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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Περικοπή 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου
Ευαγγελισμός»
«Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική» αποτελεί το μεγαλύτερο
νοσοκομειακό ίδρυμα της χώρας μας, το οποίο διαθέτει ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση.
Η περικοπή 20 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018
του Γενικού Νοσοκομείου Ευαγγελισμός - όπως προβλέπεται στην από 5/2/2018
απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας επιβεβαιώνει την μείωση της επιχορήγησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τον
τακτικό Προϋπολογισμό. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο
ύψος των 192.01 εκατομμυρίων ευρώ - έναντι 211 εκατομμυρίων ευρώ που
αντιστοιχούν στην περσινή αρχική πρόβλεψη - έχοντας προσδιορίσει «πιθανό
ταμειακό υπόλοιπο» στο ύψος των 30,9 εκατομμυρίων ευρώ, που προστίθεται στα
έσοδα προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Ειδικότερα, η απόφαση
προβλέπει ότι στο ταμείο του νοσοκομείου θα εισρεύσουν μόλις 161,06
εκατομμύρια ευρώ.
Η μείωση της επιχορήγησης στο μεγαλύτερο ελληνικό νοσοκομείο, το οποίο
δέχεται κατά μέσο όρο 1200 έως και 1300 ασθενείς στις εφημερίες, εκτιμάται ότι
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην περιστολή των δωρεάν αναβαθμισμένων
υπηρεσιών υγείας καθώς και στην κόπωση του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού που απασχολείται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Στη βάση των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

-

Με ποιον τρόπο προτίθεστε να καλύψετε την μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης προς το νοσοκομείο Ευαγγελισμός ώστε να αποφευχθεί η
υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς;

-

Υφίσταται πρόθεση για τροποποίηση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου
Ευαγγελισμός που θα περιλαμβάνει έκτακτη επιχορήγηση στην περίπτωση που
τα έξοδα υπερβούν τις προβλέψεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2018;

-

Υπάρχει πρόβλεψη για κατάργηση του άρθρου 18 του Ν. 4354/2015 που
εστιάζει στην παύση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας από 1/1/2018; Ποιες οι ενέργειές σας για τη συνέχιση καταβολής του
εν λόγω επιδόματος;

-

Σκοπεύετε να προβείτε σε προσλήψεις ιατρών εργασίας - τεχνικών ασφαλείας
ώστε να ληφθούν μέτρα για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των
εργαζομένων στις υφιστάμενες κλινικές του νοσοκομείου Ευαγγελισμός;
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