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Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Λοιπόν, μ ετά από καιρό, είναι αλήθεια, έχ ουμ ε τη δυνατό τητα να
επικοιν ωνήσουμε σήμ ερα με τους εκπροσώπους του τύπο υ και να
συζ ητήσο υμ ε μία πολύ σημαντική αλλαγή και μεταρρύθ μιση στο χώρο
της περ ίθαλψης, στο χώρο του συστήμ ατος υγείας.
Είναι ένα προ σχέδιο νόμο υ για την πρωτοβάθμια φρ οντίδα το
οποίο θα βγ ει α υτές τις μ έρες σε δ ημόσια διαβο ύλευση. Είναι
αποτέλεσμα
μίας
αρκετά
μ εγάλης
προετοιμα σία ς
που
έχει
δημιο υργηθ εί και διαβούλευσης και συνεννό ησης , ανταλλαγ ής
απόψεων με υγειο νομικο ύς, με ανθρώπους που έχο υν και ακαδημαϊκή
παρουσία στο χώρ ο της πρ ωτοβάθμια ς φροντίδας υγείας , γενικό τερα με
επαγγελματίες υγ είας, μετά από, επίσης, ένα εκτεταμένο διάλογο με
τον Παγκό σμιο Ορ γανισμό Υγείας, μ ε την Ε υρωπαϊκή Επιτροπή, μ ετά
από ανταλλαγ ή εμ πειρίας από χώρες και ειδ ικο ύς που έχουν ασχο ληθεί
με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγ είας και έχο υν προωθήσει αντίστοιχ ες
μεταρρ υθμίσεις σε άλλες χ ώρες της Ε υρώπης.
Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγ ή καλύπτει ένα πο λύ σημα ντικό και
διαχρονικό έλλειμ μα που υπήρχε στο δημό σιο σύστημα υγείας της
χώρας μας.
Ξέρο υμ ε πάρα πολύ καλά ότι από την ίδρ υσή το υ ήταν ένα
σύστημα υγείας κατά βάση νο σοκομειακο κεντρικό και σε μεγά λο
βαθμό ιατροκεντρ ικό φυσικ ά.
Και ξέρο υμε ότι αυτή ήταν, αν θέλετε, και η αχίλλειο ς πτ έρνα
του, το ότι δ ηλαδ ή δ εν υλοποιήθηκε ποτέ η πρό βλεψη το υ ιδρ υτικο ύ
νόμου το υ ΕΣΥ, το υ 1397, για τη δ ημ ιουργία δημό σιων δομών κέν τρων
υγείας αστικο ύ τύπου στα μεγάλα α στικά κέν τρα και η πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας περιορίστηκε μόνο στα κέντρα υγ είας της υπαίθρο υ,
αυτό, κα τά την άπ οψή μας, ήταν ένα δομικό έλλειμμα του συστήματος
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υγείας το οποίο συνέβα λε στο να εν ισχυθ εί ο νο σοκομ ειακο κεν τρικός
του χαρακτήρας, να δημιο υργηθ εί ένα πλαίσιο χ ωρίς μηχανισμο ύς
ελέγχου, χ ωρίς τεκμηρ ιωμέν η ια τρική πράξη, ένα πλαίσιο το οποί ο
ευνοο ύσε
την
προκλητή ζ ήτηση,
τη
σπατάλη
πόρων,
την
υπερσυνταγογρά φηση εργαστηριακών εξετάσεων και φαρμάκων και
φυσικά τη δ ιαφθορ ά.
Θεωρώ, λοιπόν, ό τι πραγματικά α υτό το σημαντικό έλλειμμα, τ ο
οποίο κυρίως ήτα ν έλλειμμα ποιο τικής φρον τίδας για τους πο λίτες
ερχόμαστε να κα λύψο υμε τώρα με ιστο ρική καθυστέρηση σε μία
περίοδο κρίσης, σε μία περίοδ ο δυσχέρειας δ ημοσιονο μικής, σε μία
περίοδο στενό τητα ς ανθρώπινων και υλικών πόρ ων.
Θεωρώ ότι είναι μ ία μεταρρ ύθμιση και μία αλλαγή η οποία
προφανώς δεν είν αι μνημονιακή υποχρέωση, προ φανώς δεν είναι ένα
εργαλεί ο για τη λιτότητα και για τις περικοπές στο σύστημα υγείας,
ούτε φυσικά είναι μία ιδεο λογική εμ μονή ή ένας άκρατος κρατικισμός
όπως κάποιοι θέλο υν να το παρο υσιά ζουν.
Η μεταρρύθμ ιση αυτή, την οποία εισηγούμα στε θ εωρούμε ό τι
είναι η στρα τηγική απάντηση στην κρίση το υ συστήμ ατος υγείας της
χώρας μας.
Αυτό λέει και η διεθνής βιβ λιογραφία, αυτό λένε ό λοι οι σοβαροί
αναλυτές των συστημάτων υγείας ότι η υγειονομ ική κρίση, η
ανισότητα στην φρον τίδα, η α νάγκη καθολικής κάλυψης το υ
πληθυσμο ύ μπορεί να απαντηθεί μόνο μέσα από την αναδιοργάνωση
των δ ημόσιων συστημάτων υγείας με επίκεν τρο την πρωτοβάθμια
φροντίδα.
Θεωρο ύμ ε, λοιπόν , ότι αυτό το σκο πό υπηρετεί το ν ο μοσχέδι ο
αυτό, υπηρ ετεί την κα τεύθυν ση της ενδ υνάμωσης της δ ημόσιας
περίθαλψης, το υ δ ημόσιου συστήματος υγείας, υπηρ ετεί το στόχο της
καθολι κότητας, της ισότητας και της αποτελεσμα τικό τητας στη
φροντίδα.
Υπηρετεί τη στρο φή στην πρόληψ η, στην αγωγή υγ είας, στην
παρέμβαση σε αυτό πο υ λέμ ε κοινωνικο ύς προσδιοριστές της
ασθένειας,
στην
αναίρεση
το υ
νοσοκο μεια κοκεντρικο ύ
και
ιατρικο κεντρικο ύ
χαρακτήρα
του
συστήματος
και
στην
ανθρωποκεν τρική φροντίδα.
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Θεωρώ , λο ιπόν, ό τι είναι ένα πο λύ σημαν τικό β ήμα αυτό, είναι μ ία
επένδυση σε μία ν έα αντίληψη και σε μία νέα φιλο σοφ ία για την υγεία
που έχει την προ σέγγιση της ολιστικής φροντίδας. Της φρον τίδας
δηλαδ ή που π εριλαμβάνει ένα συνεχ ές από την πρό ληψη, την αγωγή
υγείας, το υς προσυμπτωμα τικούς ελέγχους, το υς εμβο λ ιασμο ύς, την
παρακολούθ ηση των χρόνιων νο σημάτων, τις παραπομπές και τη
διαχείριση των περιστα τικών μέσα στο σύστημ α υγείας, την
αποθεραπεία και την αποκατάσταση.
Νομίζω ότι είναι μια νέου τύπο υ προσέγγιση αυτή. Είναι μια
υπέρβαση ενός μον τέλου αγοράς επι τρέψτε μο υ να πω το οποίο υπήρχε
όλα αυτά τα χρόνια όπου οι πολίτες κατά το δο κούν α ποφάσιζαν από
πού θα «ψωνίσο υν » υπηρ εσίες υγ είας .
Χρεώνον τας συν ήθως το δημό σιο και τα ασφαλιστικά ταμεία
αλλά και επιβαρ υν όμενοι και ο ι ίδιο ι προσωπικά με έν α ενδεχομ ένως
δυσβάστακτο κόστος και ιδιαίτερα την π ερίοδο της κρίσης και της
φτωχ οποίησης.
Είναι μια επ ένδυση επίσης στη λογική της διεπιστημονικής
ομάδας υγείας. Η πρωτοβάθμια φρον τίδα δεν είναι, βεβαίως έχει ως
κεν τρικό της στο ιχείο τον οικογ ενειακό γιατρό, το γιατρ ό δ ηλαδ ή ο
οποίος έχει τις τρεις βασικές ειδικότητες δ ηλαδ ή γενική ιατρ ική
μπορεί να είναι ή γενικός γιατρός ή παθολόγος ή π αιδίατρος. Ο
οποίος θα έχει μ ια συνεχ ή επανεκπαίδευση στην κουλτο ύρα της
οικογεν ειακής φρο ντίδας και της κοιν οτικής φροντίδας.
Έχει μ ια εξωστρεφή λογική, απευθ ύνεται στην κοινό τητα και
προσπαθεί να παρέμβει και να επηρ εάσει τους νο σογόνο υς παράγοντες
του γ ενι κότερο υ κοινωνικού περιβάλλοντος.
Υπάρχει λο ιπόν μ ια κουλτούρα δ ιεπιστημονικής συν εργασίας,
είναι πολύ σημαντική α λλαγ ή αυτή. Υπ άρχει επίσης η κουλτούρα της
αποκεντρ ωμέν ης φροντίδας.
Οι νέες δο μές που είναι το π υρηνικό στοιχ είο α υτής της αλλαγής,
της μ εταρρ ύθμισης που είναι οι νέες αποκεντρ ωμέν ες δ ομές, οι τοπικές
μονάδες υγ είας έχουν μια λογική εγγύτητας προς την κοινότητα,
διευκό λυν σης της πρόσβασης, μ είωσης της ταλαιπ ωρίας και των
αναμονών για ραντεβού και ο λοκληρ ωμέν ης φρον τίδας με συνέχ εια και
με τομ εοποιημέν η λογική μ ε πληθυσμ ό ευθ ύν ης.
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Θεωρώ λο ιπόν ότι αυτό είναι όντως μια νέα αντίληψη πο υ
σήμ ερα προσπαθούμε να εισάγουμ ε στο σύστημα υγ είας.
Και οι για τροί οι οικογεν ειακοί και το υπόλοιπο προσωπικό θα
προσληφθο ύν επί τη βάσει ενός συμβο λαίο υ υποχρ εώσεων.
Ενός
συμβο λαίο υ παρακολο ύθ ησης συγ κεκριμ ένων υγ ειον ομικών δεικτών
και με βάση το υς οποίο υς, την ανταπόκριση σε αυτο ύς το υς
υγειονο μικο ύς στό χους θα κρίνον τα ι και θα αξιο λογ ούνται και οι
δομές και οι άνθρωποι που τις στελεχ ώνουν.
Και φυσικά εισάγεται και μια κουλτο ύρα κοινωνικο ύ ελέγχου και
δημόσιας λογοδοσίας αυτών των δο μών που θέλουμ ε να αποκτήσουν
οργανική σχέση μ ε τις το πικές κοιν ωνίες, με την Αυτοδιοίκηση. Να
είναι σε διασύνδεση και σε δικτύωση μ ε άλλες δ ομές του δημ όσιο υ
συστήματος υγεία ς και του κοιν ωνικο ύ κράτους ό πως είναι για
παράδειγμα οι πρωτοβάθμιες δομές ψ υχικής υγ είας, τα κέν τρα ψυχικής
υγείας.
Όπως είναι οι δομ ές αντιμετώπισης των εξαρ τήσεων. Ό πως είναι
οι υπό λοιπες δομές κοιν ωνικής φροντίδας, τα ΚΑ ΠΗ, τα προγράμματα
Βοήθεια στο Σπίτι, τα ΚΗΦΗ κλπ.
Θεωρο ύμ ε επίσης ότι μ ε την παρέμ βαση α υτή περιορ ίζουμε και στο
βαθμό που θα αναπτύσσεται και θα καλύπτει ολο έν α μεγαλύτερο
κομμάτι του πληθυσμού, θα σας πούμ ε τώρα τα στάδια και τα β ήματα
τα οποία θα υπά ρξουν, θεωρώ ότι αντιμ ετωπίζο υμε σε σημαντικό
βαθμό, μπορούμ ε ν α αντιμετωπίσο υμ ε και το φαινόμ ενο της παθ ητικής
ιδιωτι κοποίησης του συστήμα τος υγ είας το οποίο έχ ει επισυμβ εί τα
τελευταία χρόνια εξαιτίας ακριβ ώς της ανεπάρκειας των δ ημό σιων
δομών και του ελλείμμα τος στη στελέχωση και στις υπηρ εσίες πο υ
προσφέρ ουν, υπήρ ξε μία μετακύληση το υ κόστο υς περίθαλψης στις
τσέπ ες των πολιτών.
Νομίζω λοιπόν ότι μ ε αυτήν την α ναδιοργά νωση της
πρωτοβάθμιας φρ ο ντίδας, με δομ ές αποκεντρ ωμέν ες π ου προ σφέρουν
δωρεάν υπηρ εσίες μπορούμ ε σε μ εγ άλο βαθμό να περιορίζουμ ε και
αυτό το φαινόμ ενο και θ εωρώ επίσης ότι είναι μία σημαντική δ ιέξο δος
επαγγελματική και επιστημ ονική για το επιστημο νικό δυναμικό των
νέων γιατρών της χώρας που ξέρ ο υμε πάρα πολύ καλά ότι μαζικά
μεταναστεύο υν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια κα ι οφείλο υμε να
δημιο υργήσο υμε τις προϋποθέσεις να αντιστρα φεί α υτό το brain drai n.
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Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό μπορεί και σε συν εν νόηση και με τα
Πανεπιστήμια, η κουλτούρα της πρωτοβάθμιας φροντίδας να
ενσωμα τωθεί π ερισσό τερο στα προγ ράμματα σπουδών, να αυξηθο ύν οι
θέσεις ειδικό τητα ς για τη γενική ιατρική και την οικογ ενεια κή
ιατρική.
Να ενισχ υθεί η δ υνατό τητα προσέλκυσης ν έων γιατ ρ ών, νέων
επιστημόνων σε α υτό το πεδίο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι όντως μία
πραγματική μ εταρρ ύθμιση στο σύστημ α υγείας.
Υπάρχει ισχυρ ή πολιτική βο ύληση να προχωρ ήσει. Ε ίναι μία από
τις 3 – 4 κορυφαίες μ εταρρ υθμίσεις πο υ έχει δ ηλώσει α υτή η
κυβ έρν ηση και δ ια στόματος Πρωθ υπ ουργο ύ, ό τι θα πρ οχωρήσο υν στο
επόμενο διά στημα.
Υπάρχει ένα πολύ συγ κεκριμέν ο χρον οδιάγραμμα υλοποίησης και
κυρί ως χρημα τοδό τησης αυτής της αλλαγής που θα σας παρουσιαστεί
σε λεπτομ έρειες από τον Σταμάτη τον Βαρδαρό, τον αναπληρωτή
Γενι κό Γραμματέα με ευθ ύν η την πρωτοβάθμια φρον τίδα και θεωρώ
ότι α υτή η παρ έμβαση προφανώς πηγαίνει παράλληλα με την
προσπάθεια να στηρίξο υμ ε τις σημ ερινές δομ ές πρωτοβάθμιας
φροντίδας, δ ηλαδ ή τα κέν τρα υγ είας αγροτικο ύ τύπο υ και τις δομ ές
του ΠΕ ΔΥ, που ξέρ ουμ ε πάρα πο λύ καλά ότι μετά το ’14, μετά το
νόμο 4238 αποστελεχώθηκαν, αποδιοργανώθηκαν και χάθηκε
πραγματικά μία συν έχεια στη φροντίδα, η οπο ία υπήρχ ε τα
προηγούμ ενα χρόν ια, παρά τις στρεβλώσεις, παρά το ότι δεν είχε
οργανική σχέση με το υπόλοιπο δ ημό σιο σύστημα υγείας.
Επίσης, έχο υμ ε π ει ό τι θα προσπ αθήσο υμε το επιστημονικό
δυναμικό που σήμερα υπηρ ετεί σε αυτές τις δομές πρωτοβάθμιας
φροντίδας, που έχ ει πιο εξειδικευμένη γνώση και στελεχών εται από
ειδικότητες πολλών κατηγοριών, να το αξιοποιήσουμε μ ε τ ον καλύτερο
δυνατό τρ όπο και σε συν έργια και με τη δευτεροβά θμια περίθαλψη
όπου οι ειδικότητες το επιτρέπο υν.
Αυτό θα αποτυπωθ εί και ως ρύθμιση στο νομο σχέδιο και θα μας
δίνει τη δ υνατό τητα να αξιοποιήσο υμ ε με τον κα λύτερο δυνατό τρόπο
το ανθρώπινο δυν α μικό πο υ σήμ ερα υπάρχει στο δημ όσιο σύστημα
υγείας, καλύπτον τας περισσότερες ανάγκες και αυξάνοντας τη
χωρητικότητα, το capacit y όπως λέμ ε το υ δ ημόσιου συστήματος
υγείας.

