
ΦAPMAKo & YΓΕ|A

ΔHM|oYPΓEITAI N Eo ΣΚH N IKo
ΣToN KΛAΔo YΠ H PEΣIΩN YΓEIAΣ
ot αvαγκαiεg ρlζικdq αλλα\.εq στo xιbρo Tωv voσnλευιlκωr-
a | / ι , r)\ / ι

llρUματωv εΠε1τα clΠo Χρovtα στρεp,Δωv ΚCtταστCΙσεω\. oε oU\.-
o / / /\ \ | ,, !,δυαoμo με τnv υφεσn Kαl τnv εΛΛε1ψn ρεUστoτnταq Πρoμn-
vfovταr τnv αvατρoπn τoυ μdxρr onμερα δrαμoρφωμdvoυ
oκnvrκof στov κλαδo υπnρεorc5v υγεiαg.
Eπrοnμcivoεtq τoυ ΙΩANNιΙ KOKOΛΙNAKFΙ' πρoiδρου τnq.\h'ntagePoilrt,πρτirnv δlειlΘυvclι.τoq
oυμβoιiλου τoυ oμiλου Eυριοrιλrvrκnq καr μiλοq τοιr δ.ο' τoυ Συvδ€oμoυ τalv Ιδrιοτrκιilv Kλrνrκιir

τoΣo o δnμooιog 6oo και o

ιδιωτικοg τoμ€αq θα πρ€πει
vα απoτελεiιαι απο voonλευ-
ιικdg μοvαδεg με διαφoρετικo

πρoφiλ, αλλαγμdvο τρ6πo διoiκnong
και φυoικii λελoγιoμdvn oικοvoμικn
πολιτικn.
,oπωg 

αvαφ€ρει στnv ειδικn dκδoon
τng <Nυ o κ. Ιωαιvnq Kοκολιvακng,
πρ6εδρoq τng Vanta$ePoint, πριilnv
διευθιrvωv oυμβoυλog τoυ oμiλου
Ευρωκλιvικng και μdλοg του δ.o. τoυ

Σιrvδ€oμου τωv Ιδιωτικιilv Kλιvικιi-lv,
αoι κlvnoειq απo τnv κυβiρvnon και
τnv ιροικα εfvαι προq ιn oωαιn κα-
τευθι-rvon. Tα KΙN, ο EΟΠΙΤYΙ ιo
oυμμαζεμα τωv oιKovoμlκιbv τωv vο-
ooκoμεiωv. ιo oυαιnμα κενιρικoυ
ελiγxου τωv πρoμnθειιilH τo Παρα-
τnρnιnριο Tιμιbv. Για τo κiιθε dvα απο

αυτα βdβαια μπορεi καvειg vα ειτoπi-
σει Kα1 vα αvαφdρει καποια λαθοg

onμεiα πoυ απoδiδοvtα σtιq ..παιδι.

κ€g αoθdvειεζ,' τoU oυαιnματοg και
τn δυoκoλiα τng κατααιαongυ.
.0πωg υπooτnρiζει ο κ. Koκoλιvακnq
6λoι €xουv καταλαβει οτι δεv υπiιρ-
xoιΙv ΠισωYUρioμαια Kαι ωq εκ τoυ_

ιoU με δυoκολiεg και με λαθn ακ6μn
oτo ξεκivnμα, 6λα θα βρουv τo δρ6-

μo τoUζ. Kαι δεv εivαι κdιι oπαvιo,
αφου και oτn Γερμαviα ακoμn τα

KEN πnραv 7-B xρovιο μεxρl vα

oμαλoποιnθουv. Για ιοv δε Ε0ΠΥΥ:
αΠιoτευω 6τι o ΕOΠYY θα καταφ€ρεl
vα oμαλοπotnθεi oε 6_8 μnvεg καt

δεv θα υπdρxoυv πρoβλflματα oτιq

πλnρωμdq. Επiong καl ο τομεοg τωv

προμnθειιilv εlτ69 8_12 μnvιbv θα

λειιoυργεi oωoτα. Tnv iδια oιιγμn
6μω9 θα πρiπει vα γivoιrv γεlvαiεg
αλλαγdg oτο καθεoτιbg τωv δnμo-
oiωv voooκoμεiωv. Πολλdq μovdδεg
προβλdπω oτr θα κλεioow Ktl| τo

πρooωπικ6 τoυg θα μεταφερθεi oε

αλλα vοooκoμεiα. Πρoκειτcιι oUσια_

oτικdι για oιrγxωvευoειg κλιvικιilv
πoυ θα πρdπει vα γivει με ΠρoσεKτι-
κ6 oxεδιαoμo. Eξdλλoυ κατι τ€ιοlο
dxει γivει Kαι στo εξωτερικ6 και μα_
λιoια oε xιbρα του πριbnv αvατoλι-
κoυ μπλoκ, oτnv oπoiα παρεvdβn τo

