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1 στους 2 νοσηλευόμενους στα δημόσια νοσοκομεία είναι ανασφάλιστος!

Μια τεράστια «τρύπα» στα οικονομικά της δημόσιας υγείας που είτε δεν βλέπει είτε δεν
θέλει να δει, η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, ανοίγει ο περίφημος Νόμος 4368/2016, ο
οποίος τόσο με το άρθρο 33 όσο και με τις κατά καιρούς εγκυκλίους του, έχει ερμηνευτεί
διασταλτικά, προκαλώντας μια τεράστια απώλεια στο σύστημα της δημόσιας υγείας.

Πρόκειται ασφαλώς, για το νόμο με τον οποίο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπερπροβάλλουν την
κοινωνική τους ευαισθησία, εννοώντας τους χιλιάδες Έλληνες που τα χρόνια της κρίσης,
έμεναν τυπικά εκτός συστήματος νοσοκομειακής περίθαλψης.

Τι γίνεται όμως, όταν το συγκεκριμένο πλαίσιο που δημιουργήθηκε για να θεραπεύσει ένα
όντως, κοινωνικό πρόβλημα, δεν προέβλεψε και τις ασφαλιστικές δικλείδες για να
αποτρέψει τους καθ' έξιν μπαταχτσήδες; Ποιοι είναι αυτοί; Επιφανείς επιχειρηματίες και
άνθρωποι της μεσαίας τουλάχιστον κοινωνικής τάξης, οι οποίο ξεφεύγουν από το νόμο,
πληρώνουν μόνο το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών τους που προορίζεται για τη
σύνταξη και δεν πληρώνουν αντίθετα, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, στα
διάφορα ασφαλιστικά ταμεία.

Κραυγαλέα παραδείγματα
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Επειδή ζούμε σε μια μικρή κοινωνία, τα στελέχη των νοσοκομείων της πόλης μας που
βρίσκονται στα καίρια πόστα της κίνησης, εκπλήσσονται κάθε φορά που βλέπουν να
δηλώνουν ανασφάλιστοι - κάτι που φαίνεται από το ΑΜΚΑ του κάθε πολίτη επιχειρηματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια – ορισμένοι μάλιστα, φτάνουν στο
νοσοκομείο με τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους!

Μέσα σε λίγες μέρες χαρακτηριστικά, δηλώνοντας ανασφάλιστοι, δύο τουλάχιστον
Γιαννιώτες επιχειρηματίες με καρδιακά προβλήματα, χρέωσαν νοσοκομείο της πόλης και
άρα το δημόσιο σύστημα υγείας, με τουλάχιστον 5.000 ευρώ ο καθένας, με μηδενική οι ίδιοι
συμμετοχή...

Κατάχρηση είναι βέβαιο πως γίνεται στο υπάρχον τα τελευταία χρόνια νομοθετικό πλαίσιο
και από μέρους των ομογενών από την Αλβανία, ενώ ακόμα και αλλοδαποί που
εξασφαλίζουν μια τρίμηνη τουριστική βίζα για την παραμονή μας για διάφορους λόγους στη
χώρα μας, με την κατοχή ενός ΑΜΚΑ μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο
σύστημα υγείας. Θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος αλλοδαπός να βγάλει τουριστική βίζα για
τη χώρα μας, και να έλθει να κάνει πανάκριβες επεμβάσεις για τις οποίες θα πλήρωνε στη
χώρα του, όχι όμως στην Ελλάδα, και την επομένη να φύγει χωρίς να πληρώσει ούτε ένα
ευρώ!

Με πρόχειρα για την ώρα στοιχεία, εκτιμάται πως το 40-50% των νοσηλευομένων στα δύο
νοσοκομεία των Ιωαννίνων, δηλώνουν ανασφάλιστοι.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είτε από άγνοια είτε και από μικροπολιτική
σκοπιμότητα, επιτρέπει να αιμορροεί το δημόσιο σύστημα υγείας.
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