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Επειδή πολύ μελάνι χύθηκε και πολύ «ρεπορτάζ» καταναλώθηκε, με αφορμή την πτώση σοβάδων στην 
ορθοπεδική κλινική του Νοσοκομείου της Νίκαιας,  για να γίνει πειστική η φερόμενη από τα γνωστά κέντρα 
(παρα)πληροφόρησης ως «κατάρρευση υποδομών και λειτουργιών» του δημόσιου συστήματος Υγείας…, 

Επειδή τα ίδια κέντρα παθαίνουν επιλεκτική «αφωνία» όταν πρόκειται για μπαλώματα ημέτερων 
εργολάβων, της γνωστής πια σε όλους εποχής Σημίτη ή της επόμενης των «Σαμαροβενιζέλων», ενώ 
εμφανίζονται λαλίστατα μετά από τις ανακοινώσεις του επίσημου Εθνικού Καταγραφέα Κατσαρίδων στα 
δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ)…, 

Επειδή οι αριθμοί μαρτυρούν άλλα και οι πολίτες που είναι καθημερινοί χρήστες των υπηρεσιών Υγείας στα 
δημόσια Νοσοκομεία μπορούν να δουν τη διαφορά, από τις ακούραστες προσπάθειες που καταβάλλουμε 
για να σταθεροποιήσουμε και να βελτιώσουμε το σύστημα…, 
 
Παραθέτουμε παρακάτω σχετικό συγκριτικό πίνακα προϋπολογισμών και δαπανών του Γενικού 
Νοσοκομείου Νίκαιας από τη χρήση 2013-2014 μέχρι σήμερα, που μεταξύ άλλων τεκμηριώνουν αύξηση 
εγκεκριμένων πιστώσεων κατά 59,41% (ή αλλιώς αύξηση κατά 570.000 €) και τελική αύξηση δαπανών κατά 
670.000 € την περίοδο 2014-2018.  

 

Από τα στοιχεία φαίνεται με σαφήνεια ότι μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης κατευθύνθηκε σε έργα 
συντήρησης και ανακαίνισης υποδομών στο Νοσοκομείο (πχ ΜΕΘ, Χειρουργεία, Νευροχειρουργική κλινική 
κ.α.), με αποτέλεσμα οι βελτιώσεις αυτές να είναι πλέον ορατές στα μάτια κάθε καλόπιστου παρατηρητή 
(όχι όμως και των ΜΜΕ που αναλαμβάνουν συχνά να μας ενημερώσουν σχετικά). 

Στα παραπάνω, που δείχνουν εμφανώς τάσεις και επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, δεν θα 
πρέπει να παραλειφθεί να προστεθούν και οι έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπουργείου προς το 
Νοσοκομείο, όπως η πρόσφατη ύψους 150.000 € για την ανακαίνιση όλων των θαλάμων της ορθοπεδικής 
κλινικής, καθώς και 220.000 € για την προμήθεια σύγχρονου ψηφιακού μαστογράφου. 

Τέλος, αξιοποιούμε σε μέγιστο βαθμό τις πολύτιμες δωρεές και επιχορηγήσεις στις οποίες γίνεται 
αποδέκτης η μονάδα, όπως του Ιδρύματος Αγγελούση και της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικά για την 
χρηματοδοτική «ένεση» από την Περιφέρεια Αττικής που κατευθύνθηκε προς τις υγειονομικές μονάδες 
της Δυτικής Αττικής, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας επωφελήθηκε με ποσό ύψους 5.137.000 €. 
Το ποσό αυτό απέφερε την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, όπως έναν ψηφιακό στεφανιογράφο, 5 
πλήρη αναισθησιολογικά μηχανήματα, 17 μηχανήματα τεχνητού νεφρού κ.α., καθώς και ενός 
πρωτοποριακού και πανάκριβου συστήματος ρομποτικής ιατρικής Cyber Knife. 

Όπως φαίνεται λοιπόν από τα στοιχεία, σωρεύονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις στο Νοσοκομείο της 
Νίκαιας για να αλλάξει συνολικά προς το καλύτερο η εικόνα του το επόμενο διάστημα. Και συνεχίζουμε…    
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