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Στο κόκκινο η δηµόσια υγεία 
Τα δηµόσια νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας παρουσιάζουν µια εικόνα γενικής λειτουργικής κατάρρευσης, ως αποτέλεσµα 

των περικοπών στις λειτουργικές δαπάνες, των ελλείψεων προσωπικού, φαρµάκων και υλικών, των συγχωνεύσεων/καταργήσεων 
τµηµάτων και κλινικών, της έλλειψης οργανωµένων αυτόνοµων και επαρκώς στελεχωµένων 

Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), της εργασιακής και µισθολογικής εξόντωσης του ανθρώπινου δυναµικού. 
Ταυτόχρονα οι δραστικές περικοπές των δηµόσιων δαπανών υγείας και ^ιδικά των φαρµακευτικών δαπανών έχουν ως αποτέλεσµα 

την αδυναµία κάλυψης των φαρµακευτικών αναγκών του πληθυσµού. Πλέον το 30% του πληθυσµού είναι ανασφάλιστο, 
το 70,3% δηλώνει ότι το µηνιαίο του εισόδηµα είναι ανεπαρκές για την αγορά όλων των απαραίτητων φαρµάκων, 

ενώ το 55,4% δεν παίρνει τα φάρµακά του ή δεν εφαρµόζει κανονικά τη θεραπευτική αγωγή, λόγω οικονοµικής αδυναµίας. 

Παραθέτουµε ορισµένα παραδείγµατα από τις ελλείψεις ποτ; αντιµετωπίζουν νοσοκοµεία της περιφέρειας: 

Ζάκυνθος: Λείπουν φάρµακα 
και ιατρικό προσωπικό 

To νέο νοσοκοµείο Ζακύνθου ξεκίνησε τη λειτουργία του 
µόλις τον περασµένο Μάιο και ήδη η αναστολή λειτουργίας 
του βρίσκεται προ των πυλών. Σύµφωνα µε ερώτηση που κατέθεσε 

ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντονής ο προϋπολογισµός 
του νοσοκοµείου (1,2 εκατ. ευρω) είναι στο 1/3 

σε σχέση µε αυτόν που είχε εγκριθεί πέρσι για το παλιό νοσοκοµείο 
(3,5 εκατ. ευρώ). Βασικές λειτουργίες του νοσοκοµείου 

όπως τα πλυντήρια, η κουζίνα, η τεχνική υπηρεσία, 
η διοικητική υπηρεσία, η καθαριότητα είναι στα όρια της δυνατότητας 

να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται. Όσον αφορά 
το ιατρικό προσωπικό, σηµαντικές ειδικότητες όπως καρδιολογία, 

οφθαλµολογία, ορθοπεδική, αιµατολογία λειτουργούν 
µε πάρα πολλές ελλείψεις. Επίσης, τέσσερις ιατροί έχουν 
περάσει επιτυχώς από διαδικασίες κρίσης των αρµοδίων 
συµβουλίων εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα και, όµως, 
δεν έχουν διορισθεί. Υπάρχουν µεγάλες ελλείψεις ακόµη 

και στο απολύτως αναγκαίο ιατρικό υλικό και σε βασικά 
φάρµακα, ενώ η άρτια εξοπλισµένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) παραµένει κλειστή λόγω έλλειψης ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού. 

Ρέθυµνο: Προβληµατική η λειτουργία 
στα Κέντρα Υγείας 

Σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα αντιµετωπίζουν τα τέσσερα 
Κέντρο Υγείας (ΚΥ) του νοµού Ρεθύµνου, σύµφωνα 

µε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ρεθύµνου Ανδρέας 
Ξανθός. Οι σηµαντικότερες ελλείψεις των Κέντρων Υγείας 
αφορούν τόσο το ιατρικό προσωπικό (υπάρχουν αρκετά κενά 

στα Περιφερειακά Ιατρεία, δεν είναι καλυµµένες όλες 
οι θέσεις µε γενικούς γιατρούς, στα ΚΥ Ανωγείων και Αγίας 

Φωτεινής δεν υπάρχει οδοντίατρος), όσο κυρίως το νοσηλευτικό-παράίατρικό 
προσωπικό, τους οδηγούς ασθενοφόρων, 

το προσωπικό εστίασης κάι καθαριότητας, τους συντηρητές 
εγκαταστάσεων και τεχνικούς ηλεκτρονικών συστηµάτων 
κλπ. Οι ελλείψει,ς αυτές καθιστούν προβληµατική την 

