
Ai’ όλ.ους τούς λόγου: ol οποίοι εκτίθενται είς την άκο- 
λ.ουθοϋσαν εισηγητικήν εκΟεσιν και πρός τον σκοπόν όπως 
προωθηθή ή άντιμετώπισις του προβλήματος τής υγειο
νομικής Προστασίας τοϋ λαοϋ, πρυτείνομεν-τό κάτωθι 
σχέδιον Νόμου :

ΠΡΟΤΛΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
"Λ ? Ορον 1.

1. Προς τον σκοπόν όπως άντιμετωπισθή ή όργάνωσις 
καί άσκησις τής υγειονομικής προστασίας τοϋ λαοϋ κατά 
τάς εις τήν εισηγητικήν εκΟεσιν τοϋ παρόντος εκτιμήσεις 
μέ πρωτοβουλίαν καί υπό τήν άμεσον ευθύνην τοϋ Κράτους 
καί ή σύνταξις Κώδικος Υγειονομικής προστασίας, συνιστά- 
ται διά κοινής άποφάσεως των 'Υπουργών Κοινωνικών 'Υ
πηρεσιών, Συντονισμού καί Οικονομικών Επιτροπή συγ- 
κειμένη έκ α-γ) τοϋ Γενικού Αιευθυντοϋ 'Υγιεινής Προ-
/στασίας τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, δ) ένός 
αντιπροσώπου τοϋ Άνωτάτου 'Υγειονομικού Συμβουλίου, 
ε) ενός αντιπροσώπου τοϋ Πανελληνίου τοϋ Άνωτάτου 'Υ
γειονομικού Συμβουλίου, ε) ενός άντιπροσώπου τοϋ Πανελ
ληνίου ’Ιατρικού Συνδέσμου (ΠΙΣ) στ) ένός έντιπροσώπου 
τοϋ ’Ιατρικού Συλλόγου ’Αθηνών, ζ) ένός άντιπροσώπου 
τοϋ Φαρμακευτικού Συλλόγου ’Αθηνών, η) ένός άντιπρο- 
σώπου τοϋ ’Οδοντιατρικού Συλλόγου ’Αθηνών, θ-ι) άνά 
ένός άντιπροσώπου τών ’Ιατρικών Σχολ.ών τών ΓΙενεπιστη- 
μίων ’Αθηνών καί Θεσσαλ.ο νίκης, ια) ένός άντιπροσώπουγτής 
Άνωτάτης 'Υγειονομικής Σχολής, ιβ) ένός άντιπροσώπου 
τοϋ ΙΚΑ, ιγ) ένός άντιπροσώπου τοϋ Ο.Γ.Α., ιδ-ιστ) τριών 
ύγιεινολ.όγων, ιζ—ιη) δύο Δικηγόρων, ιθ-κ) άνά ένός Διευ- 
Ουντοϋ τών 'Υπουργείων Συντονισμού καί Οικονομικών.

2. " ά μέλη τής ’Επιτροπής, εκπρόσωποι ’Οργανισμών
όρίζον αι υπό τών οικείων ’Οργανισμών κατόπιν σχετικής 
προσκλήσεως τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υττηρεσιών, έν 
παραλείψει δέ τούτων, όπως ύποδείξωσι τούς εκπροσώπους 
των, ούτοι ορίζονται ΰπό τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υ
ττηρεσιών. ’

3. Ή Έπιτροττή τελεί υπό τήν Προεδρίαν τοϋ Γενικού
Δ'.ευθυντοϋ Κοινωνικής Προνοίας τοϋ Υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών καί εύρίσκεται έν άπαρτία παρόντων 11 
τουλάχιστον μελ.ών, άποφασίζει δέ διά πλειοψηφίας τών 
παρόντων. - ·

4. Πρός διεύκόλ.υνσιν τοϋ έργου τής μελ.έτης τών καθέ
καστα θεμάτων καί σύνταξιν τοϋ Κώδικος Υγειονομικής 
Προστασίας κατά τμήματα, ή Έπιτροττή δύναται δι’ άπο- 
φάσεώς της νά διερεθεϊ εις τμήματα καθ’ ΰλ.ην, τά όποια 
υποβάλλουν τά πορίσματα των πρός έγκρισιν είς τήν ολο- 
μέλ.ε^εν τής Επιτροπής.·

5. Είς τά μέλ.η τής ’Επιτροπής καί τούς γραμματείς 
αυτής δύναται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Κοινωνικών 
Υπηρεσιών νά καταβάλλεται άποζημίωσις βαρύνουσα τόν 
Π ροϋπολ.ογισμόν αύτοϋ.

Άρθρον 2. .
1. Έργον τής ’Επιτροπής είναι ή μελ.έτη τών καθέκαστα 

θεμάτων τής όργανώσεως τής Υγειονομικής προστασίας, 
λ.αμβάνουσα ύπ’ 6ψιν καί τάς έν τή εισηγητική έκθέσει τοϋ ’ 
παρόντος έκτιμήσει καί προτάσεις ' καί συντάσσει σχέδιον 
Κώδικος Υγειονομικής Προστασίας, τό όποιον υποβάλλει 
είς τόν Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών.

2. Ό Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών καταθέτει τό 
Σχέδιον τούτο ύπό μορφήν νομοσχεδίου πρός συζήτησιν καί 
ψήφισιν αύτοϋ είς τήν Βουλήν.

Άρθρον 3.
'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 

αύτοϋ είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
-Έν Άθήναις τή 30 Άπριλ.ίου 1976 

'Ο προτείνων Βουλ,ευτής
ΗΑΙΑΣ ΗΑΙΟΥ 

Πρόεδρος τής ΕΔΑ

’Επί τής προτάσεως Νόμου «περί συστάσεως Επιτροπής
διά τήν σύνταξιν Σχεδίου Κούδικος Όργανώσεως τής
Υγειονομικής προστασίας».

Ποος την Bov/.ijt* τών 'Ελλήνων
Τά τελευταία ιδίως χρόνια γίνεται όλο καί πιό αισθητή 

ή άνάγκη Όργανώσεως καί προγραμματισμού τής Υγειο
νομικής περιθάλ.ψεως τοϋ λαοϋ, τόσο στούς ιατρικούς κύ
κλους, όσο καί στό εύρύτερο κοινό.

Γιατί έκδηλη είναι ή πεποίθηση πώς ή παρεχόμενη υγειο
νομική περίθαλψη καί ελλιπής είναι καί πολύ άπέχει άπό 
τοϋ νά χρησιμοποιεί ό/,α τά σύγχρονα μέσα καί νά εξασφα
λίζει τήν πλήρη προστασία τής υγείας τοϋ άνθρώπου.

’Αντίθετα εκδηλώνεται σε όλο καί πιό ευρύτερους κύκλ.ους 
κλονισμός τής εμπιστοσύνης τοϋ λαοϋ τόσο στήν άποτελε- 
σματικότητα τοϋ εφαρμοζόμενου συστήματος παροχής τής 
ύγειονομικής περιθάλψεως, πού επηρεάζει άναστ αλτικά τήν 
άξιοποίηση τών επιστημονικών δυνατοτήτων όσο, καί κυ
ρίως, στόν χαρακτήρα του.

Γίνεται όλο καί περισσότερο αισθητό, ότι τό παρέχον 
χαρακτηριστικό στην όλη δομή καί άσκηση τοϋ υγειονομι
κού λειτουργήματος είναι ή κερδοσκοπία, πού παραμερίζει 
καί ύποτιμά τό κοινωνικό περιεχόμενό του.

Αυτή ή κερδοσκοπική μορφή τοϋ συστήματος προκαλ.εϊ 
αναπόφευκτα συνεχή πλήγματα άπό τις., οικονομικής φύ- 
σεως εκδηλώσεις—άναστολ.ή τών επιβαλλόμενων συνεχών 
προσαρμογών καί βελτιώσεων, απεργίες τοϋ υγειονομικού 
έν γένει προσωπικού, διεύρυνση τών καθαρά κερδοσκοπικών 
έπιχειρήσεων κ.λ.π. πού έπιδροϋν καταλυτικά στήν έπιβαλ- 
λόμενη μέριμνα γιά τήν ύγεία τών πολ.ιτών. ’Αποδυναμώ
νουν τις δυνατότητες καί τις προθέσεις τής μεγάλης πλ.ειο- 
ψηφίας τών 'Ελλήνων γιατρών, πού μέ άναμφισβήτητη 
άξιοπρέπεια καί βαθειά έπίγνωση τής υψηλής κοινωνικής 
άποστολής των, θά ήθελαν νά άπαλλαγοϋν άπό τόν κύκλο 
υποτιμητικών συναλλαγών, "‘έφ’ όσον έξασφαλ.ισθοϋν άξιο- 
πρεπεϊς συνθήκες έργασίας καί ή άπαραίτητη οικονομική 
των διασφάλιση. . - " . ·_

I. Ή σημερινή υγειονομική κατάσταση στή Χιυρα.

. Α’ ΓΕΝΙΚΑ
Τό άνέβασμα τοϋ βιοτικού καί πολιτιστικού επιπέδου γε- 

.νικά σ’ ολ.ο τόν κόσμο, ιδιαίτερα ύστερα άπό τόν 2ο παγκό
σμιο πόλεμο, έχει μέ τό ραδιόφωνο, τήν τηλ,εόρασι, τό έν
τυπο καί τόν προφορικό λόγο, συντελ.έσει σημαντικά καί 
στήν ένημέρωσι καί τοϋ Ελληνικού λαοϋ γύρω άπό πολλά 
υγειονομικά προβλήματα. Σήμερα καί ό τελευταίος έργά- 
της ή άγρότης δέν έχει καμμιά άμφιβολία γιά τό πόσο κα
θυστερημένη καί πρωτόγονη είναι ή υγειονομική περίθαλ.- 
ψη πού τοϋ προσφέρεται, σέ έκδηλη άντίθεσι μέ τις προό
δους τής ’Επιστήμης. Ξέρει έπίσης πώς άλλοι λ.αοί χωρίς 
νά ξοδεύουν περισσότερα σέ γιατρούς καί σέ νοσοκομεία 
ή γιά ύγειονομική άσφάλ.ισι στά ταμεία, έχουν άσύγκριτα 
καλύτερη περίθαλ.ψι. Τελικά τούς έχει άπαγοητεύσει ή πρω
τόγονη περίθαλ.ψι στά έλ.εγχόμενα άπό τό Κράτος ιδρύματα 
καί τούς έχει φοβήσει ή κερδοσκοπική άπλ.ηστία μερικών 
ιδιωτικών Κλ.ινικών άκόμα μάλιστα καί ιδιωτικών ιατρείων. 
'Ο φόβος αυτός γίνεται πιό διάχυτος όσο ή πρόοδος τής 
έπιστήμης καθιστά πιό επιτακτική τήν νοσοκομειακή παρα- 
κολ.ούθησι τών άρρώστων, τήν πιό πλ.ατειά χρησιμοποίησι 
τών παρακλ.ινικών έξετάσεων (μικροβιολ.ογικών, αιματο
λογικών, άκτινολογικών κ.ά. ) ή τήν έντονώτερη έφαρμογή 
άκριβών φαρμάκων ή θεραπευτικών μεθόδων. Σήμερα ούτε 
ό τελευταίος άγρότης δέν περιμένει τή διάγυωσι καί τή θε
ραπεία τής άρρώστειας του μόνον μέ τό ακουστικό ή μέ τά 
σιρόπια, άλλ.ά τρέχει στά έργαστήρια καί στις Κλινικές μό
λις ή άρρώστεια του παραταθεϊ λίγο περισσότερο. .

Τό κενό πού δημίουργήθηκε έτσι άπό τήν αύξημένη κί- 
νησι πρός τά ιδρύματα δέν τό έκάλυψε τό Κράτος καί δι’ 
αυτό άνεπτύχθη σ’ αυτό τό χώρο ή έπιχείρησις μέ τις ίδιω-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ



— 2 —
τικες Κλινικές τα Ιδιωτικά εργαστήρια κ.λ.π. πού εμφα
νίζονται απροκάλυπτα σαν καθαρά κερδοσκοπικές επιχει
ρήσεις. Σέ πολλές άλλωστε άπ’ αυτές δέν μετέχουν μόνο 
γιατροί άλλα καί άπλοι επιχειρηματίες πού βρίσκουν σάν 
μιά πολύ σίγουρη καί επικερδή έπένδυσι των κεφαλαίων 
των τίς ιδιωτικές Κλινικές.

'Η παληά φυσιογ/ωμία τοΰ γιατρού πού ήταν περισσό
τερο συμπαραστάτης καί φίλος τοΰ άρρωστου καί πολύ λίγο 
επιχειρηματίας χάθηκε μέσα στό νέο πνεύμα πού δημιούρ
γησε ή ανάγκη τής νοσοκομειακής παρακολουθήσεως τοΰ 
άρρώστου. Θά ήταν αδικία νά καταλογίσουμε όλες τίς ευ
θύνες στους γιατρούς καί νά τούς κατηγορήσουμε σάν έκ- 
μεταλλευτάς. Τή νέα τους σχέση προς τον άρρωστο δέν τήν 
έδημιούργησαν αύτοί, άλλά άπό τή μιά μεριά ή έξέλιξις τής 
επιστήμης καί άπό την. άλλη ή κρατική άδιαφορία. Είναι 
όμως άνάγκη νά ύπογραμμισθεί ή μεγάλη μείωσι πού έχει 
ύποστεϊ τό ήθικύ κϋρος τοΰ ΐατρικοΰ κόσμου μέ τή σημερινή 
του έμφάνισι σάν έκμεταλλευτοΰ τής άρρώστειας.

Ή Ύγιεινομική περίθαλψις στήν Έλλ.άδα παρουσιάζει 
μιά ιδιόμορφη εικόνα τελείως διάφορη άπ’ αύτή πού επι
κρατεί σέ άλλες πολιτισμένες χώρες. Δέν οΐκοδομήθηκε 
καί δέν στηρίζεται πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο επιστημονικό 
ύγιεινομικό πρόγραμμα άλλά σέ σημαντικό βαθμό πάνω 
στήν πρωτοβουλία τής ιδιωτικής ή τής παρακρατικής φι
λανθρωπικής δράσεως. Τό πνεΰμα αυτό τής φιλιανθρωπίας 
έκυριάρχησε σέ όλη την έκταση τής περιθάλψεως καί εξα
κολουθεί καί σήμερα άκόμη νά τήν επηρεάζει σέ τέτοιο βαθ
μό ώστε ή παρεχομένη περίθαλψις νά μοιάζει περισσότερο 
σάν ελεημοσύνη παρά σάν ύποχρέωσι τοΰ Κράτους έναντι 
τής κοινωνίας. Καί επειδή οι διαθέσεις καί οί γνώσεις των 
δωρητών καί τών φιλάνθρωπων ήσαν ποίκιλλες γι’ αυτό 
καί ή εικόνα τής υγειονομικής περιθάλψεως άντικαθρεφτί- 
ζει τήν πολυμορφία αύτή,. μέ πλήρη απουσία τοΰ κρατικοΰ 
προγραμματισμού. Τοΰτο επιβεβαιώνεται, εκτός τών άλ
λων, καί άπό τήν έλλειψι κά_θε μορφής προληπτικού προ-· 
γραμματισμοΰ, μέ άντίστοιχη ύπερτόνωσι τής θεραπευτι
κής προσπάθειας πού κάνει καί μεγαλύτερη έντύπωσι στό 
λαό, άλλά πού γίνεται σέ βάρος τής προληπτικής μέ βαρύ
τατες συνέπειες γιά τήν υγεία τοΰ λαοΰ καί τήν οικονομική 
δραστηριότητα. 1

'Όπως ήταν επόμενο ό αύτοσχεδιασμός αυτός σ’ ένα το
μέα πού χρειάζεται περισσότερο άπό κάθε άλλον τόν επι
στημονικό προγραμματισμό, έχει δημιουργήσει μιά κατά- 
στασι πλήρους άναρχίας. 'Η κατανομή τών υγειονομικών 
παραγόντων, εμψύχων καί άψύχων, δέν κατευθύνετάι άπό 
τίς ύπάρχουσες υγειονομικές άνάγκες τοΰ πληθυσμού άλλά 
άπό κριτήρια καθαρώς οικονομικά—κερδοσκοπικά τίς περισ
σότερες φορές. Τά νοσηλευτικά ιδρύματα συγκεντρώθηκαν 
κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό στήν πρωτεύουσα. Οί άμοι
ροι δωρηταί πού ώς έπί τό πλεΐστον πέραν τής ψυχικής των 
άρετής δέν διέθεταν ειδικές γνώσεις, καί άφοΰ δέν είχαν 
μπροστά των κάποιο συγκεκριμμένο κρατικό πρόγραμμα, 
έπείθοντο εύκολα ώστε ή διάθεσί των νά κατευθύνεται άνά- 
λογα μέ τά συμφέροντα τών επιτηδείων καί όχι τών υγειο
νομικών άναγκών τής χώρας.

Β. 'Η Νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ό άριθμός τών κρατικών νοσοκομειακών κρεβατιών κυ
μαίνεται σήμερα γύρω στις 25 χιλιάδες. Αύτά μέ άλλα τόσα 
περίπου πού διαθέτουν οί ιδιωτικές Κλινικές θά μπορούσαν 
νά καλύψουν τίς νοσηλευτικές άνάγκες τοΰ πληθυσμού, άν 
ήσαν προσιτά στις οικονομικές δυνατότητες τοΰ λαοΰ, άν 
είχαν καί συγχρωνισμένες εγκαταστάσεις καί ικανοποιητική 
επάνδρωση σέ ύγειονομικό προσωπικό, καί άν ύπήρχε σωφτή 
χωροταξική κατανομή των.

Σήμερα σχεδόν τό 60 % τών κρεβατιών καί τών έν ένερ- 
γεία γιατρών βρίσκεται στή περιοχή πρωτευούσης. Συγ
κεκριμένα άπό σύνολο 56.310 κρεβατιών τά 30.945 είναι 
έγκατεστημένα στό λεκανοπέδιο ’Αττικής, καί τά 6.131 στό

νομό Θεσσαλονίκης, ενώ γιά όλη τήν ύπόλοιπη χώρα πού· 
συγκεντρώνει τά 70 % τοΰ πληθυσμού παραμένουν μόνο 
19.234 κρεβάτια. (Βλ. Δελτίον 'Υπουργ. Κοινών. ^Υπηρε
σιών, εισήγηση τής-’Εθνικής Πολιτικής 'Υγείας, σελ. 2S- 
Άθήναι Μάιος 1970). 'Η άναλογία γιατρών κατά άριθμό 
κατοίκων κυμαίνεται σέ παράλογα όρια. Στήν περιοχή πρω- 
τευούσης άναλογεΐ ένας γιατρός σέ 300 κατοίκους. Στή Θεσ
σαλία ένας στούς 450, στή Μακεδονία ένας στούς 1000, στή 
Στερεά ένας στις 2000, στήν "Ηπειρο καί Πελοπόννησο 
ένας στούς 1500 καί στή Θράκη ένας γιατρός στούς 3250 
κατοίκους. ’Από τούς 17.000 γιατρούς οί 7.200 είναι έγκα- 
ταστημένοι στήν περιοχή Πρωτευούσης, κι άπό τούς 3.600 
οδοντιάτρους οί 1.660 είναι στήν ’Αθήνα.

Μάταια προσπαθεί τό 'Υπουργείο έόώ καί 20 χρόνια νά 
καλύψει τά κενά αύτά μέ έπιστράτευσι γιατρών γιά τά άγρο- 
τικά Ιατρεία, δέν θέλησε όμως ποτέ νά παραδεχτεί πώς μόνο 
ένας επιστημονικός ύγειονομικός προγραμματισμός μέ τήν 
έξασφάλισι ομοιόμορφης περιθάλψεως σ' όλο τό λαό θά μπο
ρέσει ν’ άντιμετωπίσει τήν ύπάρχουσα άναρχία. Ό ισχυρι
σμός τοΰ Υπουργείου πώς μέ τά 1200 άγροτικά Ιατρεία 
πού λειτουργούν σήμερα, καλύπτει το 71 % τοΰ άγροτικοΰ 
πληθυσμού είναι άνεδαφικός,' γιατί στήν πραγματικότητα 
μέ τήν ποιότητα της προσφερομένης περιθάλψεως δέν καλύ
πτεται ούτε τό 20 % τών υγειονομικών άναγκών τοΰ πλη
θυσμού τής ύπαίθρου. /

Ή ποιότης τής παρεχομένης περιθάλ.ψεως~γενικά είναι 
χαμηλή, ύστερεϊ δέ σοβαρά άπ’ αύτή πού προσφέρεται σέ 
έπιστημονικά κέντρα ξένων χωρών. Γι’ αύτό παρ’ όλ.ους 
τούς περιορισμούς πού έχουν έπιβάλλ.ει οί κρατικές ύπηρε- 
σίες παρατηρεΐται μεγάλη φυγή άρρώστων στό εξωτερικό, 
καί γι’ αύτό τό λόγο μεγ'άλ.η διαρροή Συναλλάγματος* 
Ή ποιότης όμως τής περιθάλψεώς έξαρτιέται σέ μεγάλ,ο 
βαθμό καί άπό τή μορφή τοΰ ιδρύματος, καί έπειδή έχουμε 
μιά μεγάλη πολυμορφία νοσηλευτικών ιδρυμάτων γι’ αύτό · 
καί ή ποιότης τής προσφερομένης περιθάλ.ψεως παρουσιά
ζει μεγάλη άνομοιογ'ένεια. Σήμερα έχουμε στή χώρα μας 
πέντε ειδών νοσηλευτικά ιδρύματα : α) Τά κρατικά, στά 
όποια στεγάζονται συνήθως καί οί Παν/μιακές Κλινικές, 
β) Τά νομικά πρόσωπα δημοσίου Δικαίου, γ') Τά νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου, δ) Τά Δημοτικά Νοσοκομεία, 
καί ε) τίς ιδιωτικές Κλ.ινικές. ’Επειδή οί πόροι των οί διοι
κήσεις καί οί επιδιώξεις των είναι διαφορετικές, γι’ αύτό 
καί ή ποιότης των δέν μπορεί νά μοιάζει καί πολ.ύ. Ό έλεγ
χος πού ύποτίθεται πώς' άσκεΐ τό 'Υπουργείο είναι τόσο 
σκιώδης ώστε ούτε τόν στοιχειώδη διαχειριστικό έλεγχο 
δέν μπορεί νά έξασφαλ.ίσει πού είναι άπαραίτητος γιά τήν 
.περιφρούρησι τών μεγάλων κονδυλ.ιών πού διαθέτουν τά 
διάφορα ταμεία καί τό ίδιο τό κράτος γιά νοσηλεία. ^Υπάρ
χει μιά άτέλειωτη σειρά περιστατικών, μερικών μάλ.ιστα 
σκανδά/.ων πρώτου μεγέθους, πού δείχνουν πώς ό έλεγχος 
τοΰ 'Υπουργείου είναι πολ.ύ έλλ.ιπής. Τέτοιες είναι οί έλ.- 
λείψεις των, ιδίως σέ προσωπικό καί σέ ετοιμότητα έπεμ- 
βάσεως, ώστε πολ.ύ λ.ΐγα θά μπορούσαν νά λειτουργήσουν 
μέ τίς σύγ'χρονες άπαιτήσεις.

