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Είμαστε σε εγρήγορση, χρειάζεται
ψυχραιμία και σωστή οργάνωση.
Μόνο έτσι θα διαχειριστούμε όσο
καλύτερα γίνεται αυτή την κρίση
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Ο

υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και
ο κρατικός μηχανισμός είναι σε συνεχή εγρήγορση
προς αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Μιλά για την κοινωνική ευθύνη όλων μας και τονίζει πως ο τρόπος να περιορίσουμε την εξάπλωση
της ασθένειας είναι να καταλάβουμε ότι πρέπει να παίρνουμε μέτρα
αυτοπροστασίας. Υπογράμμισε πως από τα τέλη Ιανουαρίου υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο διευθυντής του ΠΟΥ, ο οποίος
ενημερώθηκε για τα μέτρα που η χώρα μας λαμβάνει για τον ιό,
«μας έδωσε συγχαρητήρια γιατί πράξαμε πολύ σωστά». Ο υπουργός σημειώνει ότι πριν τρεις βδομάδες στο πρώτο έκτατο Συμβούλιο
Υπουργών Υγείας οι πλείστες χώρες δεν είχαν κάνει καμία ενέργεια,
την ώρα που το υπουργείο Υγείας είχε προβεί σε ενημέρωση των
επαγγελματικών υγείας για να ξέρουν και να προστατευτούν…
-Διανύετε την πιο δύσκολη περίοδο της θητείας σας;
-Όχι δεν θα το έλεγα. Κατά διαστήματα υπήρξαν πιο δύσκολες
περίοδοι και είμαι σίγουρος ότι με αναμένουν ακόμα πιο δύσκολα
με την έναρξη της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ και τη συνεχιζόμενη
προσπάθεια αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Σίγουρα,
όμως, είναι δύσκολη αυτή η στιγμή, διότι έχουμε να κάνουμε με
μια πανδημία. Θεωρώ ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα
και είμαστε σε εγρήγορση.
-Ζούμε, αδικαιολόγητα για κάποιους, στιγμές πανικού.
-Η εξάπλωση του ιού είναι ραγδαία ανά το παγκόσμιο και προκαλεί ανησυχία, αλλά η χειρότερη τακτική που θα μπορούσαμε να
ακολουθήσουμε, είναι ο πανικός. Είμαστε σε εγρήγορση, χρειάζεται
ψυχραιμία και σωστή οργάνωση. Μόνο έτσι
θα διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται αυτή
Είχα την απεριόριστη την κρίση. Αυτός ο πανικός για το κορωνοϊό
στήριξη του
σημειώνεται και σε άλλες χώρες.
Προέδρου από
-Το να αδειάζουν οι υπεραγορές …
την πρώτη μέρα
-Το θεωρώ υπερβολικό.
που ανέλαβα τα
-Κάποιοι θεωρούν πιο επικίνδυνη την εποχική γρίπη από τον κορωνοϊό.
καθήκοντά μου
-Σίγουρα, πέρσι με γρίπη Α πέθαναν 17
άτομα στην Κύπρο. Να τονίσω ότι το 90% των
ανθρώπων που θα νοσήσουν από τον κορωνοϊό θα έχουν ήπια συμπτώματα, και εξ αυτών μόνο το 3%-4% θα χρειαστεί να εισαχθούν
σε μονάδες εντατικής νοσηλείας και το ποσοστό θνησιμότητας, που
αλλάζει συνεχώς, κυμαίνεται γύρω στο 2%.
-Τι σας ρωτά ο κόσμος όταν σας συναντήσει;
-Δεν με βλέπουν αυτές τις μέρες, αλλά από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης καταλαβαίνω ότι ανησυχεί, φοβάται και αυτό πηγάζει
από την άγνοια του. Παρά το γεγονός ότι εδώ και πέντε βδομάδες
ξεκινήσαμε εντατικά ενημερωτική εκστρατεία, έχουμε στείλει τρεις
φορές μέσω δικαιούχων του ΓεΣΥ ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα, έχουμε κάνει εκστρατείες στο ραδιόφωνο, τηλεόραση, στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντούτοις ο κόσμος φαίνεται ότι δεν
ενημερώθηκε ακόμα.