6
Αυτός είναι ο στρ ατηγικό στόχος, να καλύψο υμε περισσό τερ ες
ανάγκες με ποιό τητα, με καθο λικό τητα, μ ε ισότιμη φρον τίδα και
κυρί ως με απο τελεσματική φρον τίδα.
Νομίζω ότι μέσα από τη συζ ήτηση η οποία θα ακολο υθήσει, θα
έχετε τη δ υνατό τητα να αποκρυσταλλώσετε μία πιο ολοκληρωμέν η
εικόνα για την α λλαγή η οποία θα πρ οωθηθεί.
Θα έχετε τη δυν ατότητα φυσικά να μελετήσετε και το π ροσχέδιο.
Αυτό θα τύχ ει μια ς γενικευμ ένης διαβούλευσης και στο επίπεδο των
εκπροσώπων το υ υγειονο μικο ύ τομέα, αλλά και των τοπικών
κοινωνι ών.
Έχουμ ε
κάνει
αρκετές
συζητήσεις,
ιδιαίτερα
με
το υς
εκπροσώπους της Περιφερ ε ιακής Α υτοδιοίκησης. Η αν ταπόκριση πο υ
υπάρχει, α λλά κα ι της πρωτοβάθμιας, στην πολιτική μάλιστα της
εξεύρεσης χώρων για να αναπτύξο υμε τις πρώτες δομ ές, η
ανταπόκριση που υπάρχει είναι πάρα πολύ θ ετική.
Ο κόσμ ος αντιλα μβάνεται ό τι αυτό είναι ένα πολύ με γάλο
έλλειμμα και αντιλαμβάνεται επίσης ότι όσο και να στηριχθο ύν τα
δημόσια νοσοκο μεία και γίνεται μία πολύ συστηματική π ροσπάθεια για
αυτό τον τελευταίο καιρό και μ ε αν θρώπινους και με υλικο ύς πόρο υς,
όσο και αν στηριχ τούν τα δημόσια ν οσοκομεία αν δεν αν αδιοργανωθεί
το σύστημα υγείας με επίκεντρ ο την πρωτοβάθ μια φρον τίδα
μακροπρόθεσμα δεν θα υπάρχει επίπτωση θετική και στη λειτουργία
του συστήματος αλλά και στους υγ ειονομικο ύς δείκτες της χώρας,
στο υς δείκτες υγείας του πληθυσμο ύ, που ξέρ ουμ ε πάρα πολύ κα λά ότι
υστερο ύμ ε και υπά ρχει μία επιβράδ υνση σε σχ έση μ ε την πρόοδο που
έχει σημ ειωθ εί σε άλλες χ ώρες α κριβ ώς επειδ ή, κα τά την άποψή μας,
υπήρχ ε αυτό το έλλειμμα οργανωμέν ης πρωτοβάθ μιας φροντίδας
αγωγής υγείας, πολιτικών δ ημόσιας υγ είας.
Λοιπόν, εγώ αυτά πολύ σύντο μα, μάλλον όχι τό σο σύν το μα, είχα
να σας πω. Και το λόγο τώρα τον έχει ο Σταμάτης ο Βαρ δαρός.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Καλημ έρα, ευχαριστο ύμε πο λύ πο υ ήρθατε. Σας διαβεβ αιώ ότι κάναμε
μεγάλη προσπάθεια να μη σας φωνάξουμ ε αργότερα μέσα στη Μ εγάλη
Βδομάδα , άρα α υτό ζητώ να το εκτιμ ήσετε. Κ αι παράλληλα
προσπαθήσαμε να τηρ ήσο υμ ε και τη δέσμευση που είχαμε ώστε να
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καταθέσουμ ε το νομοσχέδ ιο προς δημόσια διαβο ύλευση πριν το
Πάσχα.
Νομίζω ότι ακόμ η και σήμ ερα ενδ εχο μένως να προλάβο υμε να το
αναρτήσο υμ ε, διαφορε τικά αύριο πρωί. Αλλά πολύ πιθα νώς σήμερα να
το έχ ουμ ε σε δ ημό σια διαβούλευση.
Θα είναι μία ο υσιαστική διαβούλευση. Τι ενν οώ μ ε αυτό , ότι και
αρκετές μ έρες θα μείνει στο open. go v ανοιχτό και δεκτικό σε σχόλια,
παρατηρήσεις, προ τάσεις, θεωρώ ότι τουλάχιστο ν 10 μέρες θα είναι σε
δημόσια διαβούλευση στην ψηφιακή π λατφόρμα.
Και παράλληλα αμέσως μετά το Πάσχ α ξεκινάμε με τον Υπουργό
τη διαδι κασία διαβ ούλευσης με τους φορείς το υς εμπλεκόμεν ους, άρα
αυτό το νομο σχέδ ιο είναι μεταξύ άλλων και μία βάση συζήτησης.
Προφανώς αποτυπώνει την κεν τρική μας στόχ ευση και το
στρατηγι κό μας σχέδιο για την πρωτοβάθμια φρον τίδα υγείας. Το
θετι κό είναι ότι έχουμε, επειδή ακρ ιβώς αυτή η προ σέγγιση, το είπε
και ο Υπουργός ν ωρίτερα, βασίζεται σε ένα αξιακό πλαίσιο θα έλεγα
κοινά απ οδεκτό, δ ηλαδ ή της καθολικής πρόσβασης του πληθυσμο ύ, της
ισότιμ ης πρόσβασης το υ πληθυσμο ύ στις υπηρ εσίες υγείας, και της
όσο το δ υνατόν μικρότερ ης οικονο μικής επιβάρ υνσης, άρα έρχεται σε
συν έχεια της παρ έμβασης των ανα σφάλιστων στο σύστημα υγ είας,
νομίζω ότι εκεί μ πορούμε να αναζητήσουμ ε και να β ρούμε ευρείες
συναινέσεις ακόμ η και στον πολιτικό χ ώρο, σίγουρ α πάντως στον
κοινωνι κό και πο λύ περισσό τερο στο υς ανθρώπο υς που εργάζονται και
μοχθούν για την πρ ωτοβάθμια φρ οντίδ α υγείας.
Τώρα, από εκεί και πέρα στ ο επίπεδο της διαβ ούλευσης
προφανώς θα δούμ ε όλο υς το υς εμπλεκόμεν ους φορείς και θα είναι πιο
εύκολο να πούμε μία ουσιαστική διαβούλευση πριν προχωρήσο υμε
στην νομοθ έτηση, ελπίζω να είμαστε σε θ έση μ έσα στο Μάιο να
προχωρήσουμ ε τη νομοπαρασκευαστική δ ιαδικ ασία στη Βουλή.
Επειδή ακρ ιβώς, λοιπόν, η προσέγγισή μας είναι μία ορθολογική
προσέγγιση, θέλω να επιμείνω σε αυτό, α υτή η προ σέγγιση, αυτή η
μεταρρ ύθμιση χαίρει και τέτοιας αποδοχής από το υς διεθνείς
συνομι λητές μας είτε αυτοί είναι οι θεσμοί, οι οπ οίοι έχο υν ένα
ουσια στι κό ρό λο στα ελληνικά π ράγματα εδώ και μία εξαετία επταετία, και πολύ περισσό τερο β έβα ια στον κατ’ εξοχ ήν τεχνικό μας,
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αν θέλετε, σύμβο υλο και κατ’ εξο χήν διεθνή συνομ ιλητή μας, τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Άρα η παρέμβαση στην πρωτοβά θμια φροντίδα υγ είας είναι μία
παρέμβαση που είναι αποδοτική για τί και το υς οικονο μικο ύς πόρους
τους αξιοποιεί μ ε τον πλέον ενδεδειγμένο τρ όπο α λλά και για τί
αποδεδειγμένα μέχρι σήμ ερα όπο υ έχ ει εφαρμο στεί έχ ει β ελτιώσει
τους υγειονομικούς δείκτες το υ πληθ υσμο ύ.
Τώρα, στο κομ μάτι το υ νομ οσχεδίου το πιο ουσια στικό, να
σταθώ εγώ σε κάποια σημ εία, θα τα δείτε και στο πλήρ ως αναρτημ ένο
νομοσχέδ ιο αναλυτικά.
Νομίζω ότι έρχ εται, μάλιστα, το νομ οσχέδιο να συμπληρώσει και
τη διάταξη που συζητήθ ηκε αρκετά για τη σ υγκρ ότηση των τοπικών
ομάδων υγείας, τη διάταξη που περ άσαμε στο νόμο γ ια την ψυχική
υγεία, τον 44 61, όπου εκεί ήταν στην ο υσία η αναγκαία αυτή
τροπολογία γέφυρα για να μπορέσουμ ε να βγάλουμ ε την προκήρ υξη τις
πρώτες μέρ ες το υ Μαΐο υ για την πρόσληψ η το υ πρ οσωπικο ύ,
προσωπικό που έχ ουμε πει ότι είναι περίπου 3.000 άτομα. Οι 1. 300
από αυτο ύς είναι γιατροί, γενικοί γ ιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι και
το άλλο προσωπικό αποτελείται από νοσηλευτές, επισκέπτες υγ είας,
κοινωνι κο ύς λειτο υργούς και διοικητικό προσωπικ ό.
Η προκήρ υξη προφανώς θα ελεγχθεί α πό το ΑΣΕΠ ως πρ ος τα κριτήρια
που θα τεθο ύν και ο πλήρ ης έλεγχος της νομιμ ότητας και της
αξιοπιστίας της π ερνάει από το Α ΣΕΠ, άρα δεν είναι σε καμία
περίπτωση μια τρο πολογία αυτο ύ που περάσαμε για εξυπηρέτηση ιδίο υ
πολιτι κο ύ οφέλο υς . Και προφανώς και οι ενστάσεις θα περάσουν από
το ΑΣΕ Π.
Οι συμβάσεις εργ ασίας είναι συμβά σεις εργασίας που διαβάζω,
θα μου επιτρέψετε εδώ να διορθώσω, πολλο ύς να γρ άφετε ότι είνα ι
διετο ύς διάρ κειας, δεν είναι διετο ύς διάρκειας. Η τροπολογί α της
μιλάει για ένα 4 ετές χρηματοδοτούμ ενο πρόγραμμα, 4ετές. Η αρχική
σύμβαση είναι για δυο χρόνια και υπάρχει δ υνατό τητα επέκτασης
μέχρι το τέλος το υ προγράμματος.
Άρα η δική μας βο ύληση είναι να είν αι 4ετείς αυτές ο ι συμβάσεις
εργασίας με καλές αποδοχές , πολύ καλές αποδοχές. Κά νουμε ό τι είναι
δυνατόν και ό τι μ ας επιτρέπεται στο πλαίσιο και των δ ημοσιονομικών
περιορισμ ών για ν α είναι πραγματικά οι απολαβές κίν ητρο κυρίως για
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τους γιατρο ύς και να αποτελέσουν και ένα σήμα για τον
επαναπατρισμό πο λλών νέων γ ιατρ ών που έχο υν φύγ ει στο εξωτερικό
αλλά και για να δώσουμ ε μια διέξοδο.
Και έρχεται, λοιπ όν, τώρα το νομο σχέδιο να αποτελέσει στην
ουσία το σημάδι, το αποτύπωμα ή αν θέλετε κα λύτερα τη σφραγίδα ό τι
αυτή η καινο ύργια προσπάθεια με τις μονάδες σε επίπεδο κ οινό τητας,
μονάδες υγείας σε επίπεδο κοινό τητας, έρχ ονται για να μείνουν.
Δηλαδή δίνο υμ ε και το στοιχ είο της βιωσιμό τητας σε αυτή την
παρέμβαση μ ε τη θ εσμοθ έτηση του συστήματος.
Θεσμοθ ετο ύμ ε στην ουσία δ υο επίπεδα πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας.
Το πρώτο είναι οι τοπικές μονάδες υγείας οι οποίες θα
συγ κροτηθο ύν και από τις τοπικές ο μάδες υγείας του 4461 αλλά και
αργότερα και μ ε προφανώς μόνιμ ες προσλήψεις προσωπικο ύ πο υ θα
λει το υργεί με τα ίδια κριτήρια, μ ε το ίδιο καθ ηκον το λόγιο και στον
ίδιο ρόλο των τοπ ικών ομάδων υγείας.
Το δεύτερο επίπεδ ο είναι στην πραγ ματικό τητα οι υφιστάμεν ες
δομές της πρωτο βάθμιας περίθαλψης. Άρα οι μονά δες υγείας το υ
ΠΕΔΥ, τα κέν τρα υγείας αστικού τύπου και τα κέν τρα υγείας υπαίθρου
αποτελο ύν το δεύτερο επίπεδ ο του συστήμα τος της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.
Μάλιστα όπως θα δείτε και στο ν ομοσχέδ ιο αυτές οι δομές
ενοποιούν ται, ενια ιοποιούν ται και ως προς τη λειτο υρ γία τους α λλά
και ονοματικά, θ α πάψει αυτό το τρίπτυχο το τρισυπόστα το. Θα
ονομάζονται κέντρα υγείας εφεξής όλες α υτές ο ι δομές της
περιπατητικής φρο ντίδας όπως λέμε και καταργούμ ε, αυτό είναι σε
συμβο λι κό επίπεδ ο και θα ήθελα ν α σταθώ σε αυτό, την επων υμία
ΠΕΔΥ.
Το Πρωτοβάθμιο Ε θνικό Δίκτυο Υγ είας για εμάς ελπίζουμε με τη
νομοθέτηση το υ νομοσχεδ ίου μ έσα στο Μάιο λαμ β άνει τέλος ως
ονομασία. Αυτές ο ι δομές στο σύστημα της πρωτο βάθμιας φροντίδας
υγείας θα είναι συστατικό κομμάτι του εθνικο ύ συστήμ ατος υγείας.
Οι τοπικές ομάδ ες υγείας θα είναι στο πρώτο επίπεδο, τα κέν τρα
υγείας θα είναι στο δεύτερ ο επίπεδο και όλα αυτά θα βρίσκονται υπό
την ομπρέλα του εθνικού συστήμ ατος υγ είας.
Θ α υπάρχουν τα
συνδ εόμενα νο σοκομεία, ο ύτω το κά θε εξής. Υπάρχει η ομπρέλα το υ
εθνικο ύ συστήματο ς υγείας.
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Τώρα, να τελειώσω και θα το συζ ητήσο υμε. Η στελέχ ωση τώρα
τον ΤΟ ΜΥ ακολο υθεί, θα δείτε και το νομοσχ έδιο α λλά με ρωτήσατε,
να το διευκρινίσο υμε αυτό, να το επα ναλάβω.
Το πρώτο επίπεδ ο έχει τις τοπικές μονάδες υγ είας, τις ΤΟΜΥ.
Το δεύτερ ο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας έχει τα κέντρα
υγείας. Κέν τρα υγείας νοούν ται και τα κέν τρα υγ εία ς που ξέρο υμε
σήμ ερα κυρίως στην ύπαιθρο και ο ι μονάδες υγείας το υ ΠΕ ΔΥ το υ και
τα κέν τρα υγείας ό ποια έχουμ ε αστικού τύπο υ.
Και από εκεί κα ι πέρα τα νοσοκομεία με την ελπίδα και
προσδοκία να μ ην φτάνει πολύ εύκο λα ο πληθ υσμός σε αυτά. Εννοώ
αχρείαστα, όχ ι πο λύ εύκολα, δεν θα δ υσκολέψουμε την πρόσβαση. Να
διευκο λύνο υμ ε την πρόσβαση θέλο υμε. Και μην μπερδεύο υμε την
ελεύθ ερη πρό σβαση με την ελεύθερ η επιλογ ή. Κ λείνω την παρένθεση.
Η στελέχ ωση τώρ α των κέν τρων υγείας θα στηριχθεί στο υς
ειδικούς γιατρο ύς που ή δη έχουμ ε. Μάλιστα αναβαθμίζουμε το ρό λο
των ειδι κών γιατρ ών στο σύστημα δίνοντάς τους τη δυνατό τητα να
συμμ ετέχο υν και στο εφημερια κό πρόγραμμα των νοσοκομ είων αλλά
πολύ περισσό τερ ο και στην τακτική τους λειτο υργία. Πρωινή,
απογευματινά
ιατρεία, συμμετοχ ή
σε χειρο υργ εία για όσες
χειρο υργικές ειδ ικότητες θ έλο υν.
Νομίζω ό τι αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα των ειδ ικών για τρών που
υπηρ ετο ύσαν στις μονάδες υγείας το υ ΠΕ ΔΥ. Και με α υτόν τον τρόπο
τους εξι σώνο υμε και ουσια στικά γιατί μισθο λογικά, βα θμολογικά και
ασφαλι στικά το είχαμε κάνει ήδ η με το νόμο το υ παράλληλου
προγράμματος. Νομίζω ότι τώρα έρχεται και η ο υσιαστική τους
εξίσωση με το υς υπόλοιπους για τρούς του ΕΣΥ.
Συγκρο το ύμε τα κεν τρικά διαγνωστικά εργαστήρια. Ήδη σε κάποιες
περιοχές όπως η πρώτη υγειονομ ική Περιφέρ εια λειτο υργεί κεν τρικό
εργαστήριο και θέλουμ ε αυτό το παράδειγμα να ακολουθηθ εί και σε
άλλες υγειονομικές περιφέρειες.
Νομίζω και η 2 η ΥΠΕ, οι περιο χές το υ Π ειραιά της Δυτικής
Αττι κής, αλλά και οι περιοχές της Θ εσσαλονίκης ,ναι, πο υ
σταματήσα τε να ακούτε;
Τέλος πάντων, θα πιάσω τα τελευταία. Στα κεντρικά διαγνωστικά
εργαστήρια. Λέω ότι συγκρο το ύμε τα κεντρ ικά διαγνωστικά
εργαστήρια που ήδ η λειτο υργο ύν σε κάποιες υγειονο μικές περιφέρ ειες,
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κατά βάση στην 1 η Υγειον ομική Περιφέρ εια με το κεν τρικ ό
εργαστήριο της Δεληγιώργη, πο υ γίνεται ήδ η πάρα πολύ καλή δο υλειά,
συγ κεν τροποιο ύμε δηλαδ ή δυνάμ εις.
Αυτό δεν σημαίν ει ότι θα δυσκο λέψουμε την πρό σβ αση των
πολιτών στις εξετάσεις διαγνωστικές. Οι υπόλοιπες δ ομές υγείας θα
συν εχίζουν να λειτουργο ύν ως δ ομ ές που ο πολίτης θα α πευθύν εται και
θα γίνεται η λήψη του δείγμα τος, αλλά η επεξεργασία θα γίνεται στα
κεν τρικά εργαστήρ ια.
Αυτή είναι η βα σική μας κα τεύθυνση για τις εργα στηριακές
δομές της πρωτο βάθμιας περίθαλψης.
Και η Κρ ήτη και η 7 η
Υγειονομική Π ερ ιφέρ εια ακολουθ εί ένα τέτοιο παράδειγμα με
δείγματα πο υ συλλέγονται από πολλές περ ιοχές της Π εριφέρ ειας
Υγειονομικής και κατευθύνον ται σε κεν τρικό εργαστήριο για
επεξεργασία.
Αυτό μας μειώνει και το κόστος, α λλά α υξάνει πάρα πολύ και
τους
χρόνο υς
απόδο σης
και
τους
χρόνο υς
εξαγωγής
των
αποτελεσμάτων.
Μία άλλη παρέμβ αση που γίνεται, είναι στη συγκρό τηση των
κέν τρων ειδ ικής φροντίδας. Έχο υμε παραδείγματος χάρη στο σύστημα
της πρω τοβάθμιας περίθαλψης δομ ές που έχο υνε εκ των έσω θα έλεγα
συγ κροτηθεί.
Είχαμε παλιό τερα κεν τρικά φυσικοθεραπευτήρια. Έχο υμ ε σήμερα
κεν τρικά οδοντιατρεία. Οδοντιατρ ικά κέντρα, όπ ως αυτό πο υ
λει το υργεί στη Λέν ορμαν.
Τέτο ιες π εριπτώσεις ειδικών δηλαδή παρεμβάσεων στο σύστημα
υγείας, θέλο υμε να τις συστημα τοποιήσο υμ ε με ενδεχόμεν α και
προοπτικά και κέντρα ειδικής αγωγής να βάλουμ ε σε αυτή τη
διαδικασία και κέν τρα οδοντοπροσθετικής.
Επαναρρυθμίζουμ ε για να είμαι ακριβής, τη διάταξη πρόβλεψ η
για τον οικογενειακό γιατρ ό. Ο 4 238 προέβλεπε ως οικογενειακό
γιατρό μόνο τον ιδιώτη συμβε β λημ ένο για τρό, τον ελεύθ ερο
επαγγελματία συμβ εβλημέν ο με τον Ε ΟΠΥΥ.
Αυτή για εμάς είν αι η μία κατηγορία οικογεν ειακού γιατρού. Οι
άλλες δύο είτε είναι γιατρός πο υ υπηρετεί στον κλά δο ιατρών του
ΕΣΥ, άρα ένας μόνιμος γιατρ ό στο εθνικό σύστημ α υγείας, που
λει το υργεί ως οικο γενειακός γιατρός.
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Η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπ τωση πο υ άρθρο υ 10 6 το υ Ν.
4461, οι γ ιατροί δηλαδ ή οι οικογενειακοί που θα υπηρετούν στις
τοπικές ομάδ ες
υγ είας και
η
τρίτη
περίπτωση
θα
είναι
ελευθ εροεπαγγελμ ατίες
οι
συμβ εβλημέν οι
με
τον
ΕΟ ΠΥΥ
οικογεν ειακοί γιατροί.
Το ό λο σχέδιο περ ιλαμβάνει και την πρόβλεψ ή μας για τις νέες
συμβάσεις. Υπάρ χει διάταξη στην οποία θα πατήσουν οι νέες
συμβάσεις του ΕΟ ΠΥΥ.
Ναι λέω, ο οικογενειακός γιατρ ός. Η διάταξη που υπήρχε από
τον 423 8 αναγνώρι ζε ως οικογεν ειακό γιατρό στο σύστημα υγείας μόνο
το συμβ εβλημέν ο ιδιώτη γιατρό.
Ήταν μία διά ταξη που στην πραγματικότητα δ εν ενεργο ποιήθηκε.
Δηλαδή ο ΕΟΠ Υ Υ δεν έκανε συμ βάσεις έκτοτε με οικογ ενειακούς
γιατρούς. Δηλαδ ή με για τρο ύς που λειτο υργο ύσαν μ ε έν α πληθ υσμό
ευθ ύνης και βάσει αυτο ύ το υ πληθ υσμού λειτο υργούσαν στα ιδιωτικά
τους ια τρεία.
Αλλά, ως πρόβλεψη θ εσμική αυτό μό νο προβλεπόταν στον 4238 .
Αυτό που αλλάζ ουμε εκεί, είναι το εξής. Ότι υπάρχει αφενός,
διατηρο ύμ ε αυτήν την πρόβ λεψ η, ότι μπορεί ο ο ικογεν ειακός γιατρ ός
να είναι ένας ιδιώτης συμβεβ λημέν ος οικογ ενεια κός γιατρός με τον
ΕΟΠΥΥ, αλλά προσθέτουμ ε και δύο άλλες κατηγορίες που είναι πάρα
πολύ σημαν τικές για τη λειτο υργία το υ συστήμα τος.
Οικογ ενεια κός για τρός ως γιατρός κλάδο υ ΕΣ Υ, άρα μόνιμ ος
γιατρός το υ εθνικο ύ συστήματος υγείας ή οικογεν ειακός γιατρός βάσει
των προβλέψεων του 446 1 που λειτουργεί στο πλαίσιο της τοπικής
ομάδας υγείας.
Άρα τρεις κατηγορ ίες οικογεν ειακών γιατρών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Όχι. Αυτό συν έβαινε. Αυτό προβ λεπό ταν μέχρι σήμ ερα. Λέω ό τι αυτό
δεν θα προβ λέπετα ι από εδ ώ και πέρα . Η μ ία κα τηγορ ία θα είναι α υτή.
Η δεύτερη θα είναι οι μόνιμ οι γιατρ οί το υ ΕΣΥ που θα λειτο υργο ύν ως
οικογεν ειακοί γιατροί και η τρίτη θα είναι οι γιατροί που στο π λαίσι ο
της τοπικής ομάδας υγείας λειτο υργ ούν ως οικογ ενεια κοί γιατροί μ ε
πληθυσμό ευθ ύνης.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ναι, αλλά να το ο λοκληρώσω και να μαζέψουμε λίγο τα ερωτήματα.
Το κομμά τι επίσης έλεγα των συμβ εβλημέν ων γιατρ ών το υ ΕΟΠ ΥΥ
είναι ένα κομμάτι στο οποίο θεσμικά βάζουμε νομίζω τη βάση ώστε να
έχουμ ε τις ν έου τύπο υ συμβάσεις που πάρα πολλές φορές και ο
Πρόεδρος το υ ΕΟΠ ΥΥ ο Σωτήρ ης ο Μ πεσίνης έχει αναφερθεί.
Ο σχ εδιασμός έχ ει γίνει από κοιν ού. Άρα επ ειδή βλέπ ουμε μία
συμπληρωμα τικότητα του ιδ ιωτικο ύ τομέα προς το δ ημόσιο σύστημα
και προ λαβαίνω εδ ώ ερ ωτήσεις και επειδή η ΤΟ ΜΥ δ εν θα κα λύψο υν
το σύνο λο της χώρας επαρκώς, έχο υμε ένα δ ίκτυο α νάπτυξης στον
ΤΟΜΥ πο υ θα κα λύψει το 30% το υ πληθυσμο ύ, το υπ όλοιπο 70% θα
καλυφθε ί με συμ βάσεις το υ ΕΟΠ ΥΥ, με ελευθερο επαγγελματίες,
οικογεν ειακούς για τρούς.
Αυτές οι νέου τύπ ου συμβάσεις θα έχουν μία λογική c apitation,
αποζημίωσης δηλαδή κατά κεφα λήν με ένα πληθ υσμό αναφοράς
συγ κεκριμέν ο. Φανταστείτε, όσο ι παρακολο υθείτε από παλαιότε ρα το
υγειονο μικό ρεπορ τάζ, μία λογική των συμβάσεων πο υ είχ ε παλιά το
ΤΕΒΕ με πληθ υσμ ό που εγγράφεται ανά οικογενειακό γιατρό, δηλαδή,
αυτό για το κομ μάτι των οικογενειακών ιατρών, πο υ θα είναι γενικοί
ιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι.
Και από εκεί και πέρ α ο Ε ΟΠΥΥ θ α έρθει να επικο υρήσει, να
συμπληρώσει το δ ημόσιο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγ είας
και με αν τίστοιχ ες συμβάσεις μ ε ειδ ικούς γιατρο ύς.
Θα είναι δύο επιλογές που δίνει το νομοσχέδιο, θα κρίνει ο
ΕΟΠΥΥ με τι είδο υς σύμβαση θα κιν ηθεί. Η μ ία επιλογ ή είναι είτε με
πάγια αντιμισθία του ειδικο ύ γιατρο ύ όσο κρίνουμε ότι χρειαζόμαστε
για δέσμευση εν ός συγ κεκριμ ένου ωραρίου ώστε να υπηρετεί
ασφαλι σμένο υς το υ ΕΟΠ ΥΥ.
Η δεύτερ η επιλογ ή πο υ δίνο υμ ε στο νομοσχ έδιο, και μπορεί να
αποτελέσει αντικείμεν ο της σύμ βασης το υ ΕΟΠ ΥΥ με το υς
ελευθ εροεπαγγελμ ατίες ειδικο ύς γιατρούς, είναι αποζημίωση κατά
πράξη με ένα συγκεκριμέν ο αριθμό πράξεων που θα ζ ητήσο υμ ε ανά
τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεία ς.