πρωινή λειτουργία των ΚΥ. Συνήθως δεν υπάρχει κανένας 
νοσηλευτής, καλύπτονται οι µισές µόνο βάρδιες µε οδηγούς 
ασθενοφόρων, που τα ακτινολογικά εργαστήρια καΛα εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας υπολειτουργούν λόγω µετακινήσεων 
των τεχνολόγων και των φυσικοθεραπευτών για την 

κάλυψη αναγκών του νοσοκοµείου Ρεθύµνου. Ταυτόχρονα 
η καθηµερινή εφηµερία των ΚΥ γίνεται µε ελλιπή και άρα 
επισφαλή σύνθεση, λόγω ανεπάρκειας ειδικευµένων γιατρών 

αλλά και λόγω των µεγάλοτν περικοπών στα κονδύλια 
των εφηµεριών. 

Πρέβεζα: Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι 
Από τις 6 Σεπτέµβρη οι εργαζόµενοι του νοσοκοµείου 

Πρέβεζας βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας διαµαρτυρόµενοι 
για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκοµείο. Οι 

εργαζόµενοι, που επί δέκα µήνες είναι απλήρωτοι στα νυχτερινά 
και τις αργίες, καταγράφουν ελλείψεις σε ιατρικά υλικά 

και σε ειδικότητες γιατρών. Στη βουλή έφερε το ζήτηµα 
ο βουλετ'τής Πρέβεζας Κ. Μπάρκας. 

Σάµος: Χωρίς αιµατολογικές εξετάσεις 
Οι γιατροί του νοσοκοµείου Σάµου ανακοίνωσαν στους 

κατοίκους του νησιού και στις αρµόδιες υπηρεσίες ότι τις επόµενες 
µέρες δεν θα µπορούν να κάνουν αιµατολογικές εξετάσεις 
στα επείγοντα, καθώς τους έχουν αποµείνει µόνο 

δέκα ειδικά συΑηνάρια µοριακού ελέγχου. 

Ι.∆. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ME ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ TOY ΣΥΡΙΖΑ ΚΩΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ME ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΥΡΙΓΟ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Οι ανασφάλιστοι που έχουν την ατυχία να αρρωστήσουν δεν µπορούν ούτε παυσίπονα να αγοράσουν 
* Οι άνεργοι δεν έχουν καµιά πρόσβαση στο ΕΣΥ 

* Οι πιο αξιόλογοι και σηµαντικοί άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό 
* Η κρίση στερεί από τον τόπο µας τα καλύτερα µυαλά 
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Χωρίς φάρµακα, θεραπείες 
και ιατρικό προσωπικό 

Τη συνέντευξη πήρε 
η Ιωάννα ∆ιαλεισµα 

Ποιες οι επιπτώσεις της οικονοµικής 
κρίσης στην υγεία των 

πολιτών; 
Κάθε κατάσταση στρες (κατάθλιψη, 

άγχος, αγωνία, αβεβαιότητα 
για το µέλλον) προκαλεί επιπτώσεις 

στην υγεία, σε θέµατα 
που αφορούν κυρίως ψυχιατρικές 

συµπεριφορές. Βεβαίως, ο 
οργανισµός έχει την ικανότητα 
να προσαρµόζεται σε αυτές τις 
συνθήκες, πολύ περισσότερο όταν 

γίνονται µακροχρόνιες. 
Στους ανθρώπους που δεν έχουν 
το ψυχιατρικό προφίλ η την ικανότητα 

προσαρµογής αναδύονται 
στην κρίση προβλήµατα που προϋπήρχαν 

η µεγεθύνονται. 
Επηρεάζει την αντιµετώπιση 

των νοσηµάτων η αύξηση των ανισοτήτων; 

Σαφέστατα. Η κρίση έχει αλλάξει 
το σκηνικό πλήρως. Ο ιδιωτικός 
τοµέας δέχεται πολύ λιγότερα 
περιστατικά και έτσι ο δηµόσιος 

τοµέας επιβαρύνεται µε 
µεγαλύτερο αριθµό περιστατικών. 

Ακόµα έχει µειωθεί σηµα- 
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ντικά το νοσηλευτικό και ιατρικό 
προσωπικό, αφού όσοι συνταξιοδοτούνται 

δεν αντικαθίστανται. 
Όπως καταλαβαίνετε η δυνατότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών 
µειώνεται δραµατικά. 

