Νομοσχέδιο με επείγουσες
ρυθμίσεις καταθέτει σήμερα το
υπουργείο Υγείας
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Νομοσχέδιογια σειρά ζητημάτων που κρίνονται ως αμεσης προτεραιότητας καταθέτει εντός της
ημέρας το υπουργείο Υγείας, όπως αποκάλυψε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, Βασίλης Κικίλιας,
σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.
"Τονομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει και κομμάτια του ΕΚΑΒ και του ΕΟΔΥ, που το κάνουμε Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου για να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα και γρήγορα σε έκτακτες
καταστάσεις. Βλέπετε τι γίνεται με το προσφυγικό-μεταναστευτικό κάθε μέρα στις δομές μας. Αυτοί
οι άνθρωποι χρήζουν και φροντίδας και νοσηλείας", ανέφερε ο κ. Κικίλιας.
Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας είχε σημειώσει πως μία βασική αλλαγή αφορά την
προνοσοκομειακή φροντίδα και την ενοποίηση ΕΚΕΠΥ με ΕΚΑΒ. "Με ηλεκτρονική διαδικασία και
γρήγορη παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο κομμάτι της αντιμετώπισης του ασθενούς
από το Σύστημα Υγείας που είναι το ΕΚΑΒ και είναι οι μεταφορές σε ένα νοσοκομείο", είπε
χαρακτηριστικά.
Όσοναφορά τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, έκανε λόγο για δύο λύσεις που προωθούνται:
"Έχουμε ζητήσει προτεραιοποίηση στις προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές για τις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας. Χρειάζεται τουλάχιστον ένας γιατρός και τρεις νοσηλευτές για κάθε κρεβάτι
εντατικής θεραπείας. Πρώτα απ' όλα, θα πάνε οι γιατροί και οι νοσηλευτές εκεί και μετά στα ΤΕΠ,
στα επείγοντα. Παράλληλα, όμως, σας το δηλώνω ειλικρινώς, ότι έχω ζητήσει και ήδη γίνεται
διαπραγμάτευση του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές, γιατί θα πάρουμε και απ' αυτούς παραπάνω
κρεβάτια εντατικής θεραπείας, διότι δεν ανέχομαι ως άνθρωπος πρώτα απ' όλα τέσσερις μήνες
μέσα στον χρόνο να περιμένουν εκατό άνθρωποι στην ουρά για ένα κρεβάτι".
Γιαακόμη μία φορά ο κ. Κικίλιας μίλησε για την εποχική γρίπη και τον εμβολιασμό. "Κάνω έκκληση,
κύριε Παπαδάκη, να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, οι ευπαθείς ομάδες, τα παιδιά μας, το
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και οι μεγάλοι σε ηλικία, γιατί από Δεκέμβριο έως Μάρτιο
έχουμε τέσσερις μήνες δύσκολους στην Ελλάδα με τη γρίπη και οι αναμονές πέρυσι για κρεβάτια
εντατικής θεραπείας ήταν 100 κάθε μέρα", τόνισε.
Τέλος, ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τους φαρμακοποιούς σε όλη την Ελλάδα "για την

απόφαση την οποία πήρε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πριν από λίγες ημέρες, να
διανείμουν δωρεάν για έναν χρόνο, ξεκινώντας από 1/1/2020, τα ογκολογικά φάρμακα". "Στο
πρόσωπο του προέδρου τους, του κυρίου Βαλτά, θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες", κατέληξε ο
κ. Κικίλιας.
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