14
Άρα εμείς β λέπο υμ ε συμπληρωματικό τον ιδιωτικό το μέα προς το
δημόσιο σύστημα. Απαντώ εμμ έσως, όχι απαντώ αμέσως, δεν απαντώ
εμμέσως, και στις αιτιάσεις περί σοβ ιετικο ύ τύπο υ προ σέγγιση και τα
λοιπά.
Αναγνωρίζουμ ε ό τι η ο ικονο μία μας είναι μικτή ο ικον ομία, το
εθνικό σύστημα υγείας για εμάς είναι προτεραιότητα αλλά για να
μπορεί να λειτο υργεί αποτελεσματικά το εθνικό σύστημα υγείας
χρειαζόμαστε ακόμ η, και θεωρ ώ ότι θ α χρειαζόμαστε για καιρό ακόμ η,
και τις υπηρ εσίες του ιδιωτικο ύ το μέα .
Αυτό που θ έλουμ ε να ρυθμίσο υμε τον τρ όπο που ο ιδιωτικός
τομέας θα συνεισφέρει στ ο δημ όσιο σύστημα και αυτό να μην γίνεται
ανεξέλεγ κτα και εις βάρος του δημό σιο υ συστήματος και των
περιορισμ ένων πόρων που έχουμ ε να διαθέσο υμε στην υγεία των
πολιτών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Θα τα εξηγήσο υμε.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Θα τα εξηγ ήσο υμε αυτό. Α υτό σημαίν ει ότι ήτα ν ξεκάθαρα τα
πράγματα πριν για να μπερδεύεστε τώρα. Εκεί διαφων ώ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Θα σας το πω. Οι νοσο κομειακοί γιατροί δ εν θα είναι οικογ ενεια κοί
γιατροί. Ό ταν μιλάω για γιατρούς του ΕΣΥ μιλάω για γιατρούς πο υ
είναι στις δομ ές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άρα ή στην … ή
στην επαρχία στα κέν τρα υγείας. Α υτο ί θα έχουν τη δυνατό τητα να
πάνε, ναι, και στο σπίτι.
Λοιπόν, να συν εχίσω λίγο; Να ολο κληρώσω κα ι να μαζέψουμε τα
ερωτήματα;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
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Οι γιατρο ί της πρωτοβάθμιας, οι οικογ ενεια κοί γιατρο ί της
πρωτοβάθμιας φρ ο ντίδας υγ είας θα μ πορούν να κάνουν και κα τ’ οίκον
επισκέψεις.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Βεβαίως, είναι οικογενεια κός γιατρός και ο παιδίατρος.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
…από πού θα πληρ ώνονται;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Θα το δο ύμε.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Αφήστε λίγο να τελειώσει και μ ετά έχουμε χρόνο ν α το συζ ητήσο υμ ε.
Μην ανησυχείτε.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ωραία. Την κρατά ω την ερ ώτηση, θα σας πω.
Λοιπόν, η διάταξη πια της ομάδας υγείας η οποία αποτελεί
συστατι κό κομμάτι του συστήματο ς της πρωτοβάθμ ιας φροντίδας
υγείας μ ε συγκεκριμένα καθ ήκον τα, μ ε ενσωμά τωσ η διαφόρων
υπηρ εσιών δ ημό σιας υγείας που ξέρ ετε πολύ καλά ό τι μέχρι σήμερα
ένα μεγάλο μέρος το υς κα λυπ τόταν μόνο από τις ν ομαρχίες, από τις
Περιφέρ ειες. Και επίσης μ ε πρόβλεψη για διαδικασίες αξιολόγ ησης για
τις ομάδες υγ είας, αναφορικά μ ε την λειτο υργία τ ων ο μάδων υγ είας.
Αυτό νομίζω είναι ένα πραγματικά καινούριο στοιχ είο στη λειτουργία
του δ ημό σιο υ συστήματος υγείας.
Θα δείτε στο νομ οσχέδιο τις διατάξεις για την αναβά θμιση της
μαιευτικής φρον τίδας και την αναγνώριση το υ ρόλο υ των επισκεπτών
υγείας. Για εμάς είναι δύο ειδ ικό τητες μαζί μ ε τους άλλο υς, το υς μ η
ιατρικο ύς συντελεστές του συστήμα τος υγείας που έχ ουν πάρα πολύ
κρίσιμ ο ρόλο στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδα ς υγεία.
Υπάρχουν οι διατά ξεις για την εκλογ ή συν τονιστών στο πλαίσιο
του τομ έα πρωτ ο βάθμιας φροντίδα ς υγείας, μ ία πιο αξιοκρα τική
διαδικασία πο υ θ α λαμβάνει υπόψη της και τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα.
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Διάταξη για το υς συν τονιστές ο δοντιάτρο υς στο πλαίσιο
αναβάθμισης της ο δοντιατρικής φρον τίδας που παρέχο υν οι δομές της
πρωτοβάθμιας πε ρίθαλψης.
Και οι διαδικασίες για την εγγραφή, βεβαίως, π εριγράφεται όλη
αυτή η λειτο υργία της εγγραφής και των παραπομπών στο σύστημα της
πρωτοβάθμιας φρο ντίδας υγείας.
Για εμάς είναι πο λύ σημαντική η πρόβλεψ η για κοιν ωνική λογοδοσία
των δομ ών της πρ ωτο βάθμιας φρ οντίδας υγείας, θα βο ηθήσει και σε
μία καλύτερη σύνδ εση της ΤΟ ΜΥ με την κοινό τητα.
Και κλείν οντας μ ε την αρχική παρο υσίαση δ υο ακόμ η σημαντικές
διατάξεις. Η μια έχει να κάνει με την αξιοποίηση των όποιων
ηλεκτρονικών εφα ρμογών παρέχοντα ι σήμ ερα στο υς συμβεβ λημένο υς
και στο υς υπόλοιπους ιδιώτες γιατρούς τους συστήματος.
Εκεί
θέλο υμε να βά λουμε κάποιους όρο υς, κάποια κριτήρια και να δούμε
λίγο αυτή τη σχ έση.
Και το τελευταίο, τα τελευταία μάλλον έχο υν να κάνουν με την
ενεργοποίηση μικρ ού ταμ είο υ στα κέντρα υγ είας. Είναι πάρα πολλές
φορές οι περ ιπτώσεις που βρισκόμ αστε αντιμέτωποι με προβλήματα
καθημερινής λειτουργίας των κέντρων υγ είας που δεν είναι
αποτέλεσμα έλλειψης πόρων αλλά είναι αποτέλεσμα κάποιων αρκετά
αυστηρών διαδικασιών θα έλεγα. Για μικρο δαπάνες ενεργοποιο ύμ ε
αυτό το μικρό ταμ είο, νομίζ ω θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήμα τα
στη καθ ημεριν ή λειτο υργία των κέν τρ ων υγείας.
Και τελευταίο η διάταξη για την εκπαίδευση, τη δ ημιο υργία
κάποιων πανεπιστημιακών δομ ών μ έσα στην πρωτο βάθμια. Αυτή είν αι
μια κο υβέν τα πο υ θα τραβήξει βεβαίως σε χρόνο αλλά ήδη έχ ουμ ε την
εμπλο κή της πανεπιστημια κής κο ιν ότητας κυρίως με την εμπλο κή
καθηγητών από το πανεπιστήμιο Κ ρήτης και από το Αριστοτέλειο
πανεπιστήμ ιο της Θεσσα λονίκης, ανθρώπων που ξέρουν καλά το
κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδ ας υγείας και της οικογ ενεια κής
ιατρικής. Και θέλουμ ε αυτή τη σχ έση να τη συστηματοποιήσουμε
ώστε να έχ ει προφανώς και συνέχ εια.
Τώρα νομίζω μπο ρούμε να α κο ύσο υμε τις ερωτήσεις και να
αποσαφηνίσουμ ε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
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Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ναι, μι λάμε για πο λύ μικρά ποσά. Δηλαδή μιλάμ ε για έν α ποσό πο υ θα
ορίζεται ανά ΥΠ Ε και ανάλογα με τις δυνατό τητές της.
Ένα ποσό που δεν θα υπερβαίνει τις 2.000, 2. 500 ευρ ώ το χρόνο
αλλά μι λάμε για α υτά τα πολύ μικρά καθ ημ ερινά έξοδα που μπορ εί να
έχουν να κάνο υν με αντικα τάστα ση λαμπτήρων , διόρ θωση σε κάποια
τουα λέτα, γραφική ύλη. Τέτοια πρά γματα που χρ ειάζεται άμεσα να
αντικατα σταθο ύν γ ια να λειτο υργήσει σε καθημ εριν ή βά ση η δο μή της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Μια διευκρίνιση γ ια τους οικογεν εια κούς γιατρούς οι οποίοι θα είναι
παράλληλα και για τροί των κέν τρων υγείας.
Είπατε ότι θα έχο υν δικαίωμα κα τ΄ οίκον επισκέψεων. Πως θα
αμείβονται για αυτό το σκέλος της δ ουλειάς το υς; Θα υπάρχει έξτρα
αμοιβή ή περ ιλ αμβ άνεται στην αμοιβ ή τους πο υ έχο υν εκ της θέσεώς
τους στο κέντρο υγ είας;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Περιλαμβάν εται στο καθηκοντο λόγιο το υς από τη θ έση τους στο
κέν τρο υγ είας. Θα είναι μέσα στο χρό νο εργασίας τους π ροφανώς, ένα
μέρος του χρόνο υ εργασίας το υς θ α αφιερώ ν εται για την κά λυψ η
αυτών των αναγκών.
Αυτό θα είναι πο λύ πιο έντονο βέβαια στις τοπικές μονάδες
υγείας διό τι οικο γενειακός γιατρός που θα έχει έν αν πληθυσμό
ευθ ύνης των 2000 παραδείγματος χά ρη ενηλίκων ή των 1000 παιδιών
αντίστοιχα ο παιδ ίατρος έχ ει και την ευθ ύνη παρακο λούθ ησης, άρα
γνωρίζει και καλύτερα τα π εριστατικά και μπορ εί να ρυθμίσει και
πολύ καλύτερα και αυτός το χρόνο το υ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Όχι, νομίζω αυτό το ξεκαθαρίσαμ ε από την αρχ ή. Όχι δ εν θα π ληρώνει
ο ασφαλι σμένος. Ο ασφαλισμένος, ο πολίτης δεν θα πληρώνει ο ύτε για
τις χρήσεις των υπ ηρεσιών από τις τοπικές μονάδες υγείας διότι είναι
δομές του δ ημό σιο υ συστήμα τος υγείας.
Μισό λεπ τό, όχι ο ύτε για την .., για αυτό είπα ότι είναι μ έρος του
καθηκοντο λογίο υ τους. Και συμπληρώνω ότι ο ασφαλισμ ένος, όχι
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καλά κάν ετε και ρ ωτάτε να το ξεκαθ αρίσουμ ε αυτό. Π ληρ ώνει ο ύτως
ή άλλως ο πο λίτης δεν χρειάζ εται να πληρών ει περισσό τερα.
Και ο α σφαλισμ ένος για τους συμ βεβλημ ένους γιατρούς το υ
ΕΟΠΥΥ για αυτό μίλησα και για τις νέου τύπο υ συμβά σεις και νομ ίζω
αυτό το έχει π ει κα ι ο Μπερσίμης επανειλημμένα.
Σκοπός μας είναι να μην π ληρ ών ει για τις υπηρ εσίες πο υ
προσφέρ ουν συμβεβλημ ένοι γιατροί του ΕΟΠ ΥΥ διότι ξέρο υμ ε πάρα
πολύ καλά ότι το σύστημα που ισχ ύει σήμ ερα των 2 00 επισκέψεων
καλύπτει παρά ελά χιστα και τις πρώτες μέρ ες του μ ήνα στην ο υσία τις
δωρεάν υπ ηρεσίες προς τους ασφαλισμένους.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Ο οικογενειακός γιατρός όχι ο συμβεβλημ ένος με τον ΕΟΠΥ Υ. Ο
οικογεν ειακός γιατρός το υ συστήματος υγείας.
Εννοείται, ο
πληθυσμός ευθύν ης είναι και οι ασφαλισμ ένοι και οι ανασφάλιστοι
πολίτες προφανώς. Δεν υπάρχει δ ιάκρ ιση.
Εδώ από το νό μο 4368 και μετά δεν υπάρχει διάκριση
ασφαλι σμένο υ και ανασφάλιστο υ πολίτη ό σον αφορά τ ην εξυπηρέτηση
και την πρόσβασή του στις δημό σιες υπηρ εσίες υγ είας. Δεν υπάρχει.
Η διαφορά είναι …
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Βεβαίως και στις τοπικές μονάδ ες υγ είας ακριβώς.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Εντάξει, το ά κουσα. Η ερώτηση είνα ι σε τι επίπεδο θα κυμαίνον ται οι
αποδοχές. Ναι, έχ ουμε εικόνα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Των νεοπρο σληφθ έντων.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Ναι. Ωραία. Ο το μη ιατρικό προ σωπ ικό θα μπει σε μία λογική εν ιαίου
μισθολογίου μ ε πρ οφανώς με ότι επιδ όματα προβ λέπον ται.
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Το ιατρικό προσωπικό θα πάμε σε μία λογική να δώσουμ ε το
κάτι παραπάνω. Επεξεργαζόμαστε μία λύση πο υ θα το υς αντιστοιχ ήσει
με τους Επιμελητές Α ΄ και συμπερ ιλαμβανομένων και των λοιπών
επιδομάτων, το υ κλάδου ια τρών ΕΣ Υ .
Έχουμ ε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Χρ ηματοδ οτικά το
έχουμ ε, είμαστε κα λυμμ ένοι σε α υτό. Το έχο υμε προϋπο λογίσει.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Για πόσα χρόνια; Δεδομ ένο υ ό τι είνα ι από το ΕΣΠΑ …..
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Θα σας πω πολύ

συγκεκριμένα.

