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ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥΣ 

Ο αγώνας τώρα 
δικαιώνεται σε 

Ικαρία και Λήµνο 
» Κρίσιµη συνεδρίαση 

του Κεντρικού 
Συµβουλίου 
στις 18 Φεβρουαρίου 
yy Μεγάλη 

συγκέντρωση 
σήµερα στον 
Αγιο Κήρυκο 
yy Τριτοκοσµικές 

συνθήκες στο 
ΕΣΥ µε ακατάλληλα 
ιατρικά υλικά 

Των Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 
∆. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ 

Κάτοικοι iris Λήµνου διαµαρτύρονται στο ήιµάνι 

Οπολύµηνος αγώνας 
των κατοίκων της Λήµνου 

και της Ικαρίας 
για να να διασώσουν 

την αυτονοµία των νοσοκοµείων 
των δύο νησιών, φαίνεται 

όα δικαιώνεται. Σύµφωνα µε τα 
τοπικά µέσα, το θέµα των συνενώσεων 

και συγχωνεύσεων 
των νοσηλευτικών µονάδων 
θα επανεξεταστεί στη συνεδρίαση 

του ΚΕΣΥΠΕ (Κεντρικό 
Συµβούλιο Υγειονοµικών Περιφερειών), 

που αναµένεται να 
συγκληθώ στις 18 Φεβρουαρίου. 

Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες θα εισηγηθούν 
στον υπουργό Υγείας να παραµείνει 

n αυτονοµία των νοσοκοµείων 
της Λήµνου και της 

Ικαρίας. 
Ωστόσο ο αγώνας δεν σταµατά. 

Εδώ και έξι µήνες το λιµάνι 
της Λήµνου των 17 000 

κατοίκων συγκλονίζεται από τα 
µεγάλα συλλαλητήρια ποα 
διοργανώνουν ο δήµος και οι 
φορείς του νησιού για να διαµαρτυρηθούν 

για την επικείµενη 
συγχώνευση του νοσοκοµείου 

του νησιού µε αυτό της 
Μυτιλήνης. To επίµαχο, «δολοφονικό» 

για τη Λήµνο, ΦΕΚ 
3499 δηµοσιεύτηκε στις 31 
∆εκεµβρίου, παραµονή Πρωτοχρονιάς. 

«Νόµιµα» καταργείται n δη- 
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µόσια υγεία στο νησί µας. To θέµα 
ins Λήµνου είναι προφανώς 

παράλογο και κανένας δεν βρέθηκε 
να µην ιονίσει όχι n περίπτωση 

Tns Λήµνου είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγµα λάθους 

απόφασης. Οµως περιµέναµε 
να ακούσουµε από τον ίδιο τον 
υπουργό ότι το λάθος αυτό θα 
διορθωθεί άµεσα, πράγµα που 
δεν έγινε», δήλωσε ο δήµαρχος 
Λήµνου, Αντώνης Χατζηδιαµαντής. 

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες 
συσκέψεις στα υπουργεία, 

χωρίς όµως κάποιο'αποτέλεσµα. 

Στο Νοσοκοµείο Λήµνου συγκεντρώθηκαν 
αρκετές φορές οι 

εργαζόµενοι και το ιατρικό προσωπικό, 
προκειµένου να διαµαρτυρηθούν 

για τη συνένωση 
των νοσοκοµείων. 

«Αυτοί οι αριθµοί θα µείνουν 
ανεξίτηλοι στη µνήµη των κατοίκων 

της Λήµνου. Αλησµόνητοι 
θα µείνουν και οι εµπνευστές 

tous: n τρικοµµατική κυβέρνηση 
Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ», 

λένε οι νοσοκοµειακοί γιατροί 
Λήµνου και προσθέτουν: «Οι 
νοσοκοµειακοί γιατροί της Λήµνου 

µαζί µε όλους tous Ληµνιούς 
αλλά και tous υπόλοιποι 

Ελληνες, που µε τον ίδιο τρόπο 
χάνουν το δικαίωµα για πρόσβαση 

στη δηµόσια υγεία, δεν 
παραδινόµαστε, θα αγωνιστούµε 

ώστε να µην εφαρµοστούν οι 
απαράδεκτοι αυτοί οργανισµοί, 
οι εκτρωµατικές αυτές συνενώ¬ 

σεις, θα αγωνιστούµε και θα 
πετύχουµε, γιατί έχουµε το δίκιο 

µε το µέρος µας». 
Στο ψήφισµα της επιτροπής αγώνα 

των κατοίκων επισηµαίνεται: 
«Τις λύσεις τις είδαµε! Ντροπή 
και αίσχος! Φτάνει πια! Αν 

δεν υπάρχουν όρια στην κοροϊδία, 
αν δεν υπάρχει σεβασµός 

στην πολιτική ηθική, αν δεν υπάρχει 
συναίσθηση ms ιστορικότητας 
των στιγµών, θα έπρεπε 

τουλάχιστον να υπάρχουν κάποια 
όρια στην προσωπική αξιοπρέπεια. 

