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Απέτυχε πλήρως η ηγεσία του  Υπουργείου Υγείας 
 
 
 
 

Με φόντο  το γενικότερο αναβρασµό που επικρατεί µεταξύ όλων ανεξαιρέτως των 
εργαζοµένων στην  Υγεία,  εξαιτίας της  πρωτοφανούς και  πολυεπίπεδης  ένδειας που 
ολοένα και   επιδεινώνεται διαβρώνοντας κάθε  µέρα  και   περισσότερες στιβάδες του 
συστήµατος, η ηγεσία του  Υπουργείου Υγείας  φαίνεται ότι έκανε τον κύκλο της  χωρίς 
να   έχει   καταφέρει  απολύτως  τίποτα.  Απεναντίας,  κατόρθωσε  µε   τις  λανθασµένες 
επιλογές της  να  επιδεινώσει τα προβλήµατα που κληρονόµησε και  να  δηµιουργήσει 
µια  διχαστική λογική µε  την οποία προσπάθησε να πορευτεί και  να διοικήσει. 

 
Όποιος  δεν   είναι    φίλα    προσκείµενος  στα   κόµµατα  της   συγκυβέρνησης, 

απαξιώνεται, στοχοποιείται και  µε  συνοπτικές διαδικασίες οδηγείται στο ικρίωµα της 
χλεύης, της  περιθωριοποίησης και  της  επίπλαστης κατακραυγής. 

 
Χωρίς άλλο, τα αποτελέσµατα της πολιτικής της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, 

θα πρέπει να έχουν ως στόχο  την ανακούφιση των οξυµένων προβληµάτων των πολιτών 
και  ως δείκτη επιτυχίας την επίλυσή τους  και  τη βελτίωση του επιπέδου της δηµόσιας 
υγείας. 

 
Με βάση αυτά λοιπόν, η βαθµολογία της  ηγεσίας του εν λόγω Υπουργείου είναι 

το  δίχως  άλλο   χείριστη, µιας  και   η   πρόσβαση  των  πολιτών  στις   ετοιµόρροπες 
υπηρεσίες υγείας είναι   δυσχερής, το  προσωπικό είναι   πλέον εκτός των  ορίων   της 
αντοχής και  της  αξιοπρέπειάς του, τα αναλώσιµα υλικά έχουν καταντήσει είδος προς 
αναζήτηση, τα χρέη των νοσοκοµείων έχουν εξακοντιστεί µε τάση  περαιτέρω αύξησης, 
οι  πολυθρύλητες  προσλήψεις  έχουν  µείνει  πρωταπριλιάτικο αστείο  και  η 
«αξιοκρατική» επιλογή των διοικητών έγιναν εσχάτως θέµα καλοκαιρινής επιθεώρησης. 

 
Μέσα  στο  ζοφερό τούτο  τοπίο, δε  φαίνεται να  γλιτώνει ούτε  η  αισθητική µας, 

παρακολουθώντας  προ  ολίγων    ηµερών  το   µαινόµενο  αναπληρωτή  υπουργό  να 
χρησιµοποιεί  µια   άκρως  αγοραία  και   θυµώδη  γλώσσα   για   να   «κατακεραυνώσει» 
κάποιους δηµοσιογράφους, µε  ένα  ύφος το λιγότερο ατυχές για  δηµόσιο λειτουργό, 
ασχέτως αν  είχε  δίκιο ή  άδικο για  το θέµα στο οποίο αναφερόταν. Στον  αντίποδα, η 
αβουλία και   η  πλήρης  αδράνεια των  επιτελών του  υπουργικού  γραφείου και   του 
προϊσταµένου  τους,  επιδείνωσαν  ακόµα   περισσότερο  τα   λιµνάζοντα  ύδατα  των 



τεράστιων προβληµάτων που  κληροδοτήθηκαν από  τις  προηγούµενες ηγεσίες, µε 
αποτέλεσµα να  µην προχωράει καµία απολύτως αλλαγή, ακόµα κι  αυτές που είναι 
απλούστατες,  δεν   έχουν  οικονοµικό  κόστος  και   βέβαια  δεν   είναι    µνηµονιακές 
υποχρεώσεις… 

 
Επιπροσθέτως,  οι  καταγγελλόµενες παρεµβάσεις  από  την  πλευρά  του 

Υπουργείου στην  υπόθεση της  πρόσληψης ων γιατρών και  των νοσηλευτών των ΜΕΘ 
µέσω  ΚΕΕΛΠΝΟ  και  η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έκδοσης των αποτελεσµάτων, 
επιδεινώνουν ακόµα περισσότερο τη βαριά ατµόσφαιρα πάνω από την Αριστοτέλους. 

 
Συνυπολογίζοντας όλα  τα τεκταινόµενα στο χώρο  της  υγείας, θεωρούµε πως  η 

παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας  δεν είναι  ικανή να ασχοληθεί και  να επιλύσει 
ούτε  καν  τα  καθηµερινά  ζητήµατα που  ανακύπτουν,  πολλώ δε  µάλλον  να 
αντιµετωπίσει τα µείζονα θέµατα που συνεχώς διογκώνονται, το φλοιό των οποίων δεν 
έχει  καν  ακουµπήσει. 

 
Ο  κοµµατισµός, η  έλλειψη σχεδιασµού,  η  αβουλία, η  έλλειψη διοικητικής 

ικανότητας και  η  άσκηση πολιτικής µε  κριτήρια µη  ορθολογικά και  επιστηµονικά 
ανερµάτιστα, έχουν στοιχειώσει πλέον για  τα  καλά κάθε ενέργεια των  επιτελών του 
συστήµατος, συνεχίζοντας έτσι το φαύλο κύκλο της  κακοδαιµονίας του παρελθόντος. 

 
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,  υπολογίζοντας όλα  τα προαναφερθέντα και  συγκεντρώνοντας 

καθηµερινά τιτάνια φορτία δυσαρέσκειας από τα µέλη των   32  σωµατείων της, είναι 
αποφασισµένη να  δράσει κινητοποιούµενη  άµεσα,  ώστε  να  φτάσει  η  οργή   και   η 
αγανάκτηση των νοσηλευτών εκεί  που λαµβάνονται (ή σωστότερα δε  λαµβάνονται) οι 
αποφάσεις. 

 
Τα  υποµνήµατα και  τα  έγγραφα αιτήµατα ήρθε η  ώρα  να  γίνουν δυναµικές 

κινητοποιήσεις, όχι   από µια   χούφτα  µασκαρεµένων συνδικαλιστών συγκεκριµένου 
κοµµατικού χώρου, αλλά από το σύνολο των νοσηλευτών της  χώρας. 

 
 
 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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