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ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Η «λίστα Πέτσα» του Υπουργείου Υγείας. Αποκλείονται οι Ιατρικές Σχολές
Πριν λίγους μήνες, κατά το πρώτο στάδιο της πανδημίας, 25 ακόμα Βουλευτές
της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε απευθύνει μια ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με
θέμα «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις Ιατρικές Σχολές της χώρας για τη
διενέργεια ελέγχων για τον κορονοϊό».
Η ερώτηση προέκυψε μετά την ανοιχτή επιστολή που απέστειλαν τότε προς τον κ.
Μητσοτάκη, οι Πρόεδροι όλων των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων μας, με
την οποία ζητούσαν πόρους ώστε τα Πανεπιστήμια να συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
Η ερώτηση που ουδέποτε απαντήθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό, ήρθε ως
φυσική συνέπεια της τότε επιλογής της κυβέρνησης Μητσοτάκη να στείλει, μέσω
του ΕΟΠΥΥ, ένα «δώρο» 30 εκατομμυρίων ευρώ προς τους ιδιώτες πάροχους
υπηρεσιών υγείας «… για την αντιμετώπιση δαπανών αποζημίωσης ιδιωτικών
θεραπευτηρίων –κλινικών, καθώς και ιδιωτών για την πραγματοποίηση κλινικού
και εργαστηριακού ελέγχου, στο πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για την
αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού».
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή τους, οι Πρόεδροι των Ιατρικών
Σχολών ζητούσαν από την κυβέρνηση να επιχορηγήσει τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια των Ιατρικών Τμημάτων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων από
το πακέτο των 30 εκατομμυρίων ευρώ που εξαγγέλθηκαν, δεδομένου ότι τα
Ιατρικά Τμήματα της χώρας μπορούσαν να συμβάλλουν καθοριστικά:


στη διάγνωση του κορονοϊού σε ευρεία κλίμακα στο σύνολο του
πληθυσμού αξιοποιώντας τον πολύτιμο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία
τους,



στην υποστήριξη προγραμμάτων ελέγχου της ανοσίας σε όσους έχουν
νοσήσει, ώστε να μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στην εργασία τους και
στην κοινωνική δραστηριότητα. Το μέτρο αυτό αποτελεί την ασφαλέστερη
επιστημονικά ενδεδειγμένη διαδικασία σταδιακής και ελεγχόμενης
αποδέσμευσης από τον περιορισμό στο σπίτι,



στην υποστήριξη προγραμμάτων για την παραγωγή φαρμάκων και
διαγνωστικών τεστ για την διάγνωση της νόσου και την ανίχνευση
αντισωμάτων σε συνεργασία με ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, με
ιδιαίτερη έμφαση και στην απασχόληση Ελλήνων επιστημόνων.

Πριν από λίγες ημέρες, ως εκ θαύματος, τελείωσαν τα αντιδραστήρια μοριακού
ελέγχου για τον κορωνοϊό, στο ΕΚΠΑ, το Ινστιτούτο Παστέρ και το ΕΚΕΑ.
Θα μπορούσε κάποιος να ψέξει την κυβέρνηση της ΝΔ ότι 6 ½ μήνες μετά το
πρώτο κρούσμα δεν διαθέτει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιού. Τόσες
εκατοντάδες συμβάσεις συνάφθηκαν με την μέθοδο του κατεπείγοντος και των
απευθείας αναθέσεων, αλλά κυβερνητική πρόνοια για μια δημόσια και ανοιχτή
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών σε
αντιδραστήρια, εν όψει του δεύτερου κύματος της πανδημίας, δεν μπορούσε να
υπάρξει.
Αυτή η διαπίστωση όμως αντικατοπτρίζει τη μισή αλήθεια, δεδομένου ότι το
Υπουργείο Υγείας και ο πρώην αντιστράτηγος - Διοικητής της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής, απέστειλαν έγγραφο προς τις διοικήσεις των δημοσίων
νοσοκομείων με το οποίο προτείνουν να αποστέλλονται τα δείγματα σε ιδιωτικό
εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, που εντελώς τυχαία συνεργαζόταν με τον
αναπληρωτή εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Καθηγητή
Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ κ. Μαγιορκίνη Γκίκα, του οποίου το όνομα, ως εκ
θαύματος πάλι, με το που διέρρευσε το έγγραφο, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς
από την ιστοσελίδα του ιδιωτικού Ομίλου.
Να λοιπόν το σχέδιο! Η κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών της υγείας.
Διότι, παρά την προσπάθεια που κάνουν οι λήπτες των δώρων της αυθεντικής
λίστας Πέτσα να μας πείσουν ότι στα Νοσοκομεία, όλα δουλεύουν ρολόι, η
πραγματικότητα είναι ότι το δημόσιο σύστημα υγείας υποχρηματοδοτείται, ότι
υπάρχει παντελής και απόλυτη έλλειψη επιχειρησιακού σχεδίου, πλην της
εξόφλησης των γραμματίων που οφείλει η ΝΔ στους μεγαλοεπιχειρηματίες του
χώρου της υγείας.

