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Οι γιατροί ιης Αθήνας μπορούν να
βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΗΧ
Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών

ΣΕ ΜΙΑ χρονική περίοδο που η ελληνική
κοινωνία δοκιμάζει τις αντοχές της προσπαθώντας 

να αντιμετωπίσει τις συνέπειες
μιας πρωτοφανούς κρίσης, ο επιστημονικός
κόσμος της χώρας καλείται, αφενός, να επιβιώσει 

και, αφετέρου, να αναλάβει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην προσπάθεια για την
αναγέννηση και την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση 

της χώρας μας.
Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τα

λάθη και την αδυναμία της κεντρικής εξουσίας 

όλα αυτά τα χρόνια να χαράξει μια βιώσιμη 

και αποτελεσματική πολιτική Υγείας,
οδήγησε σ' ένα πρωτόγνωρο μεταναστευτικό
κύμα που δεν αφορά ανειδίκευτο εργατικό
δυναμικό αλλά το «πιο υψηλά» εξειδικευμένο
προσωπικό της χώρας.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές φαινόμενο 
σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί μια

μεγάλη απώλεια για τη χώρα. Την ίδια ώρα
το υπουργείο Υγείας απέτυχε να αξιοποιήσει
το αξιόλογο αυτό επιστημονικό δυναμικό για
να οικοδομήσει ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο
σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η πολιτική ηγεσία αντιμετώπισε τον ιατρικό
κόσμο με περιφρόνηση. Οι γιατροί γύρισαν
την πλάτη στο κρατικοδίαιτο και υποβαθμι¬

σμένο αυτό σύστημα με τον ίδιο τρόπο που
θα γυρίσει την πλάτη και ο ασθενής. Το σύστημα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που
επιχειρείται να δομηθεί διακατέχεται από
προχειρότητα και ιδεοληψία Αντιμετωπίζει
τους γιατρούς ως εργαζομένους δεύτερης
κατηγορίας, ενώ προβλέπει για τους πολίτες
φθηνές και υποβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας. 

Στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα
συγκεντρωτικό κρατικοδίαιτο και υποβαθμι-
σμένο-σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, χαμηλού κόστους, το οποίο εγκυμονεί 

κινδύνους για τη δημόσια Υγεία.
Απόδειξη της προχειρότητας με την οποία

αντιμετωπίζεται το σημαντικό αυτό εγχείρημα 
είναι η αποτυχία του υπουργείου Υγείας

να προσελκύσει ιατρούς για να στελεχώσει
τις Τοπικές Μονάδες Υγείας.

0 ιατρικός κόσμος γύρισε την πλάτη όπως
είχαμε προειδοποιήσει από την αρχή. Δεν
θα είναι δυνατόν να υπάρξει ενδιαφέρον για
τη στελέχωση των Μονάδων, καθώς προβλέπεται 

για τους ιατρούς μια δημοσιοϋπαλληλική 
σχέση χωρίς κίνητρα και με αποδοχές

πολύ χαμηλότερες από την προσφορά τους.
Καθώς, μάλιστα, η χρηματοδότηση που έχει
εξασφαλιστεί είναι προσωρινή μέσω ΕΣΠΑ,
όταν τελειώσουν τα κοινοτικά κονδύλια
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταρρεύσει.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας να αντιμετωπίσει με σεβασμό
τον Ελληνα επιστήμονα, που αποτελεί ένα
μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Ο ιατρικός 

κόσμος θα προτιμήσει να πάρει το
δρόμο της ξενιτιάς, παρά να εργαστεί σε
συνθήκες που δεν διασφαλίζουν την επαγγελματική 

του επιβίωση και την αξιοπρέ-
πειά του. ■
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