Η

Ε υρωπαϊκή

Ένωση

και

το

Ευρωπαϊκό Κοιν ωνικό Ταμ είο γι α ένα μέρος των προ γραμμάτων των
επιχειρ ησια κών, α παιτείται η σύμ φωνη γνώμ η της.
Για ένα άλλο κομ μάτι δεν απαιτείται η σύμφων η γν ώμη της.
Είναι δηλαδή στην ευχέρ εια το υ κρά τους μέλο υς πως θα διαχειριστεί
αυτά τα χ ρήμα τα, εφό σον εναρμο νίζονται με το υς στ όχ ους το υς
στρατηγι κούς πο υ έχει θ έσει.
Η πρωτο βάθμια φρ οντίδα υγείας και από τη δική μας κυβέρν ηση,
και από προηγο ύμενες κυβ ερν ήσεις ήταν ε υψ ηλά στην ατζέν τα. Η
διαφορά είναι ό τι εμείς, νο μίζω ό τι αυτή είναι η διαφορά, αυτό
πιστεύω εγώ, α υτό θα το κρίν ε τε εσείς .
Προχωράμε και στην υλοποίηση κάποια βήματα π αραπέρα.
Τώρα, είναι για 4 χρόνια αυτές οι προσλήψεις, δ ηλαδ ή για αυτά τα 4
χρόνια
θα πληρ ώνονται αυτοί οι άνθρωποι από το Ε υρωπαϊκό
Κοινωνι κό Ταμείο.
Η λογική δ εν είναι ότι δώστε μας χρ ήματα για να προσλάβουμ ε.
Και αυτή είναι η παρεξήγ ηση. Σ υγχρ ηματοδο τείται, δ ιό τι συμμ ετέχο υν
και οι τεχν ικοί πό ροι βεβαίως. Ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη της
πρωτοβάθμιας φρο ντίδας υγείας, με ό τι αυτό συν επάγεται.
Ότι προφανώς για να τρέξει αυτό το πρόγραμμα θα χ ρειαστεί και
προσωπικό, α υτό συν επάγεται. Α λλά δεν πήγαμε να ζητήσο υμ ε ένα
πρόγραμμα απασχόλησης στην Κοιν ότητα.
Αυτή είναι μία παρερμην εία που γίν εται συν ήθως.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Μετά τα 4;
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Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Μετά τα 4 χρόν ια η δική μας η βούληση και ο δικός μ α ς ο σχεδιασμός
είναι αυτοί οι άνθρ ωποι να ενταχθο ύν στο εθνικό σύστημα υγείας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Εκτός μικρ οφών ο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Εάν μπορούν να είναι άλλοι, ας είν αι άλλοι. Θα θέλα με να είναι οι
ίδιοι, διό τι θα είν αι άνθρωποι που θ α έχουν τρέξει την πρωτο βάθμια
φροντίδα υγείας. Θα έχουμ ε μία εμπειρία και μία σύνδεση μ ε την
τοπική κοινό τητα.
Μπορεί να αποφασίσο υν να μην είν αι οι ίδιοι και εδ ώ λέω ό τι
αυτό είναι και ένα κίνητρο που δίνο υμε. Διό τι πέρα από τις απολαβές
που εμείς θεωρο ύμε ότι πάμε στο ταβάνι αυτών πο υ μπορούμε να
δώσο υμε, δίνο υμ ε παράλληλα κυρίως ενός για τρού, τη δ υνατότητα
αφενός να εν ταχθούν στο εθνικό σύστημα υγεία μετά από μία
τετραετία, αφετέρ ου αν κρίνο υν ότι δεν θέλο υν να ενταχτούν στο
εθνικό σύστημα υγείας, να κάνουνε τα πρώτα το υς β ήματα σε
περιβάλλον κο ινότητας. Κα ταλαβαινό μαστε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ο μισθός του Επιμ ελητή Α ΄ πό σο είν αι;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Με τα επιδό ματα και τα λοιπά είναι μ εταξύ 1.500 και 1. 600 ευρώ. Δεν
θυμάμαι ακριβώς. Μιλάω για καθαρά. Δεν θα έλεγα μεικτά. Δεν θα
χρησιμ οποιούσα α υτά τα μεικτά ως κίνητρο. Εντάξει. Για γιατρο ύς
μιλάμε, καταλαβαινόμαστε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Με αυτές;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ναι, με αυτές.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Όχι. Θα είναι χαμ ηλό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
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(Εκτός μικρ οφών ο υ). Εμ είς να ε ίμα στε πο λύ θ ετικοί στο ότι α υτό θα
γίνει. Απλά επειδ ή εγώ και η κυρία Χαραλαμπάκου έτυχε να κάνουμ ε
δύο πολύ μ εγάλα οδοιπορικά στο Π ΕΔΥ Κ ερατσινίο υ, Δραπετσώνας,
Αιγάλεω, και το είδαμε και σε ώρ ες αιχμής και πραγματικά βλέπαμε
άδεια κτήρια.
Βασικές ειδ ικότητες όπως παιδίατρο, ουρολόγοι, δεν υπάρχουν
και σκέφτομαι ό τι επειδ ή είναι πο λύ συγ κεκριμέν ες ο ι ειδικό τητες για
την πρωτοβάθμια, οι υπόλοιπες ειδικό τητες των γ ιατρών τι θα
απογίνουν;
Προ φανώς δεν θα είναι ωφέλιμο ι στο σύστημα και
πρακτικά πότε θα γί νει; Για τί αν όλο αυτό και ο ι προ σλήψεις με τις
ενστά σεις πάρει έν α χρόνο, αυτό φαν τάζομαι θα διαιωνιστεί. Ένα.
Και όταν θα τελειώσει, θα ήθελα να ρωτήσο υμε τον Υπ ουργό, το
βασικό θέμα της ημέρας σήμερα κα ι χθες, είναι ότι την Παρασκευή
έχασε τη ζωή το υ ο 38χρονος στη Χαλκιδική εξαιτία ς της έλλειψης
ασθενοφόρ ου. Θέλω να το θέσω για τί σήμ ερα έχο υμ ε κα ι ένα 35χρονο.
Αυτά τα 240 ασθ ενοφόρα που θα πάρουμε είναι πάλι μέσω
ΕΣΠΑ, πο υ σημαίνει ό τι οι π ερισσότερες Π εριφέρ ειες ακόμα δεν έχο υν
καν εγ κρίνει κονδ ύλ ια, οι 93 διασώστες που θα προσληφθο ύν, θα
προσληφθο ύν το υλάχιστον μετά από ένα χρόνο. Οπότε μας ενδιαφέρει
να ξέρουμ ε: έρχ εται Πάσχα, έρχ εται το υριστική περίοδος, οι
περισσό τερ ες βάρ διες το υ ΕΚΑ Β είναι ακάλυπτες. Αυτό μας καίει
περισσό τερ ο σήμερ α.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΡΙΑ:
Να κρατήσουμ ε όμ ως λίγο τις άλλες ερωτήσεις και να την κρατήσουμ ε
την ερώ τηση ….α ν βάλουμε όλες τις ερωτήσεις. Θα π ροσπαθήσο υμε
όσο το δυνα τόν πιο σύν τομα ώστε να καλυφθο ύν.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Να ρωτάτε λίγα για να τελειώσο υμε πιο γρήγορα. Ποια ήταν η
ερώτηση; Η πρώτη ερώτηση, λοιπ όν, εγώ θα προσπαθήσω, αλλά
εντάξει, θέλουμ ε ν α παρουσιάσουμε να νομοσχέδιο, πρ οφανώς είναι ο
Υπουργός εδώ, θα ερωτηθεί. Να τελειώσο υμε με αυτά, δεν θα σας
καθυστερ ήσω.
(Διάλογος)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Να το μαζέψο υμε ό λο;
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
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Όχι, μία, μία ερ ώτηση.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Μία, μία. Ωραία, λοιπόν, να απαντήσω εγ ώ το πρώτο σκέλος και αν
θέλει ο Υπο υργός θα απαντήσει τώρα ή θα το α φήσει για αργότερα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΡΙΑ:
Μετά πο υ θα έρθ ει και στα μικρ όφων α ο Υπουργός, γιατί τώρα …
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ωραία, για τις ειδικό τητες είπαμε. Όχι, οι χρόνοι προσλήψ εων
προφανώς δεν θα είναι διάρκειας 12 μηνών. Εμ είς είπαμε ότι βγαίν ει
αρχές Μαΐου η προ κήρ υξη και επειδή θα γίνει με ηλεκτρ ονική υποβο λή
και ο έλεγχος των δικαιο λογητικών θα γίνει κα τά την τοποθ έτηση θα
έχουμ ε ένα χρον ικό διάστημα ενός με ενάμιση μ ήνα που θα έχουμε
τους για τρο ύς και το υπό λοιπο προσωπικό στις δομ ές.
Αυτός είναι ο στό χος. Μάιο θα έχουμε προκήρυξη, τέλη Ιουν ίου
θα έχουμ ε προ σωπικό. Α υτό ήδη το έχουμε κάνει και μ ε τους
επικο υρι κούς , το κάναμε και με το υς αγροτικο ύς, έγινε πρόσφατα και
με την προκήρ υξη του ΟΑΕ Δ.
Λοιπόν, για το υς ειδικο ύς γιατρούς δ εν είπα σε καμία περίπτωση
ότι είναι αχρείαστοι στο σύστημα. Στο δ εύτερο επίπεδο της
πρωτοβάθμιας φρο ντίδας υγείας αυτό που ξέρουμε σήμερ α ως μονάδες
υγείας το υ ΠΕ ΔΥ, κέν τρα υγείας αστικού τύπο υ κλπ, εκεί θα υπάρχουν
ειδικοί γιατρο ί.
Είπα απλά το πρώτο επίπεδο των ΤΟ ΜΥ θα είναι συγ κεκριμέν ες
ιατρικές ειδικότητες που θα χρ ησιμο ποιήσο υμε. Σ το δ εύτερο επίπεδο,
το είπε μά λιστα και ο Υπουργός στην αρχική το υ το ποθέτηση, ήδ η
επεξεργαζόμαστε και νομίζω πολύ σύν τομα θα είμαστε σε θ έση να
ανακοινώσο υμ ε και την προ κήρυξη μ όνιμων θ έσεων για τις δομές της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης ειδ ικών γιατρών. Άρα αυτό το έλλειμμα που
έχουμ ε να το κα λύψουμε σε ένα σ ημα ντικό βαθμό.
Και επιπρόσθ ετα σε α υτό νομίζω εμείς δ είξαμε την κάθε μας
καλή διάθεση, β ούληση και απο φασιστικότητα, θα έλεγα, να
συν εχίσο υμ ε να εν ισχύο υμ ε τις δομ ές των μονάδων υγ είας το υ ΠΕ ΔΥ
με ένα πολύ μεγάλο μεταβατικό διά στημα που δ ώσαμ ε στο πλαίσι ο της
δεύτερ ης ευκαιρία ς των γιατρών πο υ υπηρ ετο ύσαν ήδ η στις μονάδες
υγείας το υ ΠΕ ΔΥ και ήταν μ ε α σφα λιστικά μέτρα και κυρίως ειδικοί
γιατροί. Για τί κρ ίνουμε ό τι συν εχίζ ουμε να τους χρ ειαζόμαστε, τους
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θέλο υμε στο σύστημα υγείας. Άρα γύρω από α υτούς διαμορ φώνο υμ ε
και μία άλλη καινο ύρια κα τάσταση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ωραία, το χρονοδ ιάγραμμα ανάπτυξης έχ ει να κάνει ότι μέσα στο
καλο καίρι, Ιο ύνιο με Ιούλιο ξεκινο ύν οι πρώτες δ ομές , οι πρώτες 50
με 60. Μέσα στο 2 017, μέχρι το Δεκέμβριο θα έχ ουν αν απτυχθεί όλες,
οι 239, στο 2 017 θ α έχουν αναπτυχθε ί και οι 239.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Σε 65 περίπο υ αστικά κέντρα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ναι, αυτές ό λες είναι νέες δομές. Κά ποιες από αυτές θ α στελεχωθο ύν
και σε υφιστάμενες δομ ές και π ολλές άλλες θα στεγαστο ύν σε
καινούρ ιες δομ ές. Καινούριες πιθανότατα μισθωμ ένες ή δομές που θα
βρούμ ε από την Τοπική Α υτοδ ιοίκηση ή κάποιο υπόλοιπο από το
δημόσιο, τον ΕΦΚ Α κλπ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Διό τι έχο υμ ε περιπτώσεις που δεν έχουμε χ ώρο σε αυτές τις δο μές.
Όπου έχ ουμ ε θα τις χρησιμ οποιήσο υμε. Και έχουμ ε και το άλλο πο λύ
βασικό για εμάς, θ έλο υμε την εγγύτητα στην κοιν ότητα . Δεν θέλο υμε
να πάμε να δ ημιουργήσο υμε
ν έα ΙΚΑ όπου θα συγκεντρ ώσο υμε
ιατρικό και άλλο π ροσωπικό και θα περιμένο υμ ε απλά ο πολίτης όταν
νοσήσει να π ηγαίνει.
Θέλο υμ ε να είναι σε επίπεδο κοιν ότητας. Α υτο ί φα νταστείτε
είναι μι κροί χώρ οι, είναι χ ώροι τω ν 100, 1 20 τετραγωνικών και
λει το υργούν μ ε μια λογική ιατρείο υ με δυο, τρ εις γιατρ ούς ανά βάρδια
σε ένα διευρ υμένο ωράριο και παράλληλα μ ε την οικογεν ειακή ιατρ ική
δηλαδ ή την παρ ακολο ύθηση μετα ξύ άλλων το υ εγγεγραμμένο υ
πληθυσμο ύ πο υ θα έχ ει ο κάθε για τρός από εκεί θα ξεκινο ύν και οι
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δράσεις πρό ληψης και αγωγ ής στην κοινότητα. Δηλαδ ή οι παρεμβάσεις
στα σχ ολεία, στα ΚΑΠΗ, στο υς αθλητικο ύς συλλόγο υς και ο ύτω το
κάθε εξής.
Άρα θέλο υμ ε αυτό ν τον κατακερματισμό των … για ν α έχουμ ε
μια καλύτερη πρ όσβαση στην κοιν ότητα και αυτή την καλύτερη
ορατότητα. Τη δ ιασπορά, δεν είναι κατακερμα τισμός είναι διασπορά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Σε ό λη τη χ ώρα θα υπάρχουν πρώτες δομές, σε όλη τη χ ώρα. Να σας
αναφέρω ό λους το υς νομο ύς της χώρα ς; Σε όλο υς το υς νομο ύς της
χώρας ανάλογα με το που είμαστε πιο έτοιμοι ξεκινάμ ε.
Ναι, προφανώς και στην Αττική θα έχ ουμε τέτοιες δομ ές και στη
Θεσσαλονίκη και στον Εύο σμο προ φανώς που ήταν και στις αρχικές
έτσι προτεραιότητες.
Τα κριτήρια ναι, ν ομίζω τα έχο υμε ξαναπεί να τα αναφέρω πάλι.
Τα κρι τήρ ια είναι η κοινωνικοοικονομική επισφάλεια που λέμ ε,
δηλαδ ή θα πάμε σε περιοχές πο υ έχο υμε υψ ηλότερους δείκτες
ανεργίας, κοιν ωνικού αποκλεισμού και χαμηλό τερο αντίστοιχα κατά
κεφαλήν ΑΕ Π. Μ ιλάω και για περ ιοχές ο λόκληρες αλλά μιλάω και
δήμο υς μέσα σε π εριφερ ειακές ενό τητες.
Είναι η υγειον ομική φτώχ εια αν μπο ρώ να το χαρακτηρίσω έτσι
άρα περιοχές όπου έχο υμε μικρότερ η παρουσία του εθνικο ύ
συστήματος υγείας που έχο υν μ εγαλύτερες ελλείψεις γ ια να το κάνω
λιανό.
Και από εκεί και πέρα περιοχές που κρίνο υμε ό τι έχο υμε και τις
υποδομές παράλληλες, α υτό είναι το τελευταίο , για να αναπτύξο υμε
πιο γρήγορα αυτές τις υπ ηρεσίες.
Επίσης είναι και οι περιοχές που έχει δείξει μ έχρ ι τώρα η
ιστορία ό τι έχο υμε και μια δυσκολία να συμ βληθο ύμ ε με
ελευθ εροεπαγγελμ ατίες για τρο ύς. Διότι φανταστείτε για εμάς ό τι είναι
πάρα πολύ δ ύσκολο να μην έχο υμ ε υγειονομική παρουσία στο δημ όσι ο
σύστημα υγείας σε μια π εριο χή και παράλληλα οι γιατροί
ελευθ εροεπαγγελμ ατίες της περιοχ ής να έχουν σχ ηματί σει ένα εν τός ή
εκτός ει σαγωγικών καρτέλ και να μην συμβά λλον ται με τον ΕΟΠ ΥΥ.
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Αυτή είναι μ ια περιοχή εξ ορισμ ού πο υ για εμάς χτυπάνε
καμπανάκια ότι πρ έπει να παρέμβο υμ ε άμεσα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ωραία, η εγγραφή θα γίνεται κα τά προτεραιό τητα για τις δημ όσιες
δομές και θεωρ ούμ ε ότι μέσα από τις συμβάσεις θα καλύψουμε και τον
υπόλοιπο π ληθ υσμό αλλά εντός του τομέα πρωτοβ άθμιας υγείας.
Δηλαδή δ εν θα έχουμε μ ετα κιν ήσεις πληθυσμο ύ για να πάνε να
εγγραφούν στη δομ ή π ου ανοίγ ει.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ναι, ναι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Θα υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, τετραψ ήφιο νούμ ερο;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Θα υπάρχει μια ηλεκτρονική βάση κα ι θα μπορεί επίσης να πηγαίνει ο
πολίτης στη δ ομή και να εγγράφεται.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Η λογι κή είναι ότι εγώ στον Πειραιά θα πάω στον Πειραιά. Αλλά αν
εγώ θέλω να πάω στο Μαρούσι για τί δεν έχω τι να κάν ω, με αποκλείει
το σύστημα;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ναι, θα πρέπει να εγγραφείτε.. Υπάρχει δυνατότητα μετα κίνησης
μέσα στο χρόνο . Παραδείγματος χάρη αν εσείς μετακο μίσετε
προφανώς δ εν θα συν εχίσο υμ ε να έχ ουμε την απαίτηση στο σύστημα
υγείας να παραμέν ετε εγγεγραμμ ένη στον Π ειραιά.
Σε αρχική όμως βά ση θα πρέπει να τεκμηρ ιώσετε ότι εκεί είναι ο
τόπος κατοικία σας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Στα νοσο κομ εία θα μπορούν να πηγαίνουν;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ωραία αυτό το απα ντώ γιατί συμπληρ ώνει την ερώτηση της κυρ ίας …
Κοιτάξτε να δείτε. Ένα πράγμα είν αι.., τα επείγοντα είναι μια
δυνατό τητα που την έχο υμ ε ο ύτως ή άλλως στο σύστημα υγείας.