Μέσα στή σύγχυση αυτού τοΰ μωσαϊκού τή χειρότερη 
τύχη τήν έχουν τά Δημοτικά νοσοκομεία τών επαρχιών. Οί 
μικροί πόροι, ή άδιαφορία τοΰ κράτους γι’ αύτά καί ιδίως ή 
χαμηλή επιστημονική ποιότης τοΰ προσωπικού, παράλληλ.α 
πρός τίς πρωτόγονες συνθήκες κτιριακών εγκαταστάσεων καί 
οργάνων, δέν τούς επιτρέπει νά άσκήσουν περίθαλ.ψι καλ.ύτερη 
άπ’ αύτή πού άσκοΰσχν πριν άπό μισόν αιώνα. Άπό μερικά 
χρόνια βρίσκονται κάτω άπό τήν άπόλ.υτη εξουσία τού 'Υ
πουργείου. 'Η περιουσία των μέ τό X.2592/53 είναι δεσμευ
μένη άπό το κράτος, καί οί άποφάσεις τών Δημοτικών Συμ
βουλίων μένουν 'στό χαρτί.

Τό ιατρικό προσωπικό τών επαρχιακών νοσοκομείων 
προέρχεται κατά τό πλεΐστον άπό τούς τοπικούς γιατρούς, 
πού παράλληλ.α στήν ιδιωτικήν των πελ.ατεία ή Κλ.ινική των 
άοιερώνουν καί μερικές ώρες στό νοσοκομείο. Πρόκειται 
περί συνδυασμού τελείως άσυμβίβαστου μέ . τό κΰρος καί 
τά συμφέροντα τοΰ Δημοτικού Νοσοκομείου. Καί όμως τό
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κράτος, επιμένει ~ω' μ: 
τους νεαρούς τελειότοι

έτοιες νοσηλευτικές μονάδες ή μ3 
ις τού επιστρατεύει, στά τελευ

ταία χρονιά, θά μπορέσει νά ασκήσει συγχρονισμένη υγειο
νομική περιθαλψί των αγροτών (μέ τον Ο.Γ.Α.).

Γενικά ή χαμηλή ποιότης τής νοσοκομειακής περιθάλ- 
ψεως οφείλεται στις εξευτελιστικές άμοιβές τοϋ προσωπι
κού, ανώτερου καί κατώτερου, πού δέν τοϋ επιτρέπουν νά 
άφοσιωθεί απερίσπαστα στα νοσοκομειακά του καθήκοντα 
καί στήν επιστήμη των, άλλα τούς αναγκάζει νά κυνηγούν 
καί τήν ιδιωτική πελατεία για τήν άντιμετώπισι των βιο
τικών των αναγκών. Έκτος άπδ τούς Διευθυντάς τών Κλι
νικών πού μέ τά ποσοστά άπύ φτωχούς καί πλούσιους καί 
μέ μερικούς άλλους συνδυασμούς συγκεντρώνουν αξιόλογες 
εισπράξεις, τών άλλων γιατρών οι άμοιβές είναι εντελώς 
συμβολικές. Έτσι ή νοσοκομειακή των άπασχόλησι μετα- 
τρέπεται ουσιαστικά σέ πάρεργο. ΓΓ αυτό ή νοσηλεία χω
λαίνει σοβαρά ακόμα καί στις πτέρυγες πολυτελείας τών με-
γάλων νοσοκομείων.

Αντί όμως ν’ άντιμετωπισθεϊ θετικά το θέμα τών άμοι- 
βών-τών υγειονομικών λειτουργών, τό κράτος άσκησε πολι
τική καί μέτρα άντιιατρτκά, πού επιδεινώνουν τήν όλη εικόνα.

“Ετσι 1 ) Δέν έφήρμοσε έξ ολοκλήρου τον Ν.2592/1953 
-πού--έθετε σημαντικές- θετικές βάσεις γιά τήν καλλίτερη 
. οργάνωση της υγιεινής περιθάλψεως.

’Αντίθετα έλαβε σειρά άντιιατρικά μέτρα, όπως :
1. Ή κατάργησις τής επιτροπής τοϋ άρθρου 2 τοϋ Νόμου 

2049/52 πού έργο της ήταν ό καθορισμός κατωτάτου όοίου 
μισθών καί άμοιβών τών γιατρών πού υπηρετούν σέ άσ )α- 
λιστικά ταμεία. “Οπως βλέπει κανείς γιά νά μπορούν τά 
ταμεία νά έκμεταλλεύωνται ασύδοτα τούς γιατρούς, τό κρά
τος δέν έδίστασε νά καταργήσει ολόκληρο νόμο, 

υ 2. Τό κράτος άρνήθηκε νά έκδώσει τά ύπό τοϋ Ν.3623/56 
προβλεπόμενα εκτελεστικά διατάγματα πού καθορίζουν 
τήν άναλ.ογίαν γιατρών κατά άριθμό κρεβατιών καθώς καί 
τόν άριθμό άρρώστων πού πρέπει νά εξετάζει μέσα σέ μιά 
ώρα ό κάθε γιατρός, άνάλογα μέ τήν ειδικότητά του. Τις 

: αναλογίες αυτές τις είχε καθορίσει τό ’Ανώτατο Υγειο
νομικό Συμβούλιο μέ ειδική άπόφασι (άποφ. 149/57 ) γιατί 
πρόκειται περί αναλογιών πού έχουν τεράστια σημασία γιά 
τήν έξασφάλησι επιστημονικής παρακολουθήσεως τών άρ
ρώστων. Δέν χρειάζεται ειδικές γνώσεις γιά νά άντιληφθεΐ 
κανείς πόσο έβλαψε καί βλάπτει τήν ύγεία τών άσφαλισμέ- 
‘νων τό άντιιατρικά αύτό μέτρο.

3. Αλλά γιά νά μή μείνει καμμιά άμφιβολία γιά τις προ
θέσεις τοϋ κράτους έρχεται ή ύπ’ άριθ. 15669/313/1.4.58 
καί 3S67S/E/17S9/30.9.5S κοινή άπόφασις τών Υπουργών 
Οικονομικών, Προνοίας καί ’Εργασίας πού ελαττώνει στό 
μισό τά κατώτατα όρια άμοιβών τών γιατρών πού εργάζον
ται στά άσφαλιστικά ταμεία άπό τή βάση πού τά καθώριζε 
τό Βασιλικό Διάταγμα τής 1.2.1958.

Πρόκειται γιά τά πιό άπροκάλυπτα άντιιατρικά καί άντια- 
σφαλιστικά μέτρα, ύπάρχει όμως μιά ολόκληρη σειρά άπ’ 
αυτά σέ όλες τις διαβαθμίσεις μέ τόν ίδιο πάντα στόχο πού 
άλλα είναι περισσότερο καί άλλα λιγώτερο συγκαλυμμένα. 
Είναι μέτρα πού πιό πάνω τά ώνόμασα πρωτόγονα γιατί 
εκείνοι πού τά εφαρμόζουν είδαν μόνο τόν άμεσο στόχο, 
ενώ δέν έμελέτησαν καί δέν πρόβλεψαν τις επιπτώσεις πού 
είχαν τά μέτρα αύτά, όχι μόνον τις άντιασφαλιστικές γιά 
τίς ·όποΐες δέν ένδιαφέρθησαν, άλλά καί έμμεσα άντιοικονο- 
μικες. Κατ’ άρχ^ν ιή έξοργιστικά εκβιαστική έκμετάλλευ- 
σις τοϋ γιατροϋ πού είναι ό ουσιαστικός φορέας τοϋ πνεύμα
τος τής περιθάλψεως, δέν υπόσχεται ευνοϊκό κλίμα συνερ
γασίας, στοιχείο πρωταρχικής σημασίας, όπως έτόνισα πιό 
πάνω, γιά τήν εφαρμογή ενός ύγειονομικοϋ προγράμματος. 
“Αμεσα βλέπει κανείς τις συνέπειες τής άπουσίας τοϋ πνεύ
ματος συνεργασίας στό τομέα νοσοκομειακής περιθάλψεως 
τών άρρώστων. Πλήρης ή άπροθυμία τοϋ προφωπικοΰ γιά 
τη σύντομη ϊασι καί έξοδο τοϋ αρρώστου άπό τό κρατικό 
νοσοκομείο ή τήν ιδιωτική κλινική μέ αποτέλεσμα νά έχουμε 
στή χώρα μας τό μεγαλύτερο άριθμό ημερών νοσηλείας.

Σ’ αύτό πρέπει νά προσθέσουμε καί "τόν παράγοντα τής ιδιο
τέλειας γιά τή μεγαλύτερη έκμετάλλευσι τοϋ άρρώστου καί 
στις ιδιωτικές κλινικές καί στά κρατικά νοσοκομεία, έφ’ 
όσον ό εντεταλμένος μέ τόν έλεγχο γιατρός τοϋ ταμείου ούτε 
τή διάθεσι ούτε τό κϋρος θά έχει νά συγκρουσθεΐ μέ τόν 
Διευθυντή τής κλινικής— κανένα Καθηγητή ή άλλη διαση- 
μότητα—χάριν τοϋ κακοπληρωτή ταμείου του. Ή σπατάλη 
άπό τις παραπανίσιες ήμέρες νοσηλϊίας ύπολογίζεται γύρω 
στό 30 % τοϋ κανονικού. Σ’ αύτές τις σπατάλες πρέπει νά 
προσθέσουμε καί τή φαρμακευτική πολυπραγμασία, γιά 
τήν οποία μίλησα πιό πάνω, καθώς καί τόν αύξημένο άρι
θμό παρακλινικών εξετάσεων (μικροβιολογικές άκτινολο- 
γικές κ.λ.π. ) πούς τις κάνει άναγκαϊες ή άβεβαιότης τής 
κλινικής διαγνώσεως όταν ό γιατρός έχει νά έξετάσει 20 
καί 30 άρρώστους τήν ώρα. Eivat πολύ χαρακτηριστικό 
αύτό πού λένε οί γιατροί τοϋ Ι.Κ.Α. : «Δέν .βλέπουμε εμείς 
τούς άρρώστους, οί άρρωστοι βλέπουν εμάς».

Ή διάρκεια νοσηλείας στή χώρα μας πριν 12 χρόνια πού 
νοσοκομειακή νοσηλεία καί ιδιαίτερα στις ιδιωτικές κλινι
κές δέν είχε πάρει άκόμα τή σημερινή έκτασι, ήταν 19,8 
ήμέρες καί τό κόστος νοσηλείας 5,7 δολλάρια κατά μέσο 
όρο. Τήν ίδια εποχή σέ χώρες τής κοινής άγοράς οί συνθή
κες ήσαν πολύ εύνοϊκώτερες. Στό Βέλγιο π.χ. ή διάρκεια 
νοσηλείας ήταν 11,16 ήμέρες μέ κόστος 2,6 δολλάρια καί 
στήν ’Ιταλία 12,11 ήμέρες μέ κόστος νοσηλείας 4,5 δολ
λάρια (βλ. είσήγησις Εύ. Βαγιανοϋ. Συνέλευσις Π.Ι.Σ. Γιάν
νενα 23.9.62). ' ' ·

Μ’ αύτά τά στοιχεία βγαίνει καί τό άλλο συμπέρασμα : 
άώς κι’ άν άκόμα τό κράτος άποφάσιζε νά μεταθέσει έξ 
ολοκλήρου τις εύθϋνες του γιά τήν ύγειονομική, περίθαλψι 
τοϋ λαοΰ στις ιδιωτικές κλινικές, τότε αύτές, σύντομα θά 
πέρναγαν στά χέρια ξένων επιχειρηματιών λόγω άνικα- 
νότητος συναγωνισμού.

Είναι τόσες πολλές οί ευκαιρίες καί οί άφορμές γιά τή 
δημιουργία άσκοπων σπαταλών μέσα, στό σημερινό χάος 
καί τής ταμειακής καί τής έλεύθερης περιθάλψεως, ώστε 
μόνον άν θέλει νά διατηρήσει κανείς σάν πρότυπο τούτο τό 
χάος θά κάμει τούς λογαριασμούς του πάνω σ’ αύτά τά σχέ
δια. ' .

’Αντιγράφω εδώ τις πληροφορίες πού μάς δίνει ο «Οι
κονομικός Ταχυδρόμος» τής 10ης ’Ιουλίου 1969, σχετικά 
μέ τις άπόψεις τών Διοικήσεων τών ταμείων τών Τραπεζών 
σχετικά μέ τή συγχώνευσί τους πού έπεδίωκε ή διδακτορία, 
γιατί είναι καί κατατοπιστικές καί απόλυτα έπιβεβαιωτικές 
τών επιχειρημάτων μου πού έξέθεσα πιό πάνω :

«Αί διοικήσεις τών υπαλλήλων έπρότειναν νά συσταθεϊ 
ένας οργανισμός (όχι βεβαίως τό ΙΚΑ, τό όποιον κατά τήν 
άποψίν των είναι παράδειγμα πρός άποφυγήν) άλλά μέ 
διαφανή τά πλεονεκτήματά του καί μέ άνοικτήν τήν θύραν 
διά προσχώρησιν εις αύτόν». Καί συνεχίζει πιό κάτω :

«...Καί ένώ έδημιουργήθη σοβαρόν έλλειμμα τοιουτο
τρόπως εις τά ταμεία ή Τράπεζα άντιθέτως ώφελ.ήθη έκ τών 
μισθών τών άπολυθέντων περί τά 3.000.000.000 δραχμών 
(παλαιών). Εις τήν ,αύτήν αιτίαν όφείλονται καίτάέλλείμ- 
ματα τών άλλων ταμείων. Παραλλήλως δέ καί εις τό γεγονός 
ότι δέν επετράπη εις τά ταμεία νά πραγματοποιήσουν τάς 
αναγκαίας επενδύσεις ώστε Và άντιμετωπίσουν έπιτυχώς 
αντίξοους περιστάσεις. ’Εάν διερευνηθεϊ καί τό θέμα τών 
αναγκαίων, ώς άνωτέρω έλέχθη επενδύσεων, άπό τής επο
χής ,τών πλεονασμάτων διά τήν άντιμετώπισιν τής εποχής 
τών ελλειμμάτων, θά διαπιστωθεί ότι καί έν προκειμένω 
καί ή Πολιτεία καί αί Διοικήσεις τών Τραπεζών, έκαναν 
τό πάν διά^νά τήν παρεμποδίσουν. Είναι ευχερές νά διαπι- 
'στωθεϊ ότι κατά τήν μακράν ιστορίαν τής ζωής τών ταμείων 
τούτων, ώς άναμφιβόλως καί άλλων ταμείων, ή σωρεία τών 
έπεμβάσεων τοϋ Κράτους, είτε δΓ άμέσων άφαιμάξεων τής 
περιουσίας αύτών, διά τήν άντιμετώπισιν εθνικών βεβαίως 
αναγκών, πάντων όμως παρεμποδιζουσών τήν ομαλήν άντι- 
μετώπισιν ' τοϋ κυκλώματος τοϋ άσφαλιστικοΰ προορισμού
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των, είτε δι’ άμεσου ή έμμεσου παρεμποδίσεως των καταλ
λήλων επενδύσεων, συνετέλεσεν ασφαλώς εις τήν σήμερον 
έμφανιζομένην, εικονικήν καθ’ ημάς δυσπραγίαν».

Το κείμενο αυτό είναι τόσο περιεκτικό καί'κατατοπιστικό 
ώστε δεν χρειάζεται σχόλια. ’Εδώ πρόκειται φανερά πλέον 
γιά κρίσι ηθική καί όχι οικονομική. Τό πρόβλημα δεν είναι 
πώς θά βρεθούν οί χρειαζούμενοι οικονομικοί πόροι άλλα 
πώς θά άποκατασταθεΐ το κλονισμένο άπό τά θεμέλια κρα
τικό κόρος στόν ασφαλιστικό τομέα. Άλλοιώς ένοποίησι 
τών ταμείων γιά τή δημιουργία άσφαλίσεων πού θά ικανο
ποιούν τό λαό είναι αδύνατη. 

ι
Τά νοσήλεια πού εισπράττουν σήμερα τά νοσοκομεία · 

είναι αρκετά μεγάλα πού θά έπέτρεπαν ικανοποιητικές αμοι
βές στό προσωπικό. Κυμαίνονται άπό 150 έως 600 δρχ. τήν 
ημέρα, μέ έκτακτες εισπράξεις γιά όλες τις παρακλινικές έξε- 

■ τάσεις .πού δημιουργούν ακόμα ένα αξιόλογο έσοδο. Σήμερα 
μάλιστα μέ τήν καθολική άσφάλισι όλου σχεδόν τοϋ πλη
θυσμό ϋ, σέ ελάχιστες περιπτώσεις (μή άσφαλισμένοι άποροι) 
επιβαρύνεται ό προϋπολογισμός μέ νοσήλεια. "Ολα τά άλλα τά 
καταβάλλουν τά άσφαλιστικά ταμεία, (κλαδικά, ΙΚΑ ΟΓΛ, 
δημοσίων υπαλλήλων κ.ά. ). ’Επειδή ή οικονομική άντοχή 
τών ταμείων ιδιωτικών καί κρατικών παρουσιάζει μεγάλες 
διαφορές γι’ αύτό καί ή νοσηλεία τών άσφαλισμένων είναι , 
σέ μεγάλο βαθμό άνιση. Κινείται άπό χαμηλότατα επίπεδα 
πού πολλές φορές προσβάλλουν τήν ανθρώπινη αξιοπρέπεια,— 
ή καί λείπει εντελώς (ΤΕΒΕ, ΤΣΑΥ) καί φθάνουν μέ ποι- ' 
κίλλες διαβαθμίσεις σέ περιωρισμένες περιπτώσεις ώλοκλη- 
ρωμένης προστασίας.
Τά μεγάλα κενά'πού έχει άφίσει ή κρατική άδιαφορία παράλ- 
ληλα πρός τή δυσπιστία τοϋ κοινού στή κρατική, περίθαλψι 
ευνόησαν τήν άνάπτυξι τών ιδιωτικών Κλινικών, πού κατά 
τρόπο ολο καί πιό φανερό έχουν πάρει τή μορφή κερδοσκοπι
κών επιχειρήσεων γιά έκμετάλλευσι της άρώστειας. Ή 
αλματώδης άνάπτυξις τών έπιχειρήσεων αύτών τά τελευ- 

'ταϊα χρόνια δείχνει πώς τό κενό πού έχει δημιουργήσει ή 
κρατική άδιαφορία όσο πάει καί μεγαλώνει, καί ότι οί έπι- 
χειρήσεις αυτές πραγματοποιούν μεγάλα κέρδη. 'Ο αριθμός 
τών ιδιωτικών κρεβατιών πλησιάζει νά φτάσει τόν άριθμό 
τών κρατικών. Τώρα μέ τις ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις- 
συνεργάζονται φανερά καί Πανεπιστημιακοί Καθηγηταί, 
Ύφηγηταί, καθώς καί Διευθυνταί κρατικών Κλινικών. Τό 
κράτος παρακολουθεί μέ πλήρη άδιαφορία, πιθανώς μάλιστα 
καί μέ κρυφή χαρά, τήν προοδευτική άντικατάστασί του 
σ’ ένα βασικό τομέα της κρατικής δραστηριότητος. Τό κρά
τος επιδιώκει μάλιστα τήν προώθησι τής άναπτύξεως τής 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στήν υγειονομική περίθαλψι τοϋ 
λαοϋ, καί συγκεκριμένα μέ διευκολύνσεις σέ τραπεζιτικά 
δάνεια, δασμολογικές απαλλαγές, κ.λ.π. Τήν άνεπίτρεπτη 
αύτή άντίληψι τοϋ κράτους στήν υγειονομική έξυπηρέτησι 
τοϋ λαοϋ, τήν έξέφρασε πιό ώμά ή δικτατορία, αποτελεί 
όμως πάγια τακτική τοϋ Ελληνικού κράτους, (βλ. Εισή- 
γησι επί τής Έθν. Πολ. Υγείας τοϋ Δελτίου Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. ΆΟήναι Μάιος 1970).

Δέν μπορεί νά βρει κανείς εύλογη άπάντησι στό ερώτημα · 
γιατί τό κράτος δέν παίρνει τή πρωτοβουλία νά δώσει στό 
λαό μια συγχρονισμένη περίθαλψι. Οί συνέπειες πάντως 
άπό τήν απουσία ώργανωμένης κρατικής πρωτοβουλίας 
είναι βαρειές. "Ετσι :

α) Ζημιώνεται ήένθική.μας οικονομία άπό τή παραπα- 
νήσια νοσηρότητα καί θνησιμότητα πού προκαλεϊ τό χα
μηλό .επίπεδο υγείας τοϋ λαοϋ.

β) 'Η μεγάλη νοσηρότης καί οί πολλές ήμεραργίες έχουν 
επιπτώσεις στή δημιουργική ικανότητα τοϋ λαοϋ καί στήν · 
εθνική οικονομία.

γ) Μειώνεται τό γόητρο τοϋ κράτους παρουσιάζοντας 
εικόνα πρωτογονισμοϋ στόν πιό σοβαρό τομέα τής κρατικής 
δραστηριότητος.

Δυστυχώς καί ό ιατρικός κόσμος φέρνει ένα μεγάλο μέ
ρος ευθυνών. Δέν έςεδήλωσε ποτέ πραγματικό ένδιαφέρον 
γιά ένα σωστό προγραμματισμό τής περιθάλψεως τών ερ

γαζομένων καί σάν νά ήσαν τελείως άσχετοι μέ τήν ΰπόθεσι 
τής υγείας τών άσφαλισμένων συγκέντρωσαν τό ένδιαφέρον 
των μόνο στό πώς θά άξασφαλίσουν καλές άμοιβές καί συν
τάξεις. Δέν άνησυχοϋν ούτε όταν διασύρεται τό ιατρικό των 
κϋρος μέ τήν άντιεπιστημονική ιατρική πού άναγκάζονται 
νά εφαρμόζουν, ούτε όταν ή ώμή επαγγελματική κερδοσκο
πική δραστηριότης, ιδιαίτερα ώρισμένων ειδικά (οργανωμέ
νων κύκλων, έχει βαθύτατα κλονίσει τήν έκτίμησι καί τήν 
εμπιστοσύνη τοϋ λαοϋ σ’ όλους τούς γιατρούς. 7 ά συχνά 
δημοσιεύματα στόν καθημερινό τύπο περιστατικών ώμής 
καπηλείας γιατρών σέ βάρος τών άσφαλισμένων δέν πρέπει 
ν’ άφίνει άδιάφορο τό ιατρικό σώμα τής Ελλάδος (βλ. 
«Αυγή» 25.10.74).

