Νέο Δελτίου Τύπου Υπουργείου Υγείας- πλειοψηφίας ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ). Ανακάλυψαν ελλείμματα στους προϋπολογισμούς των
Νοσοκομείων!!!.
Η συνεργασία της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) με το Υπουργείο
Υγείας καλά κρατεί. Μετά την " αθώωση" του Υπουργείου για την εγκύκλιο για
τους μετανάστες, τώρα πήραν εργολαβία από το Υπουργείο, την υποστήριξη
του αφηγήματος της Κυβέρνησης περί " ελλειμμάτων και μαύρες τρύπες"
στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων.Δεν πρόλαβε το Υπουργείο " να
αναδείξει" το θέμα με διαρροές στα γνωστά πρόθυμα ΜΜΕ και site, και η
ΠΟΕΔΗΝ έπιασε στασίδι. Με δηλώσεις και "εσωτερική ενημέρωση" (
κατευθείαν από το μηχανισμό του Υπουργείου…) η πλειοψηφία στηρίζει τις
Κυβερνητικές δηλώσεις και μιλάει για έλλειμμα 1 ΔΙΣ (!!) και προαναγγέλλει "
προβλήματα" στη καθημερινή λειτουργία των Νοσοκομείων.
Είναι προφανές ότι το σχέδιο της Κυβέρνησης να αμφισβητήσει τη πολιτική
των "πλεονασματικών" προϋπολογισμών των Νοσοκομείων όπως υποστήριξε
ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει τη πλήρη στήριξη της ΠΟΕΔΗΝ.
Δεν είναι τυχαίο, ότι οι μεθοδεύσεις για να υπάρξει η " αναγκαία εικόνα"
έχουν ξεκινήσει από τις πρώτες μέρες της Κυβέρνησης της Ν.Δ. Το Υπουργείο
Υγείας μείωσε το κονδύλι των 30.000.000 , που είχε εκταμίευση η
απερχόμενη Κυβέρνηση, δημιουργώντας " προβλήματα " στην εκτέλεση των
προϋπολογισμών. Χαρακτηριστικά, σε μια ΥΠΕ, από τα 7.000.000 που της
είχαν δοθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, τώρα το Υπουργείο της δίνει 4.800.000, δηλαδή
2.200.000 λιγότερα!!!.
Παράλληλα, το εφαρμοζόμενο " πάγωμα " έγκρισης τροποποιήσεων των
προϋπολογισμών από το Υπουργείο, ενισχύει την εμφάνιση πιθανών
προβλημάτων.

Έτσι για πρώτη φορά, μετά από 4 χρόνια (!!!) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΙΠΕ ΤΙΠΟΤΑ από
τα Νοσοκομεία, με τις μεθοδεύσεις που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας,
πιθανόν οι ελλείψεις να είναι "προ το πυλών…".
Πάντως, το σχέδιο περί " ελλειμμάτων" που τρέχουν το Υπουργείο Υγείας και
η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) φαίνεται να μην το υποστηρίζουν
τα ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με αυτά παρουσιάζονται οφειλές 560.000.000, και αφορά δαπάνες
που είναι μέσα στα όρια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού και έχουν πλήρη
χρηματοδοτική κάλυψη, από τα αποθεματικά των Νοσοκομείων, και τη
χρηματοδότηση του Κράτους και του ΕΟΠΥΥ.
Καλό είναι λοιπόν το Υπουργείο Υγείας να αφήσει τα "κόλπα" και τις
μεθοδεύσεις και να φροντίσει να καλύψει ΆΜΕΣΑ τις χρηματοδοτικές
ανάγκες των Νοσοκομείων.
Τα Νοσοκομεία επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλεονασματικά( για πρώτη φορά !!!) και
όση " λάσπη" και να ρίξουν οι πρόθυμοι της ΠΟΕΔΗΝ αυτό δεν αλλάζει...
Υ.Γ : Το θλιβερό της υπόθεσης είναι ότι σε αυτή την εργολαβία, που ανέλαβε
η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ από το Υπουργείο, βρήκε πρόθυμους
συνοδοιπόρους και το ΠΑΜΕ. Σε τοποθέτηση στελέχους του, θέλοντας να
συμβάλει ενισχυτικά στις δηλώσεις του Προέδρου " περί ελλειμμάτων 1 ΔΙΣ..,
είπε τα εξής εκπληκτικά ( επί λέξη..): " Στο Νοσοκομείο ο προϋπολογισμός
του 2018 ήταν ελλειμματικός κατά 8.000.000. Αλλά είχαμε ταμειακά
αποθέματα, το καλύψαμε και μεταφέραμε και αποθεματικό 5.000.000 και
για το 2019!!!(σ.σ. Δηλαδή το "ελλειμματικό" Νοσοκομείο, κατά ΠΑΜΕ, είχε
13.000.000 αποθεματικό από κρατική χρηματοδότηση και πληρωμές ΕΟΠΥΥ,
κάλυψε το έλλειμμα και πήγε " κάβα" 5.000.000 στο 2019!!!).
Υ.Γ : Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε πάρει χαμπάρι τη " μηχανή" που στήνει η
Κυβέρνηση της Ν.Δ. Θα απαντήσετε σε όλα αυτά ή είστε " υπεράνω" και δεν
σας αφορά το θέμα;

.