26
Δηλαδή το επείγον δεν θα περιμέν ει να περάσει από το ν οικογ ενεια κό
του για τρό για να προσεγγίσει το υπό λοιπο σύστημα υγείας.
Και για την ερώτηση για το ga te keeping. Εμείς έχ ουμε μια
αντίληψη ό τι θέλο υμε ένα αυστηρό σύστημα παραπομπών μεν αλλά οχ
το αυστηρό gate k eeping που εφαρμ όζεται στην κα κή του εκδ οχή στο
φιλελεύθ ερο, το προσφάτως φιλελευθ εροποιημένο αρκετά αγγλικό
σύστημα υγ είας.
Τι εννοώ με αυτό ; Ότι ο πολίτης μέσα από την εγγραφή του θα
εξασφα λίζει ταχ ύτερους χρ όνους πρό σβασης. Παράδειγ μα, στα κέντρα
υγείας όπως τα λέμε από εδώ και πέρα όπου υπάρχο υν ειδικοί γιατρο ί
όταν ο οικογενειακός σου γιατρός σε παραπέμπει μπορεί εκείν η τη
στιγμ ή να σο υ κλείνει το ραντεβο ύ μ ε τον ειδικό για τρ ό το διαθ έσιμο
στη μονάδα του 2 ο υ επιπέδο υ της πρωτοβάθμιας περ ίθαλψης ή τ ου
νοσοκο μείο υ αντίστοιχα.
Εάν εσύ δεν πας μέσω του οικογεν ειακο ύ σο υ γιατρ ο ύ, κάποια
ραντεβο ύ που ήδ η θα έχουν δ εσμευτεί για το υς οικογεν ειακούς
γιατρούς, δεν θα μπορείς να τα προσεγγίσεις. Δεν θα μπορείς να τα
καλύψεις. Θα πας στα υπό λοιπα.
Άρα, συμ φέρ ει το ν πολίτη να πηγαίνει μέσω το υ οικο γενειακού
του για τρο ύ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Όχι αποκλειστικά. Αλλά κατά προτερ αιότητα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Εκτός μικρ οφών ο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Εισάγουμ ε σύστημ α παραπομπών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Όχι. Λει τουργία γ ια τις δο μές της πρωτοβάθμιας φρ ο ντίδας, για τις
ΤΟΜΥ, για το πρώτο επίπεδο θα είνα ι διευρ υμ ένο το ωρ άριο, 08:00 το
πρωί με 21:00 το β ράδυ και για κάποιες δομές το υ δευτέρου επιπέδο υ,
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των κέν τρων υγ είας δη λαδ ή, εκεί θα δούμε τι δ υνατό τητες έχο υμε για
24ωρη λειτο υργία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Δεν θα θέλατε καθ όλο υ να πάμε σε αυτήν την αίθο υσα.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Είναι χαλασμέν η.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Όπως γνωρίζετε, η διαχείρ ιση των χρόνιων ν ο σημάτων κομίζο υν
πρόβλημα σε όλα τα συστήματα υγ είας. Έχουμε λοιπόν στον Π ειραιά
έναν διαβητικό , ο οποίος είναι δια συνδ εόμενος χρόν ια τώρα με το
Διαβητο λογικό Κέντρο του Τζαν είο υ και κάνει άριστη δ ουλειά.
Αυτός ο διαβητικό ς λοιπόν θα κληθεί στην .. το υ Π ειραιά να πάει
να εγγραφεί. Για το νόσημά το υ και θα είναι και συνο σηρό τητα. Δεν
είναι

μόνο

ο

διαβήτης.

Ποιος

θα

τον

διαχειρίζεται;

Ο

κύριος

Μελιδόνης ή ο οικογενεια κός το υ για τρός;
Και θα πρέπει να ρωτάει τον οικογενειακό το υ γιατρ ό για τον
θεράποντα ιατρό του Τζάνειο; Ένα π ρακτικό πρόβ λημα … και επειδή
αναφερθήκατε σε α ιτιάσεις … τύπου, γιατί τις έχ ω κάνει και εγώ αυτές
τις αιτιάσεις, σε χ ώρες…
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Δεν είχα εσάς στο μυαλό μ ου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Εντάξει, δεν π ειρ άζει. Εγώ το παρ αδέχομαι ο ίδ ιο ς. Σε χώρ ες της
προηγμέν ης Ε υρώπης, πήγανε σε τέτοια συστήματα γιατί δ εν είχανε
ειδικούς για τρούς.
Δεν είχαν ειδικο ύς γιατρούς. Ακόμ η δεν έχο υν και παίρνουν
τώρα το υς Έλλην ες. Εμείς είχαμε το προνόμιο; Τ ην κατάρα; Να
έχουμ ε πάρα πολλούς ειδικο ύς για τρ ού ς. Εμ είς λοιπόν ακολο υθο ύμε ο
μοντέλο των ξένων που δ εν έχ ουν ειδ ικο ύς γιατρο ύς, εν ώ το υς έχο υμε
και το υς αφήν ουμε να
φύγο υν βεβαίως. Γιατί δεν το υς
εκμ ετα λλευόμα στε; Τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε, για να
τους κρατήσουμ ε.
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Δεν β λέπω να το υς εκμ ετα λλ ευό μαστε επαρκώς.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Να απαντήσω; Νο μίζω ότι εμείς προσπαθήσαμε, μάλλον όχι με τόση
επιτυχία, να περιγ ράψουμε το ρό λο που θα έχο υν, θα συν εχίσο υν να
έχουν οι ειδικο ί γιατροί στο σύστημα.
Άρα, ναι προφανώς θέλο υμε να συν εχίσουμ ε να το υς αξιο ποι ούμε
τους ειδικούς γιατρούς. Γίν εται πολλές φορ ές η αντιπ αραβολή με το
Πορτογαλικό σύστημα της πρωτοβάθμιας φρον τίδας υγείας, κυρίως
γιατί γειτνιάζο υμ ε ως χαρακτηριστικά και λόγω μεγέθους και
δημοσιονομικών μ εγεθών, α λλά εκεί υπάρχει μία ειδοπο ιός διαφορά.
Οι Πορτογάλοι δ εν έχο υν αυτό το ενδιάμεσο σύστημα της
πρωτοβάθμιας περ ίθαλψης των ειδικών γιατρ ών που περιγράφο υμε
εμείς σήμ ερα και το αποτυπώνο υμε και στο νομ οσχ έδιο.
Άρα, βλέπετε ό τι αξιοποιούμε προ φανώς το υς ειδικούς που
έχουμ ε, αλλά θα συμπληρώσω εδώ ότι δεν κάνουμ ε μόνο εξαγωγ ή
ειδικών γιατρ ών. Κ άνουμε εξαγωγ ή και γενικών γ ιατρών .
Κάνουμε γενικώς εξαγωγή, διότι τα μην πάω στη συν ηθισμ ένη
αφήγηση, πο υ για μένα είναι πραγματικό τητα, ότι τα π ροηγο ύμενα 6 –
7 χρόνια δεν υπήρχ ε καμία προοπτική στο σύ στημα υγ εία ς.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Εγώ είμαι από την πλευρά το υ ασθεν ή. …. ( εκτός μικρ οφώνο υ). Είναι
ένα δυνάμει κέντρ ο …. Τι θα γίνει .. θα μείνει εκεί;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Η παραπομπή από το υς ΤΟ ΜΥ θα γίνεται για τα χρ όνια νοσήματα
άπαξ. Προφανώς δ εν έχ ουμ ε τέτοιες τάσεις. Για α υτό είπα στην αρχή
ότι είναι άλλο πρ άγμα η ελεύθερ η επιλογ ή, άλλο πρά γμα η ελεύθ ερη
πρόσβαση.
Ο χρόνος θα μπορεί προφανώς να συνεχίσει να επισκέπ τεται τον
ειδικό γιατρό το υ, εφό σον όμ ως έχ ει εγγραφεί και έχει πάρει μία
παραπομπή από τον οικ ογ ενεια κό για τρό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
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Πάντως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Οι ο υρές στα εξωτερικά
ιατρεία είναι επίσης μεγάλο πρόβλημα και το ότι απορροφούμ ε
δυνάμεις, είναι πο λύ βα σικό και α υτό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟ Σ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
ΟΚ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΡΙΑ:
Μία συμπ ληρ ωματική ερώτηση από την κυρ ία και συνεχίζουμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Σε ποιο πο σοστό ξέρ ετε ό τι θα …επειγόντων περιστατικών η
προσέλευση και σε πό σ α… … τα απογευμα τινά ιατρεία τω ν
νοσοκο μείων θα λειτο υργούν κανονικά….
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Λοιπόν, εμείς η εκτίμ ηση που έχο υμε κάνει ότι μ ε την ο λο κλήρωση
αυτής της πρώτης φάσης του συστήμ ατος γύρω στις 5,5 εκατομμ ύρια
επισκέψεις δ εν θα πραγματοποιούνται, δ ηλαδή θ α έχουμ ε ένα
περιορισμό 5,5 εκατομμυρ ίων επισκέψεων από εξωτερ ικά ιατρεία και
από επισκέψεις σε ειδικούς για τρούς. Αυτή είναι η μία εκτίμ ηση.
Για το κομμά τι των επειγόντων περιστατικών…
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Είπα με την ολοκλήρ ωση, όχι. Μιλάμε για την πρ ώτη διετία, τριετία
ολοκλήρωση αυτής της…, δεν σημαίν ει ότι επειδή στήσαμε τις ΤΟΜΥ
ή επειδ ή κάναμε τις νέες συμβάσεις με το υς ελευθ ερο επαγγελματίες
γιατρούς μ έσω το υ ΕΟΠ ΥΥ ό τι σε τρεις μήν ες θα δούμε τέτο ια
κατακόρ υφη α λλαγ ή.
Σας θυμίζω, το έχουμε ξαναπεί νομίζω ότι αυτές είναι
παρεμβάσεις πο υ θ έλο υν χρόνο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Θα είναι συνολικά με την πλήρ η ανάπτυξη α υτής της πρ ώτης φάσης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
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(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Και αυτό μας δίν ει την δ υνατό τητα, ν α επεκτείνω λίγο την απάντηση,
αυτό μας δίνει κα ι τη δ υνατό τητα μ ετά το πέρας του προγράμματος
αυτή η παρέμβα ση να είναι αυτοχρ ηματοδοτο ύμ ενη, δ ηλαδ ή ό ταν θα
πάψει το συγχρ ηματοδο το ύμεν ο σκέλος της 4ετίας, με την
εξοι κονόμ ηση που θα έχει επέλθ ει αυτή θα είναι προ σωπικό πο υ θα
μπορεί να τους σηκώσει άνετα το εθ νικό σύστημα υγ είας, είτε είμαστε
εμείς στην Κ υβέρν ηση είτε είναι κάποιοι άλλοι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Στα απογευματινά ιατρεία πο υ είναι άλλο πράγμα, εκεί είπα ότι για θα
είναι και οι ειδ ικο ί της πρωτοβάθμιας να συμμετέχο υν σε μία τέτοια
διαδικασία. Ε φό σο ν το απογευματινό ιατρείο … σε αυτή τη φάση πο υ
βρισκόμαστε, α υτό μπορεί να γίνει για τα εξ ωτερικά ιατρεία, εκεί
είναι, έχο υμε εκτιμήσει ότι είναι το 75% -80% των περιστατικών που
χάνουν θα μπορο ύσαν να έχο υν σταματήσει πο λύ νωρίτερα στο
σύστημα υγ είας.
Και αυτά δεν είναι χρόνια νοσήματα. Για αυτό είπα ότι δεν είναι
τα χρόνια νοσήματα. Το πρό βλημα δεν είναι στα χρόνια, είναι κυρίως
στα υπόλοιπα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Η απάντηση είναι όχι για το δεύτερο. Στο πρώτο να ι, προφανώς η
συν ταγογράφηση θ α γίνεται εκεί κανο νικά.
Οι εξετάσεις
θα γίνονται, αυτό είναι κάτι που το
επεξεργαζόμαστε, οι εξετάσεις θα γίνονται και στα ερ γαστήρια στων
κέν τρων υγ είας, μονάδων υγείας ΠΕΔΥ σήμ ερα. Α λλά λήψεις θα
μπορούν να γίνονται και στις ΤΟΜ Υ, λήψ εις δείγμα τος, κυρ ίως για τις
αιματολογικές.
Προφανώς οι υπό λοιπες εξετάσ εις θα μπορούν να γίνονται και
στα κεν τρικά εργ αστήρ ια και στο κεν τρικό διαγνωστικό εργαστήρι ο
αλλά η λειτο υργία του κεν τρικο ύ διαγνωστικο ύ εργ αστηρ ίου είναι
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κυρί ως όχι να υπο δέχεται ασθεν είς, ασφαλισμένο υς πο λίτες, αλλά να
πηγαίνουν τα δείγμ ατα εκεί για τ ις επ εξεργασίες και τις αναλύσεις.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ποια καθυστέρηση;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ίσα, ίσα, είναι πολύ πιο γρήγο ρα.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Αυθημερόν.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Δεν θέλω να αναφερθώ στο υς μ εγάλους ιδ ιωτικο ύς ο μίλους που ίσα,
ίσα επειδή εφαρμ όζουν α υτό ακριβ ώς το μον τέλο δίνουν πο λύ πιο
γρήγορα αποτελέσματα.
Και από εκεί και πέρα βέβαια και τα ιδιωτικά συμ βεβλημ ένα
διαγνωστικά εργα στήρια θα συνεχίσουν να καλύπτο υν έ να μ εγάλο
μέρος των αναγκών.
Δεν συστήνο υμ ε κεν τρικά διαγνωστικά εργαστήρια ώστε να
στέλνο υμε το υς πο λίτες αποκλειστικά εκεί.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Αυτό δεν το είπα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Δεν είπατε ότι ανα βαθμίζετε το υς ειδ ικευμέν ους για τρο ύς..
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Είπα, μισό λεπτό, νομίζω το κατα λάβατε το επιβ εβαιώνω, όπως το
καταλάβατε είναι.
Είπα οι 1 300 είναι γιατροί της πρωτοβάθμιας αυτοί οι
καινούργιοι. Δεν είπα για εφημερίες στα νοσοκομ εία. Υπάρχει μια
δυνατό τητα θα τη δούμε και ανάλογα με τις ανάγκες μα ς να καλύπτο υν
εφημερί ες στα κέντρα υγείας, δηλαδή να παραμείνουν σε δομ ές
πρωτοβάθμιας.