Υπάρχει πρόβληµα προµήθειας 
ακριβών φαρµάκων και διενέργειας 

εξετάσεων. Τα ταµεία και 
τα νοσοκοµεία είναι πολύ πιο διστακτικά 

στο να αγοράζουν φάρµακα, 
ενώ ορισµένες εταιρείες 

θέλουν να πληρώνονται µετρητοίς. 
Όλα αυτά προκαλούν δυσχέρεια 

στην εύρυθµη λειτουργία 
των νοσοκοµείων και στη λήψη 
των θεραπειών στην ώρα τους. 

Πόσο έχουν αυξηθεί οι ανασφάλιστοι 
ασθενείς; 

Οι ανασφάλιστοι έχουν αυξηθεί 
σε αριθµό λόγω του ότι µικρές 

επιχειρήσεις κλείνουν, όλο 
και περισσότεροι απολύονται και 
κυρίως όλο και περισσότεροι δεν 
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν 

τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 
Έτσι, αν τύχει και αρρωστήσουν 

δεν έχουν πρόσβαση 
στο ΕΣΥ. Παλιότερα οι ανασφάλιστοι 

ήταν λιγότεροι και εξασφάλιζαν 
µε τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο βιβλιάριο απορίας ή οι διοικητικές 
υπηρεσίες και οι γιατροί 

έκαναν τα στραβά µάτια και 
έτσι έπαιρναν τη θεραπεία τους. 
Τώρα αυτό δεν γίνεται αφού έχουν 

αυστηροποιηθεί οι διαδικασίες, 
σε ακραία σηµεία. Η τελευταία 
υπουργική απόφαση περιγράφει 

ότι αν κάποιος γιατρός 
δώσει σε ανασφάλιστο θεραπεία 
την πληρώνει ο ίδιος. 

Η έλλειψη πρωτοβάθµιων υπηρεσιών 
υγείας φορτώνει τα 

νοσοκοµεία µε περισσότερα περιστατικά; 

Αυτό είναι ένα από τα χρόνια 
προβλήµατα της δηµόσιας υ- 

Στην εντατική και το Νοσοκοµείο Σερρών 
Us. 
Αφροδίτης Σταµπουλή* 

To Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών είναι ένα 
δευτεροβάθµιο νοσηλευτικό ίδρυµα, το οποίο 

καλύπτει ένα νοµό µε πάνω από 
200.000 κατοίκους. Στην πλήρη ανάπτυξή του 
µπορούσε να καλύψει εφηµεριακά όλες τις ειδικότητες, 

εκτός από εκείνες του τριτοβάθµιου επιπέδου 
(πχ. θωρακοχειρουργική). Με τις περικοπές 

που έχουν επιβληθεί στα κονδύλια η εφηµερία 
πια καλύπτεται µόνο από 

έξι ειδικούς γιατρούς (παθολόγος, 
γενικός χειρουργός, γυναικολόγος, 

παιδίατρος, καρδιολόγος 
και αναισθησιολόγος). 

Όλες οι άλλες ειδικότητες 
(νευρολόγος, πνευµονολόγος, 

ορθοπεδικός, οφθαλµίατρος, 
ωτορινολαρυγγολόγος, 

ουρολόγος, δερµατολόγος, γαστρεντερολόγος, 
ακτινολόγος, 

µικροβιολόγος) καλύπτονται 
µε εφηµερίες ετοιµότητας. 

Βέβαια, εφηµερεύουν και 
ειδικευόµενοι γιατροί, οι οποίοι 

αφενός δεν µπορούν να 
αναλάβουν ολοκληρωτικά την 
ευθύνη των περιστατικιόν και 
αφετέρου βλέπουν συνεχώς την εκπαίδευση τους 
να υποβαθµίζεται, εφόσον παρέχεται κάτω από 
τέτοιες συνθήκες. Ακόµα και στη Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) δεν εφηµερεύει όλες τις 
ηµέρες ειδικός γιατρός, αλλά κάποιες εφηµερίες 
καλύπτονται από ειδικευόµενο γενικής ιατρικής. 
Αυτό έχει ως συνέπεια να προκύπτουν σοβαρά 
προβλήµατα στη διάγνωση αλλά και στην αντιµετώπιση 

των επειγόντων περιστατικών, όπως και 
αυτών που ήδη νοσηλεύονται. Επίσης, η διακοµιδή 