Θά έπρεπε όμως νά λεχθεί πώς δέν μπορούμε νά βάζουμε 
ίδια μοίρα όλους τούς τίμιους επιστήμονες γιατί βρέθηκαν 
μερικοί άσυνείδητοι καί άδίστακτοι έκμεταλλευταί. Σ’, αύτό 
είμαι σύμφωνος. Ποιος άρνεΐται πώς μεταξύ τών γιατρών 
υπήρξαν καί υπάρχουν άνιδιοτελεϊς λειτουργοί τοϋ ύψη- 
λοΰ καθήκοντος πού στό τέλος καί αυτοί καί ή οίκογένειά 
των μένουν ουσιαστικά,στήν ψάθα ; Τί θά γίνει όμως αύτός 
ό τύπος γιατρού, τό παράδοξον αύτό φαινόμενον μέσα το 
σημερινό πέλαγος επαγγελματικότητας καί συναλλαγής; 
Ποιές προοπτικές έπιβιώσεώς του υπάρχουν ;

’Από τή στιγμή όμως πού μεταξύ άρρώστου καί γιατρού 
πέραν τοϋ επιστημονικού πλίχισίου δημιουργεϊται άναγκα
στικά καί οικονομική σχέσις αναπόφευκτα θά παρουσιαστεί 
καί τό στοιχείο τής «έμπορικότητος». ’Ανάλογα μέ τή μορφή 
τής άρρώστιας, τήν οικονομική κατάστασι τοϋ άρρώστου 
τήν έπαγγελματική—εμπορική ιδιοσυγκρασία τοϋ γιατρού 
ή τις άνάγκες τοϋ ιατρείου του τής Κλινικής του ή τής έπι- 
χειρήσεώς του θά προβληθεί περισσότερο ή λιγώτερο καί 
ή έπαγγελματικότης του. Δεν μπορούμε π.χ. νά άξιώνουμε 
άπό ένα έργαστήριο—μικροβιολογικό, ή άκτινολογικό, π:ού 
έχει διαθέσει άρκετά κεφάλαια γιά μηχανήματα έγκαταστά- 
σεως, προσωπικό κ.λ.π. νά μή άναπτύξει εμπορική δραστη
ριότητα στή σχέσι του μέ τούς άρρώστους. Τούτο ισχύει 
σέ μικρότερο βαθμό καί γιά τό άπλό ιδιωτικό Ιατρείο, άλλά 
σέ πολύ μεγαλύτερο γιά μία έπιχείρησι ιδιωτικής Κλινικής 
μέ τεράστιους προϋπολογισμούς μέ ειδικούς οικονομικούς 
συμβούλους καί διαχειριστάς. ’Εδώ κύριος σκοπός τής ίδρύ- 
σεώς της δέν είναι ή υγειονομική έξυπηρέτησις τοϋ κόσμου 
άλλά ή πραγματοποίησις κερδών. =-

Καί επειδή σ’ αύτές τις επιχειρήσεις συμμετέχουν επι
χειρηματίες πού δέν είναι κάν γιατροί ή καί γιά όσους είναι 
ή ιατρική συνείδηση κάμπτεται μπροστά στήν επιδίωξη 
κέρδους, γι’ αύτό δέν είναι παράξενο πού άκοϋμε, πώς οί 
γιατροί έγιναν έμποροι.

Μιά άπό τις βασικές ιδιομορφίες είναι τό χαμηλό επίπεδο 
υγιεινής διαβιώσεως τοϋ πληθυσμού καί ή πρωτόγονη έποι- 
κισττκή διασπορά του σέ μικρές πόλεις σέ χωριουδάκια καί 
σέ νησάκια μέ μεγάλες συγκοινωνιακές δυσχέρειες. Τά 5 
εκατομμύρια τοϋ πληθυσμού είναι σκορπισμένα σέ 11 χι
λιάδες περίπου μικρές πόλεις καί χωριά καί μόνο τά 4 έκατομ. 
κατοικούν σέ 74 πόλεις μέ πληθυσμό πάνω άπό 10.000 
κατοίκους. Τούτο επιβάλλει τήν όσο παίρνει μεγαλύτερη 
άποκέντρωσι μέ τή δημιουργία στήν ύπαιθρο πολλών αύτο- 
δύναμων καί αύτοτελών υγειονομικών μονάδων μέ όλες τις 
αρμοδιότητες καί δυνατότητες γιά τήν παροχή συγχρονι
σμένης προστασίας καί περιθάλψεως.

Άπό τήν άποψι αύτή είναι σκόπιμο νά υπογραμμίσου 
τήν καταλληλότητα τοϋ νόμου 2592 53 πού προβλέπει τή 
διαίρεσι τής χώρας σέ 13 υγειονομικές περιφέρειες. Σέ 
κάθε μιά άπ’ αύτές προβλέπεται ή λειτουργία ενός γενικού 
κρατικού νοσοκομείου δυνάμεως τούλάχιστον 300 κρεβα
τιών, πού θά άποτελεΐ καί τόν πυρήνα τής κάθε αύτοτελοϋς 
ύγεινομτκής μονάδος. Γύρω άπό τό νοσοκομείο θά κλιμα
κωθούν όλα τά συμπληρωματικά υγειονομικά οργαν-αύγειο- 
νομικοί σταθμοί κ.λ.π. - μέχρι τοϋ άγροτικοϋ ιατρείου πού 
θά άποτελεΐ τό άκραΐο κύτταρο τής κάθε υγειονομικής μονά
δος. "Ετσι βλέπουμε πώς τά άγροτικά ιατρεία δέν προγραμ-
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Ματίζονται σαν ανεξάρτητα όργανα όπως τά εμφανίζουν 
ήάμερ*, άλλα σαν άμεσα εξαρτημένα άπό το Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο. Τοϋτο έχει μεγάλη σημασία γιά την επιστη
μονική άπόδοσι τοΰ αγροτικού ιατρείου καί για τη δημιουρ
γία πνεύματος έμττιστοσύνης στους άρρώστους.

Λυστυχώς τό κράτος αντί νά αρχίσει τη σταδιακή—πει- 
ιαματική εφαρμογή τοΰ νομοσχεδίου αΰτοϋ άρχισε τό συ
στηματικό του ξύλωμα. Μέσα στα 15 χρόνια πού πέρασαν 
άπό την ψήφισί του ξεχώρισαν σέ χωριστό οργανισμό την 
υγειονομική περίθαλψι των άγροτών (Ο.Γ.Α. ) καί άττό 
τότε οί άρμόδιες ύττηρεσίες έπιμένουν^/ά ττείσουν τον άγρο- 
τικό κόσμο τής Ελλάδος ττοις ή πρωτόγονη περίθαλψι που 
τους παρέχουν μέ τά άγροτικά ιατρεία ή μέ τά επαρχιακά 
νοσοκομεία είναι άρκετή καί πρέπει νά ικανοποιηθούν μ’ 
αυτή. Τό άποτέλεσμα είναι πώς ή έμπιστοσύνη τοΰ άγροτι- 
κοϋ κόσμου κλονίστημε άκόμα περισσότερο, ένω αντίστοιχα 
όλο καί μεγαλώνει ή αστυφιλία καί των αρρώστων καί των 
γιατρών. Βέβαια καί τό κενό αύτό άρχισε καί έκεΐ νά τό 
εκμεταλλεύεται ή δραστηριότης των ιδιωτικών επιχειρή
σεων μέ τη λειτουργία ιδιωτικών Κλινικών.
II. Ή ανάγκη προγραμματισμού.
Λ. ΓΕΝΙΚΑ. ’Από την σύγχυση, την άναρχία καί την κα
θυστέρηση πού κυριαρχούν σήμερα στόν Τομέα της ύγειο-. 
νομικής προστασίας τού λαού προκύπτει άνάγλυφη ή άνάγκη 
ενός πλήρους σχεδιασμοϋ στην παροχή της υγειονομικής 
περιθάλψεως.

Καθοριστικό παράγοντα γιά τό σωστό προγραμματισμό 
τής υγειονομικής προστασίας καί περιθάλψεως τοΰ λαού 
πρέπει νά άποτελέσει τό γεγονός πώς ή άντίληψι τοΰ άν- 
Ορώπου γιά την υγεία του είναι απόλυτη.

Ό άνθρωπος μπορεί νά κάμει πολλές υποχωρήσεις στόν. 
τομέα τής στέγης, τής διατροφής, τής μορφώσεως τών παι
διών του, είναι όμως άπόλυτος όταν πρόκειται γιά τήν υγεία 
του. Σ’ όλα τά άλλα μπορεί νά κάμει συνδυασμούς καί οι
κονομίες, όταν όμως νοιώσει κλονισμένη τήν υγεία του θά 
πουλήσει καί τό καλύβι του άκόμα γιά νά προσφύγει έκεΐ 
πούς αισθάνεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Γι’ αύτό στό
χος τοΰ κάθε προγραμματισμού πρέπει νά είναι ή έδραίωσι 
ύψηλοΰ επιπέδου εμπιστοσύνης στην προσφερομένη υγειο
νομική προστασία καί. περίθαλψι. 'Η εμπιστοσύνη πού 
στηρίζεται μόνον στήν προσωπική έκτίμησι τοΰ αρρώστου 
στο γιατρό του αποτελεί λύσιν ανάγκης καί πρέπει νά συμ
πληρωθεί οπωσδήποτε μέ έπέκτασι τής εμπιστοσύνης σ’ 
ολη τήν όργάνωσι τής κρατικής περιθάλψευις.

Βάσκοι συντελεσταί τού στόχου αύτοϋ είναι οί άκόλουθοι :
Ιον. Ή προσφερομένη υγειονομική προστασία καί περί- 

θαλψις πρέπει νά είναι συγχρονισμένη. Τούτο σημαίνει 
πώς πρέπει νά είναι πάντα προσαρμοσμένη στις συνεχείς 
εξελίξεις τής επιστημονικής καί τεχνικής προόδου.

2ον. Πρέπει νά είναι (ολοκληρωμένη, ,δηλ. νά μή άφίνει 
κανένα κενό σ’ όλη τήν έκτασί τής προστασίας καί περι- 
Οάλψεως. , . " _

3ον. Πρέπει νά είναι ομοιόμορφη, δηλ. άσχετα άπό οι
κονομικά μέσα, άπό επαγγελματική ή κοινωνική προέλευσι 
ή άσχετα άπό τόπο διαμονής, πρέπει ’νά προσφέρεται ή 
ίδια ποιότης προστασίας καί περιθάλψεως. Ή συνέχισις 
τής σημερινής καταστάσεως μέ ταμεία γιά πλούσιους καί 
ταμεία γιά φτωχούς άρρώστους, μέ νοσοκομειακές πτέ
ρυγες πολυτελείας δίπλα σέ άλλες πού ό συνωστισμός, ή 
ακαθαρσία καί ή ελλειψις στοιχειώδους περιθάλψεως καί 
άνέσεως τούς δίνει τήν εικόνα καταυλισμών, καθώς καί ή 
πρωτόγονη περίθαλψις πού παρέχεται στόν άγροτικό κόσμο, 
πρέπει όπουσδήποτε νά σταματήσει καί νά άντικατασταθεΐ 
μέ σύστημα πού θά άναγυωρίζει ισοτιμία τούλάχιστον 
στήν υγεία καί στη ζωή τού άνθρώπου. .

4ον. Πρέπει νά είναι πάντα σέ πλήρη ετοιμότητα καί νά 
προσφερεται στόν καθένα όποιαδήποτε στιγμή καί άν τήν 
χρειαστεί.

_5ον. Πρέπει νά προσφέρεται σάν ύποχρέωσις τού κράτους 
προς τόν πολίτη καί όχι σάν παραχώρησις υπό μορφήν φι
λανθρωπίας καί ελεημοσύνης.

6ον. Πρέπει νά είναι άπαλλαγμένη έστω καί άπό τήν 
παραμικρή ύπόνοια πώς προσφέρεται γιά λόγους χρημα- 
τισμοϋ ή κάποιας ιδιοτέλειας γιατί άλλοιώς γίνεται διαβλητή 
καί δέν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Κάτω άπ’ αύτές τις προϋποθέσεις είναι φανερό πώς τέ
τοιου είδους περίθαλψι μόνον τό κράτος μπορεί τά προσφέ
ρει καί νά έγγυηθεΐ υπεύθυνα στή βάση προγραμματισμού 
προσεχτικά μελετημένου, ώστε νά προσαρμόζεται στις 
ιδιομορφίες τής χώρας μας.

Β. Νοσοκομεία.
Είναι άπαραίτητο νά ύπογραμμισθεΐ πώς ή πρώτη καί με
γαλύτερη δυσκολία πού θά συναντήσει ή εφαρμογή ένός 
σωστού προγράμματος είναι ή έξεύρεσι καί έπάνδρωσι τών 
ύγειονομικών καί νοσηλευτικών ιδρυμάτων μέ προσωπικό 
καί άριθμητικά καί ποιοτικά σέ πλήρη επάρκεια, ενώ έρχε
ται σέ δεύτερη μοίρα τό πρόβλημα τών κτιρίων καί ό εξο
πλισμός των μέ τά άπαραίτητα μηχανήματα καί έργαλεΐα.

Στά τελευταία 30 χρόνια ή ’Ιατρική στηρίχτηκε“"πιο 
άποφασιστικά στά δεδομένα καί στις προόδους τής 
Φυσικής, τής Χημείας καί τών τεχνικών επιστημών 
"Ετσι οί γιατροί ιδίως τών νοσοκομείων, καί γιά τήν διάγνωσι 
καί γιά τή θεραπεία άλλά καί γιά τήν πρόληψι της άρρώστειας 
πρέπει νά κατέχουν τέλεια τή καινούργια με( δολογία καί 
νά είναι ένημερωμένοι θεωρητικά καί πρακ ικά μέ τήν 
εφαρμογή καί τήν άξιολόγησι τών νέων τεχνικών μεθόδων. 
Στή χώρα μας λίγοι είναι οί γιατροί πού είχαν τήν ευκαιρία 
νά άποκτήσουν τήν πείρα αύτή.

. . Άνάγλυφη εικόνα τής άνάγκης τού ειδικευμένου καί πε
πειραμένου ύγειονομικοϋ προσωπικού, μάς'δίνει ή άκόλουθη 
πληροφορία τού Δελτίου τού 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υ
πηρεσιών, πού άνέφερα πιο πάνω στή σελ. 30 :

«Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωσις τού έξοπλισμού 9 
Νοσοκομείων διά συγκροτήματος τεχνητού νεφρού, έκ τών 
όποιων χρησιμοποιείται σήμερα εις εις τήν πανεπιστημια
κήν Κλινικήν καί έτερος εις Ιδιωτικήν Κλινικήν τών ’Αθη
νών. 'Ο λόγος είναι δτ. ή χρήσις τού τεχνητού νεφρού προϋ
ποθέτει έξειδίκευσιν καί εμπειρίαν».

Ό έντονος επαγγελματικός προσανατολισμός τών για
τρών μας, άποτέλεσμα τής άρνήσεως τού κράτους νά μισθο
δοτήσει Ικανοποιητικά τούς νοσοκομειακούς γιατρούς, καί 
νά τούς ενθαρρύνει ώστε νά μείνουν στά νοσοκομεία γιά νά 
έξοικειωθούν καί νά προσαρμοστούν στις νέες επιστημονι
κές μεθόδους, έχει δημιουργήσει σήμερα ένα μεγάλο κενό 
σέ ειδικευμένο ,ύγειονομικό προσωπικό πού δέν θά μπορέ
σει νά τό καλύψει εύκολα.

. Ή άνάπτυξι νοσοκομείων καί ιδρυμάτων καί ό κατάλ
ληλος έξοπλισμδς των είναι πρόβλημα άπλώς οικονομικόν, 
ή έξεύρεσι όμως τού ειδικευμένου ύγειονομικού προσωπικού 
άποτελεϊ θέμα πολύπλοκο. Χρειάζεται πρτώ’ άπ’ όλα ριζική 
άναπροσαρμογή τών προγραμμάτων έκπαιδεύσεως καί 
καταρτίσεως τών γιατρών καί όλων τών ύγειονομικών. Αύτό 
όμως δέν φτάνει. Πρέπει παράλληλα νά δημιουργηθούν οί 
ευνοϊκές συνθήκες γιά πρόθυμη καί άφοσιωμένη συνεργα
σία στά διάφορα ιδρύματα. Βασικοί συντελεσταί σ’ αύτό 
είναι ή ικανοποιητική άμοιβή καί ή βεβαιότης πώς ό παρα- 
γοντισμός καί ό φαβοριτισμός δέν θά άδικήσει τόν επιστήμονα 
καί δέν θά άνακόψει τή σταδιοδρομία του είτε άνήκει στό 
άνώτερο είτε στό κατώτερο προσωπικό. ’Επειδή οί προϋ
ποθέσεις αυτές δέν μπορούν νά δημιουργηθούν άπό τή μια 
ήμερα στήν άλλη ιδίως μέ τούς αύτοσχεδιασμούς στούς 
όποιους τρέφουν μεγάλη συμπάθεια οί κρατικές ύττηρεσίες, 
γι’ αύτό ή άνάπτυξι τού προγράμματος θά χρειαστεί νά 
προχωρήσει σταδιακά ώστε νά συμβαδίζει μέ τις δυνατό
τητες καλύψεως τών άναγκών σέ προσωπικό. Είναι· όμως
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αναμφισβήτητο πώς όσο πιό «ολοκληρωμένο γίνεται το πρό
γραμμα τόσο συντομώτερα καί άρτιώτερα θά καταρτίζεται 
τό προσωπικό.

Μόνο ένα άρτιο υγειονομικό πρόγραμμα μπορεί να εξα
σφαλίσει την καλή κατάρτισι καί τήν πρόθυμη συνεργασία 
τοϋ υγειονομικού προσωπικού.

Μοναδικό άρτιο πρόγραμμα θεωρώ εκείνο πού θά προ
κόψει άπο τήν οργάνωση άπό τό κράτος όλων των αρμοδιο
τήτων καί ευθυνών πού καθ’ οίονδήποτε τρόπο σχετίζονται 
μέ τήν υγειονομική προστασία καί περίθαλψι τοϋ λαοϋ, 
κάτω άπό έναν ενιαίο (κρατικό) υγειονομικό φορέα. Είναι 
καταδικασμένη σέ πλήρη άποτυχία κάθε προσπάθεια διορ- 
θώσεως ή κάποιας τροποποιήσεως τοϋ σημερινοϋ χάους 
πού τό έχει δημιουργήσει ή άρνησι τοϋ κράτους να άναλάβει 
τήν ευθύνη αυτή. Ή προτίμησί του στό σημερινό πολυμε- 
ρισμό τών ευθυνών σέ πολυάριθμα κλαδικά ταμεία ή ό δι
χασμός σε χωριστά κρατικά ταμεία γιά τούς εργατοϋπαλ
λήλους (ΙΚΑ) χωριστά γιά τούς άγρότες (ΟΓΑ) χωριστά 
γιά τούς δημοσίους υπαλλήλους ή τούς στρατιωτικούς, κα
θώς καί ή έ'λλειψις στοιχειώδους ευθιξίας όταν στόν κύριο 
τομέα τής 'κρατικής ευθύνης όπως είναι ή υγειονομική περί- 
θαλψις τοϋ λαοϋ, δέχεται νά ύποκαθίσταται κάθε ήμέρα καί 
περισσότερο άπό τις άνθοϋσες επιχειρήσεις τών ιδιωτικών 
Κλινικών, δείχνει πώς μοναδική επιδίωξις τοϋ κράτους πα
ραμένει πάντα ή άπαλλαγή του άπό τά έξοδα νοσηλείας. 
Από τούς πιό κάτω όμως λογαριασμούς καί τό κόστος εφαρ
μογής ενός ιδεώδους προγράμματος θά πεισθοϋμε άμέσως, 
πώς ή τό κράτος δεν έχει κάμει σωστούς λογαριασμούς ή 
άλλοι άγνωστοι λόγοι δεν τό άφίνουν νά «κρατικοποιήσει» 
τήν ύ.’ειονομική περίθαλψι τοϋ λαοϋ. ’Από τούς άναλυτι- 
κούς λογαριασμούς προκύπτει ότι τά άπαιτούμενα κοντύλια 
μποροϋν νά συγκεντρωθούν μόνον με μιά στοργική περι
συλλογή τών ποσών πού εισφέρουν σάν υγειονομική εισ
φορά οί ασφαλισμένοι τών διαφορών ταμείων χωρίς έπΐτ 
βάρυνσι τοϋ κρατικού προϋπολογισμού. Υπολογίζεται πώς 
ένα «ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαζί μέ τή φαρμακευτική 
καί τήν οδοντιατρική περίθαλψι καί πλήρες δίκτυο επιδη
μιολογίας καί προληπτικής υγιεινής, έξουδετερώσεως λοι- 
μογόνων εστιών κ.λ.π., δέν θά περάσει τά 6 δισεκατομμύρια 
δραχμές τό χρόνο πού μπορούν νά συγκεντρωθούν άπό τήν 
υγειονομική εισφορά τών ασφαλισμένοι. Αύτή, άνάλογα 
μέ τήν προέλευσι τοϋ κάθε ταμείου, κυμαίνεται σήμερα άπό 
1200 δρχ. (ΙΚΑ).μέχρι 5000 δρχ. τό χρόνο όπως είναι στά 
πλούσια ιδιωτικά ταμεία τών Τραπεζών, ’Ανωνύμων Ε
ταιρειών κ.λ.π. Άν δεχθούμε πώς τό κράτος δέν θά άνέχε- 
ται επ’ άπειρον τή διάκρισι αύτή καί επιβάλλει ενιαία υγειο
νομική εισφορά 2 χιλιάδ. δρχ. τό χρόνο, τό μέσο όρο γιά 
κάθε εργαζόμενο, τότε τό ποσόν τών 6 δισεκατομμυρίων 
μπορεί νά συγκεντρωθεί άπό τά 3 εκατομμύρια τοϋ ένερ- 
γοϋ πληθυσμόν τής χώρας. Στό ίδιο περίπου ποσό καταλή
γουμε άν άπό τ^ σύνολο τών δαπανών κοινωνικής προστασίας 
πού τό 1969 σύμφωνα μέ δηλώσεις τοϋ αρμοδίου Υπουρ
γού έφτασαν τά 26.SS1 έκατομ. δρχ. (βλ. έφημ. «ΒΗΜΑ» 
20.9.69) πάρουμε γιά δαπάνες τής υγειονομικής περιθάλ- 
ψεως τό 22 % πού είναι τό δικαιούμενο ποσοστό. Άλλωστε 
καί οί άριθμοί πού έδωσεν ό αρμόδιος 'Τπούργός στό Α' 
ασφαλιστικό συνέδριο τοϋ ΙΚΑ τό Μάιο 1969 άνεβάζουν 
σέ 10 δισεκατομμύρια τό χρόνο τά κονδύλια πού δαπανών- 
ται γιά τήν άσφάλισι τών εργαζομένων. Άν σ’ αύτά προσ
θέσει κανείς καί τά ποσά πού δαπανώνται άπό τό ιδιωτικό 
δυναμικό γιά συμπλήρωσι ή βελτίωσι τής χαμηλής περι- 
θάλψεως πού παρέχουν τά ταμεία καθώς καί τις δαπάνες 
αυτών πού δέν έχουν καμμιά άσφάλισι τότε τά κονδύλια 
πού δαπανώνται γιά τή σημερινή πρωτόγονη περίθαλψι 
μπορεί νά είναι πολλαπλάσια άπ’ αύτά πού εκτιμήσαμε μέ 
βάσι τό μέσο όρο τής υγειονομικής εισφοράς τών ασφαλι
σμένων. Γι’ αύτό έχει μεγάλη σημασία ό υπολογισμός τοϋ 
ύψους τών δαπανών ένός προγράμματος προσαρμοσμένου 
στούς όρους πού βάλαμε πιό πάνω. Μιά δημοσιογραφική 
διερεύνησις τοϋ κόστους τής υγειονομικής προστασίας *αί 
περιθάλψεως πού έγινε τελευταία ανεβάζει τά έξοδα σέ 12 
δισεκατομμύρια τό χρόνο («ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» 19.1.71).

