
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η Δημόσια Υγεία είχε δυό σοβαρές προσωπικές ατυχίες στην μικρή πορεία της 
ζωής της, στην χώρα μας. Όταν κλήθηκε να παίξει το ιντερμέδιο στο θέατρο 
της κοινωνικής πολιτικής, κομπάρσος κι αυτή στο κράτος πρόνοιας πού 
πούλαγε τότε η σοσιάλ-δημοκρατία στις διεθνείς της εμφανίσεις. 

Πριν ενστερνιστεί δηλαδή, ότι το παιγνίδι παίζεται στα τραπέζια και όχι στους 
κοινωνικούς δρόμους.
 
Η πρώτη είναι η κατάσταση ξέφραγο αμπέλι, πού καλλιέργησαν οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέποντας τα οικονομικά διαθέσιμα των 
νοσοκομείων σε πηγή πλούτου των εταιρειών υγειονομικού υλικού και των 
μεσαζόντων τους και την υγεία σε μικροπολιτική αρένα.

Η άλλη ατυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη και αρκετά πρόσφατη. 

Την πολιτική της διαχείριση πρός εξυπηρέτηση τού 'δανεισμού', ανέλαβε ομάδα 
πού εκπροσωπεί τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό. Διαχειριστές πού οι 
προσλαμβάνουσες τους είναι κλειδωμένες και χωρίς καμιά επιστημονική ή 
κοινωνική βάση, μετατρέπουν ένα δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας, 
σε ανελαστική κερδοσκοπική μηχανή. 

Με τον τρόπο αυτό μπαίνει σε κίνδυνο όλη η κοινωνική δομή. Μένει 
εκτεθειμένη στην αύξηση λοιμωδών μεταδοτικών νοσημάτων, απροστάτευτη 
από σοβαρά μεταβολικά και θανατηφόρα νοσήματα, αδυνατεί να 
συνταγογραφήσει και να προμηθευτεί φάρμακο, πληρώνει ακόμη και για τον 
μολυσματικό αέρα πού αναπνέει στα νοσοκομεία.

Η κατάσταση ονομάζεται τραγωδία, για όποιον χρειάζεται να ζητήσει ιατρική 
βοήθεια. 

Η έκκληση είναι σοβαρή και είναι επείγουσα. Δεν αφορά μόνο την υγειονομική 
κοινότητα. Παίζεται η επιβίωση μας.

Η δημόσια υγεία είναι πια σε κοιλιακή μαρμαρυγή.  

Το δικαίωμα στην υγεία είναι αξίωμα. Οι διαχειριστές της δημόσιας υγείας 
μετά και το κούρεμα' των αποθεματικών των νοσοκομείων  κατηγορούνται 
αυτεπάγγελτα για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος προς όφελος αλλότριων προς 
την υγεία συμφερόντων και πολιτική διαχείριση πού από πρόθεση βλάπτει την 
δημόσια υγεία. Υποχρεούνται σε παραίτηση και πρέπει να παραμείνουν στην 
διάθεση της δικαιοσύνης της κοινωνίας. 



Υ.Γ.

Ενημέρωση για τον υπουργό μας σε σχέση με τις συμβουλές προς τους ιατρούς 
σε υπηρεσία υπαίθρου. 

Καλό θα ήταν να μετρήσει σε πόσο πληθυσμό συνταγογραφούν οι αγροτικοί 
μας γιατροί πού έχουν μείνει ελάχιστοι και μετά ας το συγκρίνει με τους 
μέσους όρους πού μας πλασάρει προκλητικά η οθόνη του υπολογιστή του. 

Ως υπουργός υγείας επίσης, όφειλε να γνωρίζει ότι ο αγροτικός γιατρός κατά 
κύριο λόγο συνταγογραφεί με γνωμάτευση του ειδικού γιατρού -θεράποντα του 
ασθενούς και μόνον την μικρότερη δυνατή ποσότητα ανά σκεύασμα.

Ειρήνη Νταουντάκη
28/03/2012