ΔNΤ, ια δnμoorα voοoκoμεiα μει-
ιiθnκαv απ6 220 δnμ6oια oε 110l.
,0λn αυτn n διαδικαoiα oε oυvδυα-
oμo με ιιq μειιi-loειg μιoθιi-lv, ομωg

αvαμ€vεταt vα xειρoτερiψε1 Ιnv Kα-

τdoταon oτοv κλdδo τng δnμοoιαg

υγεiαg, και αυτo θα €xει oαv αποτi.
λεoμα τn μετακivnon αoθεvιilv απo

τo δnμ6oιo oτov ιδιωιικ6 τομdα,

oπωg επiong Kαι τωv γιατριbη κdιι
πoυ dxει ξεκιvnoει nδn.

o ΔHMoΣ|oΣ τoMEAΣ
Ειδικοτερα για το δnμοoto τoμεα ο κ.

Koκoλιvακng αvαφdρει: ιΔωρεαι'
υγεiα δεv υπαρxει και δεv μπoρεi r.α

υπαρxει. }Ι καταoιαon με το καθε

voσoKoμεio ιo oπoiο λειτoυρ1.oυoε

με προβλnμαιικo τρoπo, αoυδοoiα
oτιg πρoμnθειεg, xωρiq vα βγαζει

προυπoλoγιoμo και απλd oτο τdλοg

καθε xρovιd ζnτoυoε κεφdλαια. Δεv

μπoρεi πλdov vα oυvεxιoτεi. Tα δn-

μ6oια vooοκομεiα θα πρiπει vα μd-
θoυv vα λειιoυργoιrv αυτ6voμα και
vα dxoιlv θετικo απoτdλεoμα, Bdβαια
εivαl δnμoolα voooκoμεiα KαΙ εΠιιε-
λouv dvα κοιvωvικ6 €ργo και δεv θα

πρdπει vtι μετατραΠoυv oε ιδιωτικdq
επιxειρnoειg. ,oμωζ θα πρ€πει vα
δnμιουργnθoυv οι δομdg εκεivεg
Πoυ vα επιτρiπoυv vα λειτoυργοιrv
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<<LΙ κατ6οτασn με τo κdθε voσoΚoμεio τo oπoio λεlτoυργo$oε με πρoβλnματrκ6
τρ6πo, αoυδooiα σπqΠρoμdθεiεq,,9Plc vα βγdζεr πρoiiπoλoγroμ6 και απλd
oio .diοq κdθε xρovrdq.ζnτo{oε κεφdλαrα δεv μπoρεi πλdov vα συvεxlοτεi>>.

με θετικ6 πρoonμo, xωρig αυτo vα
onμαivεt oιι θα πρiπεl vα κυvnγουv
τα κdρδn. To θετικ6 απoτdλεoμα θα

πρiπεt VCι απoθεμαιoπoιεiιοι για
μετiπειτα λελoγιoμdvεg επεvδυoειg
αλλα και τnv κdλυψn ελλειμματωv

μιαg αλλng xρovιαg, Θα πρiπει λοι-
π6v και oι αoθεvεig vα καταβdλoιrv

μια xαμnλn αμοιβnυ.

Σnμειιilvει ακoμn πωg θα πρiπει vα
υπαρxoυv διoικnoειg Πoυ vα Yvωρi-
ζoυv ιov ιoμ€α τng uγεiαg Kα1 vα

μnv εivαι αvθρωπoι αμφιoβnτoυμε-
vng επιλογng. Eπionq vα υπdρxει

μια επιιρoπn oικοvoμικng αξιoλο-

Ynσnq πoυ καθε 2 μnvεg θα παρακo-
λoυθεi τα απoτελdoματα Kαι θα κdvει
ελdγxoυg. Φυoικα καθε vοooκoμεio
και απο μοvo τoυ vα επιxειρεi αv

βρει πdρoυg εiτε πρooεγγiζoι,ταg
κiιπoιουq αvθριilπoυg εiτε με καποι-

εg παραλλnλεg δραoτnριoτnτεq. Eπi-
ong θα πρ€πει vα ειoπραιιει και απ6

τοv κdθε αoθεvn dvα xαμnλο πoooυ.

o ιΔ|ΩT|KoΣ τoMΕAΣ
,0oοv αφoρα oτοv ιδιωτικo τομdα, εi-
vαι γvωoι6 oτι τo μεγdλo πρ6βλnμα
εivαι o δαvειoμ6g τouq Kαι n dλλει-

ψn ρευoιoιnιαq λoγω καl ιng μεi-
ωσnq τωv ειooδnματωv πoυ απoτρ€_

Πει τouq αoθεvεig απo ιιg ιδιωτικ€g

κλιvικ€g. Mαλιoτα n κατdoταon αvα-

μdvεται vα οδnγnoει oε oυγκdvιρω-
on ιoν κλdδo και μioα oιο επομενο

12μnvο πρoβλdπεται vα oιlvιελε-
oτoυv εξαγoρ€g και oυγxωvευoειg
ακ6μn καl αvdιμεoα οε μεγαλεg κλι-
vlκdg. Tnv iδια oτιγμn καπoιεg μι-
κρoτερεg κυρiωq μοvαδεg θα διακo-