Ή εφαρμογή τοϋ προγράμματος θά άκολουθήσει κατ’ 
άνάγκη τή σταδιακή τακτική μέ πρώτο στάδιο τήν ανάπτυξη 
τής αγροτικής περιθάλψεως πού είναι άκόμα αδιαμόρφωτη. 
Ώς οτου ίδρυθοϋν τά γενικά κρατικά νοσοκομεία μέ όλες 
τίςε ίδικότητες σάν κέντρα τής κάθε αυτοδύναμης υγειονομι
κής μονάδος πρέπει νά λειτουργήσουν τά υπάρχοντα επαρχιακά 
νοσοκομεία, άφοϋ προηγουμένως γίνουν σ’ αύτά οί άπαραί- 
τητες συμπληρώσεις, κτιριακές βελτιώσεις, έπάνδρωσίν των 
μέ τό κατάλληλο ύγειονομικό προσωπικό καί ό έφοδιασμός 
των μέ τά άπαραίτητα επιστημονικά όργανα. Άπό τά 200 
περίπου έπαρχιακά νοσοκομεία τά μισά πρέπει νά λειτουρ- 
,γήσουν μέ πέντε τούλάχίστον βασικές ειδικότητες κυρίως γιά 
περίθαλψι περιπτώσεων έπειγούσης μορφής. ’Απαραίτητες 
είναι οί άκόλουθες ειδικότητες :

Παθολογία, Χειρουργική, Μαιευτική- Γυναικολογία, Μι
κροβιολογία Αιματολογία μέ Τράπεζα αίματος γιά μεταγγί
σεις καί Αναισθησιολογία- Άνάνηψις. (REANIMATION). 
Τά νοσοκομεία αύτά θά είναι δυνάμεως 100 κρεβατιών, 
καί στό καθένα θά υπηρετούν 10 βοηθοί γιατροί έκτος τών 
Διευθυντών. Οί Διευθυνταί θά έχουν ήδη τήν ειδικότητα τοϋ 
κλάδου των καί θά έχουν προϋπηρετήσει σάν Έπιμεληταί 
Πανεπι/κών Κλινικών ή μεγάλων νοσοκομείιον. ’Ακτινο
διαγνωστικό μηχάνημα, ήλεκτροκαρδιογράφο καθώς καί 
μερικά άλλα επιστημονικά όργανα μπορούν νά _τά χειριστούν 
καί οί παθολόγοι καί οι χειροϋργοι. Τά υπόλοιπα 100 επαρ
χιακά νοσοκομεία πρέπει νά λειτουργήσουν σάν σταθμοί 
διακομιδής αμέσου έτοιμότητος κυρίως γιά τήν άμεση άντι- 
μετώπισι έπειγουσών περιπτώσεων πού τόσο χρειάζεται 
ή ’Ελληνική ύπαιθρος. Θά είναι δυνάμεως 20-30 κρεβατιών 
καί γιά νά άνταποκριθοϋν στόν προορισμόν τους μέ ετοιμό
τητα δράσεως σ’ όποιαδήποτε περίπτωση πρέπει νά έχουν ’ 
τό άπαιτούμενο προσωπικό γιά τις άκόλουθες ειδικότητες : 
Ιον Χειρουργική- Γυναικολογία, 2ον Παθολογία- Καρδιολο
γία Άνάνηψι. 3ον Μικροβιολογία- Αιματολογία μέ Τράπεζα 
αίματος γιά μεταγγίσεις. Τά προσόντα τοϋ προσωπικού 
θά είναι όπως καί τών άλλων νοσοκομείων.

Γύρω άπό τά επαρχιακά νοσοκομεία καί τούς σταθμούς 
διακομιδής θά κλιμακωθούν τά κοινοτικά- αγροτικά ιατρεία. 
Ό άριθμός των πρέπει νά φτάνει τις 3 χιλιάδες περίπου, 
ώστε μαζί μέ τά νοσοκομεία καί τούς σταθμούς διακομιδής 
νά καλύπτουν τό μεγαλύτερο μέρος τών άναγκών τής ανοιχ
τής περιθάλψεως. Σέ κάθε ιατρείο πρέπει νά εργάζεται μία 
νοσοκόμος μέ δίπλωμα Μαίας καθώς καί μιά έμπειρη κοι
νωνική λειτουργός γιά τήν παρακολούθηση τής υγιεινής 
καταστάσεως τών άγροτικών οικογενειών σέ συνεργασία 
μέ τις υπηρεσίες προληπτικής υγιεινής καί επιδημιολογίας.

Οί ύπηρεσίες πρέπει νά βρίσκωνται σέ στενή εξάρτηση 
μεταξύ των, ή διάταξις τών ιδρυμάτων νά είναι αύστηρά 
προσαρμοσμένη στις συγκοινωνιακές / ανάγκες μέ ιδιαίτερη 
φροντίδα, γιά τις περιοχές πού είναι άποκομμένες συγκοινωη 
νιακά (νησιά, ορεινά διαμερίσματα). Ώς οτου λειτουργήσου ν 
καί στήν ύπαιθρο τά γενικά νοσοκομεία μέ όλες τις ειδικότητες 
τά έπαρχιακά νοσοκομεία θά παραπέμπουν τις περιπτώσεις 
πού χρειάζονται ειδική παρακολούθηση στά νοσοκομεία 
’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

Ή άνάπτυξι τοϋ προγράμματος θά συναντήσει δυσκολίες 
στήν έξεύρεσι τοϋ άφοσιωμένου καί κατάλληλου επιστημο
νικού καί νοσηλευτικού προσωπικού. "Οπως τονίζεται καί 
πιό πάνω, ή δυσκολία αύτή μπορεί νά ξεπεραστεί μέ τήν 
έξασφάλισι ικανοποιητικών αμοιβών καί άξιοπρεπών συν
θηκών εργασίας. Γι’ αύτό προτείνω 20 χιλιάδ. δρχμ. το 
μήνα στούς Διευθυντάς γιατρούς 12 χιλ.ιάδ. στούς βοηθούς 
15 χλδ. στούς γιατρούς τών κοινωτικών ιατρείων, / χλ.δ. 
στις νοσοκόμες, 8 χλ.δ. στις Μαίες καί κοινωνικούς λειτουρ
γούς 15 χλ.δ. κατά μέσον όρο στό διοικητικό προσωπικό καί 6 
χλ.δ. τό μήνα στό κατώτερο προσωπικό. Σ’ αύτές τις άπο- 
δοχές πρέπει νά προστεθεί καί ό 13ος μισθός, τό δώρον I Ιάσχα

Μόνο πάνω σέ ένα επιστημονικό προγραμματισμό μέ 
εξασφαλισμένη τή συνεργασία ικανών επιστημόνων και 
προσωπικού Οά μπορούσε νά πετύχε', τό σχέδιο υγειονομικής 
περιθάλ,ψεως τοϋ αγροτικού κόσμου πού άποτελ.εΐ τό 1/2
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rτεριπου του πληθυσμοΰ μας. Ft’ αύτο είναι νά άπορε! κανείς 
μέ την τόλμη τού κράτους νά υπόσχεται υγειονομική περί- 
Οαλψι μέ τη σημερινή πρωτόγονη κατάστασι των επαρχια
κών νοσοκομείων, μέ τα ξεκομμένα από κάθε επιστημονική 
επαφή κοινωτικά ιατρεία καί μέ κάμμιά προοπτική έξευρέ- 
σεως τοϋ καταλλήλου προσωπικού.

Σέ καθένα άπό τά 100 επαρχιακά νοσοκομεία καί τούς 
100 σταθμούς διακομιδής θά λειτουργούν καθημερινά μέ 
τό ίδιο προσωπικό εξωτερικά ιατρεία φαρμακείο καί οδοντια
τρείο οχι μόνο γιά τήν εξυπηρέτηση των εσωτερικών άλλά 
καί των εξωτερικών ασθενών της περιοχής. "Ετσι προστίθεν
ται αμέσως 200 ακόμα εξωτερικά ιατρεία καί άπό 200 φαρ
μακεία καί οδοντιατρεία. Σέ κάθε φαρμακείο καί οδοντιατρείο 
θά υπηρετούν άπό δύο φαρμακοποιοί καί οδοντίατροι άντι- 
στοίχως. "Ενας Διευθυντής μέ μισθό 15 χιλ. δρχ. καί ένας 
βοηθός με 10. χιλ. δρχ. τό μήνα.

Γιά τήν ταχεία σίνδεσι μέ τις ακραίες περιοχές, μέ απο
μακρυσμένα χωριά ή’νησιά καί γιά τήν ταχεία μεταφορά 
των άρρωστων πρέπει νά υπάρχουν στή διάθεσι τών αρμοδίων 
ύπηρεσιών, ιδίως τών σταθμών διακομιδής, σ’ όποιαδήποτε 
στιγμή ανάγκης όλα τά τηλεπικοινωνιακά καί μεταφορικά 
μέσα (τηλέφωνα, τηλέγραφοι, ασύρματος, αύτοκίνητο βεν
ζινάκατος ελικόπτερο κλπ). ’Επίσης κάθε νοσοκομείο πρέ
πει νά έχει στή διάθεσι του αυτοκίνητο μέ φορητό συνεργείο 

_γιά έπί_ τόπου επείγουσες επεμβάσεις (τοκετούς, καρδιοαγ
γειακές κρίσεις, αιμορραγίες κλπ).

*0. προϋπολογισμός τού προγράμματος τοϋ Λ' κύκλου 
υπολογίζεται γύρω στά 2.311.320.000 δρχμ. τό χρόνο όπως 
φαίνεται άναλυτικώτερα στους άκολούθους πίνακες (πί
νακες 1 καί 2).

Γιά τήν άμεση εφαρμογή τοϋ πρώτου αύτοϋ κύκλου τοϋ 
προγράμματος πού άφορά κυρίως τήν αγροτική περίθαλψι 
δέν υπάρχει κανένα· εμπόδιο αρκεί νά άξιοποιηθοϋν τά υπάρ
χοντα επαρχιακά νοσοκομεία καθώς καί τά αξιόλογα χρη
ματικά ποσά πού μπορεί νά άποδώση ή ρευστοποίηση τής 
δεσμευμένης μέ τό νόμο 2592/53 ακίνητης περιουσίας των. 
’Εκεί πού θά συναντήσει μεγάλες · δυσχέρειες όπως τόνισα 
καί πιό πάνω, είναι ή έπάνδρωσις τού προγράμματος μέ 
τό κατάλληλο προσωπικό ανώτερο καί: κατώτερο. Γιά νά 
τό πετύχει αυτό τό κράτος πρέπει πρώτ’ άπ’ όλα νά πάρει 
μιά θαρραλέα καί ειλικρινή στάσι έναντι τών γιατρών : 
Σάν τί τούς θέλει ή Πολιτεία τούς γιατρούς; σάν ελεύθερους 
έπαγγελματίες ή σάν κοινωνικούς λειτουργούς; Ή συνύπαρ- 
ξι καί τών δύο αυτών ιδιοτήτων είναι σήμερα έκ τών πραγ
μάτων ασυμβίβαστη. "Αν δεχτεί τό γιατρό σάν ελεύθερο 
έπαγγελματία τότε ή υγειονομική περίθαλψις θά περάσει 
'μέ τόν καιρό στήν ιδιωτική επιχείρηση ένώ ή κρατική δρα- 
στηριότης θά περιοριστεί στήν άσκηση ενός ελέγχου λει
τουργίας τών ιδιωτικών κλινικών. "Αν όμως νοιώθει τήν 
εύθύνη γιά τήν έξασφάλισι τής υγείας τοϋ λαοΰ τότε τά ση
μερινά ήμίμετρα μέ τήν.αναγκαστική επιστράτευση γιατρών 
γιά τά άγροτικά ιατρεία ή γιά τά επαρχιακά νοσοκομεία 
ή οί δήθεν εκκλήσεις στήν άνθρωπισπκή-κοινωνική αποστολή 
τών γιατρών άποτελοϋν μέτρα δοκιμασμένα καί άποτυχημέ- 
να πού επαυξάνουν τή δυσπιστία τοϋ' κόσμου στή κρατική 
όργάνωσι.

Γιά τήν έπάνδρωσι τών νοσοκομείων καί τών ιδρυμάτων 
του τό κράτος πρέπει νά προβεΐ αμέσως στή συγκρότησι 
σώματος νοσοκομειακών γιατρών μέ τήν έξασφάλισι σ’ 
αυτούς αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

’Από τό σώμα αύτό καί άπό τούς γιατρούς τών Παν/μιακών 
Κλινικών θά παίρνει τό υγειονομικό προσωπικό γιά τά νο
σοκομεία του. Τό σύστημα αύτό θά άποτελέσει τήν άρχή. 
γιά τή σταδιακή κρατικοποίηση όλων τών υγειονομικών (για
τρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, νοσοκόμων, 
παρασκευαστών κ.λπ. ).

.' Η επιτυχία τής περιθάλψεως στήν ύπαιθρο μπορεί νά 
έχει άποφασιστική έπίδρασι στήν παραπέρα προσπάθεια 
τοϋ κράτους γιά τήν έδραίωσι τοϋ κύρους του καί τή προ- 
σέλκυσι τών άσφαλισ. ταμείων καί όλων τών τάξεων στόν

κρατικό οργανισμό υγειονομικής περιθάλψεως. "Οχι μόνον 
γιατί θά κριθει ή σοβαρότης τής κρατικής. όργανώσεως αλλά 
κυρίως γιατί θά άνακοπει τό ρεϋμα τής άστυφιλίας-τών αρρώ
στων, θά μειωθή ό συνωστισμός των στά νοσοκομεία τών 
πρωτευουσών καί θά βελτιωθούν οί συνθήκες νοσηλείας των. 
Τότε δέν θά χρειαστούν μέτρα άναγκαστικής ένοποιήσεως 
τών κλαδικών ταμείων στόν κρατικό οργανισμό άλλά θά 
ζητήσουν τήν ενοποίησι οι ίδιοι μέ δική των πρωτοβουλία. 
Γι’ αύτό τά πρώτα βήματα τής ένοποιήσεως δέν θά είναι 
οί πειθαναγκασμοί άλλά ή έξασφάλισι ύψηλοϋ επιπέδου νο
σηλείας στήν ύπαιθρο καί οι ικανοποιητικές άμοιβές στούς 
νοσοκομειακούς γιατρούς καί σ’ όλο τό προσωπικό.

Ή ’Ιατρική καί σάν ’Επιστήμη καί σάν εφαρμοσμένη 
Τέχνη εξελίσσεται όλο καί περισσότερο σέ τεχνικό κλάδο 
άμεσα συσχετισμένο μέ τις τεχνολογικές επιστήμες Φυ
σική, Χημεία, Μηχανική, Βιολογία κλπ. Π ροϋπόθεσι γιά 
τήν άσκησι συγχρονισμένης υγειονομικής περιθάλψεως εί
ναι ή πλήρης ένημέρωσι τών Υγειονομικών στά σχετικά 
υγειονομικά προβλήματα καί ή πλήρης εξοικείωσίς των στόν 
χειρισμό τών μηχανημάτων, τών οργάνων καί τών μεθόδων 
πού εφαρμόζονται σήμερα. Αύτή τήν ένημέρωσι καί έξοι- 
κείωσι δέν μπορούν νά τήν έχουν οί τελειόφοιτοι τής ιατρικής 
πού έπιστρατεύει σήμερα τό κράτος γιά τά έπαρχιακά νο
σοκομεία. Ή περικοπή άπό τό Δελτίο τοϋ ' 1‘πουργείου που 
περιλαβαίνω στή σελ. 10 είναι άποκαλυπτική γιά τή σημασία 
πού έχει σήμερα ή συγχρονισμένη τεχνολογική- κατάρτισι 
τών νοσοκομειακών γιατρών.

Άν ένδιαφέρεται πραγματικά τό κράτος νά έξασφαλίσει 
σ’ όλο τό λαό υψηλό καί ομοιόμορφο έπίπεδο υγειονομικής 
περιθάλψεως, καί άν έπιδιώκει πραγματική έπιστημονική 
άποκέντρωσι καί όχι μόνο άποκέντρωσι κτιρίων καί μη
χανημάτων, τότε δέν έχει νά έπιλέξει άλλο δρόμο άπ’ αύτόν 
πού προτείνω πιό πάνω δηλ. της συγκροτήσεως σώματος 
νοσοκομειακών γιατρών.

Σ’ αύτό θά συντελέσει άποφασιστικά ή όλοκλήρωσι τοϋ 
προγράμματος μέ τήν ίδρυσι καί λειτουργία τών μεγάλων 
γενικών κρατικών νοσοκομείων όπως τά προβλέπει ό Ν. 
2592/53. Σύμφωνα μέ τό νόμο αύτό ή χώρα θά διαιρεθεί 
σέ 13 ύγειονομικές περιφέρειες όπου σέ κάθε μιά θά ιδρυ
θεί καί θά λειτουργεί άπό ένα μεγάλο γενικό ' νοσοκομείο 
μέ όλες τις ειδικότητες. Σέ συμπλήρωσι τοϋ σχεδίου προ
τείνω νά περιέλθει στήν υπευθυνότητα καί αρμοδιότητα τοϋ 
νοσοκομείου αύτοϋ καί ή διοικητική καί ή έπιστημονική 
δραστηριότης όλων τών υγειονομικών ιδρυμάτων τής περιο
χής, έπαρχιακά νοσοκομεία σταθμοί διακομιδής, άγροτικά 
ιατρεία, σανατόρια ψυχιατρεία κέντρα άναπηρίας οδοντιατρι
κές, φαρμακευτικές καί κτηνιατρικές ύπηρεσίες καί γενικά 
όλες οί ύπηρεσίες δημοσίας υγείας έπιδημιολογίας καί προ
ληπτικής υγιεινής.

Μ’ αύτό τόν τρόπο σέ κάθε υγειονομική περιφέρεια θά 
λειτουργήσει μιά αύτόνομη καί αύτοδύναμη υγειονομική 
μονάδα πού θά καλύπτει όλες τις ύγειονομικές άνάγκες τής 
περιοχής. Ή έξάρτησί της άπ’ τό Υπουργείο Υγιεινής 
θά είναι μόνο διοικητικής- προγραμματικής φύσεως, ιδίως 
στο προγραμματισμό τής προληπτικής ύγιεινής καί επι
δημιολογίας. - - . >

Τή διοίκησι τής κάθε μονάδας θά τήν άναλάβει ένα πολυ
μελές συμβούλιο μέ τήν ακόλουθη άντ.προσωπευτική συγ- 
κρότησι : .

1. "Ενας έκπρόσωπος τών γιατρών Διευθυντών τών 
τμημάτων.

2. "Ενας έκπρόσωπος τώιν γιατρών Επιμελητών καί 
•Βοηθών.

3. "Ενας έκπρόσωπος τών γιατρών τών έπαρχ. νοσοκομ, 
καί σταθμών διακομιδής.

4. "Ενας γιατρός έκπρόσωπος τών άγροτικών ιατρείων.
5. "Ενας έκπρόσωπος τών οδοντιάτρων.
6. "Ενας έκπρόσωπος τών Φαρμακοποιών.
7. "Ενας έκπρόσωπος τών νοσοκόμων.



- “8.-Ένας εκπρόσωπος τού βοηθητικού προσωπικού.
9. *0 διαχειριστικός διευθυντής τοϋ νοσοκομείου.
10. 'Ο Πρόεδρος τοΰ„ τοπικού ιατρικού συλλόγου. - 

_ 11. '-Ο Π ρόεδρος τοϋ τοπικού Έμποροβιομηχανικοΰ ’Επι
μελητηρίου.

12. '0 Πρόεδρος τοϋ τοπικοϋ έργατοϋπαλληλικοϋ κέν
τρου.

13· Ό ’Αντιπρόσωπος της τοπικής Ένώσεως ’Αγροτικών 
Συνεταιρισμών.

14. 'Ο Νομάρχης τής περιοχής ή ό έξουσιοδοτημενος 
αντιπρόσωπός του (Νομίατρος).

15. Ό Δήμαρχος τής πόλ.εως.
16. Ό Διευθυντής τοϋ τομέως προληπτικής Υγιεινής 

τής ^περιοχής. _________
Το καθένα άπό τά γενικά αυτά νοσοκομεία θά λειτουργή

σει μέ τις άκόλουθες 20-21 ειδικότητες :
1.’Παθολογία.

. 2. Γενική Χειρουργική.
3. Μαιευτική - Γυναικολογία.
4: Παιδιατρική.
5. Υγιεινή .-Μικροβιολογία.
6. Ψυχιατρική.

' 7. Όφθαλ.μολ,ογία.
8. Ώτορινολαρυγγολογία.
9. Δερματολογία.

-—10. ’Ακτινολογία.
11. ’Ορθοπεδική.
12. Λοιμώδη - Προλ.ηπτική
13. Καρδιοχειρουργική.
14. Νευροχειρουργική.
15. Καρδιολογία. .
16. Φαρμακολογία.

·-: 17. Κυτταρολογία- Ευγονική.
' · 18. ’Ογκολογία. - ’ ' · ·'
-, 19. Φυματίωσις στηθικά νοσήματα. '·. ■ _ ' -, ;
- 20. Άναισθησιολογία-Άνάνηψις. . .·*

*"· 21. Πυρηνική ’Ιατρική. ... · · · ' ■ _·.· ' . ·
'· 'Η πιο πάνω ταξινόμισι των ειδικοτήτων μπορεί νά μήν 
ικανοποιεί απόλυτα τή διαφοροποίησι καί έξειδίκευσι πού 
έχει δημιουργήσει στή νοσολογία ή επιστημονική καί τεχνι
κή πρόοδος των τελ,ευταίων ετών, καί ίσως νά χρειαστεί 
νά προστεθούν 2-3 άκόμα όπως ή νεφρολογία καί ή στομα- 
χολογία κ. ά. Μπορούν όμως νά λειτουργήσουν οί ειδικό
τητες αυτές σέ ώρισμένα νοσοκομεία στα όποια νά εξυπη
ρετούνται οί ύπάρχουσες ανάγκες.

. Τά νοσοκομεία αυτά πρέπει νά εγκατασταθούν στα κέντρα 
τών υγειονομικών περιοχών στις πρωτεύουσες τών νομών.

Τό άκόλουθο χωροταξικό σχέδιο νομίζω πώς άνταποκρίι 
νεται καλύτερα στις άνάγκες ιδίως για τή καλύτερη συγκο- 
νωνιακή έξυπηρέτησι.

1. Δύο νοσοκομεία στήν Πελ.οπόννησο, ένα γιά τή νότιο 
καί κεντρική καί ένα γιά τή βόρεια, με κέντρα τή Τρίπολ.η 
καίτή Πάτρα, για έξυπηρέτησι καί τών περιοχών Μεσολ.ογ- 
γίου, Ναυπακτίας κλ.π.

2. "Ενα νοσοκομείο στό ’Αγρίνιο γιά τή περιοχή Δυτ. 
Στερείς, Ευρυτανίας κλ.π.