ενός σοβαρού περιστατικού σε τριτοβάθµιο 

νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης θα αφήσει το νοσοκοµείο 
Σερρών ακάλυπτο από µια βασική ειδικότητα 

για αρκετές ώρες. 
Ο αγώνας που έδωσαν το καλοκαίρι οι ειδικοί 

και οι ειδικευόµενοι γιατροί µε επισχέσεις εργασίας, 
απεργίες και -έστω και ολιγοήµερες- οµαδικές 
παραιτήσεις ενα') είχε σαν αποτέλεσµα να εγκριθούν 

οι δεδουλευµένες εφηµερίες του A' εξαµήνου 
(2012), δεν πέτυχε να αυξήσει το συνολικό 

κονδύλιο της χρονιάς. Από την άλλη πλευρά, 
προτάσεις του διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας, 

που δεν θα έλυναν το πρόβληµα 
αλλά θα πρόσφεραν µια προσωρινή 

ανακούφιση, για εξορθολογισµό 
της κατανοµής των εφηµεριών 
ανάµεσα στα Κέντρα 

Υγείας και στο νοσοκοµείο δεν 
γίνονται δεκτές. 

Η κατάσταση ποτ* περιγράφεται 
δεν είναι πολύ διαφορετική 

στα περισσότερα νοσοκοµεία 
της χώρας, γεγονός που δεν φαίνεται 

να θορυβεί τον υπουργό 
Υ'γείας. Η µόνιµη απάντησή του 
σε σχετικές ερωτήσεις είναι η 
παραποµπή στο υπουργείο Οικονοµικών. 

Η αναµφισβήτητη 
πιθανότητα αυτή η ανάλγητη πολιτική 

να κοστίσει αργά ή γρήγορα 
ανθρώπινες ζωές δεν δείχνει να συγκινεί 

τους ιθύνοντες. Πρέπει, όµως, να συγκινήσει τους 
πολίτες, τους δικαιούχους των υπηρεσιών του ΕΣΥ, 

που τόσα χρόνια το χρηµατοδοτούν και ως ασφαλισµένοι 
και ως φορολογούµενοι, ώστε να 

διεκδικήσουν µε κάθε πρόσφορο µέσο το δικαίωµά 
τους σε υψηλού επιπέδου περίθαλψη. 

* ΗΑφροδίτΐ] Σταµπουλή είναι βουλευτής Σερρών 
µε τον ΣΥΡΙΖΑ. 
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γείας. Ήδη από τη σύσταση του 
ΕΣΥ πριν τρεις δεκαετίες δεν 
προβλεπόταν τίποτα για την πρωτοβάθµια 

περίθαλψη, µε αποτέλεσµα 
να έχουµε πάρα πολλές 

πρωτοβάθµιες περιθάλψεις. Ξεχωριστή 
έχουν τα Κέντρα 

Υγείας, ξεχωριστή οι γιατροί του 
ΤΕΒΕ, του ΙΚΑ κλπ. Έχοντας, 
λοιπόν πολλές στην ουσία δεν έχουµε 

καµία και, βεβαίως, όπως 
και όλες οι χρόνιες παθογένειες 
σε εποχές κρίσης το πρόβληµα 
µεγεθύνεται. 

Πέρα από τις περικοπές στα 
νοσοκοµεία και τα ιατρεία, υποχρηµατοδοτείται 

και η έρευνα. 
Τι συνέπειες έχει αυτό; 

Η υποχρηµατοδότηση των υπηρεσιών 
έχει άµεσο αντίκτυπο στο 

παρόν της χώρας και των ανθρώπων. 
Η υποχρηµατοδότηση της έρευνας 

φαλκιδεύει το µέλλον της 
χώρας. Οι πιο αξιόλογοι και σηµαντικοί 

άνθρωποι στο χώρο της 
έρευνας φεύγουν πια στο εξωτερικό. 

Όταν θα βγούµε από την 
κρίση, διότι µε τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο θα βγούµε, καµία κοινωνία 
δεν µπορεί να ζει µόνιµα 

υπό συνθήκες κρίσης, θα έχουµε 
αποστερήσει από τον τόπο µας τα 
καλύτερα µυαλά. Η υποχρηµατοδότηση 

της έρευνας είναι σαν µια 
βόµβα στα θεµέλια αυτού που θα 
φτιάξουµε αύριο. 