ψoιΙv τn δραoτnριoτnτα ιoυg, εvιb

oiγoυρn θεωρεiται n αvαoιoλn ιng
oποιαoδnπoτε oxεδιαζoμεvng επdv-

δυong για vdα μovdδα. Αιτiθετα on-

μαlτικdg πρooπτικdg υπαρxoυv απο

τov ιατρικ6 τουριoμoυ οπou και

αvαμdvεταt vα εvιoxυθεi n δραoτn-

ρι6τnτα τωv επιxεlρnoεωv.
,0πωg αvαφερεl XcιραKτnριστlKα o K.

Kοκoλιvακng, <μ€xρι πριv απ6 μερι-
κα xρovια υπnρxαv πoλλoi ιδιιbτεq

αoθεvεig. Tιbρα απoτελoυv εiδοg δυ-
oευρειo. Δεv εivαι μοvo n μεiωon
.ου ειooδnμαιog αλλα Kαι n ΨUXo_

, :l.ι Πiεon για μελλovιtκΛ περαl-
.: . ':-ιυ}.εtα, Πλ€ov oλεg oι κλιvι-

l :', -:''.:lεc και μικρdg oτραφnκαv
''' ' ] l-;ι.oια ιαμεiα, καθιbq και

σε σUγKε\'--l;:.
oτo εnoμενo i 2-",: _:::]ε_ε-o Vo

oυyrελεατoυv εΕoγoοεc <ο ο', xωvευ-

oεrq oκ6μn κot οvo1.lεοo oε με',,oλεq

κλtvtκdqυ, onμεlωvεt o κ. Koκολ voκnq.

oτιg ιδιωτικdg αoφαλιoτικ€g εταιρεi-
εq Πoυ ακ6μn Kαι αv δεv εξαoφαλi-

ζovται υψnλ6τερεg πλnρωμdg τoυ-

λαxιoιov απo τιg τελευταiεg αυτ€g

εivαι ε1γυnμεvεqυ.
<0ι αoφαλιoτικdg απο τnv πλευρd

ιoυq πiεoαv τα voσοKoμεiα για xα-

μnλdg τιμdg, εvιb τιilρα ειoιμαζοvιαι
Kαι Ylα δευτερο γυρω ιiloτε vα πετυ.
xουv ακ6μn xαμnλ6τερο τιμoκατd-
λογo. Αυιo γivειαι ΠρoKειμεVoU vα

βγαλουv v€α αvtαYωVιστιKd πρoiοv-
τα αλλd καt γιατi υπnρξαv κdπoιεg

αlτιδρdoειg με τnV αuξnon τιμιilv
πoυ καvουv oτα oυμβ6λα1α o1 ασφα.
λιoτικdg επικαλoυμεvεg αυξnoειg
ΠoU Παρατnρnθnκαv oε καταλ6γoυ9
κλιvικιbvl.

ΣΔ|τ
,Evαv αλλοv εvδrαφdρωv τoμdα πou
ιoviζει ο κ. Koκολιvακng οτι θα πρε-
Πει vα διερευvnθεi περαιτdρω και
πoυ ξεκivnoε oτρεβλα πριv 10 xρ6-
vια, εivαι ο τoμiαg τωv ΣΔΙT. 

,0ταv

ξεκivnoε vα μΠε1 στnv εΠιXεlρnμα-
τικn ζωn τnq xιδραg n oυγκεκριμdvn
διαδικαoiα ο oxεδιαoμog nταv τ6oo

κακοq και τα κivnτρα πoυ δivοvταv
oτoυg ιδιιilιεq nταv τdτoια πoυ δεv
υπnρxε oxεδ6v καθoλoυ εvδιαφd-

ρov πdρα απo κdπoια μικρα πρo-

γραμματα. Eτοιμαoτnκαv καπoια
oτιγμn δυo επεvδυoειq στn Θεooα-

λοviκn οι oπoiεg 6μω9 δεν dγιvαv.
..Αξf ζεr vο ρiξει καvεiq μlα μαrtα oτo

τι dγιvε oτnv Aγγλiα, oπoυ dxoυv

γivει πdvω απ6 8OO oυμβαoειg ΣΔΙT

με ε\.ΙUΠωσιακα απoτελdoματα. Tα

ΣΔΙTμπορουv vα αφoρoυv καπoιεq

παλιdq μοvαδεg n ακoμn και vα δn-

μιoυργnθουv καπoιεg v€εg μοvαδεg
αΠ0 Ιnv αρXn). Ξ

Γ.ΣAKKAΣ
[SΙD: 614a191]
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