3. Ένα στα Γιάννινα γιά τήν "Ηπειρο.
4. "Ενα στή Λάρισα.
5. Ένα στή Θεσσαλ.ονίκη για τή Δυτική Μακεδονία.
6. "Ενα στή Καβάλλα γιά τις περιοχές τής Άνατ. Μα

κεδονίας καί Θράκης, καί τών νήσων Θάσου καί Λήμνου 
κλ.π.

7. Ένα στή Χίο ή Λέσβο γιά τήν περιοχή τών Κυκλάδων.
8. "Ενα στή Ρόδο γιά τά Δωδεκάννησα.
9. "Ενα στή Κρήτη καί
10. Δύο γενικά νοσοκομεία στήν ’Αθήνα πού μπορούν 

νά συγχωνευτούν σ’ αυτά πού λειτουργούν σήμερα, g
Στήν περιοχή καί στήν αρμοδιότητα τοϋ κάθε Γενικού

Κρατικού Νοσοκομείου πρέπει νά λειτουργήσουν τά άκό 
λ.ουθα ιδρύματα καί υπηρεσίες : .

1. άπό ένα Σανατόριο δυνάμεως τούλ.άχιστον 500 κρεβ 
βατιών.

2. άπό ένα Ψυχιατρείο τής ίδιας περίπου δυναμικότητος
3. άπό ένα "Ιδρυμα διανοητικώς καθυστερημένων παι 

διών δυνάμεως 100 κρεβατιών.
4. άπο ένα "Ιδρυμα κινητικώς καθυστερημένων παιδιώ 

(σπαστικών κ.λ..π. ).
5. άπό ένα Βρεφοκομείο 100 κρεβατιών. Στήν περιοχ: 

τού κάθε γενικού νοσοκομείου θά ύπάγεται καί ό άνάλογο 
άριθμός έπαρχ. Νοσοκομείων, σταθμών διακομιδής καί κοι 
νωτικών ιατρείων καθώς καί ένα τμήμα τοϋ δικτύου Προ 
ληπτικής 'Τγιεινής καί ’Επιδημιολογίας. Στήν κάθε περιοχ: 
πρέπει νά λειτουργήσουν καί άπό δύο γηροκομεία δυνάμεω 
100 κρεβατιών τό καθένα (ένα γυναικών ένα άνδρών).

Είναι φυσικό νά προκόψουν μεγαλύτερες δυσκολίες γιι 
τήν έπάνδρωσι τού ώλ.οκληρωμένου αυτού προγράμματό; 
δοθέντος πώς οί Διευθυντές τών Κλινικών καί τών διαφόρω1 
τμημάτων πρέπει νά έχουν φτάσει τουλάχιστον -στό τίτλ.ι 
τοϋ 'Γφηγητοϋ γιά νά δοθεί στό νοσοκομείο τό άπαιτούμενι 
επιστημονικό κύρος. Γι’ αυτό θά χρειαστεί νά προχωρήσι 
σταδιακά ή εφαρμογή τοϋ προγράμματος. >

κεντρικής Πελοπόννησου μέ έδρα τήν Τρίπολι όπου τι 
υπέροχο καί καταλά.ηλ.ότατο Παναρκαδικό νοσοκομεϊι 
μένει 30 χρόνια τώρα κλειστό.

Τή προσέλκυση τών έπιστημόνων θά μπορούσαν νά τή' 
εξασφαλίσουν τά άκύλ.ουθα δύο κίνητρα :

1. Ικανοποιητική άμοιβή καί άξιοπρεπεΐς όροι έργα 
- αίας καί

2. ’Απόλυτη σιγουριά γιά άνεμπύδιστη καί ισότιμη έπι
στημονική σταδιοδρομία. ‘ · . . ’ ·
. Υπολογίζω πώς ό μισθός τών 35 χιλ. τό μήνα, μέ 13ι 
μισθό μέ δώρο Πάσχα καί 1000 δρχ. τό μήνα επίδομα β'.βλ.ιο 
θήκης θά άποτελ,ούσε καλή προϋπόθεση γιά προσέλκυσή 
τών νέων 'Υφηγητών νά άναλ.άβουν τις επιστημονικές διευ 
θύνσεις τών τμημάτων. Θά πρέπει βέβαια ή νομοθεσία περ 
εκλ.ογής 'Υφηγητών καί εκτάκτων Καθηγητών νά συμπλ.ηρω 
θεϊ μέ διάταξι πού θά βάζει όρο 5ετοϋς θητείας σέ γενικ: 
κρατικά νοσοκομεία τών επαρχιών άντί τής σημερινή 
των τιτλοποιήσεως -χωρίς θέσι- μέ έξαργύρωσι τοϋ τίτλ.ου- 
πρός άγραν πελατείας. Γιά τήν άποφυγή προστριβών μι 
τούς τοπικούς γιατρούς θά άπαγορευτεΐ σ’ όλ.ους τούς νοσο 
κομειακούς ή άσκησις έπαγγέλ.ματος εκτός τών Διευθυντώ· 
πού θά έχουν τό δικαίωμα νά παίρνουν μέρος σέ συμβούλι: 
όταν καλούνται. ’Επειδή δέν άποκλ,είω τελ.είως καί τή λει 
τουργία νοσοκομείων μέ θαλ.άμους Α4 θέσεως γιά άρρώστου 
μέ πρόσθετη πληρωμή νοσηλ.είων, γι’ αύτό νομίζω πώ: 
μπορεί νά εκχωρηθεί ένα μικρό ποσοστό άπό τις είσπράξει 
αύτές στό Διευθυντή τοϋ τμήματος. 'Ο κίνδυνος εκφυλισμοί 
σιγά- σιγά τού συστήματος στό σημερινό κατάντημα πο> 
όλ.η ή φροντίδα καί τό ενδιαφέρον συγκεντρώνονται στού 
άρρώστους τών πολ.υτελ.ών θέσεων εις βάρος τών άλλω' 
πού δέν μπορούν νά πληρώνουν άκριβά νοσήλ.εια νομίζο 
πώς μπορεί νά έξουδετερωθή τελ.είως μέ τήν έξασφάλ.ισ 
περιθάλ.ψεως ισότιμης καί ύψηλ.οϋ επιπέδου σέ θαλ-άμου 
ευρύχωρους καί καθαρούς μέ πλ.ήρη επάρκεια προσωπικού 
Πέραν τούτου θά καθοριστεί σταθερό τό ποσοστό τών έπ 
πληρωμή κρεβατιών μικρότερο πάντως άπό τό 10% τοί 
συνολ.ικοϋ άριθμοϋ τών κρεβατιών τοϋ νοσοκομείου. Σι 
τελευταία άνάλ.υσι τά λ.ίγα αύτά κρεβάτια θά υπάρχου' 
γιά κανένα ιδιότροπο πού θέλ.ει νέ μένει τελ.είως μόνο 
του.

Άλλοιώς ή τοποθέτησι τοϋ άρρώστου σέ δωμάτιο μι 
ένα ή μέ περισσότερα κρεβάτια θά ρυθμίζεται άπό τι 
υγειονομικό προσωπικό άνάλ.ογα μέ τήν άρρώστεια τοϋ κα 
θενός καί 6χι άνάλ.ογα μέ τις οικονομικές του δυνατότητες

Μπορούσε π.χ. νά είχε έφαρμοστεΐ δοκιμαστικά, άπ< 
-τότε -πού ψηφίστηκε - ό : νόμος· 2592/53:'στή_ περιοχή-τή

Υγιεινή - Έπιδημιολ.ογία.
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Για τούς Έπιμελητάς -20-25 χιλ. δρχμ. το μήνα μέ δλα 
τά πρόσθετα επιδόματα πού παίρνουν καί οί Διευθυνταί θά 
ήταν επαρκείς αποδοχές.

Ή μισθοδοσία αυτή θά στοιχίσει γύρω στα 110 έκατομ. 
δραχμ. το χρόνο γιά τούς Διευθυντάς καί 65 έκατ. δραχμ. 
για τούς Έπιμελητάς.

'Ο μισθός των βοηθών θά κυμαίνεται γύρω στίς 10-12 
χιλ. δραχμ. τό μήνα άνάλογα μέ τα προσόντα καί τά χρόνια 
υπηρεσίας. Σ’ αυτή την κλάσι μισθοδοσίας θά περιλαμβά- 
νωνται καί οί ειδικευμένοι.

'Ο μισθός των νοσοκόμων, παρασκευαστών, βοηθών κ.λ.π. 
θά κυμαίνεται γύρω στίς 7 χιλιάδ. τό μήνα μέ δωρεάν τρο
φοκατοικία. Στην δωρεάν τροφοκατοικία περιλαμβάνονται 
καί οί γιατροί καί γενικά ολο τό προσωπικό πού έχει εσω
τερική υπηρεσία.

Τό διοικητικό προσωπικό θά παίρνει γύρω στις 10-15 
χιλ. τό μήνα.

Ή αναλογία τών γιατρών θά είναι ένας γιατρός γιά 5 
κρεβάτια, εκτός τών Διευθυντών καί ’Επιμελητών τών 
νοσοκόμων 1 στα 5 καί τοϋ βοηθητικού προσωπικού έπί- 
σης 1 στά 5 κρεβάτια.
—ΙΥττογραμμίζω ττώς γιά -να ξεπεραστούν οί δυσχέρειες 
έξευρέσεως τού άναγκαίου νοσηλευτικού προσωπικού, θά 
χρειαστεί νά λειτουργήσουν Σχολές έκπαιδεύσεως καί με- 
τεκπαιδεύσεως νοσοκόμων σέ κάθε γενικό νοσοκομείο. 
Σύμφωνα μέ δηλώσεις άρμοδίων παραγόντων στό συνέδριο 
άδελφών καί έπισκεπτριών πού έγινε στίς 5.5.69 στήν ’Αθή
να, σήμερα υπάρχουν 4.200 διπλωματούχες νοσοκόμες, 
3.000 έπισκέπτριες. καί 6000 πρακτικές νοσοκόμες. Δέν 
είπαν όμως πόσες άπ’ αυτές εργάζονται σέ κρατικά ιδρύ
ματα καί πόσες σέ ιδιωτικές επιχειρήσεις, Στό πρόγραμμα 
πού παρουσιάζω φαίνεται πώς ό άναγκαΐος άριθμός νο
σοκόμων είναι κάτι περισσότερο άπό 10 χιλιάδες, γι 
αύτό πιστεύω πώς μέ τή καταβολή ικανοποιητικών μισθών 
καί συντάξεων, μέ τήν έξασφάλισι άξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας καί μέ τή σταδιακή μετεκπαίδευση τών 6.000 
πρακτικών νοσοκόμων μπορεί σύντομα νά λυθεί καί τό 
πρόβλημα αύτό. "Οσο προχωρεί τό πρόγραμμα πρός τήν 
όλοκλήρωσίν του τόσο εύκολώτερα μπορεί νά λυθεί τό πρό
βλημα τής καταρτίσεως νέων επιστημόνων νοσοκόμων μέ 
τή λειτουργία Σχολών σέ κάθε Νοσοκομείο.

Πρόβλέπεται ή άνάπτυξις ενός προγράμματος 40.000 
’κρεβατιών καί 3.000 κοινωτικών Ιατρείων μέ σύνολο 
προσωπικού γύρω στίς 35 χΛ. άτομα. Τό συνολικό 
ποσό πού θά δαπανάται γιά τή μισθοδοσία τού προσωπικού 
υπολογίζεται γύρω στά 4.485.000.000 δραχμ. τό χρόνο 
(βλ. Πίνακας 2). Μαζί μέ τις δαπάνες για φάρμακα, έξο
δα διατροφής ασθενών καί προσωπικού καί ένα ποσόν γιά 
άπρόβλεπτα κοντύλια, τό κόστος λειτουργίας τού προγράμ
ματος κλειστής περιθάλψεως μαζί μέ τά 3.000 κοινωτικά 
ιατρεία θά φτάσει γύρω στά 61/2 δισεκατ. δρχμ. τό χρόνο

Έντύπωσι θά προκαλέσει βέβαια τό γεγονός πώς τά 
2/3 σχεδόν τού συνόλου τών δαπανών θά διατεθούν γιά 
μισθοδοσία τού προσωπικού. Πιστεύω όμως πώς μόνο 
μέ τέτοιες αμοιβές θά μπορέσουμε νά εξασφαλίσουμε τή 
συνεργασία ικανού καί άφοσιωμένου προσωπικού.

Στό πρόγραμμα αύτό θά βρούν ικανοποιητικές άμοιβές 
καί αξιοπρεπείς επιστημονικές συνθήκες έργασίας γύρω στίς 
10.300 γιατροί δηλ. τά 3/4 περίπου τού ένεργοΰ Ιατρικού 
κόσμου τής χώρας. Οί ύπόλοιποι-γύρω στίς 6.000-μπορούν 
νά συνεργαστούν στήν άνοιχτή περίθαλψι μέ άμοιβές πού 
θά κυμαίνονται γύρω στίς 10-20 χιλ. δραχμ. τό μήνα.

Στήν ίδια βάσι πρέπει νά όργανώθεΐ καί ή συνεργασία 
μέ τούς οδοντογιατρούς καί φαρμακοποιούς. Περίπου 500 
οδοντογιατροί καί άλλοι τόσοι φαρμακοποιοί θά χρησι
μοποιηθούν άπό τά νοσοκομεία γιά τήν εσωτερική υπηρεσία 
καί γιά τούς αρρώστους πού θά προσέρχωνται στά εξωτε
ρικά ιατρεία. Καί όταν δλοκληρωθεΐ τό πρόγραμμα τής

κρατικοποιήσεως τότε τό σύνολο τών οδοντογιατρών κα 
φαρμακοποιών πού θά περιληφθεΐ στήν υπηρεσία ύγειονο 
μικής περιθάλψεως μέ συνολική συμμετοχή 6.000 όδοντο 
γιατρών καί φαρμακοποιών καί 6.000 γιατρών πού όπώ 
είδαμε μένουν έξω άπό τόν κύκλο τού προγράμματος 
'Υπολογίζοντας 14.000 δραχμ. μηνιαία μισθοδοσία κατ 
μέσον όρο (μέ 13ο μισθό δώρο Πάσχα καί επίδομα βιβλίο 
θήκης πού συγκροτούν συνολικά 14 μισθούς τό χρόνο) 
τότε τό πρόγραμμα καθολικής κρατικοποιήσεως θά έπι 
βαρυνθεϊ άκόμα μέ ένα ποσόν τού ύψους τών 2.352.000.00· 
δραχμ. τό χρόνο. “Ετσι τό συνολικό κόστος τής περιθάλψεω 
τού λαού, κλειστής καί άνοικσής, θά φθάσει τά 8 1/2 δισεκ 
δρχ. περίπου τό χρόνο.

Είναι ενδεχόμενο νά προβληθή άπό ενδιαφερομένους τ' 
άκόλουθο ερώτημα : Τί θά γίνουν μετά τήν κρατικοποίηο 
τής περιθάλψεως τά ιδιωτικά ιατρεία καί ιδίως τά εργα
στήρια καί οί ιδιωτικές Κλινικές πού έχουν διαθέσει κα 
σεβαστά κεφάλαια γιά τά κτίρια, τά μηχανήματα καί γιι 
τήν λειτουργία των; Στό έρώτημα αύτό, πού θά τό προβάλλου 
μόνον εκείνοι οί επιχειρηματίες πού πιστεύουν πώς ό άρρωστο 
άποτελεϊ ιδιοκτησίαν των, ή άπάντησι είναι πώς πρεπε 
μόνοι των νά άναζητήσουν τρόπο συγχωνεύσεώς των μέσί 
στό κρατικό πρόγραμμα^ Τό κράτος δέν μπορεί ούτε σ 
μιά γραμμή νά ύποχωρήσει άπό τις ύποχρεώσεις του γιι 
τήν ώλοκληρωμένη έφαρμογή τού κρατικού προγράμματος 
έξ άφορμής τών ιδιωτικών επιχειρήσεων. Γι’ αύτό είνα 
τούλάχιστον περίεργη ή άντίδρασι ενός ’Ιατρικού Συλλόγοι 
(ΙΣΜ) πού μέ υπόμνημά του (('Υγειονομ. Φωνή» 25.8.69 
έπικρίνει τό σχέδιο τού κράτους γιά άνάπτυξι στήν όπαιθρι 
μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων δυνάμεως 1000 κρεβατιών 
Μεταξύ τών άλλων άφελών επιχειρημάτων του προβάλλει κα 
τόν κίνδυνο τής χρεωκοπίας τών ιδιωτικών Κλενικών πού έ· 
συνεχεία θά εγείρουν άξιώσεις άποζημιώσεως άπό τό κράτος 
καθώς καί τήν επαγγελματική καταστροφή τών γιατρών. Τώ 
ρα γιατί τό κράτος έχει τήν ύποχρέωσι νά έξασφαλίζει τό μό 
νιμο πλουτισμό τών ιδιωτικών επιχειρήσεων πού έκμεταλλεύ 

- ονται τήν μεγαλύτερη άνθριόπινη συμφορά\ ή γιατί ή τύχη τώ' 
άρρώστων καί ή άξιοπρέπεια μαί προκοπή τών έπιστημόνω· 
είναι ταυτισμένη μέ τις ιδιωτικές επιχειρήσεις καί 0χ 
μέ τό επιστημονικό υγειονομικό πρόγραμμα τού κράτους 
ή γιατί τό κράτος πρέπει νά μεταθέσει τή μεγαλύτερη ύπο 
χρέωσίν του έναντι τής κοινωνίας στίς ιδιωτικές επιχειρήσεις 
αύτά δέν μάς τά εξηγεί τό ύπόμνημα τού ΙΣΜ. Νομίζω πώ 
τό Δ.Σ. τού ΙΣΜ πού συνέταξε τό ύπόμνημα αύτό δέν μπορε 
νά ΰπερηφανεύεται γιά ικανότητα προσαρμογής στίς εξελίξει 
τής κοινωνίας. ' ·

Γ' Φάρμακα.

Είναι άπαράδεχτο νά στερείται ή κοινωνία τών εύεργε 
τικών προϊόντων πού τής δίνει à μόχθος τού άνθρωπίνσ 
πνεύματος, γιά νά μένει ασύδοτη ή κερδοσκοπία τών ôta 
φόρων παρασίτων.

Ή κρατικοποίηση τής υγειονομικής προστασίας, κα 
περιθάλψεως χωρίς τήν ταυτόχρονη κρατικοποίησι τή 
διαχειρίσεως τών φαρμάκων καί όλων τών ύγειονομικώ 
υλικών άφίνει άνοιχτή μιά άλλη μεγάλη πόρτα πού μπορε 
νά οργιάζει ή άσυδοσία τής κερδοσκοπίας σέ βάρος τή 
υγείας τού λαού. Γι’ αύτό'τήν τιμή τών φαρμάκων δέν τή 
λογαριάζω σύμφωνα μέ τούς άριθμούς' πού δίνουν τά διά 
φορά ιδρύματα (ΙΚΑ, νοσοκομεία κ.λ.π.) γιατί' θεωρί 
άπαράδεχτη τήν ανοχή τής έκμεταλλεύσεως αύτής. “Οτα 
τά διάφορα Ελληνικά φαρμακοτριβεϊα πού αύτοαποκαλούν 
ται «Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία» μπορούν νι 
παίρνουν αύτούσιες τις πρώτες όλες άπό τήν .παραγωγή το 
εξωτερικού, νά συσκευάζουν πολυτελέστατα, νά διαθέτου 
σεβαστά ποσά στούς προπαγανδιστάς των καί παράλληλ 
νά τούς μένουν καί τεράστια κέρδη, τότε τό ΙΚΑ μέ έν 
προϋπολογισμό φαρμάκων πού εφέτος όπως πληροφορούμα 
πλησιάζει τό δισεκατομμύριο, καί τά κρατικά νοσοκομεϊ
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με προϋπολογισμό όχι μικρότερο, γιατί δεν φρόντισαν- μέ 
μια ενιαία δική τους διαχείρισι φαρμάκου να ελαττώσουν 
πολλές φορές τα έξοδα τής φαρμακοθεραπείας; _ '

Ή διαχείρισι των φαρμάκων των έργαλείων καί τών κάθε 
λογής διαγνωστικών θεραπευτικών καί προληπτικών μέσων 
(ορθοπεδικά, όδοντοτεχνικά, ακτινολογικά υλικά, εμβόλια 
κ.λ.π. ) πού άποτελεΐ σήμερα ύπόθεσι ιδιωτικής δραστηριό- 
τητός για έκμετάλλευσι καί πλουτισμό, πρέπει νά περιέλθει 
κάτω άπό τον άπόλυτο έλεγχο ενός κρατικού οργανισμού 
φαρμάκων καί" υγειονομικού ύλικοϋ.

Το μέγεθος*" τής σπατάλης γιά τά φάρμακα μπορεί νά 
το ύποπτευθεϊ κανείς άπό τόν προϋπολογισμό τοϋ ΙΚΑ, 
πού γιά τήν περίθαλψι τοϋ 1/4 τοϋ πληθυσμού ξοδεύει γιά 
φάρμακα γύρω στα 300 έκατομ. δραχμ. τό χρόνο, 
ή 'Η περισυλλογή πού θά πετύχει άπό τή μια μεριά ή 
κρατικοποίησι τής περιθάλψεως καί άπό τήν άλλη ή κρα- 
τικοποίησι στή διάχείρησι τών υλικών, ύπολογίζω πώς 
μπορεί νά ελαττώσει πέντε φορές τά έξοδα τής φαρμακο
θεραπείας. Δέν είναι μόνο τά μεγάλα ποσά πού θά γλυτώσει 
κανείς άπό τό διάμεσο εκμεταλλευτικό φαρμακεμπόριο, 
άλλά θά περιοριστεί καί ή σπατάλη ιατρική πολυπραγμασία 
στήν άναγραφή πολλών καί ακριβών φαρμάκων ιδίως στό 
ΙΚΑ, πού οφείλεται στήν προσπάθεια τοϋ γιατρού νά έξασφα- 

~ λίσει τήν άβεβαιότητα τής διαγνώσεως μέ τήν αναγραφή~ 
πολλών καί δραστικών φαρμάκων, .

Μόνο τό ενιαίο κρατικό υγειονομικό πρόγραμμα πού 
προτείνω μπορεί νά σβύσει τήν πολυέξοδη φαρμακευτική 
πολυπραγμασία τών γιατρών, γιατί τή δημιουργεί ή έλλειψι 
χρόνου καί μέσων γιά σίγουρη διάγνωσι, ή πλημμελής κατάρ
τισε τών γιατρών καθώς καί κάποια διάθεσι καπηλείας τοϋ 
φαρμάκου. ■ .

- ’Η επίσημη έκθεσι τοϋ 'Υπουργείου (βλ. ΚΕΠΕ ορι
στική έκθεσις Άθήναι 1972, σελ. 43 άναφέρεται σέ διάθεσι 
φαρμάκων» δι’ άνορθοδόξων μέσων άτινα συμβάλλουν είς 
τόν έκμαυλισμόν τών ιατρών καί τών ήσφαλισμένων καί 
είς τήν «πτώσιν τοϋ επιστημονικού επιπέδου τών Ιατρών». 
Στήν έκθεσι αύτή τονίζεται καί επιβεβαιώνεται άπό ειδι
κούς μελετητές (βλ. επιπτώσεις έκ τής προόδου τής Ια
τρικής- Εισηγήσεις είς τό Συμπόσιον Υφηγητών 1/6/69 
σελ.. 85) πώς τό κόστος τής φαρμακοθεραπείας στή χώρα 
μας φτάνει στά 2 1/2 δισεκατομμύρια τό χρόνο, ξεπερνάει 
δηλ.αδή τό 25% τοϋ συνολικού κόστους προστασίας τής υγείας 
καί περιθάλψεως τής άσθενείας. Τό ποσοστό αυτό στίς 
'Ηνωμ. Πολ.. είναι 13% καί στίς χώρες μας τής ΕΟΚ 
17% Στή πραγματικότητα τό ποσοστό αύτό στή χώρα μας 
είναι πολ.ύ μεγαλύτερο άπό τό 25%.

