Ένα (γιατρό) νερό κσρά Βαγγελιώ !
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Η ππέξ γήξαλζε ηνπ ειιεληθνύ ,ε αύμεζε αζζελεηώλ ζε όια ηα επίπεδα ειηθίαο πιεζπζκνύ ( ιόγσ
κνιπζκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηζηηθώλ αιιαγώλ ) θαη νη πεηξακαηηζκνί ηεο θπβέξλεζεο ,ζηνλ ρώξν
ηεο δεκόζηαο πγείαο ,έθαλε πνιινύο ζπλαλζξώπνπο καο λα αλαδεηνύλ επίκνλα έλαλ γηαηξό. Αλάινγα κε ηηο
νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ησλ αζζελώλ απηή ε αλάγθε είλαη πην επηηαθηηθή ή πην ήπηα. Σηελ πεξίπησζε ησλ
κηθξώλ πόιεσλ θαη γεληθά ηεο επαξρίαο απηή ε αλαδήηεζε κπνξεί λα πάξεη θαη δξακαηηθή κνξθή αθνύ νη
ζπλάδειθνη είλαη κεηξεκέλνη θαη ζπλήζσο απαζρνιεκέλνη. Όηαλ ε βαξύηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνύ μεπεξλάεη
ηηο δπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο ζηελ επαξρεία νη ζπγγελείο αλαγθάδνληαη θαη κεηαθέξνπλ ηνλ αζζελή ζηηο
κεγάιεο πόιεηο. Εθεί αξρίδεη ην καξηύξην. Πνύ λα πάλε; Σην ΕΣΥ ή ζην ΕΓΩ;
Αν πάνε στο ΕΣΥ ζα εμππεξεηεζνύλ αθνινπζώληαο ηελ ιίζηα αλακνλήο ηεο εθάζηνηε θιηληθήο θαη ζα
ηαιαηπσξεζνύλ αθνύ πνιιά λνζνθνκεία ηεινύλ ππό επίζρεζε εξγαζία(ιόγσ κε πιεξσκήο εθεκεξηώλ) ή
απεξγίαο. Σε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνύ ζα δνζεί ιύζε ζύληνκα. Παξόηη είλαη γλσζηέο νη
ειιείςεηο νη γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο παιεύνπλ κε όιεο ηηο δπζθνιίεο θαη θέξλνπλ ηα θαιύηεξα ,θαηά ην
δπλαηό, απνηειέζκαηα ζηελ δεκόζηα πγεία. Πόζν ζα αληέμνπλε αθνύ ηα λνζνθνκεία ππνιείπνληαη
πξνζσπηθνύ θαη θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ εμάζθεζεο ηαηξηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο; Οη πεξηθνπέο ησλ κηζζώλ θαη
νη απιήξσηεο εθεκεξίεο βαξαίλνπλ ζεκαληηθά ηελ απόθαζε γηα θηλεηνπνηήζεηο θαη δηεθδηθήζεηο .Όζν θαη
λα θνθνξεύεηαη ν ππνπξγόο καο όηη ν θόζκνο γύξηζε ζην ΕΣΥ , ε θαηάζηαζε είλαη πιένλ ηξαγηθή. Οη
αζζελείο πξέπεη λα βξνύλε κία ιύζε ζην πξόβιεκά ηνπο. Σε πεξίπησζε ρξόληαο πάζεζεο ζα αξγήζνπλ
,κόλν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό εμεηάζεσλ, εβδνκάδεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ζα ππνζηνύλ ηηο
κεγάιεο ειιείςεηο ζε πιηθά θαη θάξκαθα ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζηνύλ λα
αγνξάζνπλ, από έμσ, ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη. Τν θεξαζάθη ζηελ ηνύξηα ηνπνζεηείηαη όηαλ ν αζζελήο ζα
πάξεη εμηηήξην θαη ζα βαζαληζηεί γηα λα πάξεη ηα θάξκαθά ηνπ ιόγσ δπζηνθίαο ηεο ειεθηξνληθήο
ζπληαγνγξάθηζεο θαη κε ζπκθσλίαο ραξαθηήξσλ αλάκεζα ζηνπο θαξκαθνπνηνύο θαη ην
ζύζηεκα.(ΕΟΠΥΥ)!
