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«ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»: 
ΜΠΙΖΝΕΣ ME ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Νοσηλευτές των 500 ευρώ για ζωές σε µια κλωστή 
Υπάρχει µια πλειάδα ασθενειών στις οποίες n 

οξεία φάση είναι αιφνίδια και µε πάρα πολύ 
δύσκολες επιπτώσεις για την υγεία του ατόµου 
αλλά και για το προσδόκιµο επιβίωσης του αν 
δεν αντιµετωπιστεί άµεσα. Σαν καλά κοράκια 
λοιπόν, την ώρα της απόγνωσης της οικογένειας, 

υπάρχουν άτοµα µέσα σε δηµόσια και µη 
νοσοκοµεία που τάζουν λαγούς µε πετραχήλια 
για την αποκατάσταση του ασθενούς, µέσω των 
«Κέντρων Αποκατάστασης». 

Αφού έχει πειστεί n οικογένεια πλέον ότι ο άνθρωπός 
τους θα αποκατασταθεί όταν θα εισαχθεί 

στο Κέντρο Αποκατάστασης, δεν έχει παρά 
να επιλέξει µεταξύ των δύο ιδιωτικών κέντρων 
αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας που αυτή 
τη στιγµή λειτουργούν στο νοµό Αττικής. Για το 
τρίτο - δηµόσιο αυτό - κέντρο αποκατάστασης 
ηου λειτουργεί ο' αυτήν την περιοχή, χρειάζεσαι 
πολιτικό µέσο για να νοσηλευτεί ο άνθρωπός 
σου, ακριβώς όπως επιτάσσει το Κράτος της διαφθοράς. 

Όταν ο θεράπων ιατρός αποφασίσει ότι ο 
ασθενής χρειάζεται νοσηλεία πλέον σε Κέντρο 
Αποκατάστασης, συνταγογραφεί ένα παραπεµπτικό 

που λέγεται ειδικό νοσήλιο. Αυτό πρακτικά 
σηµαίνει ότι, βάσει συµβάσεως που έχει 

συνάψει το Κέντρο Αποκατάστασης µε το εκάστοτε 
ασφαλιστικό ταµείο, για κάθε µήνα παραµονής 
του ασθενή στο Κέντρο Αποκατάστασης 

εκταµιεύεται το ποσό των 4.500 ευρώ (!). Σύµφωνα 
µε τη σύµβαση, είναι καλυµµένες όλες οι 

ανάγκες του ασθενή για νοσηλεία αλλά και για 
φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες. Επειδή όµως n 
αναζήτηση του κέρδους από τους µεγαλοκαρχαρίες 

δεν σταµατάει πουθενά και δεν υπολογίζει 
καµιά ανθρώπινη αξία, έρχονται αυτοβούλως 
οι διευθυντάδες οικονοµικού τοµέα και ζητάνε 
στην καλύτερη των περιπτώσεων τουλάχιστον 
1.500 µε 2.000 ευρώ επιπλέον γιατί έχουνε τιµοκατάλογο 

σύµφωνα µε το δωµάτιο, χρήµατα 
τα οποία προφανώς ζητούνται παρανόµως. 

θα έλεγε κάποιος ότι οι εργαζόµενοι εκεί 
µέσα θα ζούνε σε εργασιακό παράδεισο. Σε κανονικό 

πρωτογονισµό θα λέγαµε εµείς, διότι n 
∆ιεύθυνση έχει απλώσει τα πλοκάµια της παντού. 

Εννοείται ότι το προεδρείο του σωµατείου 
εργαζοµένων είναι άνθρωποι της ∆ιεύθυνσης, 
όπως και όλοι οι ρουφιάνοι, οι προϊστάµενοι των 
τµηµάτων νοσηλείας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, 

παθολογικού τοµέα, καθώς και ο επιστηµονικός 
διευθυντής. Εννοείται επίσης ότι ο 

µισθός είναι της τάξης των 500 ευρώ και κάτω. 
Επιπρόσθετα, οι εργαζόµενοι υποχρεώνονται να 
δουλεύουν δύο Σάββατα το µήνα ως ανταπόδοση 

προς τη ∆ιεύθυνση, ως κατανόηση δηλαδή 
των δυσκολιών που περνάει n επιχείρηση. 

To χειρότερο βέβαια είναι ότι n ∆ιοίκηση έχει 
την απαίτηση ο φυσικοθεραπευτής να εκτελεί 
τέσσερις συνεδρίες την ώρα σε τέσσερις διαφορετικούς 

ασθενείς. Αυτό πρακτικά είναι αδύνατον 
αλλά το µόνο που νοιάζει τη διοίκηση είναι 

να δει στο τέλος της ηµέρας ότι «έγινε» ένας 
συγκεκριµένος αριθµός θεραπειών. Τώρα το 
πώς έγιναν, τι ποιότητα µπορεί να πετύχει ο φυσιοθεραπευτής 

µε τέσσερις ασθενείς την ώρα 
αυτό το καταλαβαίνει και κάποιος που δεν είναι 
επαγγελµατίας της υγείας. Ο ασθενής όµως που 
λόγω της πάθησής του δεν µπορεί να επικοινωνήσει, 

δεν µπορεί να µεταφέρει αυτά που βιώνει 
στο Γυµναστήριο. Εννοείται φυσικά ότι ούτε n 
οικογένεια µπορεί να γνωρίζει αυτό που συµβαίνει 

γιατί δεν έχει πρόσβαση εκεί λόγω της 
παραβίασης του ιατρικού απορρήτου, όπως λένε. 

Σ' αυτόν τον κύκλο λοιπόν ποιοι είναι οι αδικηµένοι; 
Ο ασθενής πάνω αη' όλα γιατί πώς ένας 

κακοπληρωµένος, τροµοκρατηµένος, υπερφορτωµένος 
θεραπειών φυσικοθεραπευτής θα 

µπορέσει να κάνει το επάγγελµά του όπως αυτό 
ορίζεται από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα; 
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