Τά τελευταία πενήντα χρόνια ή πρόοδος τών φυσικών 
επιστημών έχει πλουτίσει σέ τέτοιο βαθμό τό θεραπευτικό 
όπλ.οστάσιο τοϋ γιατρού ώστε νά τοϋ μεταβάλλει πολ.ύ 
καί τήν αΰτοπεποίθησι καί τήν προσωπικότητά του. 'Η 
παλ.ηά φαρμακοθεραπεία στηριγμένη περισσότερο στήν 
εμπειρία καί λιγώτερο στά πορίσματα τής αντικειμενικής 
έρευνας είχε περιέλθει σέ ένα άδιέξοδο άφοΰ δέν μπόρεσε 
ν’ αντιμετωπίσει τήν άρρώστεια αίτιολ.ογικά παρά κυρίως 
συμπτωματικά - ανακουφιστικά. Οί αισιόδοξες προσπάθειες 
τοϋ EHRLICH πριν 60 χρόνια δέν ικανοποίησαν τις προσ
δοκίες τής επιστήμης πού ήλ.πισε τότε πώς είχε εδραιωθεί 
τό πολ,υπόθητο οικοδόμημα τής πλήρους αποστειρωτικής 
θεραπείας έναντιτών παθογόνων μικροοργανισμών (ΤΗΕ- 
RAPIA MAGNA STERILISANS). Αύτό μπορούμε νά 
είποϋμε πώς τό πέτυχε σέ μεγάλ.η έκτασι σήμερα ή επιστήμη 
υιέ τά διάφορα άντιβιοτικά. Οί συνεχιζόμενες μάλ.ιστα άνα- 
καλ.ύψεις στόν τομέα αύτό δίνουν βάσιμες έλπίδες πώς δέν 
είναι μακρυά ή στιγμή πού θά μιλ.άμε καί γιά θεραπευτικές 
επιτυχίες στις ίογενεΐς παθήσεις. Παράλλ.ηλ.α μιά ολόκληρη 
σειρά άπό ορμονικά καί βιταμινικά παρασκευάσματα μέ 
εύρυτάτη εφαρμογή σέ μεταβολ.ικές παθήσείς καί σέ διατα
ραχές τής αρμονικής λ.ειτουργίας διαφόρων οργάνων καί 
/άυ—άρρηη [κήνομν προσιτή τή θεραπεία σέ μιά μεγάλ.η σειρά

ανάγοντας νέες προοπτικές 
vs0‘

τλ.ασιών.

___'Ή έρευνα απλώνει σήμερα στίς προσπάθειές της στή'
αναζήτηση συστατικών καί ούσιών πού θά ανακόπτουν 7 

'θά επιβραδύνουν τήν έξασθένησι καί έκφύλ.ισι τοϋ κυττάροι 
καί τών αγγείων μέ τήν ελπίδα πώς ή επιστήμη θά μπορέσει 
έτσι νά άπομακρύνει τό γέρασμα τοϋ άνθρώπου καί τό σβύ- 
σιμο τής ζωής. Πραγματικά ή Γηριατρική, ό νέος αύτός 
κλ.άδος τής ’Ιατρικής έχει σημειώσει άρκετές έπιτυχίες 
πού ενθαρρύνουν καί επιβάλλουν τή συνέχισι τής προσπά
θειας πρός τήν κατεύθυνσι αύτή.

’Αξιόλογες καί μέ πολύ εύοίωνες προοπτικές είναι οί 
έπιτυχίες τής προλήψεως τών παθήσεων μέ τούς προ
ληπτικούς εμβολιασμούς ιδιαίτερα στόν τομέα τών ίσογενών 
παθήσεων. ’Εκτός τών παλ.ηών έπιτυχιών στήν Εύλ.ογιά καί 
τή Λύσσα, τά τελευταία 10 χρόνια έχει προστεθεί ή τεράστια 
έπιτυχία τού προλ,ηπτικοϋ έμβολιασμοϋ έναντίον τής φοβερής 
πολιομυελίτιδάς καί τής ιλαράς, τής παρωτίτιδας καί πολλά 
σημάδια επιτρέπουν βάσιμες έλ.πίδες στούς επιστήμονες 
πώς αύτός ό δρόμος μπορεί νά οδηγήσει καί στήν επιτυχή 
προληπτική ή θεραπευτική ' άντιμετώπισι τών κακοήθων 
νεοπλασιών. ι

Αλλά καί στόν τομέα τής διαγνώσεως έχει δούσει τά 
τελ.ευταΐα χρόνια ή έπιστήμη άφθονώτατα καί άκριβέστατα" 

. μέσα γιά τήν έγκαιρη καέ ασφαλή διάγνωσι καί έντόπισι ' 
άρρώστιας.

"Ολα όμως αύτά τά εφόδια πού βοηθούν τήν έπιστήμη 
νά άποκρούει ή νά μειώνει τόν κίνδυνο άπό πολλές άρρώ-- 
στιες πού άλλοτε άποτελ.οΰσαν άλ,ηθινές μάστιγες τής 
άνθρωπότητος, καταντούν γιά ώρισμένες πε ιπτώσεις καί 
κοινωνικές τάξεις «δώρον άδωρον» γιατί εϊν άκριβά καί 
οικονομικά άπρόσιτα. Είναι όμως βέβαιο πώς όλ.α αύτά 

■ τά υλικά καί τά σύνεργα τής υγείας μπορούν νά φτάσουν στόν 
άρρωστο σέ τιμές πέντε καί δέκα φορές μικρότερες αν λείψουν ;· 
άπό τή μέση οί έμποροι οί μεταπράτες καί οί διάφοροι έκ-( 
μεταλλ.ευτές'. .>

Μέσα στά πλαίσια τοϋ Προγραμματισμού πρέπει ν’ 
άντιμετωπισθεΐ τό θέμα τής όλης διαχειρίσεως τών φαρμάκων 
σέ κρατικό ’Οργανισμό μέ τήν ίδρυση σοβαρών φαρμακο
βιομηχανιών καί τήν έμπορία των.

*Η Χώρα μας μέ τήν πλούσια βλάστηση σέ δρόγες, άρώ-
ματικά φυτά καί μέ τούς ικανούς έπιστήμονες καί έρευνητές 
πού διαθέτει όλα μένουν τώρα αναξιοποίητα μπορεί νά άνα- 
πτύξει μιά άξιόλογη έγχώρια φαρμακοβιομηχανία καί γενι- 
κώτερα Χημική βιομηχανία, πού καί τίς τιμές τών φαρμάκων 
θά βελ.τιώσουν καί τή σοβαρή συναλλαγματική έπιβάρυνση 
γιά τήν προμήθειά τους άπό τό ’Εξωτερικό θά μειώσει.

III. Οικονομικές επιβαρύνσεις Προγραμματισμού.
Στήν κατάρτισι τών λογαριασμών υπολογίζεται τό συνο- 

λ.ικό κόστος ένός ιδεώδους προγράμματος όχι μέ τήν κα
θιερωμένη μέθοδο υπολογισμού τού ύψους τών νοσηλ.είων 
κατ’ -άτομον έτησίως ή κατά κλίνην άσθενοϋς ήμερησίως, 
άλλά μέ βασικό στοιχείο τήν Ικανοποιητική άμοιβή καί 
αξιοπρεπή μεταχείρισι τοϋ προσωπικού. Πέραν τούτου τό 
οικονομικό ενδιαφέρον τοϋ προγράμματος πρέπει νά συγκεν
τρωθεί κυρίως στό άν τό συνολ.ικό κόστος τοϋ ιδεώδους και 
συνεχώς προσαρμόσιμου υγειονομικού προγράμματος άντα
ποκρίνεται στίς οικονομικές δυνατότητες τοϋ λ.αοϋ καί άν τά 
ποσά πού δαπανά σήμερα ό λ.αός γιά τήν υγειονομική του 
περίθαλ.ψι εξυπηρετούν μόνο το στόχο τους ή μήπως διαρ
ρέουν σέ ξένες περιοχές.

Οί λογαριασμοί καί οί άριθμοί πού εμφανίζονται άνα- 
λ,υτικώτερα στούς άκόλ.ουθους πίνακες δέν έχουν τήν άξίωσιν 
τής άπολ.ύτου άκριβείας. Είναι λ.ογαριαομοί κατά προσέγ- 
γισιν πού στόχος τους είναι νά δείξουν πώς ένα ώλ.οκλ.ηρω- 
μένο υγειονομικό πρόγραμμα δέν άποτελ.εΐ χίμαιρα άλλα 
βρίσκεται μέσα στά πλ.αίσια τού άπολ.ύτως δυνατού. Όσο- 
δήποτε κι άν ανέβουν οί άπρόβλ.επτες δαπάνες, κι άν στούς 
συγκεκριμένους άριθμούς προσθέσει κάνεις και τα έςοδα 
ένός εκτεταμένου διχτύου προλ.ηπτικής Υγιεινής γιά τή 
προστασία τών ευπαθών κατηγοριών, (Μητέρας, Παιδιού
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κλ.π. ) την κχτχπολ.έμησι των κοινωνικών νόσων, (Φυμχ- 
τίωσις, Κχρδιοπάθειες, Κακοήθεις νεοπλ.χσίες, έςουδετε- 
ρωσις λοιμογόνων έοτιών κλ.π ), καθώς καί για την συστη
ματική όργάνωσι της υπηρεσίας Σχολικής 'Υγιεινής με 
προληπτική οδοντιατρική, τήν εφαρμογή των προληπτικών 
εμβολιασμών κ.λ.π. ποτέ το σύνολο τών εξόδων δεν πρόκειται 
νά άνέβει πάνω από 8 1/2 δισεκατομμύρια πού μπορεί να 
δώσει ή υγειονομική εισφορά τών 2 χιλ. δραχμ. τό χρονο 
για τά 3 εκατομμύρια τοϋ ενεργού πληθυσμού τής χωράς. 
Πρέπει νά έπχνχλάβω πώς τό πρόγραμμα αύτό τής προλη
πτικής Υγιεινής θά έντχχθεΐ οπωσδήποτε στό γενικό πρό
γραμμα, μέ άμεση έξάρτησι άπό τό κεντρικό όργανό τής 
κάθε υγειονομικής περιοχής πο> είναι τό Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο.

IV. Οί δυσκολίες τοϋ Προγραμματισμού.
Α'. Τό πλήθος τών φορέων προστασίας τής υγείας. >
Είναι φανερό πώς ή δυσκολία τοϋ προγράμματος δεν 

βρίσκεται στήν έξεύρεσι τών άπαιτουμένων πόρων, άλλά 
στή συγκέντρουσι όλων τών άσφχλιστικών πόρων σέ ένα 
ένιαΐο κρατικό άσφαλιστικό οργανισμό. ·

Είναι τέτοια ή δυσπιστία όλων τών άσφχλισμένων στόν 
κρατικό φορέα ύστερα άπό τήν παταγώδη άποτυχία τοϋ ΙΚΑ 
ώστε όλες οΓ μεταπολεμικές^Κυβερνήσεις;^ ακόμα "καί or 
πιό ισχυρές, ούτε τολμούν νά άποπειραθοΰν τήν ένοποίησι 
τών κλαδικών ταμείων καί τήν ένταξί των στό ΙΚΑ παρά 
δημιουργούν τά διάφορα ΟΓΑ κ.λ.,π. πού έπαυξάνουν τήν 
αναρχία καί τή δυσπιστία. Επειδή για τή χρεοκοπία αύτή 
τή πλήρη ευθύνη τή φέρνει τό κράτος γι’ αύτό σήμερα κάθε 
προγραμματισμός κρατικοποιήσεως πρέπει νά άρχίζει μέ 
πειστικά δείγματα αλλαγής καί ειλικρινούς προθέσεως γιά 
τό σεβασμό, τήν περισυλλογή καί τή «χρηστή διαχείρισι» 
τών ιερών χρημάτων τώ>ν άσφαλ.ισμένών. Τέτοιο όμως παρά
δειγμα δέν μπορεί ν’ άποτελέσει ούτε ό ανεπίτρεπτος ού- 
σιαστικός άποκλ.εισμός τών εργαζομένων άπό τή διοίκησι 
τών ταμείων των, ούτε ή έν λευκώ διαχείρισις τών άποθε- 
ματικών τών ταμείων των άπό κάτι μυστηριώδεις «νομισμα
τικές επιτροπές» πού δέν τις ελέγχει κανείς, ούτε οί προχει
ρότητες καί αύτοσχεδιασμοί τών διαφόρων ΟΓΑ. ’Αντίθετα 
όλοι οί ασφαλισμένοι, άκόμα καί αυτοί τών πλούσιων ταμείων 
θά δεχθούν νά’ μποϋν κάτω άπό τήν προστασία τοϋ ενιαίου 
φορέα έφ’· όσον γίνει καλύτερη άπ’ αύτή πού τούς προσφέρει 
τό Κλαδικό τους ταμείο. "Οταν ή εύθυγράμμισι τής παρεχο- 
μένης περιθάλψεως δέν γίνει πρός τά κάτω, τύπου ΙΚΑ ή 
ΟΓΑ, άλλα πρός τά πάνω όπως τό πιό πάνω πρόγραμμα, 
τότε δέν θά υπάρξει δυσκολία γιά τήν ένοποίησι τών άσφα- 
λιστικών φορέων.

ΣΤ. Τά ιδιωτικά συμφέροντα.
Ή προγραμματισμένη καί ύπό ένα κρατικό φορέα άσκη

ση τής άσφάλειας τής υγείας, εκτός άπό τήν κρατική άπο" 
στροφή πρός κάθε σχεδίασμά, συναντά καί τήν άντίδραση 
τών ιδιωτικών συμφερόντων, πού έξυπηρετοϋνται καλ.ύ- 
τερα μέσα στή σημερινή άνχρχία.

Οί έπιχειρήσεις ιδιωτικών Κλινικών, οί'φαρμακέμπορο1 
καί όσοι γενικά εμπορεύονται τό έμπόρευμα «άρρώστια» 
βλέπουν στήν προγραμματισμένη οργάνωση τής προστασίας 
τής υγείας τόν εχθρό τών συμφερόντων τους καί άντιδροΰν. 
Γ'. Ή γένικώτερη ελαττωματικότητα στήν οργάνωση τής 
Κοινωνικής ’Ασφάλισης.

Συναφής πρός τήν ασφάλιση τής υγείας είναι καί ή άσφά- 
λιση κατά τοϋ γήρατος, τοϋ θανάτου κ.λ.π.

Σ’ ένα ώργανωμένο ώλοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής 
Άσφχλίσεως οί πόροι της μπορούν νά άξιοποιοϋνται πρός 
όφελος όλων τών κλ.άδων τής Άσφαλ.ίσεως.

Στήν 'Ελλάδα μέ βάση· τό σύστημα τής διασποράς όχι 
μονο σέ πολλούς φορείς, άλλά καί μέ χωριστούς φορείς 
σέ κάθε κλάδο Άσφχλίσεως (Ύγ είας - Γήρατος) καί

εφαρμογή τών χύστηρών άρχών ιδιωτικής ασφαλείας στήν 
άσφάλιση τοϋ_ κλάδου κατά τοϋ γήρατος καί θανάτου έχουν 
δημιουργηθεΐ ανέκαθεν Άποθεματικά κεφάλαια υψηλής 
τάξεως, πού όμως έμειναν πάντα άναξιοποίητχ, πρός μεγάλη 
ζημιά καί τοϋ κλάδου χύτοϋ άλλά καί γενικώτερχ τής Κοινω
νικής Άσφχλίσεως.

Μιά ματιά στήν τελευταία 50ετία πείθει ότι τά Άποθε- 
ματικά κεφάλαια τών Ασφαλιστικών οργανισμών έχουν 
έξανεμισθεΐ 4 φορές. Ή πρώτη σημαντική μείωση έγινε 
μετά τή Μικρασιατική καταστροφή άπό τή σοβαρή μείωση 
τής εσωτερικής αξίας τής δραχμής.

Παράλληλα τό κράτος υποχρέωνε τούς Ασφαλιστικούς 
’Οργανισμούς νά επενδύουν ένα σημαντικό τμήμα τών Άπο- 
θεματικών των σέ εθνικά χρεόγραφα, ένώ στή Μεταξική δι
κτατορία συνεχίσθη αύτή ή ύποχρέωση άλλά συγχρόνως έδε- 
σμεύθησαν τά υπόλοιπα εις δραχμές Άποθεματικά μέ υπο
χρέωση καταθέσεώς των στήν Τράπεζα τής Ελλάδος, υπο
χρεώθηκαν δέ άκόμα σέ ποικίλες συνεισφορές γιά εθνικούς 
δήθεν λόγους.

Δεύτερος πλήρης έξανεμισμός τών Άποθεματικών τών 
Ταμείων σέ μετρητά καί χρεόγραφα έγινε στήν περίοδο 
τής ξενικής κατοχής.

Ακολούθησε τρίτη σημαντική μείωση μετά τήν άπελευθε- 
ρωση.\Ιέ τόν_νόμο 1611/1950 όλα άνεξχίρετα τά_ Άποθεματι- 
κά κεφάλαια τών Ταμείων κατατίθενται υποχρεωτικά δεσμευ
μένα στήν Τράπεζα τής Ελλάδος, χωρίς δικαίωμα τών 
Ταμείων ν’ άσκοϋν όποιαδήποτε διαχείρισή των καί μέ 
ελάχιστο εισόδημα. ~ γ '

Ακολούθησε τό 1953 ή’ άναπροσαρμογή τής δραχμής, 
πού μείωσε τά κεφάλαια αύτά στό μισό. "Εκτατέ συσσω
ρεύονται στήν Τράπεζα τής Ελλάδος τά Άποθεματικά γιά 
νά φθάσουν σήμερα στό ποσό τών δρχ. 31.496.000.000 μέ 
τόκο 4%"— καί, όπως είναι φυσικό, μέ τήν ύψωση τοϋ τιμα
ρίθμου καί τήν άντίστοιχη μείωση τής άξίας τής δραχμής 
έχουν χάσει τουλάχιστον τό μισό τής άξίας των. Καί γιά 
νά έκτιμηθεΐ ή άνεπίτρεπτη καταναγκαστική καταπάτηση 
τών συμφερόντων τών άσφαλιστικών ’Οργανισμών, πρέπει 
νά σημειωθεί ότι τά κεφάλαια αυτά τά χρησιμοποιούν οί 
'Ελληνικές Τράπεζες σέ δανεισμό είσπράττοντας τόκους 
πρός 12% καί πλέον.

Αύτή ή καταστρεπτική διά τούς Ασφαλιστικούς ’Οργα
νισμούς κρατική πολιτική υπογραμμίζει τήν εύθύνη τού 
κράτους γιά τήν σημερινή κατάσταση τής Κοινωνικής Α- 
σφαλίσεώς γενικά καί επιβάλλει άλλ.αγή νοοτροπίας καί 
ριζικές άλλ.αγές στό όλ.ο σύστημα τών Κοινωνικών Ασφαλί
σεων καί κατά πρώτο λόγο τής άσφάλισης τής ύγείας.

Δ' "Ενας άκόμη λόγος πού κρατεί σέ χαμηλά επίπεδα 
τήν Κοινωνική Άσφάλ.ιση είναι ή άρνηση τοϋ κράτους νά 
συνεισφέρει τό δίκαιο μερίδιο εισφοράς έκ τοϋ Τακτικού Π ροϋ- 
πολ.ογισμοϋ, όπως γίνεται άπό όλα τά πολιτισμένα κράτη. 
"Ηδη άπό τοϋ έτους 1951 έχει θεσπισθεΐ διά νόμου, ότι ή 
κυβέρνηση ύποχρεοϋται όπως άναγράφει κάθε χρόνο στόν 
κρατικό προϋπολ.ογισμό ικανό κονδύλ.ι σάν εισφορά στο 
"Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. "Ομως, 25 χρόνια έως 
τώρα, δέν έχει δώσει ούτε δραχμή.
Ε'. *Η διστακτικότητα · τών γιατρών.

Δέν μπορούν νά είναι υπερήφανοι οί ιατρικοί σύλλογοι τής 
Ελλάδος πού δέν κατώρθωσαν νά προβάλλουν ένα σωστό 
υγειονομικό πρόγραμμα καί νά τό έχουν έπιβάλλ.ει κιόλας 
μέ τή δύναμί των. Τό μόνο θετικό συμπέρασμα πού βγαίνει, 
άπό τις συζητήσεις τών γιατρών γύρω άπό τά προβλ.ήματά 
των είναι πώς τό άγνοοϋν τελ.είως, καί πώς δέν έχουν αντι- 
ληφθεΐ ποΰ βρίσκεται ή ρίζα τής κακοδαιμονίας των. Τούς 
άπασχολ,εϊ κυρίως ή έζασφάλ.ισι τής έλευθερίας τοϋ έπχγ- 
γέλματός των όπως λένε. Σήμερα μέ τήν όλοκλ.ήρωσι σχε
δόν τής υγειονομικής άσφχλίσεως οι μόνοι πού έχουν συμ
φέρον νά κόπτωνται γιά τό ελεύθερο έπάγγελ.μχ είναι οί 
καθ’ οίονδήποτε τρόπο «επιβεβλημένοι» είτε στά ταμεία 
είτε στή κοινωνία. "Ολοι οί άλλοι πού άποτελοϋν τό συντρι
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πτικό ποσοστό των γιατρών τί κέρδος θά έχουν άπό την 
ελεύθερη εκλογή αν δεν έχουν εξασφαλίσει άξιοπρεπεϊς 
όρους εργασίας σ’ ένα επιστημονικό πρόγραμμα περιθάλ- 
ψεως τοϋ λαοϋ ; Δεν μπόρεσαν νά ίδοΰν πώς τα περί «έλ.ευ- 
θέρας εκλογής» καί περί «έλ,εοθερίας τοϋ έπαγγέλματος» 
συνιστοϋν συμφέροντα της ιατρικής ολιγαρχίας καί όχι τής 
Ιατρικής μάζας καί ιδίως των νέων γιατρών..