-Βέβαια σας κατηγόρησαν στην αρχή, ότι με δυο κρούσματα
κλείσατε όλα τα σχολεία στη Λευκωσία και φώναζαν οι άλλες
πόλεις.
-Αυτά εγώ δεν τα θεωρώ υπερβολές, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να δρας προληπτικά για να αποτρέψεις τη διασπορά. Ο σκοπός
είναι να περιορίσεις τη διασπορά του ιού και επιτυγχάνεται εν μέρει
με τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Προτιμώ να πάρω, πιθανόν για
κάποιους, υπερβολικά προληπτικά μέτρα για να καθησυχάσουμε τον

Είναι η ώρα της κοινωνικής
ευθύνης όλων μας“
”
Ο σκοπός είναι να
περιορίσεις τη διασπορά του
ιού και επιτυγχάνεται με τα
μέτρα που ανακοινώσαμε

κόσμο και όχι να τον πανικοβάλουμε. Για παράδειγμα στην Ιταλία
είναι παραδεκτό ότι άργησαν να πάρουν προληπτικά μέτρα γι’ αυτό
είχαν και την εξάπλωση του ιού σε όλη τη χώρα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μου με το διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
τού ανέφερα τα μέτρα που πήραμε και μας έδωσε συγχαρητήρια
ότι πράξαμε πολύ σωστά.
-Ο κόσμος διερωτάται γιατί θέσατε τον περιορισμό σε συγκεντρώσεις στα 75 άτομα;
-Η επιλογή του αριθμού των 75 ατόμων έγινε στη βάση πληθυσμιακών δεδομένων και επιδημιολογικών κριτηρίων κατόπιν
συστάσεων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).
-Καταβάλετε προσπάθειες να περιορίσετε τον ιό κι όμως εκ
των έσω ήλθε το πρώτο κρούσμα, επαγγελματίας υγείας δεν
τήρησε το πρωτόκολλο.
-Ναι.
-Μιλήσατε για θέμα κοινωνικής ευθύνης.
-Μιλώ για θέμα κοινωνικής ευθύνης όλων μας. Ο τρόπος για να
περιορίσουμε την εξάπλωση της ασθένειας είναι να καταλάβουμε
όλοι, ότι πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν
ανακοινωθεί.
-Γιατί αναφέρεστε σε κανιβαλισμό που παρατηρείται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης;
-Διότι στην περίπτωση του επαγγελματία υγείας θεωρώ ότι τα
σχόλια έχουν ξεφύγει και επικρατεί κανιβαλισμός. Μπορεί να έγινε
λάθος χειρισμός, όμως άλλο η κριτική και άλλο αυτά τα σχόλια.
-Θα λάβετε μέτρα για το θέμα αυτό;
-Στην παρούσα φάση όλες μας οι ενέργειες για το συγκεκριμένο
περιστατικό επικεντρώνονται στην ιχνηλάτηση όλων των επαφών
του, στο να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις ούτως ώστε να μει-

ώσουμε την πιθανότητα εξάπλωσης του ιού. Μπορώ να πω ότι
μας έτυχε το πιο δύσκολο σενάριο που μπορούσε να προβλέψει
κανείς. Αν κάποιος επισκέφτηκε χώρες που έχουν κρούσματα και
παρατηρήσει συμπτώματα πρέπει αμέσως να αυτοπεριοριστεί και
να τηλεφωνήσει στο 1420. Αν κυκλοφορεί για 3-4 μέρες τότε υπάρχει η πιθανότητα να μολύνει άτομα με τα οποία έρχεται σε επαφή
και μετά κάνει το έργο των λειτουργών του υπουργού Υγείας όσο
αφορά την ιχνηλάτηση πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό συνέβη με το
συγκεκριμένο περιστατικό. Γι’ αυτό αποφασίσαμε το κλείσιμο των
σχολείων στην επαρχία Λευκωσίας.