Στην ογκολογική κλινική του 
νοσοκοµείου «Σωτηρία» εφαρµόζεται 

ένα πρόγραµµα θεραπείας 
ανασφάλιστων καρκινοπαθών. 

Πώς λειτουργεί; 
Από την αρχή του χρόνου διαπιστώσαµε 

ότι οι ανασφάλιστοι 
που είχαν την ατυχία να πάθουν 
καρκίνο δεν ήταν αναγνωρίσιµοι 
από το σύστηµα υγείας. ∆εν µπορούσαν 

ούτε παυσίπονα να πάρουν 
και ο αριθµός τους αύξανε 

συνεχώς. Στήσαµε έτσι ένα µοντέλο, 
που λειτουργεί εδώ και 5 

µήνες µε την έγκριση του ΕΟΦ, 
όπου παρέχουµε πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια περίθαλψη 
στους αρρώστους, χωρίς να επιβαρύνεται 

το νοσοκοµείο. To 
πρόγραµµα λειτουργεί στους χώρους 

του νοσοκοµείου εκτός του 
ωραρίου εργασίας, κάθε Τετάρτη 

απόγευµα, όπου εθελοντικά 
δουλεύουν γιατροί και νοσοκόµες. 

Με διάφορες δωρεές προσπαθούµε 
να εξασφαλίζουµε το 

εισιτήριο και τα αναλώσιµα και 
µετά ανά ασθενή πηγαίνουµε στη 
φαρµακοβιοµηχανία και ζητάµε 
να µας δώσουν δωρεάν τα φάρµακα. 

Πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η 
κατάσταση στο ΕΣΥ; 

∆εν είµαι αισιόδοξος για το άµεσο 
µέλλον. Τα εθελοντικά και 

τα φιλανθρωπικά προγράµµατα 
δεν µπορούν να λειτουργούν ες 
αεί γιατί η ανθρώπινη φύση εξοικειώνεται 

µε τον ανθρώπινο πόνο 
δυστυχώς και µετά ευαισθητοποιείται 

λιγότερο. 

Στο κόκκινο η δηµόσια υγεία 
Τα δηµόσια νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας παρουσιάζουν µια εικόνα γενικής λειτουργικής κατάρρευσης, ως αποτέλεσµα 

των περικοπών στις λειτουργικές δαπάνες, των ελλείψεων προσωπικού, φαρµάκων και υλικών, των συγχωνεύσεων/καταργήσεων 
τµηµάτων και κλινικών, της έλλειψης οργανωµένων αυτόνοµων και επαρκώς στελεχωµένων 

Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), της εργασιακής και µισθολογικής εξόντωσης του ανθρώπινου δυναµικού. 
Ταυτόχρονα οι δραστικές περικοπές των δηµόσιων δαπανών υγείας και ^ιδικά των φαρµακευτικών δαπανών έχουν ως αποτέλεσµα 

την αδυναµία κάλυψης των φαρµακευτικών αναγκών του πληθυσµού. Πλέον το 30% του πληθυσµού είναι ανασφάλιστο, 
το 70,3% δηλώνει ότι το µηνιαίο του εισόδηµα είναι ανεπαρκές για την αγορά όλων των απαραίτητων φαρµάκων, 

ενώ το 55,4% δεν παίρνει τα φάρµακά του ή δεν εφαρµόζει κανονικά τη θεραπευτική αγωγή, λόγω οικονοµικής αδυναµίας. 

Παραθέτουµε ορισµένα παραδείγµατα από τις ελλείψεις ποτ; αντιµετωπίζουν νοσοκοµεία της περιφέρειας: 

Ζάκυνθος: Λείπουν φάρµακα 
και ιατρικό προσωπικό 

To νέο νοσοκοµείο Ζακύνθου ξεκίνησε τη λειτουργία του 
µόλις τον περασµένο Μάιο και ήδη η αναστολή λειτουργίας 
του βρίσκεται προ των πυλών. Σύµφωνα µε ερώτηση που κατέθεσε 

ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντονής ο προϋπολογισµός 
του νοσοκοµείου (1,2 εκατ. ευρω) είναι στο 1/3 

σε σχέση µε αυτόν που είχε εγκριθεί πέρσι για το παλιό νοσοκοµείο 
(3,5 εκατ. ευρώ). Βασικές λειτουργίες του νοσοκοµείου 

όπως τα πλυντήρια, η κουζίνα, η τεχνική υπηρεσία, 
η διοικητική υπηρεσία, η καθαριότητα είναι στα όρια της δυνατότητας 

