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Μεθοδευµένη σταδιακή απαξίωση 
του κέντρου Υγείας ιάσµου 
Καταγγέλλει κλιµάκιο το ΣΥΡΙΖΑ που το επισκέφθηκε 

λιµάκιο της Επιτροπής Υγείας του 
ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το Κ.Υ. Ιάσµου, 
ενηµερώθηκε από τον διευθυντή και 

συζήτησε µε το προσωπικό τους και ασθενείς 
για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το 

Κ.Υ. Σε σχετικό δελτίο τύπου διαπιστώνονται 
τα εξής: 

«¦∆ιαπιστώσαµε αυξηµένη προσέλευση και 
µεγάλη εµπιστοσύνη των ασθενών στο 
προσωπικό του Κ.Υ. (ετήσια κίνηση 26.00027.000 

ασθενείς). ¦Οι 

γιατροί διαπίστωσαν ότι σταδιακά αυξάνονται 
τα παραµεληµένα περιστατικά διότι 

οι ασθενείς κάµουν οικονοµία σε φάρµακα 
και µετακινήσεις (13 ευρώ κοστίζει n προσέλευση 

στο Κ.Υ. = 5 ευρω + εισητήριο 
λεωφορείου). ¦Εν 

τούτοις παρατηρείται µια σταδιακή µείωση 
του νοσηλευτικού προσωπικού, λόγω 

µετακινήσεων - αποσπάσεων στο Γ.Ν. Κοµοτηνής 
και µακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών, 

µε αποτέλεσµα 1 νοσηλεύτρια να πρέπει 
να µοιράζεται σε 3 ιατρεία - εξεταστήριαϋ ¦Ελλείψει 

διοικητικού προσωπικού ανατίθενται 
διοικητικά καθήκοντα (είσπραξη 

5ευρω) σε νοσηλευτικό προσωπικό. ¦1 

νοσηλεύτρια, 1 φυσικοθεραπευτής και 
1 επισκέπτης υγείας (ο καθ' ύλην αρµόδιος 
για εµβολιασµούς στα σχολεία) είναι µόνιµα 
αποσπασµένοι στο νοσοκοµείο. 

¦∆εν αξιοποιούνται τα ιδιαίτερα επιστηµονικά 
προσόντα του προσωπικού (µεταπτυχιακές 
σπουδές στη δηµόσια υγεία). ¦Εντεινόµενες 

ελλείψεις σε αντιδραστήρια 
σταδιακά απαξιώνουν τη λειτουργία του µικροβιολογικού 

εργαστηρίου που λειτουργεί 
µε µόνο 1 παρασκευαστή, διότι n διοίκηση 
αφ' ενός κατήργησε την 1 προβλεπόµενη 
θέση µικροβιολόγου επιµελητή A', αφ' ετέρου 

δεν ενέκρινε το αίτηµα για διορισµό και 
2ου παρασκευαστή. ¦Υπάρχουν 

προβλήµατα στη λειτουργία ορισµένων 
µηχανηµάτων (αναρρόφηση, ποδιές 

ακτινοπροστασίας). 

«3 

π ¦∆εν 
έχει ελεγχθεί το ακτινολογικό µηχάνηµα 
από ακτινοφυσικό µε αποτέλεσµα να 

µην ξέρουµε αν ακτινοβολεί υπερβολικά 
ασθενείς και εργαζόµενους. Τα υγρά του 
µηχανήµατος αλλάζονται αναγκαστικά από 
την παρασκευάστρια ελλείψει ειδικού τεχνικού 

προσωπικού!! 

- Από πλευράς υλικών το Κ.Υ. κινείται οριακά, 
είναι χαρακτηριστικό ότι φάρµακα 

επείγουσας χρήσης συνταγογραφούνται και 
αγοράζονται από τα φαρµακεία για να αναπληρωθεί 

το στοκ του Κ. Y. ¦Ηεφηµερία 

καλύπτεται από 1 ειδικό γιατρό, 
1 ειδικευόµενο ή αγροτικό και 1 νοσηλεύτρια. 

Ενώ υπάρχει ανάγκη 20ωρης παρουσίας 
όλων, n διοίκηση αυθαίρετα µετατρέπει την 
εφηµερία του ειδικού σε ετοιµότητα ή µικτή 
(ίσως το πρώτο βήµα για κατάργηση της 
εφηµέρευσης του Κ.Υ.). 

- Τα περιφερειακά ιατρεία (λόγω της υπερ¬ 

βολικά χρονοβόρας διαδικασίας συνταγογράφησης) 
ουσιαστικά έχουν µετατραπεί σε 

απλά κέντρα χορήγησης συνταγών, χωρίς 
δυνατότητα εξέτασης του ασθενούς µε σοβαρές 

συνέπειες για την υγεία τους. 

To συµπέρασµα είναι ότι ακολουθείται µια 
µεθοδευµένη τακτική σταδιακής υποβάθµισης 

και απαξίωσης του Κ.Υ. ώστε να καταργηθεί 
αρχικά n εφηµέρευση και αργότερα 

ίσως τελείως. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει σύντοµα το θέµα στη 
Βουλή και θα εντείνει την πάλη του για ένα 
σύστηµα υγείας προσανατολισµένο στις 
ανάγκες των ανθρώπων και της κοινωνίας 
και όχι στις ανάγκες των κερδών της ολιγαρχίας. 

Οι υπηρεσίες υγείας αξιολογούνται 
όχι βάσει των κερδών αλλά βάσει της 

αποτελεσµατικότητάς τους και σε αυτή την 
κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά το 
αξιόλογο επιστηµονικό δυναµικό του Κ.Υ. 
Ιάσµου». 
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