-Το Ινστιτούτο Γενετικής στην αρχή ήταν πολύ αργό στην
εξέταση των δειγμάτων;
-Όχι, είμαστε η έκτη χώρα στην Ευρώπη που ήταν σε θέση να
διενεργήσει αυτές τις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα θέλουν 3-4 ώρες
να διεκπεραιωθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι μεγαλώνει ο όγκος δουλειάς
που έχει το Ινστιτούτο Γενετικής να διεκπεραιώσει. Έχουμε μια
άψογη συνεργασία, ζήτησα από τον κ. Φυλακτού και έχουν αυξήσει
τον αριθμό διενέργειας τεστ.
-Θεωρείτε ότι η Κύπρος είναι οχυρωμένη αυτή τη στιγμή με
τα μέτρα που πήρατε;
-Από την πρώτη στιγμή εμείς ευαισθητοποιηθήκαμε, από τα τέλη
Ιανουαρίου και έκτοτε ακολουθούμε τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πριν τρεις βδομάδες
στο πρώτο έκτατο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας οι πλείστες χώρες
δεν είχαν κάνει καμία ενέργεια. Εμείς είχαμε κάνει ενημέρωση
των επαγγελματικών υγείας για να ξέρουν και να προστατευτούν …
… κι όμως το πρώτο περιστατικό ήταν από επαγγελματία
υγείας!
-Εμείς κάναμε την ενημέρωση επανειλημμένα και σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Μέχρι στιγμής είχαμε πάρα πολλά ύποπτα περιστατικά, τα οποία
έτυχαν του σωστού χειρισμού. Υπάρχει πλάνο στο υπουργείο Υγείας
και έγινε άσκηση ετοιμότητας, αν τα επιβεβαιωμένα περιστατικά
είναι πέραν αυτών που μπορεί να χειριστούν στα δωμάτια απομόνωσης τους, τα νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού και Μακάρειο,
τότε γίνεται νοσοκομείο αναφοράς αυτό της Αμμοχώστου, το οποίο
μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 100 άτομα. Δεν εξυπακούεται ότι
όλοι όσοι νοσήσουν με τον ιό θα μπουν στο νοσοκομείο, απλώς θα
ζητείται να περιοριστούν στο σπίτι τους.
-Μεγάλο προσωπικό σας στοίχημα το θέμα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού;
-Σίγουρα είναι μεγάλο στοίχημα, είναι μείζον θέμα δημόσιας
υγείας. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί δραστικά. Ο ιός αυτός
ήλθε και από ότι λεν οι λοιμωξιολόγοι, ήλθε για να μείνει.
-Για να μείνει ένα – ενάμιση μήνα;
- Μιλούμε για αρκετούς μήνες. Ο ιός μπορεί να μείνει και να
εμφανίζεται κάθε χρόνο όπως εμφανίζεται η γρίπη Α και άλλες. Ο
στόχος είναι να δημιουργηθεί εμβόλιο.
-Πότε το βλέπετε;
-Είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες, η επίσημη ενημέρωση
που παίρνουμε είναι ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά
πότε θα κυκλοφορήσει εμβόλιο. Σίγουρα θα πάρει κάποιο καιρό,
δεν είναι άμεσο.
-Λέγεται ότι με το καλοκαίρι με τις ψηλές θερμοκρασίες ο
ιός απενεργοποιείται.
-Η γνώμη των ειδικών είναι ότι η βελτίωση του καιρού βοηθά,
αφού θα ανοίγουμε τα παράθυρα, θα αερίζεται ο χώρος, θα επικρατεί μια ξηρασία και το κλίμα αυτό ευνοεί τη μείωση της εξάπλωσης
του ιού. Πέραν αυτού δεν έχει τεκμηριωθεί ουσιαστικά ότι θα τον
αποτρέψει.