να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται. Όσον αφορά 
το ιατρικό προσωπικό, σηµαντικές ειδικότητες όπως καρδιολογία, 

οφθαλµολογία, ορθοπεδική, αιµατολογία λειτουργούν 
µε πάρα πολλές ελλείψεις. Επίσης, τέσσερις ιατροί έχουν 
περάσει επιτυχώς από διαδικασίες κρίσης των αρµοδίων 
συµβουλίων εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα και, όµως, 
δεν έχουν διορισθεί. Υπάρχουν µεγάλες ελλείψεις ακόµη 

και στο απολύτως αναγκαίο ιατρικό υλικό και σε βασικά 
φάρµακα, ενώ η άρτια εξοπλισµένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) παραµένει κλειστή λόγω έλλειψης ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού. 

Ρέθυµνο: Προβληµατική η λειτουργία 
στα Κέντρα Υγείας 

Σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα αντιµετωπίζουν τα τέσσερα 
Κέντρο Υγείας (ΚΥ) του νοµού Ρεθύµνου, σύµφωνα 

µε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ρεθύµνου Ανδρέας 
Ξανθός. Οι σηµαντικότερες ελλείψεις των Κέντρων Υγείας 
αφορούν τόσο το ιατρικό προσωπικό (υπάρχουν αρκετά κενά 

στα Περιφερειακά Ιατρεία, δεν είναι καλυµµένες όλες 
οι θέσεις µε γενικούς γιατρούς, στα ΚΥ Ανωγείων και Αγίας 

Φωτεινής δεν υπάρχει οδοντίατρος), όσο κυρίως το νοσηλευτικό-παράίατρικό 
προσωπικό, τους οδηγούς ασθενοφόρων, 

το προσωπικό εστίασης κάι καθαριότητας, τους συντηρητές 
εγκαταστάσεων και τεχνικούς ηλεκτρονικών συστηµάτων 
κλπ. Οι ελλείψει,ς αυτές καθιστούν προβληµατική την 

πρωινή λειτουργία των ΚΥ. Συνήθως δεν υπάρχει κανένας 
νοσηλευτής, καλύπτονται οι µισές µόνο βάρδιες µε οδηγούς 
ασθενοφόρων, που τα ακτινολογικά εργαστήρια καΛα εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας υπολειτουργούν λόγω µετακινήσεων 
των τεχνολόγων και των φυσικοθεραπευτών για την 

κάλυψη αναγκών του νοσοκοµείου Ρεθύµνου. Ταυτόχρονα 
η καθηµερινή εφηµερία των ΚΥ γίνεται µε ελλιπή και άρα 
επισφαλή σύνθεση, λόγω ανεπάρκειας ειδικευµένων γιατρών 

αλλά και λόγω των µεγάλοτν περικοπών στα κονδύλια 
των εφηµεριών. 

Πρέβεζα: Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι 
Από τις 6 Σεπτέµβρη οι εργαζόµενοι του νοσοκοµείου 

Πρέβεζας βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας διαµαρτυρόµενοι 
για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκοµείο. Οι 

εργαζόµενοι, που επί δέκα µήνες είναι απλήρωτοι στα νυχτερινά 
και τις αργίες, καταγράφουν ελλείψεις σε ιατρικά υλικά 

και σε ειδικότητες γιατρών. Στη βουλή έφερε το ζήτηµα 
ο βουλετ'τής Πρέβεζας Κ. Μπάρκας. 

Σάµος: Χωρίς αιµατολογικές εξετάσεις 
Οι γιατροί του νοσοκοµείου Σάµου ανακοίνωσαν στους 

κατοίκους του νησιού και στις αρµόδιες υπηρεσίες ότι τις επόµενες 
µέρες δεν θα µπορούν να κάνουν αιµατολογικές εξετάσεις 
στα επείγοντα, καθώς τους έχουν αποµείνει µόνο 

δέκα ειδικά συΑηνάρια µοριακού ελέγχου. 

Ι.∆. 

©K jNYtu JJork State* 
∆ηµοσίευµα των «The New York 
Times» στις 24 Οκτωβρίου σηµείωνε 
ότι στην Ελλάδα αν είσαι 
ανασφάλιστος και ασθενής, σηµαίνει 
θάνατος. Η εφηµερίδα σε εκτενές 
ρεπορτάζ της από νοσοκοµεία της 
χώρας και µιλώντας µε ασθενείς και 
γιατρούς, είχε καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι όχι µόνο τα 
νοσοκοµεία στην Ελλάδα έχουν 
καταρρεύσει, αλλά και οι ελλείψεις σε 
φάρµακα και θεραπείες οδηγούν 
ασθενείς πσν έµειναν ανασφάλιστοι, 
λόγω ανεργίας, στο θάνατο... 