Αλλά, δυ¬ 

στυχώς! Φαίνεται ότι αυτοί πού 
αποφασίζουν, ή δεν θέλουν ή. 
δεν µπορούν ή µας εµπαίζουν!». 

10 χρόνια 
Πέρασαν κιόλας δέκα χρόνια. 

Etis 10 Φεβρουαρίου του 2003, 
ελικόπτερο του ΕΚΑΒ τύπου 
Augusta Bell µε προορισµό την 
Ικαρία για αεροδιακοµιδή ασθενούς 

πέφτει στη θάλασσα 
και παρασύρει στο θάνατο τον 
κυβερνήτη Ευστράτιο Φωτιάδη, 
τον συγκυβερνήτη Ηλία Λέντη, 
τον γιατρό Μακέντ Σαφάντι και 
τον νοσηλευτή Ιωάννη Κουρόλη. 

To ατύχηµα αυτό ήταν το 
τρίτο µέσα σε δύο χρόνια, 
(14/1/2001 Σούνιο, 
17/6/2002 Ανάφη). 

Σήµερα, µε αφορµή την επέτειο 
των 10 χρόνων από το τραγικό 
δυστύχηµα, οι κάτοικοι ms Aapias 

θα βρίσκονται crtous δρόpous, 
για να διεκδικήσουν για 

άλλη µια φορά να εξαιρεθεί το 
Νοσοκοµείο Ικαρίας. 

Η παροικία των Ικαρίων Tns 
Αµερική$, n οποία είχε πρωτοστατήσει 

στην κατασκευή του 
Νοσοκοµείου Aapias στη δεκαετία 

του '50 συγκεντρώνοντα5 
τότε το απαραίτητο χρηµατικό 
ποσό, συνεχίζει να το στηρίζει 
όλα αυτά τα χρόνια, 6copizo\rtas 
ακριβό ιατρικό εξοπλισµό. Από 
το 2011 οι γυναίκε5του νησιού 
για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα 

να κάνουν στον τόπο 
tous µαστογραφία και να µην υποχρεώνονται 

σε ταξίδια για µια 
τόσο απαραίτητη πλέον εξέταση. 

Και τώρα, όλα αυτά πρέπει 
να ξεχαστούν. Onais αναφέρει 
n επιτροπή αγώνα των κατοίκων: 

«∆ιαγράφουν το Νοσοκοµείο 
Ικαρίας, όπως και τους Ικαριώτες 

και τους Φουρνιώτες, από 
τον υγειονοµικό χάρτη, και 

το συγχωνεύουν µε αυτό Tns 
Σάµου. Αγνοώντας us ιδιαίτερες 
συνθήκες του Ικάριου πελάγους 

και της νησιωτικότητας 
που βιώνουµε». 

∆ραµατική κατάστααη 
Ασθενείς που περιφέρονται 

µε σπασµένους καθετήρες 
στους διαδρόµου$ ζητώντα5 
βοήθεια από το νοσηλευτικό 
προσωπικό. Φλεβοκαθετήρε$ 
που σπάνε µέσα στις φλέβες 
των ασθενών. «Πεταλούδες» 
που διαλύονται και δεν χορηγούν 

τον ορό, αλλά και γιατροί 
που σηκώνουν τα χέρια ψηλά 
γιατί κόβονται τα ράµµατα την 
ώρα του χειρουργείου καθυστερώντας 

την επέµβαση, συνθέτουν 
µερικά µόνο από τα τραγικά 

περιστατικά στα δηµόσια 
νοσοκοµεία σε καθηµερινά βάση 

πια. 
Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο, 

καθακ οι προϋπολογισµοί 
όλων των δηµόσιων νοσοκοµείων 

έχουν ψαλιδιστεί κατά 
50% ώστε τα µειωµένα κονδύλια 

να ταιριάξουν οτο λανθασµένο 
-όπως απεδείχθη- πρόγραµµα 

της τρόικας. 
«Από τα υλικά που έρχονται 

στα νοσοκοµεία µόνο ένα στα 
πέντε είναι της προκοπής. Οι 
φλεβοκαθετήρες σπάνε, οι 
βαλβίδε5 ασφαλείας που φέρουν 

δεν είναι στεγανές και στάζουν 
πάνω στους ασθενεί5, οι οροί 

λερώνουν τα σεντόνια και τα 
ρούχα των αρρώστων», τονίζει 
ο αντιπρόεδρο5 της Πανελλήvias 

Opoonov6ias Εργαζοµένων 
στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία 

(ΠΟΕ∆ΗΝ) Παναγιώτης Παντέλης. 

Εν τω µεταξύ στον «Ευαγγε- 
λισµό», το µεγαλύτερο νοσοκοµείο 

της χώρας, οι γιατροί 
των χειρουργικών ειδικοτήτων 
µπαίνουν µε την ψυχή στο στόµα 

στα χειρουργεία µε το φόβο 
µην κοπούν τα ράµµατα κατά in 
διάρκεια της επέµβασης. 
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