Ανέλαβα το Υπουργείο Υγείας για να
εφαρμόσω το Γενικό Σύστημα Υγείας

Η πολιτική για μένα σταματά σε επιτυχημένη
θητεία στο Υπουργείο Υγείας

-Ο κορωνοϊός θα έχει επιπτώσεις στο ΓεΣΥ;
-Όχι αν εννοείτε την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Όμως το μεγάλο πρόβλημα με τον κορωνοϊό που συζητούμε όλοι
οι υπουργοί Υγείας είναι αυτό που τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι επιπτώσεις που θα έχει σε όλα τα συστήματα
υγείας. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι αρμοδιότητα του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας, άρα αυτοί είναι επιφορτισμένοι με την ολοκλήρωση της Α φάσης και την εφαρμογή της Β’ φάσης σε τρεις μήνες.
-Θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για συνολική εφαρμογή του ΓεΣΥ;
-Βεβαίως.
-Έχουμε ικανοποιητικό αριθμό κλινών που να μπορεί να
υποστηρίξει τη Β’ φάση του ΓεΣΥ;
-Εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Το
50% των κλινών προέρχεται από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από
τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Μπορεί να μην ξεκινήσει η δεύτερη
φάση του ΓεΣΥ με όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια όπως δεν είχαν
ενταχθεί από την αρχή όλοι οι γιατροί, γι’ αυτό οι σύμβουλοι μας
λένε ότι πρέπει να περάσουν 2-3 χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί
το σύστημα, να ενταχθούν όλοι οι πάροχοι και οι δικαιούχοι να
εξοικειωθούν με το τι δικαιούνται και τι όχι, για να χρησιμοποιούν
σωστά τις υπηρεσίες. Γίνονται διάφορα σχέδια για επεκτάσεις από
υφιστάμενες κλινικές και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους
για να επενδύσουν στον ιδιωτικό τομέα.
-Αυτά μελλοντικά.
-Γι’ αυτό λέω ότι σίγουρα τους πρώτους μήνες εφαρμογής
μπορεί να μην έχουμε τον αριθμό που εμείς θα θέλαμε για να λειτουργήσει ομαλά η δεύτερη φάση. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος.
-Υπάρχουν πολλά ανοικτά θέματα: Αυτονόμηση ακούμε και
αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων δεν βλέπουμε. Υπάρχουν ευθύνες, γιατί δεν προχωρεί;
-Σίγουρα ο ΟΚΥπΥ δεν ανέπτυξε το 100% του ρυθμού σε
ορισμένα σημεία της διαδρομής του όπως ανέμενα εγώ. Υπάρχει
μια σχετική καθυστέρηση ειδικότερα όσον αφορά τη στελέχωση
σε διοικητικό επίπεδο. Από την άλλη, όμως, τονίζουμε ότι η αυτονόμηση είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που θα πάρει αρκετό
καιρό. Θεωρώ, όμως, ότι με την εφαρμογή της δεύτερη φάσης θα
είναι σε μεγάλο βαθμό έτοιμοι να ενταχθούν στη δεύτερη φάση.
Τα περιθώρια βελτίωσης είναι εκεί και ο στόχος είναι η συνεχής
βελτίωση των αυτόνομων νοσηλευτηρίων.

-Πώς αισθάνεστε που είστε επικεφαλής της προσπάθειας
-Βρήκατε αυτά που περιμένατε στο Υπουργείο Υγείας;
εφαρμογής του ΓεΣΥ που είχε αρχίσει από τον πατέρα σας;
-Είχα μια ιδέα πριν έλθω αλλά δεν ήμουν γνώστης του τρόπου
-Είναι μια μεγάλη πρόκληση και όντως είναι κάτι που ξεκίνησε λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας προερχόμενος από τον ιδιωτικό
και στο οποίο συνέβαλε ο πατέρας μου πριν 30 τόσα χρόνια. Θεω- τομέα. Ευτυχώς δεν θα προσαρμοστώ ποτέ μου στον τρόπο λειτουρρώ τιμή μου να συνεχίσω κάτι που ξεκίνησε ο ίδιος και αυτός είναι γίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.
ο κύριος λόγος που ανέλαβα το Υπουργείο Υγείας, για να εφαρμόσω
-Τι σας ενοχλεί;
το Γενικό Σχέδιο Υγείας.
