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Eπίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό 
 
 
 
Θέµα:  “Η Υγεία στο Κόκκινο ” 
 
Οι  Έλληνες πολίτες καθηµερινά βρίσκονται αντιµέτωποι µε τη ζοφερή κατάσταση που επικρατεί 
στο χώρο της υγείας, καθώς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ( ΕΣΥ) βρίσκεται υπό διάλυση. Τα 
νοσοκοµεία υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού και  ιατρικών µηχανηµάτων. Οι λίστες 
αναµονής ασθενών είτε για χειρουργικές επεµβάσεις ρουτίνας είτε για θεραπείες στα ογκολογικά 
νοσοκοµεία της χώρας συνεχώς αυξάνονται.  
 
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Δηµοσίων Νοσοκοµείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.) µε συνεχή 
δελτία τύπου και ανακοινώσεις κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καταγγέλοντας τεκµηριωµένα 
ότι τα νοσοκοµεία λειτουργούν χωρίς βασικές ειδικότητες ιατρών, µε ανεπαρκή αριθµό 
νοσηλευτικού προσωπικού και κακοσυντηρηµένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό. Ακτινολογικά 
µηχανήµατα C-ARM των χειρουργείων συχνά παρουσιάζουν βλάβες µε κίνδυνο την ζωή των 
ασθενών που χειρουργούνται. Η τεχνολογική υποστήριξη των νοσοκοµείων για τον εκσυχρονισµό 
ή την αλλαγή του πεπαλαιωµένου βιοιατρικού εξοπλισµού καθώς και η προµήθεια αναλώσιµων 
και φαρµακευτικού υλικού έχει αφεθεί στην φιλάνθρωπη διάθεση οργανώσεων.  
 
Το µόνο που δυστυχώς ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να προβαίνει άκριτα και άνευ αποτύπωσης 
των πραγµατικών αναγκών σε ανακοινώσεις για µελλοντικούς διαγωνισµούς µέσω των ΕΣΠΑ 
τουτέστιν σε ευκαιριακούς πρόσκαιρους διορισµούς καθώς πρόκειται για  προσλήψεις µη µόνιµου 
προσωπικού. Πελατειακό κράτος και στην υγεία! 
 
Η φαρµακευτική πολιτική όπως καταγράφεται στην από 23/1/2017 σχετική έκθεση του Σθνδέσµου 
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) αντί να αποτελέσει εργαλείο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 
µέσω χρηστής συνταγογράφησης από τους ιατρούς έχει µετατραπεί σε  χρονοβόρα 
γραφειοκρατική διαδικασία η οποία διακρίνεται από τη διατήρηση αυξηµένης φαρµακευτικής 
δαπάνης την οποία αντιµετωπίζετε µε rebates και clow back. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι η 
µοναδική χώρα που αγοράζει χωρίς να διαπραγµατεύεται την τιµή καινοτόµων φαρµάκων, αλλά 
χρεώνει τον ΕΟΠΥΥ µε την λιανική τιµή µε αποτέλεσµα να χάνονται σηµαντικές εκπτώσεις προς 
όφελος του ελληνικού συστήµατος υγείας και των ασθενών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κος  Πρωθυπουργός: 
 
-Με ποιό τρόπο προτίθεστε να παρέµβετε- έστω και αργά – ώστε να αντιµετωπιστεί το χάος που 
υφίσταται στις χειρουργικές αίθουσες των νοσοκοµείων της χώρας λόγω έλλειψης ιατρών και 
νοσηλευτικού προσωπικού, βλαβών στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό θέτοντας τέρµα στις λίστες 
αναµονής; 
-Ποιός ο κυβερνητικός σχεδιασµός συνολικά ώστε να δοθεί λύση στα προβλήµατα που µαστίζουν 
το πολύπαθο Εθνικό Σύστηµα Υγείας;   
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