ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΝΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Η δουλειά του γιατρού είναι να σώσει την ζωή των ασθενών του. Δεν έχει σημασία
αν ο ασθενής είχε διαπράξει μία δολοφονία ή αν είχε πάρει το βραβείο Νομπέλ ή αν είχε
καταφέρει και τα δύο.(Στιγκ Λάρσον)
Η Εθνική μας γιορτή ξεκίνησε με χαλαρή και ευχάριστη μουσική στα ραδιόφωνα και
μία διακριτική υπενθύμιση των θυσιών των προγόνων μας για την ελευθερία. Σαν μία μικρή
προτροπή στους ακροατές ότι όλα θα κυλήσουνε ομαλά και ήρεμα. Η εφημερία στο ΚΑΤ
είναι ότι άλλο θέλετε αλλά όχι μία ήρεμη και χαλαρή ημέρα. Στο νοσοκομείο μου φτάνουν
συχνά άνθρωποι που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας. Επείγοντα ή χρόνια
περιστατικά που μεταφέρονται από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ή έρχονται μόνα τους. Για
τους ίδιους το πρόβλημα τους είναι επείγον περιστατικό και καταφτάνουν στην εφημερία
του νοσοκομείου με μοναδικό σκοπό να θεραπευτούν. Έρχονται αναζητώντας μια
εξειδικευμένη βοήθεια. Θύματα εργατικών ,οικιακών η τροχαίων ατυχημάτων αλλά και
στιγμιαίων επώδυνων στιγμών όπως τα ηλίθια εγκαύματα αποτέλεσμα πειραματισμών
στην κουζίνα. Δύσκολα να ξεχωρίσεις μόνο επιστημονικά τι είναι επείγον και τι είναι χρόνιο.
Σίγουρα πρέπει να τα εξετάσεις για να αποφανθείς και να τα παραπέμψεις αλλού.
Υποχρεούσαι να ασχοληθείς με όλα την στιγμή που δεν απεργείς και ούτε επίσχεση
εργασίας κάνεις. Είσαι εκεί για να προσφέρεις το καλύτερο είναι σου επιστημονικό
,κοινωνικό, και ανθρώπινο.
Το ΚΑΤ βρίσκεται, εδώ και δέκα ημέρες σε αναβρασμό. Όχι ψυχής αλλά
κινητοποιήσεων. Τα συνδικαλιστικά μας όργανα , πρόσφεραν απλόχερα την κάλυψη τους
.Για οποιαδήποτε μορφή αγώνα θα αποφασίσει η γενική μας συνέλευση. Έγιναν πολλές
γενικές συνελεύσεις με αρχικά μικρή και μετά εντυπωσιακή συμμετοχή. Συζητήθηκαν τα
προβλήματα του χώρου και αποφασίστηκε η καλύτερη μορφή αγώνα. Η Επίσχεση εργασίας
.Όπερ έδει δείξαι ! Με δεδομένη την καταπάτηση της κλαδικής συμφωνίας (υπογράφηκε
στις 01.12.2008 νόμος 3754/2009, με τον οποίο επικυρώθηκε ουσιαστικά)από την
κυβέρνηση προχωρήσαμε. Όχι μόνο για τις απλήρωτες εφημερίες μας (από το Δεκέμβρη)
και τα προγράμματα εφημεριών .Όχι μόνο για την εξαθλίωση και τις απαράδεκτες
συνθήκες εργασίας αλλά κυρίως για τις απειλές (για τις μελλοντικές )για περικοπές μισθών
στα πλαίσια της νέας φορολογίας και των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης.
Ως γιατρός και ως άνθρωπος δεν μπορώ να μην συμπάσχω με τους ασθενείς μου .
Ξέροντας ότι η απόφαση είναι ατομική βρέθηκα μπροστά σε ένα μεγάλο δίλλημα :να
ενταχτώ στην επίσχεση ή να μείνω με τους ασθενείς; Επέλεξα να μείνω με τους ασθενείς.