-Η ευθυνοφοβία από κάποιους. Υπάρχουν άριστοι δημόσιοι
-Ο τέως υπουργός Υγείας είναι φίλος
υπάλληλοι, έχω άριστους συνεργάτες
σας, γνωρίζατε τι σας περίμενε, δεν
στο Υπουργείο Υγείας αλλά αν κάτι με
σας προβλημάτισε αυτό;
ενοχλεί γενικά στη Δημόσια Υπηρεσία,
-Όταν δέχτηκα την πρόταση να αναλάείναι η τάση από κάποιους να μην
βω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχα
αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Στον
κάποια δευτερόλεπτα να αποφασίσω. Ήταν
ιδιωτικό τομέα παίρνονται πιο γρήγορα αποφάσεις και εκτελούνται άμεσα.
εις γνώσιν μου τα προβλήματα που υπήρχαν
Στη Δημόσια Υπηρεσία μπορεί να παίρκαι υπάρχουν στο Υπουργείο Υγείας όσον
νουμε αποφάσεις αλλά καθυστερούμε
αφορά το ΓεΣΥ, την αυτονόμηση και πολλά
στην εκτέλεσή τους. Υπάρχει μεγάλη
άλλα θέματα, μου δινόταν όμως η ευκαιρία
γραφειοκρατία.
να εφαρμόσω το ΓεΣΥ, κάτι το οποίο πιστεύω
-Το Υπουργείο Υγείας ταλανίζεται και
ακράδαντα ότι αξίζουμε ως χώρα. Θεωρώ
από διάφορες συνισταμένες, «συμφέτιμή ότι μού δόθηκε η ευκαιρία να εφαρμόσω αυτό το κοινωνικό αγαθό, το οποίο θα
ροντα», ισορροπίες.
ωφελήσει χιλιάδες συμπατριώτες μας.
-Μα θεωρώ ότι το Υπουργείο Υγείας
-Βέβαια αυτή την στιγμή είναι ένα στοίείναι μια μικρογραφία του τι επικραχημα που ακόμα δεν έχει κερδηθεί.
τεί στην ευρύτερη Δημόσια Υπηρεσία.
-Έχει ξεκινήσει να κερδίζεται διότι εφαρΑπλώς επειδή έχουμε να κάνουμε με τον
μόστηκε η πρώτη φάση, και ήδη ο κόσμος
ανθρώπινο πόνο, τον κόσμο στην καθημερινότητά του, αυτό κάνει το έργο όλων
βιώνει τα οφέλη της.
των λειτουργών ακόμα πιο δύσκολο.
-Και κάποιοι γιατροί βιώνουν τα
-Μεταξύ σοβαρού και αστείου κάποιοι
υπερβολικά οικονομικά οφέλη με τις
Τιμή μου ότι θα συνεχίσω το έργο
σας βλέπουν προεδρικό υποψήφιο
καταχρήσεις.
λόγω των βολών που δέχεστε σε προ-Κατάχρηση υπάρχει και θα υπάρχει στο οποίο συνέβαλε ο πατέρας μου
σωπικό επίπεδο. Μέχρι πού φτάνουν
πάντα. Προβαίνω σε νουθεσίες. Σε πάρα
οι φιλοδοξίες σας;
πολλές συναντήσεις με τον Οργανισμό
-Μέχρι το Υπουργείο Υγείας.
Ασφάλισης Υγείας γίνονται συζητήσεις για να μειωθούν οι καταχρήσεις και εκεί επικεντρώνεται η προσπάθειά μας. Ο ΟΑΥ δεν
-Ποιο είναι το στίγμα που θέλετε να αφήσετε με την παρουσία σας στην πολιτική;
είναι επιφορτισμένος μόνο με την έναρξη της δεύτερης φάσης του
-Όπως σας ανέφερα ο στόχος μου είναι να έχω μια πετυχημένη
Σχεδίου, που είναι από μόνη της μεγάλο στοίχημα, αλλά και με
την ομαλοποίηση της πρώτης φάσης και ειδικά τον περιορισμό των θητεία στο Υπουργείο Υγείας και εδώ σταματά η πολιτική για μένα.