32
Αυτό που είπα ήτα ν για τους ειδικούς γιατρούς, αυτο ύς που ήδη
υπηρ ετο ύν στις δο μές της πρωτοβάθ μιας περίθαλψης, ναι ακριβώς για
τους δευτέρο υ επιπέδου, να συμμ ετέχουν στο εφημεριακό πρόγραμμα
των νοσοκο μείων στα χειρουργ εία, στα απογευματινά ιατρεία. Ένα
αίτημα πάγιο των ειδικών γιατρών π ου λέν ε ό τι μ ην μ ας αποξενώνετε
από τη νο σοκομεια κή παρέμ βαση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Όχι, όχι. Και τους δίνουμε, σας λέω αυτό είναι διαχρον ικό αίτημα των
ειδικών γιατρών.
Όταν συμ μετέχουν σε εφημερίες ναι, θα
αποζημιώνονται για την εφημερ ία το υς.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ως σύστημα θα υπ άρχει. Αν μ ε ρωτάτε αν θα παραμείνουν οι ίδιοι..
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Αν θα παραμείνουν οι ίδιοι.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Δεν το ξέρω α υτό αν θα παραμένουν οι ίδιοι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Αλλά λέω ως σύστημα θα υπάρχει;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Των συμβεβ λημέν ων ή το σύστη μα των 200 επισκέψεων λέτε;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Των συμβεβ λημέν ων.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Βεβαίως, μα το είπ α και ήδη το έχ ουμ ε αποτυπώσει, δ εν θυμάμαι τώρα
το άρθρο, ότι υπά ρχει ο συμπ ληρ ωμ ατικός ρό λος. Και εγώ φωνάζω
επειδ ή φωνάζ ετε για να ακούγομαι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Δυο δι ευκρινιστικές ερ ωτήσεις θέλω να κάνω.
Μ ε το δ ικό σας
σύστημα όπως μας το παρουσιάζετε σε βάθος χρόνο υ ό λοι ο ι πο λίτες
θα έχουν έναν οικογενεια κό γιατρό. Αυτό είναι υποχρεωτικό; Δηλαδ ή
θα πάμε όλοι να εγγραφούμ ε στην Ελλάδα για να έχουμ ε το ν
οικογεν ειακό γιατρ ό;
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Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Να απαντήσω ή θέλετε να κάνετε και τη δ εύτερη;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Λοιπόν, η δ εύτερ η ερώτηση. Θέλω να μας διευκρινίσετε λιγάκι το
στάδιο. Εγώ σε ένα χρόνο θα πρέπει πρώτα να πηγαίν ω στις τοπικές
μονάδες ακόμα κα ι αν έχω ένα ορθοπε δικό πρόβλημα; Και αυτός ο
οικογεν ειακός γιατρός θα με παραπέμπει μετά στα κέν τρα υγ είας; Ή
θα μπορώ να επιλέξω ακόμα και αν έχω μια κα θυστέρ ηση στο
ραντεβο ύ αν θα παρακάμψω … και θα πάω στο κέν τρο υγείας;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση μ ε την υποχρ έωση εγγραφής. Όταν
θα είμαστε σε θέση να εξασφα λίσο υμε οικογ ενεια κό γιατρό για όλους
τους πο λίτες αυτής της χ ώρας τό τε θα υπάρχει υποχρέωση εγγραφής σε
οικογεν ειακό γιατρ ό.
Μέχρι τότε και απ αντώ και στο δ εύτερο, θα υπάρχει π αράλληλα
η δ υνατό τητα πρόσβασης και στα ά λλα επίπεδα του συστήμα τος υγείας
με την παράμετρ ο του χρόνο υ που βά λαμε.
Σε κάθ ε περίπ τωση όμως επειδ ή ας πούμε η εκτίμηση της
ειδικότητας πο υ πρ έπει να κάνετε χρήση της υπηρεσίας είναι αυτό από
το οποί ο θ έλο υμ ε να φύγουμ ε σιγά -σιγά. Δηλαδ ή θ έλο υμ ε ο
οικογεν ειακός για τρός να λειτο υργ εί κα τά βάση και ως σύμβο υλος
υγείας. Δηλαδ ή ό τι έχω τη δ υνατό τητα να πάρω τον οικογεν ειακό μου
γιατρό ακόμα και ένα τηλέφων ο δ εν χ ρειάζεται να πάω α πό εκεί και να
του πω είμαι η τάδ ε, ο τάδε, μ ε ξέρεις, με παρακολο υθείς κλπ. Πονάει
η μ έση παραδείγ ματος χάρ η, θα έρθω από εκεί, θα πάω στον
ορθοπεδικό ; Α υτό είναι.
Τώρα χτύπα ξύλο αν αυτό είναι το σπάσιμο ενός πο διού εκεί
πάμε στην περίπ τωση το υ επείγο ντος, δεν μεσολα βεί καν, απλά
ενημ ερών εται ο ο ικογεν ειακός για τρός μέσα από τη χρήση και το υ
ηλεκτρονικο ύ φακέλο υ αλλά είναι ά λλη κατηγορία περιστατικο ύ. Τα
επείγοντα συν εχίζο υν να έχο υν πρόσβ αση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Το σαφές στο πρό βλημα υγείας είνα ι θα μου επιτρ έψετε να πω πάρα
πολύ, είναι υπο κειμενικό . Ο πόνος, θα σας πω ένα παράδειγμα που
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στον αντρικό πληθυσμό είναι πιο σύνηθ ες. Ο πόνος στο στήθος τι
είναι; Μπορ είτε ν α μου απαντήσετε τι γιατρ ό χρειάζεστε για τον πόνο
στο στήθος;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μ ικρόφωνο.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Λοιπόν ξεφεύγο υμ ε τώρα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Αν πάω εγώ σε έν α κέντρο υγ είας θ α με δεχθο ύν ή θα μου πο υν όχι
κυρία μ ου πρ έπει π ρώτα να σας παραπέμψει ο οικογ ενεια κός γιατρός;
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Σε ένα μεταβατικό διάστημα πο υ θα είναι αρκετά ε ύλογο, α υτό
σημαίν ει ότι δ εν θα … να το εφαρμό σουμ ε ότι α ύριο το πρωί ούτε το υ
χρόνου ας πο ύμε, θα υπάρχει όμ ως ένα μεταβατικό διάστημα το
αναγνωρίζουμε για τί είναι ένα άλλο παράδειγμα στο σύστημα υγ είας
για τον πολίτη, όχι προφανώς θα σας δεχθεί και το κέ ντρο υγείας.
Τα έκτα κτα περιστατικά ούτως η άλλως τα κέντρα υγείας έχουν
μία τάση να αντιμετωπίζουν και ως επ είγοντα.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Επιτρέψτε να πω κάτι σε αυτό. Για τί β λέπω ότι εστιάζονται πολλές
ερωτήσεις σε α υτό. Η παρέμβαση. Όχι κα ταλαβαίνω, όχι βλ έπω ό τι
υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον.
Η παρέμβαση α υτή δεν γίνεται γ ια να βάλει φίλτρα στην
πρόσβαση των πο λιτών στις υπηρ εσίες υγείας. Κα τά την άποψή σας.
Λέω, ό τι η παρέμβ αση αυτή δεν γίν εται για να βάλει φίλτρα και
εμπόδια στην πρό σβαση των πολιτών στις υπ ηρεσίες υγείας. Γίνεται
για να αναπτύξει την επιρροή το υ δημόσιου συστήμα τος υγ είας σε
έναν τομέα ο οποίος στην πραγματικότητα είχε εκχ ωρηθ εί
αποκλει στικά στον ιδιωτικό τομ έα τα προηγούμ ενα χρ όνια και αυτό
ήταν μία πολύ σαφής πολιτική επιλογ ή που έ γιν ε από τη δεκαετία το υ
’80 κιό λας.
Το είπα εισαγωγικά. Αναιρέθηκε η αρχική πρόβλεψη του νόμ ου
1397 για την ανάπτυξη δημό σιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας στα αστικά κέν τρα.
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Παρέμειναν οι δο μές του ΙΚΑ, πο υ όμως ήταν ε ένα παράλληλο
σύστημα, όχι σε διασύνδεση με τις υπ ηρεσίες το υ ΕΣΥ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Μα, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Τα νοσοκομεία δ εν πρέπει να κάνο υν πρωτοβάθμια. Δεν πρ έπει και
προφανώς θα συνεχίσουν να κάνουν. Υ πάρχουν νοσο κο μεία που έχο υν
ιατρεία συν ταγογράφησης.
Αυτό είναι προβ ληματικό όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι τα
νοσοκο μεία για να συν ταγογραφείται ο κόσμος. Εμείς λοιπόν πάμε να
κάνουμ ε ένα καινο ύριο σύστημα, το οποίο αποκεν τρών ει δομ ές, σε μια
λογική εγ γ ύτητας στην καθημ εριν ή διαβίωση και εργασία των πολιτών
από τη μια και από την άλλη και α υτό είναι το πιο δύσκολο προ φανώς,
θέλο υμε να αλλάξο υμε την κουλτο ύρα και των υγειονομ ικών, αλλά και
του π ληθ υσμ ού.
Το είπα από την αρχή. Να πάμε δηλαδ ή από τη λογι κή της
αγοράς υπηρ εσιών , της αναζήτησης υπηρεσιών ο ικεία β ουλήσει, σε μία
οργανωμένη φρ οντίδα που την παρέχει ένα σύστημα πο υ έχει δικτύωση
με όλες τις υπό λοιπες δομές και υπ ηρ εσίες το υ ΕΣΥ .
Με γιατρο ύς πο υ έχουν και δομ ές που είναι το πρώτο σημ είο
επαφής, που δ εν είναι ό μως α υτό ο μοναδικός ηθμός για να
προσεγγίσει κάποιος το σύστημα υγ είας.
Θέλο υμ ε να διευκολύνο υμε και ό χι να αποκλείσο υμε και
πιστεύο υμε ότι με αυτήν την παρέμ βαση θα είναι καλύτερη η ποιό τητα
της φρον τίδας. Θα υπάρξει συν έχεια στη φρον τίδα. Δεν θα υπάρχει
κατακερματισμός και αποσπασματικό τητα. Θα υπάρχει συνεχής
παρακολούθ ηση της πορείας της υγείας και των αναγκών κάθε πο λίτη
από τον οικογεν εια κό του γιατρό και προφανώς οι άνθρ ωποι που έχο υν
ειδικά προβ λήματα και χρόνια προβλήματα υγ εία ς, δεν θα χρειάζεται

36
να ταλαιπωρούν ται για
οικογεν ειακό γιατρ ό.

να

έχουν

ένα

παραπεμπτικό

από

τον

Θα υπάρχει μία πρόβλεψ η πο υ θα τους δίνει την ευχέρεια να
επισκέπτον ται το υς εξειδ ικευμ ένο υς γιατρούς, τα ειδ ικά ιατρ εία τα
οποία υπάρχουν είτε στα νοσο κομ ε ία , είτε ενδ εχομ ένως και σε δομ ές
πρωτοβάθμιας φρο ντίδας, στα κέν τρα υγείας δ ηλαδ ή που θα έχο υν και
εξειδ ικευμ ένο υς γιατρούς.
Είναι άλλη αντίληψη. Οι ειδικευμένο ι γιατροί είναι χρ ήσιμοι. Θα
παραμείνουν στις σημ εριν ές δομ ές. Θα κάνο υμε ειδική προκήρυξη
φέτος, που θα προβλέψο υμ ε ειδ ικές θέσεις. Ένα σημ αντικό αριθμ ό
ειδικευμένων
γιατρών,
εργαστηριακών,
άλλων
ειδικοτήτων,
καρδιολόγ ων, ΩΡΛ, πνευμονολόγων , λέω τώρα έτσι ενδεικτικά, που
λείπο υν. Παθο λόγ ων και παιδιάτρων που είναι το μ εγάλο έλλειμμα
σήμ ερα στις δ ομές πρωτοβάθμιας φρο ντίδας.
Για τα κέντρα υγείας. Δεν απαξιών ουμε τα κέντρα υγείας, ούτε
είναι ανταγωνιστικό το σχ έδιο αυτό με τα κέν τρα υγείας και τους
γιατρούς πο υ ήδη σήμ ερα δουλεύο υν.
Και με την παρέμ βαση πο υ κάναμε πριν από λίγο καιρό, και το
μεγάλο μεταβατικό διάστημα το οπ οίο δώσαμε, για την ενιαιοποίηση
των εργασιακών σχ έσεων, αυτό ακριβ ώς θέλο υμε να κάνουμε. Θέλουμε
να κρατήσο υμε σήμερα ανθρώπους στο δ ημόσιο σύστημ α υγείας.
Να μην επιτρ έψουμε σε α υτή τη φάση που κάνο υμ ε πολύ μ εγάλη
προσπάθεια για την ευστάθεια και την αναβάθμισή του, να έχουμ ε
διαρροή ανθρώπιν ου δυναμικο ύ και να μην επαναλάβο υμε προ φανώς
τη δραματική εξέλιξη του 2014 όπου 3.000 γιατροί μαζικά
αποχώρησαν από το σύστημα υγ είας.
Εμείς θέλουμ ε να αξιοποιήσουμ ε και το υπάρχον π ροσωπικό, να
του δώ σο υμε ένα νέο ρόλο, για αυτό λέμε ό τι θα υπάρχει πρόβλεψη
της συνέργ ειας μ ε τα νοσο κομεία διότι πάρα πολλές ειδ ικό τητες
γιατρών είναι κυρίως νοσο κομ ειακές και μπορο ύν να συνεισφέρο υν και
στην πρωινή τους λειτο υργία και στην εφημ ερία το υς , οι γιατροί των
ΤΟΜΥ θα μπορούν να επικουρο ύν τα κέντρα υγ είας στο εφημ εριακό
τους έργο όπο υ κρ ιθεί απαραίτητο.
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Και σας λέω ότι τώρα ετοιμάζο υμε σε π έντε ή έξι δ ομές του
ΠΕΔΥ στο λεκα νοπέδιο, να προ χωρήσουμ ε σύν το μα σε 24 ωρ η
εφημερία έτσι ώστε να αρχίσει να δημιουργείται ένα πρώτο φίλτρο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Είναι 3-4 στην Α’ ΥΠΕ και 2 στην Β’, το οργανώνο υμε τώρα, ό ταν
είμαστε έτοιμ οι ακριβώς να σας πούμ ε θα σας το παρο υσιάσο υμε.
Το πρώτο που έχουμε στο μ υαλό μ ας είναι το παλιό ΙΚΑ,
ΕΟΠΥΥ της Λ. Αλεξάνδρας. Θα προσπαθήσουμ ε, λοιπόν , δομές με μία
χωροταξι κή καταν ομή στο λεκανοπέδ ιο να μπουν σε 24 ωρη λειτουργία
με τη συνδ ρομή γιατρών και από άλλες φυσικά, όχι μόν ο από τις ίδιες,
έτσι ώ στε να δ ημιουργ ηθεί ένα π ρώτο φίλτρο ιδια ίτερα για την
προσέλευση στα ΤΕΠ την ώρα της εφημ ερίας των μεγάλων
νοσοκο μείων όπου ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι συνθ ήκες είναι πάρα
πολύ άσχ ημ ες και πιεστικές.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Να τελει ώσο υμε λίγο τ ις ερ ωτήσεις για την πρωτοβάθμια .
Και όσον αφορά, επιτρέψ τε μο υ να πω δύο πράγματα και για το
κομμάτι της χρημ ατοδότησης γιατί αυτό είναι σημ αντικό. Ε ίπε ο
Σταμάτης ότι στην αρχική φάση του σχεδίο υ θα είναι η χ ρηματοδ ότηση
κατά κύριο λόγο α πό ευρωπαϊκούς πό ρους.
Αξιοποιήσαμε το ΕΣΠΑ και τα διαρ θρωτικά ταμ εία της Ευρ ώπης
για πρώτη φορά επιτρ έψτε μο υ να πω για να προωθήσουν όχι
αποσπασματικά έρ γα, εξοπλισμό , μικρές παρεμβάσεις σημ ειακές στο
σύστημα υγείας ατάκτως ειρ ημέν ες, α λλά για να χρημα τοδοτήσο υν μια
σοβαρή ρ υθμιστική τομ ή στο σύστημα υγείας.
Αυτή είναι η προ σέγγιση. Είμαστε σε απόλυτη συνεννό ηση μ ε το
Υπουργείο Οικον ομίας. Υπάρχει στρατηγική εξόδου από το
χρηματοδ οτικό π λαίσιο της Ευρ ώπης. Θα υπάρχει σταδιακά
αυξανόμεν η συνδ ρομή και το υ κρ ατικο ύ προϋ πο λογ ισμού μ ετά τη
διετία, αυτό θα αποτυπωθ εί πιστεύω και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα
κάποια στιγμ ή πο υ θα εγκριθεί από την Κ υβέρν ηση και από τη Βο υλή.
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Και θα φαίνεται κα ι θα διασφαλίζ εται ότι θα υπάρχει συνέχεια σε
αυτή την παρέμβαση.
Δεν θέλουμ ε να κάν ουμε τώρα, να
αξιοποιήσουμ ε όπως -όπως κάποια ευρωπαϊκά κονδ ύλια, να στήσο υμε
κάποιες δομές, να προσλάβουμ ε κάποιους ανθρώπους για να
δουλέψο υν 3 -4 χρό νια και μετά αυτό το πράγμα να μείνει μετέωρο.
Θέλο υμ ε αυτό, ο υσιαστικά θέλο υμε να χρηματο δοτήσουμε ένα
πρόγραμμα το οπ οίο θα οδηγ εί σε μια μεγάλη μ εταρρύθμιση στη
λει το υργία το υ συστήματος που πρ έπει να γίνει κεντρικό στοιχ είο της
πολιτι κής το υ κράτους.
Τώρα είναι π ερίπ ου 80 .000.00 0 ευρώ το ετήσιο κό στος αυτών
των πρώ των δομ ών. Στην πλήρη αν άπτυξή το υς στο σύστημα υγ είας
είναι περίπο υ τρ εις φορές παραπάνω ή τέσσερ εις φορές π αραπάνω.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Για το 2017 η χρηματοδότηση θα γίν ει από το τομ εακό πρόγραμμα του
Υπουργείου Διο ικητικής Μ εταρρ ύθμ ισης, από το πρόγ ραμ μα δηλαδ ή
μεταρρ ύθμιση δημ οσίο υ τομ έα και μπορούμε να απορροφήσο υμε ό λο
το ποσό αυτό που είπα πριν. Αλλά προφανώς επειδ ή η λειτο υργία θα
αρχίσει από τη μέση της χρονιά ς μας δίνει τη δυνατό τητα να
χρηματοδ οτήσο υμ ε, να πάμε πιο πίσω το συν ολικό εύρ ος της
χρηματοδ ότησης.
Αυτή είναι η λογική και θ έλο υμ ε στην ο υσία α υτο ί οι άνθρωποι
και αυτές οι δομ ές οι οποίες θα αναπτυχθούν να ενσωμα τωθο ύν
πλήρως στη λειτο υργία του δημ οσίο υ συστήματος υγ είας με πιο μόνιμο
τρόπο. Δεν μπορο ύμε αυτή τη στιγμ ή να το προαναγγείλο υμε ούτε να
το προκαθορίσο υμ ε αυτό πως θα γίνει.
Προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν δ ιαδικασίες το είπα και πριν
και αξιο λόγησης αυτών των δομών και των υπηρ εσιών το υς και
αξιολόγ ηση το υ προσωπικού το οπο ίο θα συνεισφέρει σε αυτές και
προφανώς αυξημέν ης μοριο δό τησης ό σων έχο υν αυτή την εμπειρία για
να μπορέσουν να δ ιεκδικήσο υν στη συνέχ εια μια πιο μό νιμη θέση στο
σύστημα υγ είας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
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Ακριβώς, α υτή είναι η λογική. Δεν χρηματοδο το ύμε προσλήψεις,
χρηματοδ οτο ύμ ε μια μεταρρύθμ ιση κα ι ένα πρόγραμμα που στηρ ίζει τη
λει το υργία αυτών των νέων δο μών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Νομίζω το απάντησα προηγο υμ έν ως ότι θα υπά ρχει και θα
αποτυπώνεται στο υς προ ϋπολογισμο ύς τους κρα τικούς μετά το ’18 μια
σταδιακή ενίσχ υση και συνδρομ ή του κρατικο ύ προϋπο λογισμού.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Συγνώμ η για να σας διορθώσω, είνα ι για 4 χρόνια το πρόγραμμα, δεν
είναι για 2, είναι για 4 χρόνια. Δεν είπε 2 ο Υπουργό ς, ο Υπουργός
είπε ότι είναι κα ταρχήν για δυο χρ ό νια οι συμβά σεις οι πρώτες και
μετά από αξιο λόγ ηση υπάρχει η δ υνα τότητα επέκτασης μέχρι το τέλος
του προγράμμα τος. Το πρόγραμμα είν αι για 4 χρόνια.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Κοιτάξτε πρ ώτον δεν κα ταργούν ται τα ΠΕ ΔΥ ως δο μέ ς. Ως χώροι.
Μετονομάζονται. Τα ΠΕΔΥ μετονομ άζονται σε κέντρα υγείας και δ εν
υπάρχει πια αυτός ο δυισμός ας πούμ ε των δημό σιων δ ο μών.
Τα κέν τρα υγείας αγροτικού τύπου και οι δομές των αστικών
κέν τρων πο υ λέγονται ΠΕ ΔΥ. Ό λα και τα μεν και τα δε, λέγον τα ι
κέν τρα υγ είας.
Αυτό είναι, πρόκειται περί μετονομα σίας και όχι περί α λλαγής ας
πούμε, υπόστασης , λειτο υργίας, στελέχωσης και λοιπά. Τώρα, όσον
αφορά. Ναι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Να το πω εγώ. Ως οικογεν ειακός γιατρός λογίζεται για εμάς, ο γιατρός
που υπ ηρετεί με μό νιμη σχ έση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
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Ως οι κογεν ειακός. Αυτό πο υ είπα, είναι το εξής. Ως οικογ ενεια κός
γιατρός για εμάς λογίζεται ο γιατρό ς που υπηρετεί με μόνιμη σχέση
εργασίας στο σύστημα υγ εί ας και λειτο υργεί ως οικογ ενεια κός
γιατρός.
Ο οικογ ενεια κός γιατρός που λειτουρ γεί στο πλαίσιο της τοπικής
ομάδας υγείας το υ Ν. 4461, του π ρόσφατου νόμο υ για τη ψυχική
υγεία, και η τρίτη περίπτωση είναι ο συμβ εβ λημ ένος με τον Ε ΟΠΥΥ
οικογεν ειακός γιατρός.
Είναι αυτές οι τρεις περιπτώσεις και αυτό το ανέφερα σε
αντιδιαστολή με το νόμο τον προηγούμενο τον 4238 , που εκεί ως
οικογεν ειακός
γιατρός
θεωρο ύν ταν
μόνο
ελευθ εροεπαγγελμ ατίας οικογ ενεια κό ς γιατρός.