'Η φοβία πού κατέχει τούς "Ελληνες γιατρούς άπό τη 
σκέψι τής ύπαλληλοποιήσεώς των είναι προϊόν νοσταλγίας 
τής «παλ,ηας καλής εποχής» όπου ή αρρώστια καί ό άρ
ρωστος ήταν ιδιοκτησία καί πελατεία τοϋ γιατροϋ. Σήμερα 
όμως μέ τήν ολοκληρωτική έπέκτασι τών κοινωνικών ασφα
λίσεων, καί με τήν άνάπτυξι πού πήρε ή νοσοκομειακή περί- 
θαλψι τοϋ πληθυσμού ή παλ.ηά αυτή σχέσις γιατροϋ - αρρώ
στου άδυνάτισε άπό μόνη της. Τό ελεύθερο επάγγελμα δεν 
το εγκαταλείπει οΐκειοθελώς ό γιατρός άλλα τοϋ τό παίρνει 
ή αλλαγή στή μορφή περιθάλψεως καί ή όργάνωσι τών τά
ξεων στα ταμεία του. Οί γιατροί δέν έχουν κανένα δικαίωμα 
άλλα καί καμμιά δυνατότητα νά άντιδράσουν στήν έξέλιξι 
καί στήν όργάνωσι αυτή. "Εχουν όμως άνεφαίρετο δικαίωμα 
καί καθήκον νά άξιώσουν τή σύντομη έφαρμογή ενός επι
στημονικού προγράμματος γιά τήν περίθαλψη τοϋ λ.αοϋ 
στοϋ όποιου τήν έκπόνησι καί έφαρμογή θά κατέχουν έξέ- 
χουσα θέσι μέ ικανοποιητικές άμοιβές καί έξασφάλ.ισι 
πλήρους-σννταξιοδοτήσεως. —-— '—:  -------------- ·

ΣΤ. Ό μεγάλος όμως άπών άπό τόν προγραμματισμό 
περιθάλψεως τοϋ λ.αοϋ είναι καί οί ιατρικές σχολές τών 
Παν/μίων μας. Ποτέ ώς σήμερα δέν άσχολήθηκαν μέ τόν 
εκσυγχρονισμό τής υγειονομικής . περιθάλψεως τοϋ λ.αοϋ 
σαν νά πρόκειται περί ζητήματος ξένου στά καθήκοντα καί 
τις άρμοδιότητές των. Θά ήθελ.α νά ξέρω. Πιστεύουν πρα
γματικά οί Κύριοι Καθηγηταί πώς δέν τούς άφορα τό θέμα 
αυτό ; πιστεύουν πώς μπορούν νά καταρτίσουν καλούς επι
στήμονες χωρίς συγχρονισμένο υγειονομικό πρόγραμμα ; 
Δέν άγνοοϋν βέβαια πώς ή ’Ιατρική είναι ή κατ’ εξοχήν 
«εφαρμοσμένη επιστήμη». "Οχι γιατί τή μαθαίνουμε μόνο 
γιά νά τήν εφαρμόζουμε, άλλά γιατί ή μάθησί της γίνεται 
«έν τη εφαρμογή)». Τόν «θειον Ίπποκράτην» νά μή τόν 
έπικαλ.ούμεθα μόνον όταν τόν χρειαζόμαστε γιά στολίδι, 
άλλά γιά νά άκολουθοΰμε τή διδασκαλία του πού είναι εφαρ
μοσμένη επιστήμη. Άλλά καί άν δεχτούμε πώς μπορούν νά 
καταρτίσουν καλ.ούς γιατρούς μέσα στή σημερινή σύγχυσι, 
τότε πού θά έργάζωνται οί γιατροί,, πού θά κατασκευάζουν 
οί ιατρικές μας σχολ.ές ; Μήπως τούς προορίζουν γιά τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις ; Βασικό στόχο τών Σχολών μας 
πρέπει νά άποτελ.έσει ή ταύτισις τής έννοιας ιατρική έκπαί- 
δευσις μέ τήν έννοια υψηλό επίπεδο υγειονομικής περιθάλ.- 
ψεως τοϋ λ.αοϋ.

"Η μπορούν νά ισχυριστούν οί Πανεπιστημιακοί μας πώς 
προάγεται ή έρευνα καί ή πραγματική επιστημονική των 
άπόδοσις χωρίς έκσυγχρονισμό τοϋ υγειονομικού προγράμ
ματος ; Ποιόν μπορούν νά πείσουν πώς μέ τό όλ.οκλ.ηρωτικό 
βύθισμά των μέσα στόν επαγγελματικό οργασμό διαθέτουν 
ακόμα λ.ίγο χρόνο καί λίγη σκέψη γιά πραγματική καί όχι 
εντυπωσιακή επιστημονική δράση ; Είναι ικανοποιημένοι 
άπό τήν επιστημονική των άπόδοσι ; Πού μπορεί νά βρει 
κανείς έστω καί μιά πρωτοτυπία σέ Ελληνική ιατρική μελέ
τη ; Τόν κύριο χώρο τής επιστημονικής έπιδόσεως τών 
Ελλήνων γιατρών τόν πιάνει ή «παρουσίασις σπανίων περι
στατικών» ή τό ξερό άνάμασημα ξένων μελ.ετών μέ ώρισμέ- 
νες παραλλ.αγές. Πλήρης ή άπουσία έρευνητικής πρωτοβου
λίας καί κυρίως καμμιά πρωτοβουλ.ία γιά τή διερεύνησι τών 
τοπικών υγειονομικών προβλημάτων. Είναι άπογοητευτική 
ή αυταρέσκεια τών Ελλήνων γιατρών μπροστά στή στασι
μότητα τής επιστημονικής των άποδοσεως ένω πολλ.οί άπ’ 
αυτούς είχαν ξεκινήσει μέ πολλή όρεξη καί μέ μεγάλ.ες 
ικανότητες.· Διατί μέσα στή πορεία εξατμίστηκε ή δημιουρ
γική ορμή ; Ποιος τά μετέτρεψε σέ επαγγελματισμό καί 
φιλοχρηματία ; Οί "Ελλ.ηνες επιστήμονες δέν έπρόδωσαν 
«αμαχητί» τά ύψηλ.ά ιδανικά των. ’Αγωνίστηκαν καί τότε 
μόνο ύπεχώρησαν όταν οί άδυσώπητες βιοτικές ανάγκες

τούς ανάγκασαν νά συνθηκολογήσουν μέ- τόν κρατικό παρα- 
γοντισμό, πού έν τω μεταξύ έγινε μόνιμη κατάστασι.
V. Πρόσθετα πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα.
Α\ Επιστημονική καταξίωση.

Άνεφέρθη ήδη πώς ή έπιτυχία τοϋ προγράμματος θά 
έξαρτηθεΐ κυρίως άπό τις συνθήκες πού θά δημιουργηθοϋν 
γιά τή πρόθυμη συνεργασία μέ τό επιστημονικό προσωπικό 
καί πώς ή πιό βασική άπ’ αυτές τις προϋποθέσεις είναι ή 
ικανοποιητική άμοιβή. Πρέπει όμως νά σημειωθεί πώς ή 
ίκανοποίησι μόνον αυτής τής προϋποθέσεως δέν είναι άρκε- 
τή. ’Ισχυρό πόλο έλξεως γιά τούς "Ελληνας έπιστήμονες 
θά άποτελ.έσει καί ή δημιουργία συνθηκών επιστημονικής 
σταδιοδρομίας καί έξελίξεως τελείως ελεύθερης καί ισότιμης, 
άνεξάρτητης άπό συγγένειες, κομματικές φιλίες καί άλλ.ους 
παραγοντισμούς, καί κυρίως άπαλλαγμένης άπό τόν εφιάλτη 
τοϋ διωγμού, δήθεν, γιά τις πολιτικές - ιδεολογικές πεποι
θήσεις. Πρόκειται περί παραγοντισμοΰ τής πιό άδιάντροπης 
μορφής πού εγκαταστάθηκε καί διατηρείται άπό τό ίδιο τό 
κράτος μέ άμεσες καταλυτικές συνέπειες γιά κάθε πρόοδο 
στή χώρα μας.

Τό νοσοκομείο ή τό ίδρυμα πού θά εργάζεται ό οποιοσδή
ποτε επιστήμων θά είναι ισότιμο μέ τήν άντίστοιχη Παν/ 
μιακή θέσι καί στήν άμοιβή καί στή σταδιοδρομία. Τοΰτο 
μπορεί νά γίνει όταν όλ,α τά νοσοκομεία καί ολ,α τά ιδρύματα 
τής χώρας όπου άσκεΐται συγχρονισμένη εργασία υγειονο
μικής προστασίας καί περιθάλψεως τοϋ λαοϋ λ,ειτουργοϋν 
συγχρόνως καί σάν Πανεπιστημιακά κέντρα έκπαιδεύσεως 
καί καταρτίσεως τών υγειονομικών ιδιαίτερα μάλ.ιστα γιά 
τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Ftà νά πετύχει αύτό πρέπει πρώτ’ άπ’ όλα καί τά μή 
Παν/μιακά ιδρύματα νά έχουν τό δικαίωμα νά δίνουν τις 
άδειες είδικότητος χωρίς τή παρεμβολή τών έξετάσεων στούς 
καθηγητάς τών Παν/μίων. Αυτή ή παρεμβολή τών εξετά
σεων μέ τό πρόσχημα τοϋ δήθεν αύστηροϋ ελέγχου τών γνώ-’ 
σεων τοϋ είδικευομένου, άποτελ.εϊ εύρημα ύψίστης υποκρι
σίας· μέ μοναδικό στόχο τόν έξαναγκασμό τών νέων επι
στημόνων νά παραμένουν έξαρτημένοι άπό τήν «αυλή» τοϋ 
Πανεπιστημιακού. Καλ.ύτερα θά έκαναν οί Παν/μιακοί 
μας νά παρέμβαιναν γιά νά σταματήσει ή άποστολή τών 
τελ.ειοφοίτων στις επαρχίες μακρυά άπό κάθε επαφή μέ τήν 
επιστήμη, όπου ξεχνούν κάθε τι πού είχαν μάθει ως τότε. 
Άλλ.ωστε .ό βαθμός καταρτίσεως τοϋ είδικευομένου δέν 
έλ.έγχεται μέ τις εξετάσεις πού βαστούν τό πολ.ύ μισή ώρα 
άλλ.ά μέ τή συνεχή παρακολ.ούθησι καί τό συνεχές ενδιαφέ
ρον τού προϊσταμένου του πού κρατάει 3 καί 5 χρόνια όσο 
δηλ. χρειάζεται ό χρόνος είδικότητος. Καί ή κατάρτισις τοϋ 
είδικευομένου δέν έξασφαλ,ίζεται μέ τό συνωστισμό των γύρω 
άπό τό πρόσωπο τοϋ Καθηγητοϋ χωρίς νά έχουν τήν εύκαι- 
ρία νά πιάσουν καμμιά φορά καί τό σφυγμό τοϋ άρρώστου 
ή τό χεροϋλ.ι τοϋ μικροσκοπίου, ούτε μέ τήν άποστολή τών 
άπειρων τελ.ειοφοίτων στις επαρχίες καί στά άγροτικά 
ιατρεία, άλλ.ά σέ ιδρύματα πού θά έχουν καί χώρο καί χρόνο 
καί ύλ.ικό καί τή πρόθυμη καί άφθονη συμπαράστασι τών 
προϊσταμένων των,’ γιά δημιουργική άπασχόλ.ησι άσκησε 
καί- μάθησι. Τό σημερινό διαθέσιμο πανεπιστημιακό προσω
πικό καί οί ύπάρχουσες θέσεις κατά πρόχειρους ΰπολ.ογι- 
σμούς, δέν έπαρκοϋν ούτε γιά τό 1/20 τοϋ άριθμοϋ τών 
σπουδαστών, δοθέντος πώς ή κανονική άναλ.ογία πρέπει 
νά είναι τούλ.άχιστον ένας δάσκαλ,ος γιά 15 τό πολ.ύ σπου- 
δαστάς.

Πέραν τούτου όταν ένας νέος συνεχίσει καί μετά το δι- 
πλ,ωμά του νά παραμένει στήν ’Αθήνα ή στή Θεσσαλονίκη 
γιά νά είναι κοντά στόν Παν/μιακό καί μετά τό πτυχίο του 
.άλλ.ά τόσα χρόνια γιά τήν ειδικότητα, τότε δημιουργεί 
δεσμούς στερεούς καί δύσκολ.α φεύγει πλ.έον γιά τήν έπαρ- 
χία.

Ένω άν συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στό 
συγχρονισμένο επαρχιακό νοσοκομείο — κατά προτίμησι 
τής περιοχής τής καταγωγής τους — τότε αύτόματα συν- 
τελ.εϊ στήν άνάπτυξι τοϋ επιστημονικού κύρους τοϋ ίδρύ-
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■J.x'01 πού συμμετέχει. Καί αύτή πρέπει να είναι μία άλλη 
;-..δίωξι τοϋ_ προγράμματος επιστημονικής άποκεντρώ- 
σείΟζ '■ 'Η δημιουργία στην ύπαιθρο νέων επιστημονικών 
κ£ντρων ικανών να ακτινοβολήσουν επιστημονικά κΰρος καί 
εμπιστοσύνη στους κατοίκους τής περιοχής καί νά τούς 
εγκρατήσουν άπό τή φυγή στά μεγάλα άστικά κέντρα. 
Έτσι θά άντιμετωπιστει ή αστυφιλία καί άρρώστων καί 
-.-ιατρών καί όχι μέ απαγορευτικές διατάξεις καί επιστρα
τεύσεις άνηλίκων.

TÔ πρόγραμμα αυτό θά προάγει άποφασιστικά καί την 
έεευνητική διάθεσι τών Ελλήνων γιατρών, την ουσιαστική 
βέβαια καί όχι τήν εντυπωσιακή. Οι ικανοποιητικές άμοιβές 
καί ή πεποίθησις τής ανεμπόδιστης σταδιοδρομίας θά τοϋ 
επιτρέψουν νά' άφοσιωθεΐ απερίσπαστα καί νά άφιερώσει 
όλη του τή διάθεσι καί τό χρόνο στό επιστημονικό του έργο 
πού είναι ή συμπαράστασι στον άρρωστο, ή έπιστημονική 
κατάρτισι τών νέων υγειονομικών, καί ή πρόοδος τής επι
στήμης. Είμαι βέβαιος πώς οι "Ελληνες επιστήμονες δέν 
είναι ικανοποιημένοι μέ τις σημερινές των επιδόσεις πού- 
περιορίζονται στην άγρα πελατείας, στή δημιουργία επι
κερδών επιχειρήσεων ή στό πέρασμα μια ματιά άπό τό 
νοσοκομείο. Είμαι σέ θέσι νά γνωρίζω πώς καί ίκανόνητες 
έχουν καί φιλοδοξίες νά γίνουν πρωτοπόροι στην ττρόοδο 
τής επιστήμης καί νά τιμήσουν τήν πατρίδα τους πού έγέν- 
νησε τήν ιατρική επιστήμη^ άντί νά άναμασόϋν τά προϊόντα 
τών ξένων ερευνών ή νά έξευτελίζωνται όταν γιά κοινότατες 
επεμβάσεις πρέπει νά μετακαλοϋνται ξένοι γιατροί ή νά 
φεύγουν οΐ άρρωστοί των στό έξωτερικό.

Παράδειγμα προς μίμησιν πρέπει νά άποτελέσει ή κρα- 
τικοποίησις τής υγειονομικής περιθάλψεως στην Άγγλ χ. 
Έχουν κλείσει τριάντα χρόνια άπό τότε καί σήμερα ή 
’Αγγλία, παρ’ όλη τήν οικονομική κρίσι πού περνάει, έχει 
εξασφαλίσει σ’ ολο της τό λαό ένα άπό τά υψηλότερα υγειο
νομικά έπίπεδα καί έχει κατακτήσει μια ζηλευτή έπιστη
μονική θέσι μεταξύ όλων τών άστικών χωρών. Καί όμως οί 
προφητείες τών «έλευθεροεπιστημόνων» καί «έλευθερο- 
επαγγελματιών» είχαν προβλέψει τότε στοτεινό τό μέλλον 
τής ιατρικής" στην ' ’Αγγλία γιατί ή κρατικοποίησι θά 
στραγγάλιζε δήθεν τήν έλεύθερη σκέψι καί θά άνέκοπτε 
τό ζήλο τών επιστημόνων γιά τήν έρευνα. Φαίνεται όμως 
πώς ό «έλευθεροεπαγγελματισμός» προάγει τό ζήλο και τήν 
άμιλλα γιά πλουτισμό.

Πέραν τούτου πρέπει νά γίνει συνείδησις όλων τών Ελ
λήνων επιστημόνων πώς ή μονοπώλησις τής έρευνας καί 
τής επιστημονικής δραστηριότητος μόνο γύρω άπό τά 
Παν/μιακά ιδρύματα στραγγαλίζει τό πνεύμα τής εύγενοΰς 
επιστημονικής άμιλά.ας ενώ άντίθετα τό προάγει άποφασι- 
στικά ή δημιουργία νέων αύτοδύναμων καί άνεξάρτητων 
επιστημονικών κέντρων. Αύτό θά συντελέσει καί στό ξερί- 
ζωμα τής ευνοιοκρατίας, τής δουλοπρέπειας καί τής συναλ
λαγής τών Παν/μιακών μας, πού άποτελοϋν άναπόφευκτες 
συνέπειες τοϋ συνωστισμού άφθονων μνηστήρων γύρω .άπό 
τό μοναδικό θρόνο. ι

Δημοσιεύματα σάν τό πιό κάτω δέν πρέπει ν’ άφήνουν 
άδιάφορους τούς Παν/μίακούς μας γιατί δημιουργούν θέμα
τα ηθικής τάξεως όχι μόνο γι’ αύτούς άλλα γιά ολόκληρο . 
τό πνευματικό κόσμο τής χώρας : -
«...Έτσι κατ’ αύτόν τόν ηθικόν, ώραΐον καί άγγελικόν 
τρόπον, τόν άξιον λαμπρών επιστημόνων καί διαπρεπών 
καθηγητών, θά έκλεγεΐ νέος καθηγητής οίοσδήποτε εύνοού- 
μενος τοϋ κατέχοντος τάς κλείδας τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών ή έκλεκτός τοϋ κληρονομικού καί οικογενειακού 
Δικαίου — κεφάλαιου περί Π ροικός — δηλαδή καθηγητής 
προικώος.

Αύτή ή κατάστασις υπήρχε καί έξακολουθεϊ νά υπάρχει 
εις τά Πανεπιστήμια. ’Ατρόμητοι οί φαύλοι καί οί προι
κώοι έφορμοΰν κατά τών έδρών καί άπορρίπτονται οί πρα
γματικοί καί λαμπροί έπιστήμονες. Τί λέγετε λοιπόν ; 
Θά έχει δίκαιον καί αύτή καί οίαδήποτε άλλη κυβέρνησις 
νά έπιμείνει εις τήν προσπάθειαν τής έκκαθαρίσεως τής 
κόπρου τού Αύγείου, έστω καί αν δημιουργεΐται πρόσκαι
ρος άνωμαλία ; («Ελληνικός Βορράς» 13.3.69).

Β'. Μειονεκτήματα.
Δέν παραβλέπεται βέβαια πώς το σύστημα τής κρατι

κοποιημένης υγειονομικής περιθάλψεως είναι τελείως άπαλ- 
λαγμένο άπό μειονεκτήματα. Υπάρχει άλλωστε άρκετή 
έμπειρία τών μειονεκτημάτων άπό τις χώρες πού έχουν 
ήδη έφαρμόσει τήν υγειονομική κρατικοποίησι (’Αγγλία, 
Σουηδία κ.ά.).

Τά μειονεκτήματα αύτά μπορούν νά συνοψιστούν όλα 
στήν άκόλουθη κατηγορία :

Στήν έπιθυμία τών άρρώστων νά έχουν κάποια ιδιαίτερη 
φροντίδα έκ μέρους τών γιατρών, ιδίως σέ χρονίζοντα νοσή
ματα, καί στήν άπληστία ώρισμένων γιατρών πού έπιδιώ- 
κουν τήν έκμετάλλευσι τής άδυναμίας αύτής.

Μέσα σ’ αύτό τό κύκλωμα γεννιώνται τά αίτια γιά τή 
δολίευση τοϋ συστήματος. 'Η άντιμετώπισί των δέν είναι 
δύσκολη άρκεϊ νά ξεχωρίσουμε τά γενεσιουργά αίτια τών 
δύο αύτών συντελεστών: Τόν πόθο τοϋ άρρωστου νά έχει μια 
φροντισμένη καί σύντομη παρακολούθησι μέ στοργή καί 
ένδιαφέρον άπό γιατρούς καί άπό όλο τό προσωπικό, θά 
τόν ΐδοΰμε μέ εύρύτητα άντιλήψεως σάν μια φυσική άνθρώ- 
πινη άδυναμία καί θά φροντίσουμε νά ικανοποιήσουμε όλες 
του τις άνάγκες, άκόμα καί τις πιό μεγάλες ιδιοτροπίες 
του.

’Ιδιαίτερα στά χρόνια καί στά άνίατα νοσήματα οί υπο
χωρήσεις καί παραχωρήσεις μας πρέπει νά· είναι ευρύτατες. 
Θά.χρειαστεί πιθανώς νά γίνει κάποια έξειδίκευσι στό σύ
στημα παρακολουθήσεως καί περιθάλψεως τών χρονίων 
καί βαρειών άρρώστων (καρδιοπάθειες, άρθροπάθειες κ.ά.)'. 
Τήν άπληστία όμως αύτών πού θέλουν νά έκμεταλλευθοϋν 
τήν άρρώστεια ή τήν άδυναμία τής έπιστήμης θά τήν ίδοΰμε 
σάν μιά άπαράδεκτη κακοήθεια καί θά τήν άπομονώσουμε.

Τό προσωπικό πού δέν δείχνει ένδιαφέρον καί στοργή 
γιά τόν άρρωστο ή οί γιατροί πού ένδιαφέρονται περισσότερο 
γιά τήν άγρα πελατείας καί λιγώτερο γιά τή στοργική περί- 
θαλψι τών άρρώστων καί την πρόοδο τής έπιστήμης δέν 
έχουν καμμιά θέσι στό σύστημα τής κρατικοποιημένης 
υγειονομικής .περιθάλψεως τού λαού.

\.
’Ιδιαίτερα πρέπει "νά έπισημανθεΐ ή φροντισμένη άπό- 

στασιπού κρατούν άπό τούς άρρώστους ή τούς οικείους των, 
ώρισμένοι Διευθυνταί ή Έπιμεληταί Κλινικών. Τις λίγες 
ώρες πού βρίσκονται στή Κλινική τις διαθέτουν διά διεκ- 
περαίωσι διοικητικών υποθέσεων ή γιά τήν ιδιωτική των 
πελατεία. Τελικά γιά τόν πολύ κόσμο καταντούν προσωπι
κότητες άθέατες καί άπρόσιτες.

"Έτσι ό μόνος δρόμος προσεγγίσεώς των άπομένει τό 
ιδιωτικό των ’Ιατρείο έπί πληρωμή. Μέ τή συστηματική 
καλλιέργεια αύτής τής άτμόσφαιρας γύρω άπό τό πρόσωπό 
των έπιδιώκουν τή πραγματοποίησι τού τελικού σκοπού 

των πού είναι ή δημιουργία κλίματος προσωπικότητας καί 
σέ προέκτασι ή έπιδίωξι τίτλων καί θέσεων.

Οί Έλληνες όμως γιατροί στή μεγάλη των πλειοψηφία 
έχουν καί άξιοπρέπειχ καί βαθειά έπίγνωσι τής υψηλής 

"κοινωνικής άποστολής- των καί δέν θά καταδεχτούν νά 
κατέβουν σέ έπίπεδα ταπεινών συναλλαγών έψ’ όσον έχουν 
έξασφαλίσει ικανοποιητικές άμοιβές καί άξιοπρεπείς συν
θήκες έργασίας.