-Τι σημαίνει για σας πετυχημένη θητεία;
καταχρήσεων. Επειδή ακούγεται από πολλούς για τα λεφτά που
-Σημαίνει βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για τον Κύπριο ασθεεισπράττουν κάποιοι γιατροί από το ΓεΣΥ, πρέπει να αναλογιστούν
ότι πιθανόν αυτοί οι γιατροί λόγω της εμπειρίας και του ονόματος νή. Αν η θητεία μου είναι πετυχημένη σημαίνει ότι το επίπεδο ποιόπου έχουν και της εμπειρογνωμοσύνης τους, να εισέπρατταν τα τητας και η πρόσβαση του Κύπριου ασθενή σε υπηρεσίες υγείας θα
βελτιωθούν κατά πολύ, όπως είναι κι ο στόχος του ΓεΣΥ.
ίδια λεφτά και εκτός ΓεΣΥ.

-Υπάρχουν ευθύνες που θα κοιτάξετε να καταλογιστούν;
-Όχι, δεν είναι θέμα ευθυνών, σημασία έχει αυτή την στιγμή
να προχωρήσουμε με την εφαρμογή. Ευθύνες υπάρχουν. Αλλά
δεν είναι τόσο εύκολο να καταλογιστούν ευθύνες στο δημόσιο.
-Το ΓεΣΥ μπήκε στις ράγιες και δεν υπάρχει επιστροφή,
υπάρχει όμως ο κίνδυνος οικονομικού εκτροχιασμού,
όπως προειδοποιούν κάποια κόμματα;
-Όχι, όπως το έχω πει πολλές φορές και ενώπιον της Βουλής
ο προϋπολογισμός του ΓεΣΥ είναι σφαιρικός, συνεπώς μπορεί
να ξοδέψουμε μόνο όσα εισπράττουμε, άρα δεν μπορεί ούτε να
αυξηθεί ούτε και να μειωθεί.
-Οι επόμενες μεγάλες προκλήσεις για την εφαρμογή του
ΓεΣΥ μπορούν και πώς θα κερδηθούν;
-Οι μεγάλες προκλήσεις αυτή την στιγμή είναι η ολοκλήρωση
της διαβούλευσης και συμφωνίας με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, η
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων που ελπίζω να ολοκληρωθούν
αυτό τον μήνα με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, νοσηλευτές και σίγουρα η μεγάλη πρόκληση είναι οι πρώτοι μήνες εφαρμογής. Εμένα δεν με ανησυχεί
η προετοιμασία μέχρι την 1η Ιουνίου, αλλά οι πρώτοι μήνες που
θα υπάρξουν αναταράξεις, προβλήματα εξοικείωσης του κόσμου
και πιθανόν της μη ένταξης όλων των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.
Θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής που πρέπει να χειριστούμε σωστά για να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.
-Αισθανθήκατε πολιτική μοναξιά κατά την εφαρμογή
του ΓεΣΥ;
-Όχι. Οσον αφορά το ΓεΣΥ αλλά και για άλλα θέματα του
Υπουργείου είχα την απεριόριστη -και το τονίζω- στήριξη του
Προέδρου της Δημοκρατίας από την πρώτη μέρα που ανέλαβα
τα καθήκοντά μου και ειδικά τους τελευταίους μήνες πριν την
εφαρμογή της Α’ φάσης του ΓεΣΥ.
-Υπήρχαν αντιδράσεις εκ των έσω ή και φίλια πυρά;
-Δεν θα έλεγα αντιδράσεις αλλά προβληματισμοί. Σε μια
δημοκρατία, επειδή ανήκουμε στον ίδιο κομματικό χώρο, δεν
σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να ασκεί κριτική ή να μην
υπάρχουν προβληματισμοί. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη τους
προβληματισμούς. Και ακούω την κριτική διότι μέσα από αυτά
μπορούμε να βελτιωθούμε.
-Μήπως κάποιοι στην Κυβέρνηση ή στην κυβερνώσα
παράταξη πατούν σε δύο βάρκες;
-Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Δεν μπορώ να πω ότι
το ένιωσα, μπορεί να εκφράζουν προβληματισμούς.

