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v0σ0K0μεlα

Mio <6vεon>> στο voσoκoμεiο ιiψoυs 1 '82 εκατoμμuρfωv ευριil εv6κρlvε Xτεs n nγεofο τou υnouργεloυ
Yγεios, oε μiο πρooπ6Θειo vo μεltiloεl -6οτω κol λiγo- τnv τερ6oτlα <μαιipn τρι1πo> τωv voonλευτlκιbv
tδρuμdτωv τoυ EΣY.
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0μφωvα με τnν απδφαonτoυ
υπoυργo0 Yγεiαs, Ανδρθα
Λυκoυρ€vιΖoυ, τo πooδ αυτδ
αναμ€νεται να δrατεΘεi αμεσα στα voooκoμεiα για να καλυφΘεi τo
κδαιos νoonλεiαs των απδρων αoΘενδν
για τo μnvα Aιiγoυαto.
Ι lnγεS τoυ υΙτoυργεtoυ αναφερoυν oτl
αυΕανεται με ανnσυxnτlκoυs ρυθμots o
αριΘμδs των απδρων αοθενδν ΙΙoυ εΠloκθrπovιαι τα δnμδolα νoooκoμεiα καl
ot oπoiot δε δrαθdτoυν mν. otκoνoμlκn
δυνατδτnτα να πλnριbooυν τα νoonλtα,
τls εΕεταoεts n τα φαρμακd τoυs. Πoλλoi α}ιλoδαηoi πoυ εlod-

Aυξαvετοl με
οvnoυxnτtκoιis
ρωψυs o φlομos
τψv αn6ρων αqθεvωv Π0U εnlσKεΠτovταl το 0nμ0σlα
v0σ0ι{0μεl0

γovtαt ωS.

<<επεiγoντα>>

tΙερlστατlKα' φευγoυν...

νιjxτα και δεν πλnρδνoυν otτε €να ευρω oτo
νoooκoμεio.
Mεγαλδτερo rΙρδ-

βλnμα

αvτtμετωπiΖoυν

Iα νoσoκoμεiα τns Θεooαλoνiκns' τα oπoiα νo-

onλεtoυν εκατoνταδεs

αoΘενεis απδ,γεtτoνtκθs
xιilρεs oε μnνtαiα βdon. Π' αυτo τo λδγo

o υπoυργδs Yγεiαs απoφαoιoε vα δo'

θoιjν απδ τoν πρoUπoλoμoμδ τoυ υΠoυργεioυ oτα νoooκoμεiα τns πδλns μεγαλα
xρnματtκα πooα. Πto oυγκεκρlμθνα, στo

ΑxEΓΙΑ θα δoθεi τo ποoo τcw 97'77o
ευρω καt oτo <Γ. Γεwnματαs> Θεooαλoνiκns τo nooδ των 89.720 ευρδ. To
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Eκπμ6ταl πιrrq τo ετliolo κ6ατo9 voonλεiαg τωv ovαoφ6λσΙωv καl αλλoδαπ6v σΙo EΣY ξεπερv6 το 150
εκατoμμ0ρlο ευρΦ

νoooκoμεio "<Γ. Παπανtκoλαoυ>> Θεooαλoνiκns θα λαβεl επtxoρnγnon ιir}oυs
8l.720 ευρδ, ενΦ ατo <Παπαγεωργioυ>
Θα δoθεi τo πooδ των 79.330 ευριb.
Συμιριυvα με mν iδlα απδφασn, τo <Ιπ-

πoκρατεlo> θα πdρεr εrnxoρnγnon υ(roυs
69.570 ευΦ και τo Παvεπtαιnμtακδ Noooκoμεio AλεΕανδρo0πoλns τo πooδ των
69. 170 ευρτil. Xρnματα θα παρoυν γΙα τoν
iδιo ακρrβωs oκoπδ (γtα τoυs απδρoυs)
καt αλλα νoooκoμεiα τns xΦραs, δπωs τo
Παvεπlαrnμlακδ Noooκoμεio τns Πατραs
καt τo νoσoκoμεio <Ατιικδυ>.

Σnμεlδνεται πωs για τnν καλυιpn
των αvαoφdλtσtων και των αλλoδαπΦν
τα νoσoKoμεiα δtαΘθτoυν μεγαλυτερα

πoσα, τα oπoiα δivoνταr απδ τα κoνδιj-

λtα πoυ λαμβαvoυν για τnν κdλυιpn των
ανεΕδφλnτων υπoxρειboεΦv τoυs. Eκτl-

ματαt πωs τo ετnoto κδoτos voonλεiαs
των αναoφαλtστων και αλλoδαπιbv αιo
EΣY Εεπερvα τα 150 εκατoμμιiρtα ευριb.
Σ0μφωνα με πnγis τoυ υπoυργεioυ
Yγεiαs, μδvo γtα τoν Αυγoυoτo τo σxετtκδ κovδυλl αγγrΣε τα 74 εκατoμμtρrα
ευριb. Γtα παραδεtγμα, στo νoσoKoμεio <Παπανικoλαoυ> καl σto ΑXΕΓΙΑ
θα δoΘoυv δδο εκατoμμυρlα ευρδ (θνα
εκατoμμυρro τo καθδνα), πρoκειμθνoυ
vα καλυφΘoυν υπoxρεΦσεIS των νoσoκoμεiων, καΘδs καl τα dΕoδα voonλεiαs
των αναoφαλιστων καt αλλoδαπιilν.

