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Το τελευταίο διάστημα η ιατρική κοινότητα της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπη, πέραν της
πανδημικής κρίσης, με μια πρωτοφανή και εκτός κάθε λογικής προσπάθεια ορισμένων να
αποδώσουν όλα τα δεινά του συστήματος υγείας σε μια άγονη και άκρως επικίνδυνη
αντιπαράθεση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα υγείας. Σε μια εποχή που η ελληνική
κοινωνία μας χρειάζεται όλους εν τη ενώσει και απαιτεί την σύμπλευση διαφορετικών
επιπέδων του υγειονομικού συστήματος προκειμένου να εξέλθουμε με τις μικρότερες
δυνατές απώλειες από την πανδημία, ορισμένοι επιχειρούν να καλύψουν τις χρόνιες
παθογένειες του συστήματος καθώς και την προσωπική τους διαχειριστική ανεπάρκεια κάτω
από το βολικό δίπολο «κακός ιδιώτης» «καλός δημόσιος λειτουργός».
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης ως ο θεσμικός εκπρόσωπος Ο ΛΟ Υ του ιατρικού κόσμου της
περιοχής ξεκαθαρίζει λοιπόν τα κάτωθι.
Η προσπάθεια να δημιουργηθούν στεγανά υγιούς και ευσυνείδητης άσκησης του ιατρικού
επαγγέλματος από μια συγκεκριμένη κατηγορία λειτουργών της υγείας και όλοι οι υπόλοιποι
να πεταχτούν στον «καιάδα» του προσωπικού συμφέροντος και της φυγοπονίας, μας
βρίσκει σφόδρα αντίθετους και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση το ιατρικό
λειτούργημα να ξεπέσει ανυπεράσπιστο στην αρένα της μικροπολιτικής, των ιδεοληψιών και
των προσωπικών στρατηγικών ορισμένων. Ειδικά στο τοπικό επίπεδο η αντιπαράθεση αυτή
αποκτάει και χαρακτηριστικά πολιτικού και επιστημονικού επαρχιωτισμού καθώς είναι
προφανές – για όποιον τουλάχιστον αντιλαμβάνεται τα στοιχειώδη γύρω από την οργάνωση
ενός συστήματος υγείας - πως ότι συμβαίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Λάρισα κτλ) δεν μπορεί άκριτα να υιοθετείται και να χρησιμοποιείται ως
επιχείρημα αντιπαράθεσης σε μια περιφέρεια της οποίας το σύστημα υγείας είναι
οργανωμένο σε τελείως διαφορετική βάση. Η πλειονότητα του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή
μας λειτουργεί στα όρια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα ιδιωτικά της ιατρεία και
δεν αντιλαμβανόμαστε το πως το επίπεδο αυτό μπορεί να συγκρίνεται και να μπαίνει
απέναντι στο δευτεροβάθμιο επίπεδο υγείας το οποίο στην περιοχή μας εκπροσωπείται κατά
κόρον από το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» και το Γενικό Νοσοκομείο
Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο». Επειδή λοιπόν η κοινωνία ζητάει άλλου τύπου απαντήσεις
από τον ιατρικό κόσμο της περιοχής και δεν επιδεικνύει πλέον καμία ανοχή σε θλιβερά
χαμηλού επιπέδου ανούσιες αντιπαραθέσεις, ζητάμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
(διοικήσεις νοσοκομείων, αυτόδιοικητικές αρχές, υγειονομική περιφέρεια, Υπουργείο) να
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να επικεντρωθούν στο μείζων που είναι η
διασφάλιση του αγαθού της υγείας για τον μέσο πολίτη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση
των ζητημάτων που άπτονται της πανδημίας.

Ως Ιατρικός Σύλλογος καλούμε τις διοικήσεις των δυο νοσοκομείων της περιοχής να μας
γνωστοποιήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την
ενίσχυση με μόνιμο ή/και επικουρικό ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των δύο νοσοκομείων
καθώς και των κινήσεων τους προκειμένου να ενσωματώσουν στο έμψυχο δυναμικό των
νοσοκομείων ιδιώτες γιατρούς των δυο πόλεων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να
συνεισφέρουν με τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια αυτή. Επιπλέον να μας ενημερώσει
εγγράφως για τις εξειδικευμένες ανάγκες που τυχόν υπάρχουν σε ιατρικές ειδικότητες
προκειμένου ο σύλλογος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Καλούμε επίσης τις
αυτοδιοικητικές αρχές της περιοχής να ενισχύσουν με κάθε τρόπο την υλικοτεχνική υποδομή
όλων των δομών υγείας (Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικά ιατρεία), να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για το άμεσο άνοιγμα της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κοζάνης, της ενίσχυσης με
απαραίτητο προσωπικό των δομών υγείας καθώς και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για
την καλύτερη δυνατή οργάνωση των μηχανισμών πρόληψης που διαθέτουμε (ιχνηλάτηση,
μαζικά τεστ στον πληθυσμό, διαμόρφωση δικτύου κατ΄ οίκον παρακολούθησης των
ασθενών, δίκτυο τηλεφωνικής υποστήριξης κ.α ). Αν μας ζητηθεί θα προσφέρουμε την
τεχνογνωσία και την εμπειρία μας όπως άλλωστε πράξαμε και στο παρελθόν στο ζήτημα της
προμήθειας του μοριακού αναλυτή, ζήτημα για το οποίο επιδείξαμε τότε άμεσα
αντανακλαστικά και με προσωπική και αθόρυβη δουλειά ορισμένων εκ των μελών μας
συμβάλλαμε στην ταχεία υλοποίηση της αγοράς και εγκατάστασης του.
Μόνιμο μέλημα όλων των μελών του Συλλόγου μας είναι η ενίσχυση με κάθε τρόπο των δυο
Νοσοκομείων της περιοχής, τα οποία επιφορτίζονται στην παρούσα φάση με το μεγαλύτερο
βάρος της παρούσας κρίσης δημόσιας υγείας, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία του
πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας. Με σχέδιο όμως, ξεκάθαρο οργανωτικό πλαίσιο,
στοχευμένες παρεμβάσεις και υπεύθυνη ηγεσία. Ο χρόνος πλέον είναι εξαιρετικά πολύτιμος
για να τον σπαταλάμε σε άγονες αντιπαραθέσεις οι οποίες τίποτα δεν προσφέρουν πέρα από
την δημιουργία εντυπώσεων και την αναπαραγωγή κακών πρακτικών του παρελθόντος ενώ
από την άλλη δημιουργούν ένα βαθύτατο αίσθημα ανασφάλειας σε μια κοινωνία η οποία
ήδη πλήττεται ποικιλοτρόπως από τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Κανένας δεν περισσεύει στον αγώνα αυτόν και καλούνται πλέον όλοι να επιδείξουν υψηλό
αίσθημα ευθύνης και να εργαστούν με όλες τις δυνάμεις τους για την διασφάλιση του
πολυτιμότερου αγαθού, που δεν είναι άλλο από αυτό της δημόσιας υγείας. Γιατί στο τέλος
όλοι θα κριθούμε από τις πράξεις και τις επιλογές μας και όχι από τις «καλές» μας προθέσεις
και τις ανέξοδες ρητορείες μας....
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