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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Του Νίκου Φωτόπουλου 

Ιδού η δηµόσια υγεία του κ. 
Γεωργιάδη: τριτοκοσµικές 
εικόνες µε 700 ασθενείς στην 
«ουρά» και µέσο όρο αναµονής 

οκτώ ώρες στα επείγοντα 
περιστατικά αντιµετώπισαν όσοι 
βρέθηκαν χθες στο «Παπαγεωργίου», 

το µοναδικό εφηµερεύον 
νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης, 
και ας είναι το πιο σύγχρονο της 
Βόρειας Ελλάδας. 

H τραγική κατάσταση µε δεκάδες 
ασθενείς να στοιβάζονται 

σε ράντσα, καρότσια και φορεία 
δεν οφείλεται σε αδυναµία του 
νοσοκοµείου, αλλά στη γενικότερη 

κατάσταση που επικρατεί 
στο σύστηµα υγείας της χώρας 
µας, όπως τη συνδιαµόρφωσαν 
κυβέρνηση - τρόικα και υπουργός 
Υγείας. 

Αυτό τουλάχιστον υποστήριξαν 
γιατροί που εφηµέρευαν 

και νοσηλευτές, για να µην αναφερθούµε 
στα «γαλλικά» και τις 

καταγγελίες των εκατοντάδων 
πονεµένων ανθρώπων και των 
συνοδών τους οι οποίοι υπέφεραν 

στην αναµονή... 

Τριτοκοσµικά συνθήκ» 
Τι κι αν το νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» 

αποτελεί κόσµηµα 
για τον τοµέα της υγείας στη 

χώρα µας. Οι ελλείψεις σε υποδοµές 
και προσωπικό σε επίπεδο 

υγειονοµικής περιφέρειας κάνουν 
ένα νοσοκοµείο-υπόδειγµα 

να δουλεύει σαν υποτυπώδες Κέντρο 
Υγείας του Τρίτου Κόσµου. 

Οπως είναι φυσικό, αφού ο 
κόσµος δεν µπορεί να τα ψάλει 
στους πραγµατικούς υπεύθυνους 
αυτής της κατάστασης, αποδέκτης 

των παραπόνων γίνεται συστηµατικά 
ο γενικός διευθυντής 

του νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου», 
Γιώργος Χριστόπουλος, 

που κρούει τον κώδωνα του κιν- 

Το «Παααγεωργίου» amnetki 
w m σύγχρονο νοσοκοµείο 

ογπΒόρειαΒΊήάόσ 

Οκτώ copes αναµονή 
στα επείγοντα 
W Τραγική η κατάσταση στο νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» 
I της Θεσσαλονίκης, µε ασθενείς να στοιβάζονται σε ράντσα, 

I καρότσια και φορεία. Οι ελλείψεις όπως διαµορφώθηκαν 

I από την πολιπκή κυβέρνησης και τρόικας είναι δραµατικές, 

I ενώ γιατροί και νοσηλευτές δίνουν µάχη για να αντεπεξέλθουν 

δύνου... «Μέχριτο µεσηµέρι (σ.σ. 
χθες) οι ασθενείς που περίµεναν 
να εξεταστούν ήταν 700. Μέχρι 
να λήξει η εφηµερία θα ξεπεράσουν 

τους 1.300. ∆εχόµαστε 
βαριά περιστατικά από επαρχιακά 

νοσοκοµεία. Φροντίζουµε να 
δίνουµε προτεραιότητα στις σοβαρές 

περυττώσεις, ωστόσο ο κόσµος 
ταλαιπωρείται αφάνταστα. 

H αναµονή ξεπερνά τις 8 ώρες. 
To προσωπικό του νοσοκοµείου 
δίνει πραγµατική µάχη για να 
αντεπεξέλθει» δήλωσε. 

Χθες, για άλλη µια φορά, το 
«Παπαγεωργίου» είχε µόνο αυτό 
γενική εφηµερία H προσέλευση 
µεγάλη και τα περιστατικά βαριά: 

παθολογικά, καρδιολογικά, 
ασθενείς µε λοιµώξεις και δε¬ 

κάδες διακοµιδές. Τα πιο σοβαρά 
εξετάζονται αµέσως, ενώ τα 

ελαφρά µπορεί να χρειαστεί να 
περιµένουν µέχρι και οκτώ ώρες. 
Υπό κανονικές συνθήκες σε γενική 

εφηµερία η αναµονή συνήθως 
είναι δύο ώρες. Τα νοσοκοµεία 
εφηµερεύουν ανά δύο, όµως το 
«Παπαγεωργίου» στις µισές 
εφηµερίες είναι µόνο του. 

Οκτώ copes αναµονή 
στα επείγοντα 
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