Σεβάστηκα την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Σεβάστηκα τον αγώνα των
ειδικευομένων και των άλλων συναδέλφων με αποτέλεσμα να εφημερεύω μόνη μου. Να
κάνω όλες τις δουλειές της κλινικής και φυσικά να γίνω πτώμα .Για πολλές ημέρες στην
εφημερία του ΚΑΤ βρέθηκαν μόνο οι επιμελητές και οι διευθυντές τμημάτων. Το
αποτέλεσμα ξάφνιασε πολλούς. Η εφημερία ηρέμησε από την άποψη ότι περιορίστηκαν οι
καυγάδες με τους συγγενείς των ασθενών. Δεν ξέρω πόσοι δεν εξυπηρετήθηκαν αλλά
σίγουρα δεν υπήρχε αμφισβήτηση των ιατρικών χειρισμών. Λιγόστεψαν τα χρόνια
περιστατικά. Περιορίστηκαν οι εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνταν για κάθε
περιστατικό επειδή το έμπειρο μάτι επέλεξε τα άκρως απαραίτητα. Το νοσοκομείο
εξοικονόμησε καθότι λιγοστέψανε οι υπερβολικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για την
τεκμηρίωση της διάγνωσης. Αποφεύχθηκε η σπατάλη στους χειρισμούς μέσα στην

εφημερία .Οι νοσηλεύτριες και οι τραυματιοφορείς μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις
αυξημένες υποχρεώσεις τους επειδή είχανε ξεκάθαρες ιατρικές οδηγίες. Τέλος
επωφελήθηκαν οι λίγοι ασθενείς ,των επειγόντων περιστατικών από την άποψη γρήγορης
και έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Ποιοι χάσανε;
· Οι ειδικευμένοι(πενηντάρηδες και οι εξηντάρηδες)ξεβολεύτηκαν. Εκεί που
φεύγανε σπίτι τους ενώ εφημέρευαν αναγκάστηκαν να μείνουν και να προσφέρουν τις
γνώσεις και την εμπειρία τους. Οι συνάδελφοι κάμφθηκαν επειδή βρέθηκαν στο τέλμα των
σωματικών και ψυχικών αντοχών τους. Κακά τα ψέματα είχανε ξεσυνηθίσει να βγάλουνε το
24ωρο χωρίς βοήθεια. Πολλοί δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους .Κάνανε
εκπτώσεις στις γνώσεις και τις ικανότητές τους αρνούμενοι να εξυπηρετήσουν τους
ασθενείς. Ακούστηκαν και απειλές για εισαγγελέα. Εκδόθηκε και ένα δελτίο τύπου που
έβαλε σε αμφισβήτηση την ασφάλεια των ασθενών λόγω ελλείψεως προσωπικού. Δημόσια
δήλωση διευθυντών σε ότι αφορά την ασφαλή μεν λειτουργία των τμημάτων ανασφαλή
όμως λειτουργία της εφημερίας. Δηλαδή πριν όταν η εφημερία λειτουργούσε μόνο με
ειδικευόμενους ,με τηλεφωνική κάλυψη από τους ειδικευμένους, δεν υπήρχε το ίδιο
καθεστώς ανασφάλειας; Πόσοι συνάδελφοι άλλαζαν πλευρό στο κρεβάτι τους ενώ η
εφημερία βογκούσε από τα πολλά περιστατικά;
· Οι ειδικευόμενοι που δεν μπήκανε χειρουργείο 10 ημέρες και δεν ασχολήθηκαν με
τα περιστατικά της ειδικότητας τους. Δεν μπορέσανε να βελτιώσουνε τις ιατρικές τους
ικανότητες υπό την επίβλεψη των ειδικευμένων .Στο ήδη επιστημονικά ελλιπής πεδίο
προστέθηκε η κόντρα των ΄΄μεγάλων΄΄με τους ΄΄μικρούς ΄΄ και οι προσωπικές επιθέσεις
απέναντι σε αυτοί που σηκώσανε κεφάλι. Που τολμήσανε να ζητήσουν τα αυτονόητα.
Η υπουργός Υγείας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν όμως για τις
κουρσάρες των κεφαλών της εκκλησίας .Οι κληρικοί που ξέχασαν πλέον να περπατάνε για
να συναντήσουν το ποίμνιο τους. Πάλι η δημόσια υγεία θα στερηθεί κονδύλια ; Λεφτά για
την δημόσια υγεία δεν υπάρχουν αλλά το ΥΓΕΙΑ βγήκε κερδισμένο το 2009. Για ποια
οικονομική κρίση μιλάμε όταν αύξηση 11,7% σημείωσαν το 2009 τα ενοποιημένα κέρδη του
Ομίλου Υγεία και ανήλθαν στα 17,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρίας
ΥΓΕΙΑ αυξήθηκαν κατά 70% στα 18,3 εκατ. ευρώ.