ο

συμβ εβλημ ένος

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Θα σας πω. Είπα

ότι

οι

γιατροί

που

θα

προσλάβο υμε

ως

οικογεν ειακούς γιατρούς με το τετρ αετές αυτό συγχρ ηματοδοτο ύμ ενο
πρόγραμμα, θα παίρνουν κάπο υ εκεί αυτά τα χρ ήματα π ου αναφέρα τε.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ό τι αν κά ποιος μόνιμος γιατρός το υ
συστήματος που υπηρετεί σήμ ερα και θα λειτουργ ήσει ως
οικογεν ειακός για τρός ή μία πρόσληψη μ όνιμο υ γιατρού ως γ ιατρός
κλάδο υ Ε ΣΥ αρ γότερα, ότι δεν θα ακο λο υθεί προφανώς τη
μισθολογική εξέλιξη και την αντιστοίχ ηση μ ε το υς υπόλο ιπους
γιατρούς το υ εθνικού συσ τήματος υγείας.
Άρα, αυτό που αν έφερα ως αποζημ ίωση για τους για τρούς, έχει
να κάνει για το υς γιατρούς πο υ θα πάρουμε στο π λαίσιο λειτο υργίας
των τοπικών ομάδ ων υγείας. Για αυτούς δ ηλαδ ή το υς π ρώτο υς 1.300 .
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Να προσθέσω κάτι σε αυτό , στης κυ ρίας … αυτό το οποίο κάνουμ ε
ως κίνητρο οικον ομικό, είναι στην ουσία να δίνουμ ε αποδοχές της
επόμεν ης βαθμίδας του συστήματος υγείας και όχι της εισαγωγικής
βαθμίδας.
Αυτό νομίζω ότι είναι ένα συγ κεκριμέν ο μπόνους το οποίο
δίνεται. Πρ οφανώς δεν μπορούμ ε να δώσουμ ε μισθούς που να
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αντιστοιχίζονται μ ε τις αποδοχές που υπάρχουν σε άλλες Ε υρ ωπαϊκές
χώρες, όχι μόν ο σε αυτο ύς τους γιατρούς, α λλά και σε κανένα για τρό
του δημόσιο υ συστήμα τος υγείας της χώρας μας, παρ ότι υπάρχουν
χιλιάδες γιατρ οί μ ε αυτές ή και με χ αμηλό τερ ες αποδοχές, που σήμερα
πραγματικά κρατά νε όρθιο το σύστημα υγ είας και στηρ ίζουν τη
λει το υργία των ν ο σοκομ είων, την εφημερία το υς και λο ιπά και λοιπά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(εκτός μικροφώνο υ).
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ
Ναι. Δώ σανε παραπάνω χρήματα με στόχους αν τίσ τοιχα. Χρήμα τα
όμως που, αυτό ήταν το ένα κομμά τι. Το δεύτερ ο είναι ότι δεν δίναν ε
την προοπ τική πο υ δίνουμ ε εμείς για ενσωμά τωση στο εθνικό σύστημα
υγείας, μ ετά την…
Εκεί λειτο υργο ύσαν αποκλειστικά με contracts. Μπορούσε
δηλαδ ή ο ιδιώτης γιατρός να μπ ει σε μία ομάδα υγείας και να
αποζημιωθεί μ εν παραπάνω για στόχους που έπιανε, άρ α αυτή είναι η
μία διαφορά.
Η δεύτερ η είναι ό τι εκεί μπορεί ενδεχομένως να υπ ήρχ αν και τα
παραπάνω χρήματα , επειδή δεν υπ ήρχ αν ειδικοί γιατροί. Εμείς είπαμε,
δεν μπορούμε να τ α έχουμ ε ό λα.
Θεωρώ ότι θα έχ ο υμε ένα καλύτερο επίπεδο υπηρ εσιών υγείας,
επειδ ή έχ ουμ ε και το υς ιδιώτες γ ιατρούς. Στην Π ορτογαλία δ εν
υπάρχει εν διάμεσο σύστημα.
Στην Π ορτογαλία από τον οικογενειακό γιατρ ό, η επόμενη
βαθμίδα είναι το νοσοκομείο, ιδ ίως γ ια τα διαγνωστικά δεν υπάρχουν
και καθό λου δ ημό σια διαγνωστικά κέν τρα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Όχι απαραίτητα. Αν με ρωτάτε εμένα, ιδανικά θα ήθελα να
προσελκύσω γιατρ ούς πο υ θα πιστέψουν σε αυτό το πράγμα και θα
δουν τον εαυτό τους να εξελίσσεται μέσα από την εξέλιξη το υ
συστήματος της πρ ωτοβάθμιας φρ οντίδας υγείας.
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Μπορεί να είναι δηλαδ ή ένας νέος γιατρός ή μπορ εί να είναι
κάποιος μεγαλύτερ ης υγείας γιατρός που να έχει μία άλλη αν τίληψη
πιο κοντά σε α υτό που αποτυπ ών ουμ ε εμείς μ ε το νομο σχέδιο σήμ ερα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Αυτό το τελευταίο που λέτε θα το χάσει έτσι και α λλιώς, το είναι
άμεσα, γιατί και ο ΕΟΠΥΥ έχει ..ο τύπος της σύμβασης.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Δεν θα έχουμ ε α υτό το ότι στάνταρ 200 επισκέψ εις, δηλαδ ή 2 .000
ακαθάριστα ο συμ βεβλημ ένος γιατρό ς. Θα είναι άλλο μ οντέλο, μάλλον
με δύο διαφορ ετικές ταχ ύτητες, τα εξήγησε ο κύριος Βαρδαρός
προηγουμ ένως.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Θα έχουν κα ι α υτο ί γύρω στο υς 2.000 εγγεγραμ μένους ο κάθ ε
οικογεν ειακός γιατρός.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Θα έχο υν υποχρ έωση συγ κεκριμ ένων ωρών ημερ ησίως και με
κατανομ ή σε ό λο το μήνα που θα δ έχονται δωρ εάν ασφαλισμέν ους,
αυτή είναι η δια φο ρά. Ενώ τώρα ήταν ένα πλασματικό σύστη μα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Ναι, αλλά έχο υν και το ιδ ιωτικό το υς ιατρείο. Είναι λο γικό απολύτως
να έχουν δια φοροπ οιήσεις στην αμοιβ ή. Αλλιώς δ εν θα υπάρχει κανένα
κίνητρο για κάποιο ν να στελεχ ώσει τις δομές.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ Α ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Κάτι ρώ τησε η κυρ ία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Των κέντρ ων υγ εία ς.
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Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Οι γιατροί των Π Ε ΔΥ είναι ειδικό τητες αντίστοιχ ες.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Να το ξεκαθαρίσουμε, ο ι γιατρο ί του ΕΣΥ εννο ούμ ε, σε αυτό το
κομμάτι πο υ συζ ητάμε τώρα το υς γιατρούς των κέντρ ων υγείας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Γιατί δ εν θα μπει στον κλάδο;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Μα είναι τώρα.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Μιλάμε για αυτο ύς που είναι ήδ η στο σύστημα. Γενικούς γιατρούς,
παθολόγους ή παιδιάτρους που υπ ηρετο ύν στις μονά δες υγείας το υ
ΠΕΔΥ και πο υ μπαίνουν σε μία λογική οικογεν ειακής ια τρικής.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Ακριβώς. Θ έλουμ ε δηλαδή και τ ο υς υπάρχοντες γιατρ ο ύς, που έχο υν
τις αντί στοιχες ειδικό τητες, πο υ ταιριάζουν στο περιεχόμ ενο της
οικογεν ειακής ιατρικής, να το υς β άλουμ ε από τώρα σε μία λογική
αντίστοιχη ό τι δ ηλαδή έχ ουν συγκεκρ ιμένο πληθ υσμό ευθύνης, αυτός ο
πληθυσμός απευθ ύνεται σε αυ το ύς, δημιο υργείται δ ηλαδή μία σχέση
προσωπικής επαφής και συνεχο ύς παρ ακολο ύθησης και φροντίδας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΡΙΑ:
Να πω λίγο κάτι; Να πούμ ε δ ύο τελευταίες ερωτήσεις για την
πρωτοβάθμια, χρωστάμε μ ετά και μία απάντηση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μ ικρό φωνο)
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Ωραία, σε α υτό έχ ετε ένα δίκιο. Λοιπόν, ανέφερα πάντως στην αρχή
για τις προβλέψεις και για το υς επισκέπ τες υγείας και για το υς
μαιευτές και τις μ αίες, τις αντίστοιχ ες έτσι προβ λέψ εις, προφανώς
υπάρχει ο ρό λος που το υς αναλογεί κα ι στους νο σηλευτές και στο υς
επισκέπτες υγείας και στο υς κοινωνικούς λειτουργο ύς στο π λαίσιο της
ομάδας, για αυτό έχουμ ε επιμείν ει α ρκετά στη λογική της ο μάδας και
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μάλιστα υπάρχουν και συγκεκριμ ένα άρθρα που περιγράφουν και τους
ρόλο υς μέσα στην ομάδα.
Και το φαρμακοπ οιό. Ο φαρμακοπ οιός, εμείς τον βλέπο υμε σε μία
λογική, μάλιστα μία μεγάλη μ ερίδα φαρμακοπο ιών και των
συλλογι κο τήτων το θέλει α υτό, διευρύνο υμε την ιδέα, τη λογική του
τοπικο ύ δικτύο υ της πρωτο βάθμιας φροντίδας υγείας δ ίνοντας και στο
φαρμακοπ οιό ρό λο για συγκεκριμ ένες δράσεις πρόληψ ης και αγωγής
υγείας. Παραδείγ ματος χάρη δ ιαβητολογικά ζ ητήμα τα, ζητήματα πο υ
μπορεί να παίξει ένα ρόλο ως κοιν ωνός της πληροφορίας καθώς είναι
αυτός που έρχ εται σε καθ ημερ ινή επ αφή με πάρα πολύ κό σμο και με
κόσμο που έχει χρ όνια νοσήμα τα.
Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα σημαντικό να εντά ξουμ ε και
το φαρμακοποιό σε μια λογική ότι κιν είται πέριξ αν θέλετε το υ
οργανωμένο υ συστήματος υγείας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Επί του παρόντ ος δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Επί του παρόντος δεν
υπάρχει τέτοια συζ ήτηση.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Θεσμοθ ετείται ο ρ όλος το υς ως οργα νικο ύ κομματιού του δ ικτύο υ της
πρωτοβάθμιας φρο ντίδας υγείας για τα κομμάτια της πρ όληψ ης και της
προαγωγής υγείας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ Φ ΟΣ:
Όλη αυτή τη μεταρρ ύθμιση ποια υπηρεσία το υ Υπουργείου
συγ κεκριμένα και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα το ελέγχει για την
εξέλιξή το υ, γιατί μιλήσατε και για λογοδο σία των δ ομών και για
αξιολόγ ησή το υς.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Λοιπόν, αφενός υπάρχουν οι κεντρ ικές υπηρ εσίες το υ Υπουργ είο υ
Υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η διεύθυνση
στρατηγι κού σχεδιασμού πο υ θα έχο υν ένα ρόλο.
Ένα πολύ μ εγάλο κομμάτι, το μ εγαλύτερο κομμά τι θα πάει στις
υγειονο μικές περιφέρ ειες διό τι είναι αυτές, οι δ ιοικήσεις των
υγειονο μικών περ ιφερ ειών θα είναι αυτές που θα έχουν και την
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καθημερινή εποπτεία του συστήματος και βέβαια κατά το πρώτο
διάστημα..
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Και τις προσλήψ εις οι ΥΠΕ θα τις κά νουν.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Η προκήρ υξη θα είναι μια κεντρικά αλλά οι ΥΠΕ θα είναι αυτές που
θα πάρουν τον κόσμο και θα τον τοπο θετήσο υν.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Ακριβώς. Και θα α νήκο υν ο ργανικά στις ΥΠ Ε. Οργανικά, θα είναι υπό
την εποπτεία των ΥΠΕ το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα στελεχ ώσει
τις δομές.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΒΑΡΔΑΡ ΟΣ:
Κοιτάξτε να δείτε, ήδη για την κα τάθλιψη ας πούμ ε υπάρχει και
κατευθ υντήρια οδηγία που έχει εγκριθεί και από το ΚΕ ΣΥ και θα είναι
μέσα και στο καθ ηκοντο λόγιο των το πικών μονάδων υγείας.
Αλλά από εκεί και πέρα βέβαια πέρα από αυτά τα πιο ελαφριά να
το πω έτσι ψυχικά νοσήματα υπάρ χει πάντα και η υποχρέωση το υ
οικογεν ειακού γιατρού σε συνεργασία με τον κοιν ωνικό λειτο υργό για
παραπομπή στον τομέα πια της ψυχικής υγεία ς στις δ ομές
πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας να το πω έτσι για τα πιο σύνθετα
περιστα τικά. Σ τα κέν τρα της ψυχικής υγείας ναι, στις δ ομές.
Νομίζω ότι αυτό περιγράφηκε και στο νόμο για την ψ υχ ική υγεία
και με την τομεοποίηση και μ ε τα κέντρα ψυχικής υγ είας υπάρχει α υτή
η δι κτύωση.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Θα υπάρχει δικτύωση ανάμ εσα στις δομές ψυχ ικής υγ είας και στις
δομές της πρωτοβά θμιας. Αυτή είναι η λογική.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Κοιτάξτε ότι επαρκούν, προφανώς δ εν επαρκο ύν. Όχι το έλλειμ μα στην
ψυχική υγ εία αυτή τη στιγμ ή είναι πρώτον σε πρωτοβάθμιες δομές,
δηλαδ ή σε κέντρ α ψυχικής υγ είας .
Είναι σε δομ ές κοιν οτικής
φροντίδας για να μπορέσο υμε σιγά - σιγά να μετασχ ημα τιστεί το άσυλο
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και οι άνθρωποι που είναι χρονίως πάσχοντες να έχουν μια πιο
εξατομ ικευμ ένη φροντίδα και μια παραμονή όχι σε ασυλικό
περιβάλλον.
Και το μεγάλο κεν ό είναι να αναπτυχθούν ψ υχιατρικές κλινικές
και τμήμα τα οξέων στην π εριφέρεια έτσι ώστε να μ ην συρρέουν ό λα τα
περιστα τικά και ιδιαίτερα οι εισαγ γελικές εν τολές στα τρ ία μεγά λα
δημόσια ψυχιατρ εία που έχο υν μείνει.
Αυτή είναι η προ σπάθεια, θέλε ι έν α σχέδιο για να προωθηθεί
αυτή η αποασυλοποίηση. Ξέρουμ ε, έχουμε εν ημερ ώσει, το είπαμε και
στη Βο υλή πριν από λίγο καιρό ότι α υτό θα γίνει π λέον σε συν εργασία
με το Υπουργ είο Εργασίας διότι η απαίτηση της Ε υρ ωπαϊκής Έν ωσης
είναι ό τι η ασυλο ποίηση πρέπ ε ι να έχει μια ο λιστική προσέγγιση και
να αφορά όχι μόνο τις δομές ψυχικής υγείας αλλά και τις προνοιακές
δομές.
Και είμαστε τώρα στη φάση εκπόν ησης ενός busine s s plan το
οποίο θα κατατεθ εί στην Ευρ ωπαϊκή Ένωση για να μπορέσο υμε να
πάμε σε ένα νέο σύμφωνο μ έσα από το οποίο θα χρ ημα τοδοτηθ εί και η
πλήρ ης ανάπτυξη α υτο ύ του συστήμα τος.
Κα … ……..:
Λοιπόν, έχο υμ ε ολοκληρώσει με την πρωτοβάθμια.
Έχουμε δυο
ερωτήσεις σίγουρ α για ΕΚΑΒ, γ ια εξεταστική και για λίστα
χειρο υργείο υ κύρ ιε Αγγουρίδ η;
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω μια συνο λική τοποθέτηση για αυτά.
Όπως αντιλαμβάν εστε είμα στε σε μία φάση όπο υ προωθούν
νομοθετι κές πρωτο βουλίες που αφορ ούν το χώρο της υγείας και κατά
την
άποψή
μας
αντιμετωπίζον ται
θεσμ ικά
ελλείμμα τα
και
εκκρεμ ότητες πάρα πολλών χ ρόνων.
Μία είναι α υτή για την πρωτοβάθμια φροντίδα, η ά λλη αφορά
τον τομ έα των προμηθειών, δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση αυτές τι ς
μέρες το ν έο σχέδ ιο για την πρωτοβ άθμια φροντίδα. Φαντάζομαι θα
έχουμ ε μία δυνατό τητα να το συζ ητήσουμ ε πιο αναλυτικά στο ε πόμ ενο
διάστημα, για τις π ρομήθειες.
Υπάρχει το θέμα των αλλαγών πο υ αφορούν την φαρμ ακευτική
πολιτι κή, αυτό είν αι ένα κομμάτι που επίσης γίνεται μ ία συστημα τική
επεξεργασία και μ ία προσπάθεια να βρεθούν κοινά απ οδεκτές λύσεις
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και αλλαγ ές σε συνεννόηση με το υς θεσμο ύς. Σε μεγάλο βαθμό είναι
στοιχ είο της δ ιαδικασίας των διαπραγματεύσεων και της αξιολόγ ησης.
Και πιστεύω ότι θ α είμαστε σε θέση μετά το Πάσχα να έχουμε
καταλήξει, αφού ο λοκληρωθο ύν κάπο ιες συναντήσεις μ ε το υς θεσμούς
που έχο υμ ε προγρ αμματίσει τ ο επόμ ενο διάστημα, σε μία πρόταση την
οποία προφανώς θα διαβουλευτούμε και δημ ό σια με το υς
εμπλεκόμ ενους και με τη φαρμακοβιομ ηχανία και με το υς
φαρμακοποιο ύς για τί υπάρχουν και ρ υθμίσεις πο υ α φορο ύν το κομμάτι
των φαρμα κείων. Και στη συνέχεια θ α το νομοθ ετήσο υμ ε.
Τώρα, δεν έχο υμε καταλήξει αν θα είναι μία νομοθέτηση που θα
αφορά ένα νομοσχέδιο του Υπο υργείου Υγ είας ή αν θα είναι
ενσωμα τωμέν ο εν δεχομέν ως σε έν α πολυνομο σχέδ ιο το οποίο θα
αφορά τις υπόλοιπ ες ρυθμίσεις της αξιολόγ ησης.
Επιτρέψτε μο υ να μην μπω σε περισσό τερ ες λεπτομ έρειες για τί
είναι θέμα τα που είναι υπό εξέταση και υπό διερεύν ηση και θ έλο υμ ε
να τα παρουσιάσο υμε όταν πια θα τα έχουμ ε οριστικοπο ιήσει.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Για τις προμ ήθειες όχι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Κοιτάξτε, η Ε Π Υ μετασχηματίζεται, ενσωμα τών ετα ι μάλλον, όχι
μετασχ ηματίζεται, λάθος είναι ο όρος. Ενσωματώνεται, η σημ εριν ή
ΕΠΥ, στη νέα κεντρική αρχή προμ ηθειών υγ είας.
Είδατε τη δομ ή αυτο ύ το υ νέο υ φορέα. Η λογική του είναι
κεν τρικοποίηση
των
προμηθ ειών .
Και
ενιαίες
διαδικασίες
κωδι κοποίησης προδιαγραφών, προκήρυξης δ ιαγωνισμ ών κλπ, κλπ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Πραγματικά δεν θ έλω να πω μπω σε λεπτομ έρειες. Νομ ίζω ότι θα
έχουμ ε μία δυνα τότητα αυτό να το διαβουλευτο ύμε και να το
συζ ητήσο υμ ε και μαζί σας και με ό λους το υς εμπλεκόμενο υς φο ρείς
της αγοράς, με το υς προμηθευτές υγ είας κλπ, στο επόμ εν ο διάστημα.
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Τώρα, όσον αφορ ά την εξεταστική, αύριο γίν εται η διαδικα σία
στη Βο υλή, 10 ωρη διαδικασία η οποία θα κατα λήξει, πιστεύο υμε, στην
απόφαση του σώμα τος για τη σύσταση εξεταστικής επιτρ οπής.
Η διαδικασία είναι γνωστή, συγ κρο τείται η εξεταστική επιτροπή
από βουλευτές, μ ε αναλογική εκπροσώπηση ό λων των πολιτικών
χώρων, των πολιτικών δυνάμεων, και αρχίζει η διερεύν ηση των
υποθέσεων πο υ αφορούν σκάνδαλα διαφθοράς στο χώρο της υγ είας σε
ένα βάθος περίπ ου 2 0ετίας όσο είναι το χ ρονικό όρ ιο της
κακο υργημα τικής παραγραφής. Α υτή είναι η λογική της επέκτασης
μέχρι το 1997 .
Εκεί η προσέγγισή μας εμάς είναι ότι ξέρ ουμ ε όλο ι πολύ καλά
ότι υπ ήρχε πάρτι στο χώρο της υγεία ς, αυτό είναι αδια μφισβ ήτητο. Οι
πολιτι κές ευθύν ες των κομμάτων εξο υσίας της περιόδου που
προηγήθ ηκε
είν αι
απολύτως
δεδομέν ες
και
σαφείς
και
αδιαμφισβ ήτητες.
Αυτό που διερευνο ύμε είναι τυχόν πο ινικές ευθύν ες πο υ αφορο ύν είτε
κρατι κο ύς λειτο υργούς είτε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό είναι το
αντικείμενο διερεύνησης της εξετα στικής επιτροπής. Κ αι ο λόγος πο υ
γίνεται αυτό το πρ άγμα είναι πρώτον για να μην υπάρχει η παραμικρ ή
υπόνοια στην κοιν ή γνώμ η ό τι σε έν α τέτοιο πεδίο πο υ ήταν γνωστό
τοις πάση ότι ήταν ένας χώρος ασυδοσίας, ανυπαρξία ς μηχανισμ ών
ελέγχου, προκλητής ζήτησης, σπατάλης, δια φθοράς και εκμ ετά λλευσης
του αρρ ώστου ό τι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να προσφερθεί πολιτι κή
ασυλία ή συγ κάλυψη σε αξιόποιν ες πράξεις που έχο υν τελεστεί. Αυτό
είναι το ένα.
Άρα να υπάρξει έν α σήμα, να δοθεί ένα σήμα μ ηδενικής ανοχ ής
απέναντι σε α υτές τις παθογένειες και τις στρ εβλώσεις του
συστήματος υγείας που τις ξέρο υμ ε ό λοι, από τη μια.
Αλλά και από την άλλη κατά την άποψή μας η π ροσπάθεια
γίνεται μ έσα από αυτή τη διαδικασία να εντοπίσουμε τις τρύπ ες
επιτρέψ τε μο υ ν α πω του συστήματος, τους μ ηχανισμούς που
επέτρ εψαν την εδρ αίωση αυτών των φαινομένων και την αναπαραγωγή
τους μ ε τελικό στό χο να θωρακίσουμ ε το δημ όσιο σύστημα υγείας, να
εξυγιάνο υμ ε το τοπίο και να στηρίξο υμ ε ένα πολιτικό σχέδιο
αναβάθμισης και ηθικοποίησης της δ ημόσιας περ ίθαλψης.
Αυτή είναι η πολιτική μας στό χευση.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ :
Η πρόταση της Κυβέρνησης είναι για την περίοδ ο από το ’97 εξήγησα
για ποιο λόγο μέχρι εννο είται το τέλος των προηγούμ ενων
κυβ ερν ήσεων μέχρ ι το ’14 .
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Παρακαλώ, εν τάξει.
Ο λόγος είναι πάρα πολύ απ λός, θα το
εξηγ ήσουμ ε φυσικά και στη Βο υλή και νομίζω ό τι εκεί θα εστια στεί σε
ένα μεγάλο βαθμό και η συζ ήτηση.
Ο λόγος είναι πάρ α πολύ απλός, διό τι εμ είς είμα στε ο ι πρώτοι
που ανοίγο υμε αυτή τη συζήτηση. Διό τι εμείς είμα στε οι μόνοι που
δεν είχαμε οργανι κή σχέση με α υτό το πάρτι το οποίο βεβαίως είχ ε
πολλο ύς συμμ ετέχ οντες α λλά είχ ε λίγους οργανωτές. Και διό τι δ εν
θέλο υμε να δώσουμε το σήμα ότι είμ αστε εν δυνάμ ει ελεγχόμενο ι όλο ι
και ότι είμαστε όλοι το ίδ ιο.
Και θέλω να είμ αι απολύτως σα φής σε αυτό.
Η σημ εριν ή
πολιτι κή ηγεσία του Υπουργείου είν αι άνθρωπου πο υ έχουν οργανική
σχέση με το σύστημα υγείας, έχο υν δουλέψει και έχο υν αγωνιστεί για
τη δ ημό σια περίθ αλψη στη χώρα. Εκπροσωπο ύσαν π άντα το έν τιμο
κομμάτι το υ συστήματος υγείας που μ ε αξιοπρέπ εια πρό σφερε τις
υπηρ εσί ες το υ.
Είχαν πάντα μέτωπο απέναντι στα φαινόμενα διαφθ οράς και
εκμ ετά λλευσης το υ αρρώστο υ και π ροφανώς δεν μπο ρούν να μπουν
στο ίδ ιο τσο υβάλι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Αυτή είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Βεβαίως κυρία Φιντανίδο υ.
Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι έχ ουμ ε το ηθικό και το πολιτικό δικαίωμα
ακριβώς για αυτο ύς το υς λόγο υς που σας είπα πριν να ζητούμ ε τη
διερεύν ηση μιας περιόδο υ που είναι σαφέστατη η εμπλοκή, η ανοχή, η
συγ κάλυψ η, η ολιγωρία πολιτικ ών προσώπων και στελεχών των
κομμάτων εξουσία ς.
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Η διαφθορά, ακο ύστε σας παρακα λώ, η γενικευμέν η ανομία και η
διαφθορά όχι μόνο στο χώρ ο της υγείας συνολικά στη λειτο υργία το υ
κράτο υς σε α υτή τη χώρα έχο υν π ολιτικό ονοματεπ ώνυμο. Έχο υν
πολιτι κό ονο ματεπ ών υμο.
Ποιο είναι; ΠΑΣΟ Κ και Ν έα Δημο κρ ατία. Είναι σαφές.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Ακο ύστε, εγώ δεν λέω και α υτό θα παρουσιάσο υμε αύριο, θα
παρουσιάσο υμε ακριβώς, εγώ δ εν λέω ότι το πάρτι τελείωσε. Ότι δεν
υπάρχει καμία ε στία διαφθοράς στο σύστημα υγείας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Επιτρέψτε μ ου λίγο να απαντήσω. Λοιπόν, λέω δεν λέμ ε ό τι
σταμάτησαν οι ανομικές συμπερ ιφο ρές και αυτές οι παθογένειες οι
διαχρονικές το υ συστήματος υγείας.
Όμως για πρώτη φορά έρχονται στο επίκεν τρο της πολιτικής
υγείας.
Για πρώτη φορά για παράδειγμα υπηρεσία του Υπο υργείο υ
Υγείας, η 7 η Υγειο νομική Π εριφέρεια έκανε προχθές εκδήλωση για το
φακελάκι και ανοίγει αυτή τη συζήτηση, προ φανώς είνα ι διαφορετικό.
Για πρώτη φο ρά υπάρχει πολιτική πρωτοβο υλία σύστασης
εξεταστικής επιτρ οπής για αυτό το χώρο που όλοι ήξεραν ότι ήταν
προβλημα τικός κα ι διάτρ ητος.
Κ αι ακριβώς για αυτό το λόγο
θεωρο ύμε ότι δ εν μπορο ύμε να αυτο ενοχοποιο ύμαστε και να
συμπερ ιλαμβάνο υμ ε και τη δ ική μας π ερίοδο στην υπό έλεγχο εξέταση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Προφανώς δεν λύν ει το πρόβ λημα κα ι να το συζητήσουμε όσο θ έλετε.
Αυτό το οποίο λοιπόν θα κάνουμε εμείς αύριο στη συζήτηση στη
Βουλή, θα παρουσιάσο υμε τις θ εσμικές δ ικλείδ ες α σφαλείας που
προσπαθούμε να βάλουμ ε καθημ ερινά στο σύστημα αλλάζοντας τις
προμήθειες.
Αναδιοργανώνοντα ς το μοντέλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας,
βάζοντας μηχανισμούς αξιολόγ ησης της φαρμα κευτικής καιν οτομίας,
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ορθολογικής συνταγογράφησης, ο υσιαστικής διαπραγμάτευσης τιμών
για τα φάρμακα, μηχανισμο ύ κο στο λόγησης της νοσοκο μεια κής
δαπάνης, λίστας χειρουργείου, γραφείων προστασίας των δικαιωμάτων
των ασθενών, θεσμικές αλλαγές που αλλάζουν το τοπίο σιγά -σιγά και
ηθικοποι ούν όπως λέμ ε το σύστημα υγείας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Δεν έχω μετρητή διαφθοράς αυτή τη στιγμή. Υπά ρχουν μ ελέτες.
Ορίστε;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Ακο ύστε να δείτε, εμ είς δ εν έχο υμε να φοβ ηθο ύμε τίπο τα. Εί ναι
απολύτως σαφές αυτό, το λέμε και το εννοούμ ε και δεν λεον ταρίζουμ ε.
Το λέμε και το ενν οούμ ε και δ εν λεον ταρίζουμ ε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Εντάξει,
εν τάξει.
Προφανώς
δ εν
θα
ανακυκλώσο υμ ε
την
επιχειρ ηματο λογία της α υ ριανής συζήτησης. Νο μίζω ό τι έχω
απαντήσει.
Και όσον α φορά το περιστατικό το συγκεκριμένο α κο ύστε τώρα.
Κοιτάξτε, ορίστε;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Εντάξει, μην το χ αλάσουμ ε τώρα στο τέλος. Μην το χ αλάσουμ ε τώρα
στο τέλος .
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Αφιερ ώσαμ ε αρκετά νομίζω. Για ποιο;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:

