
Για την υγεία μας βρέ παιδιά !
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Εδώ και δύο χρόνια η ζωή μας άλλαξε ξαφνικά. Τα ινία της κυβέρνησης τα πήρε η πράσινη φρουρά. Δύο 
ευχάριστα χρόνια είναι αυτά. Επιτυχίας και αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ. Προσφοράς αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
στο λαό. Αναζήτησης καλύτερων επιστημονικών μεθόδων για την βελτίωση της υγείας του λαού. Βιώσαμε την 
εφαρμογή των πράσινων υποσχέσεων προς  τον  ελληνικό  λαό.  Όλα που ήταν  γραμμένα στο προεκλογικό 
πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αλλάξαμε και δύο υπουργούς Πόσες πραγματοποιήθηκαν ;Ελάχιστες! Το νομοσχέδιο 
για την αναβάθμιση του ΕΣΥ κατατέθηκε στις 9.07.2010 με πολλές προοπτικές όμως σήμερα η κατάσταση 
χειροτερεύει .

Ανάμεσα στα τόσα άλλα του νόμου ξεχώρισε η καθιέρωση ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων ,που 
ανήκουν στο ΕΣΥ, και η επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και 
επεμβατικών  πράξεων  πέραν  του  τακτικού  ωραρίου.  Δεν  υπάρχει  εφαρμογή  αυτού  του  μέτρου  αφού 
ακυρώθηκε  στην  πράξη.  Με  ποιό  προσωπικό  θα  επιτευχθεί  αυτό  το  πράγμα; όταν  αυτά  ,μετά  βίας, 
καταφέρνουν να λειτουργούν το πρωί; Πώς να εφαρμοστεί όταν τη νύχτα υπάρχει στα περισσότερα Τμήματα 
μία νοσηλεύτρια για 40 ασθενείς; Με ποιο ιατρο-νοσηλευτικό δυναμικό θα εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές; 

Η ποιότητα των υπηρεσιών του ΕΣΥ υποβαθμίζεται τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια. Ο υπουργός 
θέλει  να γίνει  αρεστός στο ΔΝΤ. Επιμένει  ότι πρέπει να περιοριστούν τα κρεβάτια και το προσωπικό των 
νοσοκομείων  με  απώτερο  σκοπό  την  εξοικονόμηση  κονδυλίων.  Θα  συγχωνευτούν  κλινικές  στα  κρατικά 
νοσοκομεία και θα στερήσουν κρεβάτια (κατά 3ο% από το λαό )αλλά παραχωρεί 550 ΄΄καλά΄΄κρεβάτια, σε 
ασφαλιστικές  εταιρείες  που  θα αυξήσουν  τα  κέρδη τους  αφού τα νοσήλια σε  κρατικό  νοσοκομείο  είναι 
μικρότερα από αυτά σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτά είναι για την υγεία του λαού; 

Ο υπουργός μας λειτουργεί με την λογική ΄΄ φόρτωσε όσο πιο πολλά μπορείς το σαμάρι μέχρι να σκάσει το 
γαϊδούρι΄΄  δηλαδή  οι  γιατροί  και  οι  νοσηλευτές.  Το  αργότερο  μέχρι  τις  16  Σεπτεμβρίου,  28  Μονάδες 
χορήγησης  μεθαδόνης  σε  ισάριθμα  νοσοκομεία  της  Αττικής,  θα  τεθούν  σε  λειτουργία,  προκειμένου  να 
αποσυμφορηθούν οι μονάδες του ΟΚΑΝΑ και να μειωθεί η λίστα αναμονής που ξεπερνά τα 7.000 άτομα. Ο  
Ευαγγελισμός,  Λαϊκό,  Σισμανόγλειο,  Ελπίς,  Αγία  Όλγα,  Παμμακάριστος,  ΚΑΤ,  Γεννηματάς,  Ιπποκράτειο, 
Ερυθρός Σταυρός, Αμαλία Φλέμιγκ, Άγιος Σάββας, Πατησίων, Έλενα Βενιζέλου, Αλεξάνδρα, Αγία Ελένη, Άγιοι 
Ανάργυροι, 3ο και 7ο ΙΚΑ, Πολυκλινική, Ανδρέας Συγγρός κλπ. κλπ. Πως θα μπορέσουν τα νοσοκομεία πρώτης  
γραμμής με ήδη μεγάλο φόρτο εργασίας ,αφού εφημερεύουν σχεδόν κάθε ημέρα , να αντιμετωπίσουν και τις 
ιδιαιτερότητες του προγράμματος χορήγησης μεθαδόνης ; .Άγνωστο!

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ωραία ακούγεται ανέφικτο είναι. Οι λόγοι είναι ότι ο περισσότεροι γιατροί 
δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό το αντικείμενο. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν ηλεκτρονικό υπολογιστή 
.Γέμισαν τα γραφεία των εξωτερικών ιατρείων με υπολογιστές(άρα κάποιος έφαγε καλά από την προμήθεια) 
αλλά  οι  γιατροί  ,σαν  αριθμός  είναι  ίδιοι  ή  και  λιγότεροι.  Ποιός  θα  καθίσει  και  ποιος  θα  γράψει  στον 
υπολογιστή τα δύο ή τρία φάρμακα για κάθε επίσκεψη; Σε πόσο χρονικό διάστημα θα το κάνει όταν έχει να  
δει 30 άτομα σε 3 ώρες.; Για εξοικονόμηση πόρων γίνεται συζήτηση κάθε φορά στα τηλεοπτικά παράθυρα 
αλλά μόνο ο λαός πληρώνει την νύφη. Μην μας κοροϊδεύουν κιόλας όταν διορίζουν καινούργιους διοικητές 
που είναι παλιά κομματικά στελέχη ή φιλαράκια με τους κυβερνώντες.

Εμείς οι  γιατροί αυτού του ΄΄  άρρωστου ΄΄ συνάμα αναβαθμισμένου ΕΣΥ δεν περνάμε καλά.  Καθημερινά 
υποβιβαζόμαστε .Για την υγειά του λαού μας μοχθούμε αλλά αναγνώριση των κόπων μας δεν έχουμε .Η 
Ελλάδα μας ,όπως και άλλες χώρες στον κόσμο, διανύει μία από τις πιο μεγαλύτερες οικονομικές κρίσης της 
μεταπολεμικής περιόδους. Οι περικοπές των μισθών μας, το άδειασμα των ασφαλιστικών και επικουρικών 
ταμείων μας σε συνδυασμό με τις έκτακτες εισφορές και το αβέβαιο μέλλον των συντάξεων μας είναι απλώς  
μικρές  λεπτομέρειες  στον  μελανό  ορίζοντα.  Δεν  περιμένουμε  να  αποτελέσουμε  εξαίρεση  από  άλλες 
επαγγελματικές ομάδες αλλά άλλα ακούσαμε και άλλα ζούμε.!