Καταργούν 
γιατρούς και ασθενείς 

Τη συνέντευξη πήρε  
η Έλενα Χατζηµιχάλη 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατηγορηθεί 
ότι διαφωνεί µε 

κάθε πρόταση για τη λύση 
στα λειτουργικά προβλήµατα 

του ΕΣΥ. Για παράδειγµα 
µε τη µείωση κλινών, 

τη συγχώνευση κλινικών 
και την κατάργηση 

ολόκληρων νοσοκοµείων 
προκειµένου να µειωθούν 
οι δαπάνες. 

Κατ' αρχάς να πούµε ότι 
η οποιαδήποτε εξοικονόµηση 

πόρων δεν επανέρχεται 
στο ΕΣΥ αλλά οδηγείται 
στη συνολική εξυπηρέτηση 

του χρέους. Οι δικαιολογίες 
για τις συγχωνεύσεις 

είναι γνωστές. Αναφέρονται στην προβληµατική 
λειτουργία του ΕΣΥ µέχρι σήµερα, µε 

νοσοκοµεία απαξιωµένα, µε πολλές κλινικές και 
ιατρικά τµήµατα του ίδιου αντικειµένου, στο ίδιο 
νοσοκοµείο, που πολλές φορές συστάθηκαν για 
να αναδειχθούν µόνο διευθυντές, µε «οργανικές» 
κλίνες, που προβλέπονται στους οργανισµούς, 
αλλά ποτέ δεν αναπτύχθηκαν σε πραγµατικές. 
Εµείς ποτέ δεν δικαιολογήσαµε και δεν νοµιµοποιήσαµε 

απαράδεκτες καταστάσεις διαπλοκής, 
διαφθοράς και συναλλαγής στο ΕΣΥ. Όµως δεν 
µπορεί να χρησιµοποιούνται ως άλλοθι για τη 
συρρίκνωση του ΕΣΥ και των υπηρεσιών που 
προσφέρει. Καταργείται, για παράδειγµα, το Ψυχιατρικό 

Νοσοκοµείο Τρίπολης χωρίς να έχουν 
δηµιουργηθεί ψυχιατρικά τµήµατα στα νοσοκοµεία 

της περιφέρειας, χωρίς δοµές πρωτοβάθµιας 
ψυχικής υγείας, µε ελάχιστη χρηµατοδότηση των 
δοµών επανένταξης. To υπουργείο άλλωστε δεν 
φαίνεται να έχει πρόθεση να εξαλείψει τέτοια 
φαινόµενα, αντίθετα η µνηµονιακή πολιτική που 
ακολουθεί ενισχύει σχέσεις πελατειακές, σχέσεις 
διαπλοκής. Προχωρά σε µια πολιτική περικοπών 
και συγχωνεύσεων στη βάση των µνηµονιακών 
της δεσµεύσεων αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις 
στην υγεία των ανθρώπων. 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των πρακτικών 
εξαφάνισης δοµών υγείας, στους ασθενείς 

και τους εργαζόµενους στην υγεία; 
Η περικοπή των κλινών θα φέρει µεγάλη µείωση 

του προσωπικού στα νοσοκοµεία. Τα κενά 
που δηµιουργούνται δεν αναπληρώνονται ούτε 
στο 1/10. Ελάχιστοι προσλαµβάνονται µε σχέση 
ορισµένου χρόνου; επικουρικοί γιατροί, επικουρικοί 

νοσηλευτές, επικουρικοί τραυµατιοφορείς 
και οδηγοί, ακόµα και για ένα τρίµηνο. Η εργασιακή 

ανασφάλεια στους εργαζόµενους στην 
υγεία οδηγεί σε άρνηση αποδοχής τρίµηνων και 
εξάµηνων συµβάσεων και αφήνει οριστικά κενές 
θέσεις εργασίας στα νοσοκοµεία και ιδιαίτερα 
στα Κέντρα Υγείας. Η εξαφάνιση ιατρικών τµη¬ 

µάτων και κλινικών ιδιαίτερα 
στην επαρχία, τµηµάτων 

που αφέθηκαν να λειτουργούν 
µε ένα ή δύο γιατρούς, 

θα στερήσει τη δυνατότητα 
εξειδικευµένης 

διάγνωσης και αντιµετώπισης 
στην περιφέρεια. Θα 

στρέψει τους ασθενείς στα 
µεγάλα αστικά κέντρα και 
κυρίως στις ακριβοπληρωµένες 

υπηρεσίες του ιδιωτικού 
τοµέα. 

