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χ6os στnv YYεiα, με τov
Ε0ΠYΥ στα ΠρoθUρα KοταρρεUσnS
Τo nlo nlεoιlκo [oωs οn6 τo nρoβλnμπo noυ θο 6xεl vο αvιιμπωn[οεl n v6o κυβ6ρvnon εΙvοl τo xοos oιnv Yγε[o. Τo ζnτnμο εlvαl πlo κρiorμoo' αυτnv τn φαon foωs καl ono τo ftτnμο τns oIκovoμfοs, οφoυ o ΕOΠW τελεi υno κααρρευσn, τα VoσoKoμεlο ξεμ6voυv οno υλlκα, τo ΣY
ψuxoρρoγε[, ενιil v6εs oυγκρoιiοεls ovoμ6vειol vo υndρξoυv με φoρμαKoΠoloυs, nρoμnΘευι6s κοι με lπρovoonλεωκo nρooωnlκ6.
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αραλλnλα, o vθos υπoυργδs
Θα πρiπεr απδ τnv πρcbτn
κlδλαs μθρα ατo υπoυργεio
να ενnμερωΘεi γrα τn φαρ-

τo προβηψοtοgmv
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νεis πoυ νoonλευoνταl oτα voooκoμεiα
αγoραΖoυν απδ τnν τodπn τoυs γαΖεs,
oυρtγγεs, βαμβακr, xαρτlα καθαρlδτnταs
ακoμn καl φαρμακα.

ol πρoμnΘευτ€g
Αν n νιiα nγεoiα τoυ υπouργεioυ Yγεi-

αs δεν επ€μβει αμεoα, n καταoταon αια
νoooκoμεiα τns xΦραs αναμ€νεται να
xεlρoτερευoει περαlτθρω. FΙδn or πρoμn-
Θευτθs 

-lατρoτεxvoλoγικo0 εΕoπλoμbt,
oρΘoπεδκcirν υλικδv, τεwnτot vεφρoιi
καt αvαλΦotμων υλtκδν θxoυν ενδoει
τls δυναμεls τoυS καt πρoεtδoπototν τα
υπoυργεiα Yγεiαs καl oικoνoμtκΦv δτt
θα κλεiooυv τn αιρδφlγγα τρoφoδooiαs,
αν δεν υπαρΕεl μ€ριμνα γlα τn ουνεπn
καl εμπρδΘεoμn εlδφλnσn των πμoλo.
γlων τoυs.

ol πρoμnθευτ€s αvαφ€ρoυv δτι αν
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μακευπκn δαπανn, n oπoiα βρioκεταl
αto oτδxαoτρo τns τρδtκαs καt αvτi να
περloρiΖεταl, oliμφωνα με τlS επlταγis
τns τρδtκαs, εμφανiΖεt ανoδικn ταon.
Σnμεtδνεταl Πωs ol τρoikαvoi Θα ερθoυv
oε λiγεs μθρεs oτn xcbρα μαs καt Θα Znτn.
ooυv απδ τo υπoυργεio Yγεiαs vα δεiΕεt
τo θργo πoυ dxεt oυvιελεαιεi τo τελευταio
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Πoλλ6s κλrvlκ6s
κ|VδUvεUoUv με
λoυκ6τo, αφoυ
Ιo lατρ|Ko Kοl
τ0 voσnλεUτlκo
nρooωntκ6 δεv
εΓ|αρKoιjV

δrααιnμα γtα τn μεiωcrn τωv
δαπαvδv τns Yγεiαs.

Επions, o v€os υπoυργδs
Θα επlxεlρnoεr vα βαλεl μiα
ταΕn oτo EΣY. Γlα να τo Kα-
τα<otρεt δμωs αυτδ, πρ€πεt
vα βρεl κovδtλlα -κατl πoυ
εivαl εΕαιρεπκα δ0oκoλo oε
επoxn μvnμovioυ, d'λα δxl
ακατδρθωτo, oπωS υΠoστn.
ρiΖoυν oι γιατρoi τoυ EΣY.
Συμφωvα με τα μθλn τns

oμooπovδiαs Eνδoεωv Noooκoμεlακδv
Γιατρδv Ελλαδαs (oΕΝΓE), τα περtoooτε.
ρα voσoκoμεiα τns xcbραs δεν μπoρotv
λδγω θMεrι}ns xρnματων να καλ0$oυv
τts oτotxεtΦδεls αvαγκεs τoυs.

ΠoM€s κλtνtκθs κtvδυvεtjoυv με λoυ-
κ€τo, αφot τo ιατρtκo καl τo νoonλευ.
πκδ πρooωmκδ δεν επαρκo0ν καt δεν
υπαρxoυv υλrκα. Mαλtoτα καπolα vo-
ooκoμεiα θxoυv φταoεl στo onμεio να
<δαvεiZovιαl> αναλΦotμα απδ γεtτovlκα
νoooκoμεiα, Tnv iδια Φρα oυνnΘεs εiναl
πλθov τo φαlνδμεvo vα καθυαιερoιjν τα
xειρoυργεiα Kαt να περιμiνoυν oι αoΘε.
vεis oε λiαrεs αvαμovns' ενcb ol αoθε-

δεv πλnρωΘo0v τls παλαlθs oφεilθs τoυEΣΙ πoυ Εεπερνoυν τα 1,2 δlo. ευρ<il,
πoλλθs εταlρiεs δεν θα μπoρotν vα καλυ]
rπoυv δxl μδνo τιs βαorκis αναγκεs τωv
νoooκoμεiων, αλλα καt τls δκis τoυs
υπoxρεΦoεls.

Παρdιλnλα, oε αvαβραoμδ βρioκo-
νταt ol φαρμακoπotoi, ol oπoioι Ζnτoιjv
τts παλαtis oφεrλ€s τωv αoφαλoτlκΦν
ταμεiωv, πρo εvιαΣfιs τoυS στoν ΕoΠYY.
εvΦ oυναvιnoεls με τn νεα nγεoiα τoυ
υπoυργεioυ Θα Ζnτnooυν επions oΙ voσo-
κoμεlακoi γtατρoi καt ol νoonλευτts, ol
oπoioι δlαμαρτυρoνταt γtα τιs εMεi{,rεls
πρooωπlκoυ. Απθvαvn απo τo επιτελεio
τoυ υΠoυργεioυ Yγεiαs Θα βρεΘoυv επi-
ons oιiλλoγol αoΘενιbν με ooβαρα νoon-
ματα.πoυ δεν αvτixoυv dλλo olκoνoμικα
να πλnριi>νoυν απδ τnv τoθπn τoυs μεγα-
λn oυμμετoxn oτα φαρμακα.
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