
Με τι να κάνουμε την δουλειά μας; 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
 

Τέρμα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε πλέον. Τελείωσαν τα ψέματα. Δεν έχουμε 
υλικά για τις καθημερινές αλλαγές των τραυμάτων στο νοσοκομείο ΚΑΤ που είναι κέντρο 
αποκατάστασης τραυματιών. Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας. Κέντρο 
αναφοράς σε ότι αφορά στην τραυματολογία είτε σχετίζεται με εργατικά, οικιακά ή με 
τροχαία ατυχήματα Δεν έχουμε ελαστικούς επιδέσμους και ούτε ειδικές γάζες . Γάζες 
βαζελινούχες απλές ή εμπλουτισμένες με αντιβιοτικό που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
τοπική θεραπεία . Αφενός απαλύνουν τον πόνο στην αλλαγή και αφετέρου βελτιώνουν την 
επιθηλιοποίηση των τραυμάτων. Μετατραυματικών (που προκύπτουν μετά από ατύχημα) 
και μετεγχειρητικών που προκύπτουν μετά από χειρουργικές επεμβάσεις πάσης φύσεως. 
 

Κάνουμε την καθημερινή επίσκεψη, ιατροί κα νοσηλευτές, και όταν πρέπει να 
αλλάξουμε τους ασθενείς που νοσηλεύονται στην κλινική η προϊσταμένη μας ,μας δηλώνει 
ότι δεν έχουμε με τι να τις κάνουμε. Σαν κλινική χειρουργική πρέπει να κάνουμε 
καθημερινές αλλαγές. Ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Παρακολούθηση και έλεγχος της 
πορείας των τραυμάτων και άμεση επέμβαση σε περίπτωση όψιμων ή απώτερων 
επιπλοκών (αιμορραγία, αιμάτωμα ,επιμόλυνση).Οι ασθενείς ,που ζούνε στο πετσί τους, την 
πενία των υλικών (πονάνε περισσότερα στις αλλαγές) αναγκάζονται να αγοράσουν υλικά 
από τα φαρμακεία της περιοχής .Ασφαλισμένοι που πληρώνουν ,από την τσέπη τους ,υλικά 
που δεν αναγράφονται σε κανένα συνταγολόγιο. Όσοι μπορούνε τω κάνουνε οι άλλοι τι θα 
κάνουν;  

 
Τα χρέη των νοσοκομείων μας προς στις Φαρμακευτικές Εταιρείες μέχρι 

31.10.2009.ανέρχονταν σε 3,52 δις. Η τρόικα έμμεσα και ο υπουργός Υγείας άμεσα πιέζει 
αφόρητα, το τελευταίο διάστημα, για τον περιορισμό των δαπανών των δημοσίων 
νοσοκομείων. Τα χρέη των νοσοκομείων συνεχίζουν να τρέχουν ,με αστρονομικούς ρυθμούς 
,και εκτιμάται ότι πλέον με εκείνα που δεν έχουν αποπληρωθεί από τα προηγούμενα έτη 
αγγίζουν τα 7,5 δις ευρω.(Ελευθεροτυπία 2.11.2010) Πολλοί διοικητές έχουν μειώσει την 
αγορά ακόμη και απαραίτητων υλικών για τα νοσοκομεία ενώ σε ότι αφορά στα 
χειρουργεία σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα πραγματοποιούνται ήδη μόνο τα επείγοντα 
και ελάχιστα προγραμματισμένα ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας. 

 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμος Υγείας (1946) ορίζει την υγεία σαν «η κατάσταση της 

πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή 
αναπηρίας».Η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται μόνο από την ιατρική, αλλά και από 
άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η εργασία Παράγοντες 
σχετιζόμενοι με το σύστημα και τις υπηρεσίες υγείας και παράγοντες εκπαίδευσης υγείας 
επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του διπόλου 
υγείας-ασθένειας .Υπάρχουν προβλήματα με την πληρωμή των εταιρειών αλλά πάμε από το 
κακό στο χειρότερο. Δεν είναι υποχρέωση του κράτους η προσφορά υπηρεσιών υγείας; .Η 
υγεία δεν είναι το υπέρτατο αγαθό; Η Ελλάδα ερνάει οικονομική κρίση και αναγκαστήκαμε 
να δεχτούμε την καθυστέρηση στις πληρωμές των εφημεριών μας αλλά όχι και να μην 
έχουμε με τι να κάνουμε την δουλειά μας .Δεχόμαστε ότι γινότανε σπατάλη σε κάποια υλικά 
αλλά εδώ μιλάμε για καθημερινότητα και όχι λουξ και πέντε αστέρων αλλαγή. Μήπως είναι 
καλύτερα να κλείσουμε τα δημόσια νοσοκομεία!  