Αρα θα δηµιουργηθούν 
µεγάλα προβλήµατα, ιδίως 
στην περιφέρεια. 

Ναι, η κατάσταση επιδεινώνεται 
στις νησιωτικές 

και-ορεινές .περιοχές και 
ιδιαίτερα στα Κέντρα 
Υγείας. Θα-αναφέρω χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα της ορεινής Πελοποννήσου. 
To Κέντρο Καστορίου Λακωνίας, στον 

Ταΰγετο, και το Κέντρο Υγείας Τροπαίων στην 
Γορτυνία, λειτουργούν µε ένα µόνο γιατρό γενικής 

ιατρικής. To τελευταίο µάλιστα δεν έχει ούτε 
οδηγούς ασθενοφόρου, οπότε οι ασθενείς εξυπηρετούνται 

σε έκτακτες περιπτώσεις από διπλανά 
Κέντρα Υγείας, µερικών χιλιοµέτρων µακριά. 

Έχουν όµως οι ασθενείς τη δυνατότητα πρόσβασης 
στον ιδιωτικό τοµέα την ώρα που µειώνονται 
µισθοί, συντάξεις και αυξάνεται τραγικά 

ο αριθµός ανέργων; 
Ελάχιστοι έχουν πια αυτή την οικονοµική δυνατότητα, 

αν και είναι γνωστό ότι για την υγεία ο 
καθένας προσπαθεί να κάνει ότι µπορεί. Οπότε 
το δίληµµα είναι εκβιαστικό. Ήδη µε τις παροχές 
υγείας του ΕΟΠΥΥ µεγάλο µέρος των εξόδων ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης µετακυλίεται στις 
τσέπες των ασθενών, µε τη συµµετοχή τους στις 
εξετάσεις σε ιδιωτικά κέντρα. Αυξήθηκε επίσης 
µε διάφορους τρόπους η συµµετοχή των ασφαλισµένων 

στα φάρµακα. To µεγαλύτερο πρόβληµα 
που αγγίζει το 30% του πληθυσµού είναι η αποασφάλιοη. 

Επιπλέον οι ανασφάλιστοι ανήκουν στις 
ευάλωτες κοινωνικά οµάδες των ανέργων, των µικροεπαγγελµατιών 

που αδυνατούν να πληρώσουν 
τις ασφαλιστικές τους εισφορές, των µεταναστών, 
των τσιγγάνων, των εξαρτηµένων. Ποια είναι η 
πρόνοια όλων αυτών και των παιδιών τους; Γνωρίζουµε 

ότι το 30% του παιδικού πληθυσµού παραµένει 
χωρίς τους απαραίτητους εµβολιασµούς. 

Ταυτόχρονα δεν σιτίζεται µε επάρκεια και δεν ζει 
στο ασφαλέστερο οικογενειακό περιβάλλον. Καραδοκούν 

έτσι λοιµώδη νοσήµατα που ασφαλώς 
θα επανεµφανιστούν. To θέµα της αποασφάλιοης 
του πληθυσµού προσπαθεί να το αναδείξει σε 
πολλές παρεµβάσεις του ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιµώντας 
τη τραγική κατάσταση στην οποία θα περιέλθουν 
ολόκληρες οικογένειες µε την εφαρµογή όλων 
αυτών των µέτρων στην υγεία. 

Η κατάσταση επιδεινώνεται στις νησιωτικές και 
ορεινές περιοχές και ιδιαίτερα στα Κέντρα Υγείας. To Κέντρο 
Καστορίου Λακωνίας, στον Ταΰγετο, και το Κέντρο Υγείας 
Τροπαίων, στη Γορτυνία, λειτουργούν µε ένα µόνο γιατρό 
γενικής ιατρικής. To τελευταίο µάλιστα δεν έχει ούτε 
οδηγούς ασθενοφόρου, οπότε οι ασθενείς εξυπηρετούνται σε 
έκτακτες περιπτώσεις από διπλανά Κέντρα Υγείας. 
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