ∆ΗΝ προκηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία των Υπηρεσιών 

Υγείας – Πρόνοιας µε συγκέντρωση στις 12 µπροστά στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.  

Καλούµε την κυβέρνηση να αποσύρει άµεσα το πρόχειρο και αποσπασµατικό σχέδιο 

συγχωνεύσεων και καταργήσεων, να ικανοποιήσει πρώτα τις αναγκαίες προϋποθέσεις που θέτουµε 

και που θα αναβαθµίσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Αγωνιζόµαστε και διεκδικούµε ένα ΕΣΥ, Σύγχρονο, Ποιοτικό, Αποτελεσµατικό και Βιώσιµο. 

 