Αν πάνε στο ΕΓΩ ζα εμππεξεηεζνύλ πην γξήγνξα αθνύ είλαη πειάηεο πξώηα θαη κεηά αζζελείο αιιά θαη
ζα ππνζηνύλ ην ζηξάγγηζκα πνπ επηβάιιεηαη ιόγσ μελνδνρεηαθώλ ππνδνκώλ ηεο θιηληθήο ηνπ εθάζηνηε
ηδησηηθνύ ζεξαπεπηεξίνπ. Υπνρώξεζε, γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά, έσο θαη 20% παξνπζίαζε n δήηεζε ησλ
ππεξεζηώλ ηδησηηθήο πγείαο, ην 2011, θαζώο, όπσο αλαθέξεηαη ζε κειέηε ηεο Hellastat AE, n νηθνλνκηθή
θξίζε νδήγεζε ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηώλ. Παξάιιεια, ην 2010 θαη ην
2011, n επηζθεςηκόηεηα ζηηο κνλάδεο ηνπ ΕΣΥ, όπνπ νη ρξεώζεηο είλαη ρακειόηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο
ηδησηηθέο θιηληθέο, απμήζεθε θαηά 20%. To 2011, ν αξηζκόο ησλ λνζειεπζέλησλ απμήζεθε θαηά 6%, ελώ νη
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαηά 6%.Σύκθσλα κε ηε κειέηε, θύξην πξόβιεκα ησλ ηδησηηθώλ κνλάδσλ πγείαο
είλαη n κεησκέλε ξεπζηόηεηα, θπξίσο, ιόγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο είζπξαμεο ησλ νθεηιώλ από ηα δεκόζηα
ηακεία.«Η ζπλεξγαζία κε ηνλ ΕΟΠΥΥ, ζηηο αξρέο ηνπ 2012, αλ θαη νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ
λνζειείαο ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ραξαθηεξίζηεθε από ηδηαίηεξα ρακειέο πιεξσκέο. (Κέξδνο 10.10.2012)
.Η πξνζπάζεηα ηαθηνπνίεζεο ησλ ηακείσλ ηνπ θπξίνπ Λνβέξδνπ απέβε κνηξαία γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ
δηάθνξσλ ηακείσλ. Ελδεηθηηθά, νη νθεηιέο γηα λνζήιηα έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ 2011 αλέξρνληαλ ζηα
600 εθαη. επξώ, ελώ, ηνλ πεξαζκέλν Μάην, απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 60 εθαη /κήλα θηάλνληαο ζηα 850
εθαη. επξώ,.
Αν είσαι άνεργος και ανασυάλιστος πνπ ζα πάο; Δελ κεηξάεη αλ είζαη Έιιελαο ή μέλνο, ηελ ίδηα
αληηκεηώπηζε ζα έρεηο αθνύ πάζρεηο από ζηέξεζε κεηξεηώλ θαη ξεπζηνύ! Η Ειιάδα έρεη καθξάλ ην
ρακειόηεξν πνζνζηό δεκόζησλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία ζε όιε ηελ ΕΕ, πεξίπνπ ζην κηζό ηνπ επξσπατθνύ
κέζνπ όξνπ, θαη είλαη πξώηε ρώξα ζηνλ ΟΟΣΑ ζηηο ιεγόκελεο (<θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο πγείαο», δειαδή
ζηνλ αξηζκό λνηθνθπξηώλ πνπ πησρεύνπλ επεηδή δελ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα έμνδα πεξίζαιςεο.Με
εμαίξεζε ηα νμεία πεξηζηαηηθά ηα νπνία ηα δεκόζηα λνζνθνκεία είλαη ππνρξεσκέλα λα ηα αληηκεησπίζνπλ
σο έθηαθηα δελ έρεηο πνπ λα πάο. Σηηο ηδησηηθέο θιηληθέο κε ην θαιεκέξα ζε βάδνπλ λα πξνπιεξώζεηο 3
εκέξεο λνζειείαο ή λα θαηαβάιεηο ακέζσο ην πνζόλ ηεο εμέηαζεο εηδάιισο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί! Με

ηηο επινγίεο ηεο θπβέξλεζεο ,πνπ ζπλερίδεη λα θάλεη πεξηθνπέο ζην ηνκέα ηεο Υγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο
πξόλνηαο θαιείζαη λα βξεηο κόλνο ζνπ ηελ ιύζε. "Απηή ηε ζηηγκή ην 30% ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ ηεο
ρώξαο µαο είλαη αλαζθάιηζην. Γηα ηε λνζειεία θαη ηελ πεξίζαιςή ηνπο, ην πνζό πνπ ζα δαπαλεζεί, εάλ δελ
έρνπλ ιεθηά λα πιεξώζνπλ από ηελ ηζέπε ηνπο είηε ζα ρξεσζεί ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή είηε ζα ηνπ βεβαησζεί
µέζσ ηεο εθνξίαο ηνπ", (Θεζαινλίθε-6.08.2012)
Ένα (γιατρό) νερό κσρά Βαγγελιώ ! θα λέει ο ανασυάλιστος ασθενής
Ο ηαηξόο όκσο ηη ζα πεη; Όηαλ μεθηλάεη ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ σο γηαηξόο νξθίδεηαη :Θα ρξεζηκνπνηώ ηε
ζεξαπεία γηα λα βνεζήζσ ηνπο αζζελείο θαηά ηε δύλακε θαη ηελ θξίζε κνπ, αιιά πνηέ γηα λα βιάςσ ή λα
αδηθήζσ. Θα δηαηεξώ αγλή θαη άζπηιε θαη ηε δσή θαη ηελ ηέρλε κνπ. Τηο ζπληαγέο θαη ηηο ζεξαπείεο ζα ηηο
απνθαζίδσ κε κόλν θξηηήξην ην θαιό ηνπ αξξώζηνπ , όζν θαιύηεξα κνπ επηηξέπνπλ νη γλώζεηο θαη νη
δπλάκεηο κνπ , ζα απνθεύγσ πάληα ην θαθό θαη ηελ αδηθία .Ο αζζελήο ηη ζα θάλεη ζα ηξαγνπδάεη ;