52
Αφήστε να ρωτήσει και κά τι η αν τιπο λίτευση και να απαντήσουμ ε στη
διαδικασία την κοινοβουλευτ ική. Σ ας παρακαλώ, δεν μπορούμ ε να
αναπαράγουμε εδώ πέρα την αυριαν ή συζήτηση. Σας παρακαλώ πάρα
πολύ. Θα υπάρξει μπόλικη τρο φή για συζητήσεις στο επόμ ενο
διάστημα, πιστέψτε με.
Τώρα, όσον αφορ ά το περιστα τικό το οποίο ανέφερε η κυρ ία
προηγουμ ένως. Κ οιτά ξτε να δείτε πρέπει να είμαστε απολύτως
ειλι κριν είς. Το σύστημα υγείας έχ ει πάρα πολλά κενά, έχ ει πάρα
πολλές ελλείψεις, έχει πάρα πολλές δ υσλειτο υργίες. Όλες οι δομ ές και
όλοι οι φορ είς.
Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν προβλήμα τα, το έχ ουμε πει
πάρα πολλές φορές . Αν υπάρχει ταλαιπωρία, αν υπάρχουν περιστατικά
τα οποία δεν αντιμετωπίζον ται με την επάρ κεια και με την
αποτελεσματικό τητα που χρειάζεται.
Το ερώτημα είν αι αν γίνονται βήματα προς τη σωστή
κατεύθ υνση. Και η δική μας η άποψη, αυτό το κρίν ετε κα ι εσείς, το
κρίνει και η κοιν ωνία κυρίως, το κρίνουν οι εργαζόμεν οι στο σύστημα
υγείας είναι ότι γίνεται μια συστημα τική προσπάθεια τα δυο τελευταία
χρόνια να στηριχ θεί ένα σύστημα υγείας το οποίο είχε υποστεί
πολλαπλές αρν ητικές παρεν έργειες από τις περικ οπές και τα μ έτρα
λιτό τητας της προ ηγούμεν ης 5 ετίας.
Και παρά το ότι το δημοσιον ομικό πλαίσιο δ εν έχ ει αλλάξει
νομίζουμ ε ότι το αποτύπωμα της προτεραιό τητας στη δημ όσια
περίθαλψη έχ ει δ οθεί και α υτό είν αι αδιαμφισβ ήτητο και από τις
χρηματοδ οτήσεις και από τη στελέχωση πο υ έχ ει προωθηθεί με
προσλήψεις μόνιμ ου και επικουρ ικο ύ προσωπικο ύ. Οι οποίες σε αυτή
τη συχνότητα, σε αυτό το εύρος χρ όνου και μ ε α υτή τη μαζικότητα
έχουν να γίνο υν τα τελευταία 15 χρόν ια.
Τα κενά παραμένουν παρότι είναι σε εξέλιξη αυτή η πρ οσπάθεια.
Και κανείς Υπο υρ γός νομίζω ότι δεν είναι ευτυχής ό ταν το σύστημα
υγείας δυσλειτο υρ γεί, όταν έχει ανεπάρκειες, ό ταν ταλαιπωρούνται οι
πολίτες και φυσικά όταν υπάρχουν αρνητικά συμβάματα στην υγ εία
του οποιουδ ήπο τε ανθρώπου.
Αλλά η δο υλειά του υ πουργο ύ είν αι να ενισχύει ό σο είναι
δυνατόν μ έσα στο υς συγκεκριμένο υς και δύσκολο υς δ ημοσιονομικο ύς
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όρους που λειτουργεί η χώρα μας να ενισχύει αυτό το κρίσιμο κα ι
ζωτικής σημασίας κοινωνικό αγαθό που είναι η δ ημό σια περίθαλψη.
Και το ΕΚ ΑΒ έχ ει ενισχ υθεί τ α τελευταία χρόνια. Έχει ενισχ υθεί
και όσον α φορά το στό λο του. Ξεμ πλοκάραμε μ ετά α πό περίπου μια
8ετία ένα διαγων ισμό και έχο υμε πάρει καινούργια ασθενοφόρα.
Βεβαίως υπάρχει πεπαλαιωμένος στόλος και υπάρχει το σχ έδιο που
είπατε το οποίο β εβαίως έχ ει τις γ νωστές δ υσκίνητες γ ραφειο κρατικές
και χρονοβόρ ες δια δικασίες.
Και όσον αφορά το προσωπικό επίσης έχ ει ενισχυθ εί το ΕΚΑ Β
και συμπεριλαμβά νεται σε όλες τις δέσμ ες προσλήψεων και μόνιμο υ
και επι κουρ ικο ύ προσωπικο ύ ακόμα και στα προγράμματα που
χρηματοδ οτο ύν ται για το προσφυγικό μέσω της Ευρ ωπαϊκής Ένωσης.
Και στο ISF στα νησιά του ανατολικο ύ Αιγαίο υ υπήρχ ε ειδική
πρόβλεψ η 40 δ ιασωστών το υ ΕΚΑΒ που στήρ ιξαν το δ ημόσιο σύστημα
υγείας και κάλυψαν μια περίοδ ο πολύ μ εγάλης πίεσης ειδικά το ’15
και σε ό λες τις π ρο κηρύξεις πο υ γίνονται αυτή την π ερίοδο και των
προγραμμάτων του ΟΑΕ Δ υπάρχει ειδ ική πρόβ λεψ η και μέριμνα για το
ΕΚΑΒ.
Η χώρα μας έχει γνωστές γεωμο ρφολογικές ιδιαιτερότητες.
Υπάρχουν απομακρυσμ ένες δ υσπρόσιτες περιοχές που πραγματικά όσο
και αν αναπτυχθ εί το σύστημα υγείας και όσο και αν υπερβάλο υν
εαυτό το ανθρώπιν ο δυναμικό και οι διοικήσεις των φο ρέων πάντα θα
υπάρχουν δ υσκο λίες στην ανταπόκριση.
Το σήμα, μάλλον το μήνυμα για εμάς από αυτά τα γεγονότα είναι
ότι πρέπει να επιτα χύνο υμε και να εν τείνουμε τ ις προσπά θειές μας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΟΣ:
Ερώτηση μακρ ιά από το μικρόφωνο.
Κος ΞΑΝΘ ΟΣ:
Την Ουρανόπο λη τη λες. Εν τάξει, εν πάση περιπτώσει ν α σας πω όμως
το εξής:
Έχο υμε κάνει και σε αυτό το κο μμάτι σημαντικές
παρεμβάσεις.
Για παράδειγμα, ξέρετε ό τι από πέρ υσι οργανώθηκε μια βάση μ ε
ένα ελι κόπτερ ο της πυροσβεστικής που έδρευε στην αρ χή στο πρώτο
πόδι της Χα λκιδικής και είχ ε ακριβώς και λειτούργ ησε πάρα πολύ
αποτελεσματικά για τη διακομιδή π εριστατικών που λό γω της μ εγάλης
μετακίνησης π ληθ υσμών τα σαββα τοκύρ ιακα στη Χαλκιδική υπ ήρχε
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τρομερ ό μποτιλιάρισμα και δυσκο λία των ασθενοφόρ ων να
διακομίσουν γρ ήγο ρα ένα επείγον περ ιστατικό.
Έγινε μια πο λύ καίρια παρέμβαση πέρ υσι η οποία βελτίωσε πάρα
πολύ το υς χρόνο υς και την αν ταπόκριση του συστήμ ατος υγ είας σε
επείγο υσες π εριπτώσεις.
Επίσης ξέρετε ό τι στο Αιγαίο ενισχύο υμε τη μοναδική βάση
αεροδιακομιδών που υπ ήρχε στη Ρό δο, λειτο υργεί ήδη δεύτερ η βάση
αεροδιακομιδών στη Σ ύρο και ετοιμάζεται τρίτη στη Μ υτιλήνη
ακριβώς για να β ελτιώσο υμε την αν ταπόκριση και τη μεταφορά από
νησι ωτι κές περ ιοχ ές περιστατικών π ου δεν μπορο ύν ν α αναπτυχθούν
εκεί.
Και υπάρχει και μια συνεργασία μ ε το Υπο υργείο Ε μπορικής
Ναυτι λίας για πλωτά μέσα διακομ ιδών χρημα τοδο το ύμενα από το
ΕΣΠΑ που θα αναπτυχθο ύν και θα έχει την επιχ ειρησιακή ευθ ύνη το
λιμενι κό και τη υγειονομ ική ευθύνη το ΕΚΑ Β έτσι ώστε να
διασφαλί σο υμε κα ι τις πλωτές δ ιακομιδές ανάμεσα σε νησιά και τη
διακομιδ ή ασθ ενών σε ν ησιά που έχουν καλύτερες υποδομές και
υπηρ εσί ες.
Είναι ένα διαρ κές στοίχ ημα α υτό το πράγμα. Δεν νομίζ ω ότι ποτέ
θα αισθανθούμε ό τι είμα στε απολύτως ασφαλείς και απολύτως έχο υμ ε
καλύψει μ ε π λήρ η τρόπο ό λες τις ανάγκες. Α λλά πραγματικά μας
ενδιαφέρει αυτή τη δ ύσκο λη περίοδ ο που η κοινωνία επιβαρύνεται με
μέτρα λιτότητας, με φόρο υς, μ ε περικοπές να υπάρχει μια
ανταποδοτικότ ητα κοιν ωνική ειδ ικά στο δ ημόσιο της δημ όσιας
περίθαλψης.
Είναι πολύ κεντρική πολιτική μας επιλογή και έγνοια αυτό το
πράγμα γιατί νομίζουμε ό τι αυτό χρ ειάζεται σήμερα μια κοινωνία η
οποία έχει φτωχοπ οιηθεί και αισθάνεται ότι οι εισφορ ές που πλήρων ε
όλα αυτά τα χρ όνια δεν είχαν την αν ταποδοτικό τητα και την
αποτελεσματικό τητα μέσα από ένα καλά οργανωμένο κοιν ωνικό
κράτος.
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