Έγγύησι γι’ αύτό άποτελεί ή Ίώβιος υπομονή μέ τήν 
οποία, άντιμετωπίζουν τις έξευτελιστικές συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες άναγκάζονται νά έργάζωνται σήμερα.

Τό προσφιλές όμως έπιχείρημα τών άρνητών τής υγειο
νομικής κρατικοποιήσεως, πού ώς ένα βαθμό έπηρεάζει καί 
παρασύρει στή παράταξί των ένα μεγάλο άριθμό καλο
προαίρετων άλλά άκατατόπιστων άνθρώπων, είναι τό σύν
θημα πώς κάθε κρατικοποίησις ΐσοδυναμεΐ έκ τών προτέρων ' 
μέ πλήρη άποτυχία. Γιά τήν υγειονομική περίθαλψι μάλιστα 
έχουν τό ΙΚΑ πρόχειρο παράδειγμα γιά νά άποδείξουν «τού 
λόγου τό άσφαλές». Σέ λίγο θάχουν οπωσδήποτε καί δεύ
τερο παράδειγμα κρατικής άποτυχίας μέ τόν Ο ΓΑ.
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Δέν είναι βέβαια καθόλου περίεργο τό ότι τό έπιχείρημα 

της κρατικής άνικανότητος το έπικαλοϋνται ακριβώς εκείνοι 
οί κύκλοι πού μέ υπολογισμό καί μεθοδικότητα άπεργά- 
ζονται πρός ίδιον όφελος τή χρεοκοπία των κρατικών οργα
νισμών. Έτσι μέ ένα χτύπημα πετυχαίνουν δύο στόχους : 
καί τή διαβολή καί τήν έκμετάλλευσι τοΰ κράτους.

Τελικά τό να δεχόμαστε σαν τετελεσμένο γεγονός την 
άνικανότητα τοΰ κράτους νά παίρνει την υπεύθυνη θεσι 
άπένανη βασικών τομέων της κρατικής δραστηριότητος, 
καί άντί νά ζητάμε τή βελτίωσι νά επιδιώκουμε τήν καταρ- 
γησί του, άποτελεϊ πράξι βαρείας ευθύνης.

'Αλλωστε όλες οί επικρίσεις εναντίον τής κρατικοποιημέ- 
' νης. περιθάλψεως, άκόμα καί οί πιό αυστηρές, μέ στόχο 
πάντοτε τό Αγγλικό πρότυπο (βλ. Στ. Παστίδη, Οίκον. 
Ταχυδρ. 28.5.70) μιλούν κυρίως γιά τήν άνεπάρκεια τών 
μέσων πρός κάλυψι όλων τών αναγκών πού υποχρεώνει 
ενα ώρισμένο ποσοστό τοΰ πληθυσμού νά στρέφεται πρός 
τήν επικουρική υγειονομική άσφάλισι σέ ιδιωτικές Κλινικές. 
Παραδέχονται όμως ότι «αί έξηκριβωμέναι περιπτώσεις 
έπειγούσης άνάγκης τυγχάνουν αμέσου έξυπηρετήτεως». 
(βλ. Σ. Παστίδη : Ούτοπικές προσδοκίες άπό τόν ενιαίο 
άσφαλιστικό φορέα. «Οίκονομ. Ταχυδρ.» 28.5.70). "Ωστε 
άν υπάρχει θέμα έπικρίσεως δέν υπάρχει άπό τήν άποψι 
μειονεκτικότατος τοΰ συστήματος άλλά τής μή διαθέσεως 
τών απαραιτήτων πόρων γιά τήν κάλυψι τών αναγκών. 
Κριτική μπορεί νά γίνει στό σημείο πώς τό κράτος δέν 
κατώρθώσε τόσα χρόνια να καλύψεΓ όλες τις ανάγκες καί 
όχι γιατί άπό τά 50 έκατ. πληθυσμού τής ’Αγγλίας τά 
2 έκατ. πληρώνουν επικουρική υγειονομική άσφάλισι σέ 
ιδιωτικές Κλινικές. ’Ακόμα καί στή πιό τέλεια υγειονομική 
περίθαλψι, είτε κρατική είτε ίδ.ιωτική, πάντα θά μένει ενα 
μικρό ποσοστό ανικανοποίητο πού θά προσφεύγει^ όπου οί 
ελπίδες γιά τήν κλονισμένη ύγεία του τοΰ- υπόσχονται μεγα- 

,λύτερες εγγυήσεις. · ■ . ·
. Τό κράτος έχει χρέος νά δώσει στό λαό ενα υψηλό επίπεδο 
υγειονομικής προστασίας καί περιθάλψεως συνεχώς προσαρ- 
μοζόμενο στις έξελίξεις τής επιστήμης καί τής τεχνικής._ 
Πέραν τούτου όμως είναι ύποχρεώμένο νά άφίσει ελεύθερους 
όλους τούς δρόμους πού ύπόσχονται στόν άρρωστο ά.νθρωπο 
κάποιες ελπίδες στόν άνικανοποίητο πόθο γιά έπανάκτησι 
τής κλονισμένης υγείας του άσχετα αν οί δρόμοι αύτοί 
περνούν άπό τό ιδιωτικό ιατρείο ή άν καλύπτουν μόνο τήν 
ψυχολογική πλευρά τής παθήσεως.

» Στό σημείο αυτό θά ήθελα νά έπαναλάβω πώς οί λογα
ριασμοί πού έδωσα πιό πάνω είναι μόνο ενδεικτικά τοΰ ότι 
τό πρόγραμμα πού άναπτύσσω βρίσκεται μέσα στά πλαί
σια τών οικονομικών δυνατοτήτων, όσο κι άν έχουν παρα- 
λειφτεΐ καί άλλα έξοδα ή κι άν προστεθούν καί άλλα άπρό- 
βλεπτα κοντύλια. Κατατοπιστική είναι όμως άπό τήν άποψι 
αυτή μιά μελέτη της εφημερίδας «Άπογευματική» (19.1. 
1971) πού βρίσκει πώς τό ποσό πού διατίθεται γιά ύγειο- 
νομική περίθαλψι γενικά, άπό ταμεία, κράτος καί ιδιώτες 
είναι τοΰ βαθμού τών 12 δισεκατομμυρίων τό χρόνο. Γύρω 
απο τό κεφάλαιο αύτό κινούνται τά συμφέροντα 14.000 
γιατρών, 1.700 φαρμακείων (οδοντιάτρους δέν περιλαβαίνει) 
καί τοΰ κράτους πού εισπράττει γύρω στά 3,5 δισεκατομμύρια 
τό χρόνο άπό δασμούς τών είσαγομένων φαομάκων (ΰύους 
40 έκατ. δολλαρίων τό χρόνο) φόρους κύκλου εργασιών 
χαρτόσημα κ.λ.π., ενώ άπό τόν προϋπολογισμό διαθέτει 
μόνο 2,1 δισεκατομμύρια τό χρόνο γιά τήν υγειονομική 
περίθαλψι τοΰ λαοϋ. ■

Τό συμπέρασμα πώς παράλληλα πρός τήν ιδιωτική έκμε
τάλλευσι τοΰ τομέως «Υγεία» συμμετέχει καί τό κράτος μέ 
ένα σημαντικό μερίδιο κέρδους.

'Αλλά καί τό ΙΚΑ δέν ύστερε! στήν έκμετάλλευσι τοΰ το
μέως «Υγεία», γιατί ενα άΐιόλογο ποσοστό τοΰ κλάδου 
ασθένειας τό. διαθέτει στόν κλάδο συντάξεων καί άλλων πα
ροχών πού παρουσιάζει παθητικό. Πρέπει νά ύπογραμμισθεΐ 
πώς τό ποσοστό πού διατίθεται άπό τόν κρατικό προϋπο
λογισμό γιά τόν τομέα «Υγεία» κυμαίνεται γύρω στό 
2,5 % τοΰ άκαθαρίστου εθνικού εισοδήματος ενώ στις προη
γμένες χώρες κυμαίνεται γύρω στό 5 - 7,5 %.
VI. Προληπτική υγιεινή.

Στή παραπάνω άνάπτυξι τοΰ προγράμματος έγινε μικρή 
μόνο ύπόμνησις τοΰ θέματος τής προστασίας τής ύγείας

μέ τήν έφαρμογή ενός δικτύου προληπτικής υγιεινής. Τούτο 
. οφείλεται στούς ακόλουθους δύο λόγους :

1. Πρόκειται περί θέματος μέ ειδικό περιεχόμενο πού 
πρέπει νά μελετηθεί καί άναπτυχθεΐ άπό ειδικούς μελετη- 
τάς, καί

2. ή προστασία τής Ύγείας τοΰ λαού είναι μία συνιστα- 
μένη άπό πολλούς συντελεστάς κυρίως κοινωνικοϋγιεινούς 
πού έχουν άμεση σχέσι μέ τό βιοτικό έπίπεδο. Οί συνθήκες 
διατροφής, στεγάσεως, εργασίας, κλίματος, συγκοινωνιών 
ψυχαγωγήσεως, όπως έπίσης καί οί ψυχονευρωτικές αντι
δράσεις πού δημιουργούν τά διάφορα ψυχικά ερεθίσματα 
(φτώχεια, έξαθλίωσις, καταθλίψεις άπό καταπιέσεις καί 
διωγμούς, θόρυβοι, μόλυνση τοΰ περιβάλλοντος κ.λ.,π.), 
άσκοΰν αποφασιστικό ρόλο στήν ύγεία τοΰ λ.αοΰ.·

Δέν επιτρέπεται π.χ. νά λέμε πώς κάνουμε άντιφυματικό 
άγώνα μόνο μέ τά σανατόρια, ή τόν άντιφυματικό έμβολ.ια- 
σμό, ή μέ τή πλατεία χρησιμοποίησι τών άντιφϋματικών 
φαρμάκων όταν ή στενότης καί άθλιόητς τής στέγης άναγ- 
κάζει νά κοιμούνται στό ίδιο δωμάτιο τά μικρά παιδιά μέ 
τούς φυματικούς γονείς ή προγόνους. Κατά τις ύπάρχουσες 
στατιστικές στό 67 % περίπου τοΰ πλ.ηθυσμοΰ άναλ.ογεΐ μόνο 
ένα δωμάτιο κάθε δύο άτομα. Έτσι έχουμε σήμερα τό μεγα
λύτερο ποσοστό φυματικών μολ.υσμένων μικρών παιδιών 
μεταξύ όλων τών πολιτισμένων χωρών, γιατί πρόκειται 
κυρίως περί ένδοοικογενειακών μολύνσεων έξ αιτίας τής 

. στενότητας τοΰ στεγαστικοΰ χώρου.
Ούτε μάς επιτρέπεται νά λ.έμε πώς μπορούμε νά κάνουμε 

άγώνα εναντίον τών γαστρεντερικών λοιμώξεων (τύφο - 
παρατύφων, δυσεντεριών κ.λ.π.) μόνο μέ τά άντιβιοτικά, 
όταν όλες μας οί πόλ,εις, άκόμα καί ή πρωτεύουσα στερούν
ται συγχρονισμένου συστήματος καθαριότητος καί δικτύου 
άποχετεύσεως, καί όταν τό_97% τών ορεινών καί ημιορει
νών κατοικιών στερούνται νεροΰ καί άποχωρητηρίου (βλ. 
«’Αρχιτεκτονική», τεΰχος 37, 1963). ν .

Τά ακόλουθα στοιχεία μάς δίνουν μιά λεπτομερέστερη 
εικόνα τής πρωτόγονης στεγαστικής καταστάσεως τοΰ 
Ελληνικού λαού.- .
' Σήμερα υπάρχουν 97.000 οικογένειες πού ζοΰν σέ παράγ- 
κες, 113.000 οικογένειες σέ άπαράδεχτες κο'.νοβιακές 
συνθήκες, 286.000·ζοϋν χωρίς φώςκαί άεριεμό, 1.600.000 
Έλλ.ηνες ζοΰν σέ κατοικίες χωρίς βρύση, 1.000.000 "Ελλη
νες ζοΰν σέ κατοικίες χωρίς άποχέτευση καί 5.500.000 
"Ελλ.ηνες ζοΰν σέ κατοικίες χωρίς λουτρό (βλ. «Βήμα»
8/1/76). _

' Η άνοικοδόμησις μερικών έργάτικών κατοικιών κάθε 
χρόνο ή ή χορήγησις επαχθών οικοδομικών δανείων άπό τήν 
ΑΤΕ γιά τή δήθεν αύτοοτέγασι σεισμοπλήκτων ή κατολ.ι- 
σθημένων οικισμών μπορεί νά συντελ.εΐ στή διαφήμισι τοΰ 
κυβερνώντος κόμματος δέν έχει όμως καμμιά σχέσι μέ τήν 
πραγματική έπίλ.υσι τοΰ στεγαστικοΰ προβλήματος που στή 
χώρα μας έχει γίνει πολ.ύ επείγον. 'Η προοδευτική οικονο
μική έξαθλ.ίωσις τοΰ λ.αοΰ ιδίως τοΰ άγροτικοϋ στοιχχίου δέν 
τοΰ επιτρέπει καμμιά προσπάθεια βελτιώσεως στό παλ.ηό- 
σπιτο πού έχει κλ.ηρονομήσει άπό τούς προγόνους. Παράλ.- 
λ.ηλα ή κατοχή, ό εμφύλιος πόλ.εμος, οί εμπρησμοί, οί σει
σμοί καί οί βομβαρδισμοί έχουν δημιουργήσει ένα πραγμα
τικό στεγαστικό χάος πού δέν μπορεί νά λ.υθεί μέ τά ημί
μετρα τής αύτοστεγάσεως άλλ.ά τό κράτος πρέπει νά πάρει 
μιά άποφασιστική πρωτοβουλ.ία γιά προγραμματισμό στε
γάσεως τοΰ λ.αοΰ σαν άποκλ.ειστικής κρατικής ύπευθυνότη- 
τος. Καί πρώτ’ άπ’ όλα έχει τήν ύποχρέωσι τής μελ.ετημένης 
και σύντομης άντιμετωπίσεως' τής σημερινής πρωτόγονης 
οικιστικής διασποράς τού αγροτικού πλ.ηθυσμοΰ σέ μικρούς 
συνοικισμούς καί χωριουδάκια. Δέν άγνοοΰν οί άρμόδιες 
ύπηρεσίες πώς κάτω άπ’ αύτές τις συνθήκες οί κάτοικοι αύ- 
τών τών "περιοχών είναι καταδικασμένοι σέ άπομονωσι απο 
κάθε πρόοδο καί στή παιδεία καί στήν υγειονομική περίθαλ.ψι 
καί στή ψυχαγωγία καί οπωσδήποτε μακρυά άπό κάθε δυ
νατότητα γιά συγχρονισμένη καί υγιεινή διαβίωσι. ' Η έξου- 
δετέρωσις τών λοιμογόνων εστιών μέ σύγχρονες εγκαταστά
σεις λ.ουτροαποχετεύσεων μέσα στά σπίτια, ή ·ή καταστροφή 
τών άπορριμμάτων ή ή άπομάκρυνσι τών κατοικίδιων ζώων 
άπό τούς οικισμούς πού άποτελ.οΰν βασική προϋπόθεση γιά 
τήν υγιεινή διαβίωσι τών αγροτών δέν μπορεί βέβαια νά 
λίνει μέσα στή σημερινή πρωτόγονη οικιστική μορφή.
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’Αλλά καί μέσα στις πόλεις ή έλλειψις μιας αυστηρά προ“ 
-ΐχμματιομένης κρατικής οικιστικής και πολεοδομικής πο
λιτικής με τή σχεδόν ασύδοτη δραστηριότητα των ιδιωτικών 
οικοδομικών έττιχειρήσεων έχει δημιουργήσει μια κατά- 
στασι άττό πολλές πλευρές άφόρητη.

Σέ μεγάλα αστικά κέντρα άκόμα μάλιστα καί στην ίδια 
τήν πρωτεύουσα ή άποχέτευσις, ή καθαριότης τών δρόμων 
καί ή έξουδετέρωσις τών απορριμμάτων καί τών λοιμογόνων 
έστιών είναι καταφανώς ανεπαρκής. Σέ κάθε βήμα άκόμα 
καί σέ κεντρικούς δρόμους πέφτει κανείς πάνω σέ σωρούς 
άπό βρωμιές, σκουπίδια καί διάφορες άλλες ακαθαρσίες. 
"Αν σ’ αύτά προσθέσουμε τή πνιγηρή ατμόσφαιρα πού δη
μιουργούν τά καυσαέρια τών ντηζελομηχανών τών λεωφο
ρείων καί τών έργοστασίων πού έχουν συγκεντρωθεί γύρω 
ή μέσα στις πόλεις, τήν άλλοίωσι τοϋ μικροκλίματος τών 
πόλεων λόγω τοϋ μεγέθους καί τοϋ στριμώγματος τών οι
κοδομών μέ στενούς δρόμους καί τήν πλήρη σχεδόν έλλειψι 
πνευμόνων άπό πράσινο, τότε βλέπουμε γιατί ή θερμοκρασία 
μέσα στις μεγαλοπόλεις είναι κατά μερικούς βαθμούς μεγα
λύτερη άπό τήν ύπαιθρο καί τέλος γιατί ή ζωή μέσα στήν 
’Αθήνα τό καλοκαίρι έχει γίνει βασανιστική καί άνυπόφορη

Ή ’Αθήνα άποτελεϊ τή μοναδική πρωτεύουσα στό κόσμο 
όπου ή συγκοινωνία διεξάγεται άκόμα μέ λεωφορεϊα πού κι
νούνται μέ πετρέλαιο.

’Ιδιαίτερα πρέπει νά υπογραμμίσω τις επιπτώσεις στην 
υγεία τών κατοίκων άπό τήν άκαταλληλότητα τών οικοδο
μικών υλικών καί τών κατασκευών πού δέν εξασφαλίζουν 
επαρκή μόνωσι έναντι τοϋ θορύβου τοϋ κρύου καί κυρίως έ
ναντι τής ζέστης. Μερικές τέτοιες κατοικίες άκόμα μάλιστα 
καί σχολεία, νοσοκομεία καί σανατόρια γίνονται τό καλοκαίρι 
πραγματικοί φούρνοι όπου καί ό πιό" υγιής άνθρωπος θ’ άρ- 
ρωστήσει μόλις μείνει λίγες ώρες έκεΐ μέσα. "Ωστε καί έδώ 
καμμιά πρόβλεψις γιά τήν υγιεινή στέγασι τή προσαρμοσμένη 
στις ίδιάζουσες άτμοσφαιρικές συνθήκες τοϋ τόπου μας.

Οί προσπάθειες τών αρμοδίων υπηρεσιών δέν φτάνουν 
ώς τήν αΐτιολογική έκρίζωσι τοϋ κακού γιατί εμποδίζονται 
άπό τά ώργανωμένα συμφέροντα τών διαφόρων συγκροτη
μάτων (μεγαλοοικοπεδούχων, οικοδομικών επιχειρήσεων, 
λεωφοριούχων, άερσδρομίων κλπ.), γι’ αυτό τό κρατικό 
ενδιαφέρον περιορίζεται σέ θεαματικές επιδείξεις, πού τό 
μόνο πού πετυχαίνουν είναι νά προκαλοΰν ειρωνικά σχόλια.

"Οταν π.χ. γίνεται ή «έξόρμησις» εναντίον τοϋ θορύβου, 
ή γιά τή καθαριότητα τών πόλεων, ή γιά τή καταπολέμησι 
τοϋ καρκίνου τή στιγμή πού τά καυσαέρια κοντέβουν νά 
προσβάλλουν καί τά δέντρα καί τούς τοίχους τής ’Αθήνας, 
γίνεται φανερό πώς όλες αυτές οί «εξορμήσεις» γίνονται 
μόνο γιά συγκάλυψι τών ευθυνών, ένώ ή άποτελεσματική 
άντιμετώπισί των μπορεί νά γίνει μόνο όταν τό κράτος 
άναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες γιά τήν άντιμετώπισί όλου 
τοϋ προβλήματος. •

• Οί καυχησιολογίες τών αρμοδίων πώς έχει άνέβει τό 
υγιεινό (;) επίπεδο τοϋ λαοΰ επειδή τά τελευταία χρόνια 
παρουσιάζουμε μεγάλη πτώσι της θνησιμότητος δέν άπο- 
δεικνύει τίποτ’ άλλο άπό άγνοια ερμηνείας στατιστικών 
δεδομένων, καί ότι πριν άρχίσει ή χρησιμοποίησις τών άντι- 
βιοτικών είχαμε τή μεγαλύτερη .θνησιμότητα άπό νοσήματα 
πού στις πολιτισμένες χώρες είχαν πρό πολλοϋ έξαφανιστεΐ. 
Άπό τή δυσεντερία π.χ. πού είναι ή κατ’ εξοχήν λοίμωξις 
τής πρωτόγονης καί άκάθαρτης διαβιώσεως είχαμε κατά τή 
περίοδο 1931 - 37, 152,8 θανάτους κάθε Ϊ00 χιλιάδες 
κατοίκους ένώ στή Σουηδία τήν ίδια περίοδο ή άναλογία 
ήταν μόνο 7,1 θάνατοι σέ 100 χιλ. κατοίκους. Άλλωστε 
οί Ύγιεινολόγοι έγουν έπ’ αύτοΰ άποφανθεϊ κατηγορημα
τικά πώς ή μεγάλη πτώσις τής θνησιμότητος πού παρα- 
τηρεΐται στις καθυστερημένες χώρες ύστερα άπό τήν πλα- 
τεια χρησιμοποίησι τών άντιβιοτικών είναι τεκμήριο' τοϋ 
χαμηλού έπιπέδου διαβιώσεως καί υγείας. Τά άντβιοτικά 
κατέβασαν τή θνησιμότητα οχι όμως και τή νοσηρότητα πού 
συνεχίζεται στά ίδια μεγάλα επίπεδα, άφοΰ οί άνθυγιεινές

—συνθήκες διαβιώσεως παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. 
Τούτο φαίνεται άλλωστε καί άπό τις στατιστικές τών 
παρασιτικών λοιμώξεων πού δέν επηρεάζονται άπό τά 
άντιβιοτικά (έχινοκοκκιάσεις, τριχινώσεις, έλμινθιάσεις, κλπ.) 
πού οφείλονται επίσης στήν άκάθαρτη διαβίωση καί έξα- 

. κολουθοϋν νά παραμένουν σέ υψηλά επίπεδα.
Ειδικά άπό εχινόκοκκο εγχειρίζονται στή χώρα μας 

1.500 άνθρίοποι τό χρόνο, άριθμός κάπου 50 φορές μεγα
λύτερος άπό άλλες πολιτισμένες χώρες. ’Έχει υπολογιστεί 
πώς ή εθνική μας οικονομία ζημιώνεται άπό τήν άρρώστεια 
αύτή, πού θά μπορούσε νά είχε έξαφανιστεΐ τελείως άν είχαμε 
συγχρονισμένη ύγιεινομική πρόνοια, γύρω στά 300 έκατ. 
δρχ. τό χρόνο. Χρειάζεται όμως εντατικός έλεγχος τών έκ 
ζώων τροφίμων, (κρέατος, γάλακτος, τυριών κ.λ.π.) γιατί 
ένα ποσοστό 35 - 60% άπό τά βοοειδή καί τά πρόβατα 
πάσχει άπό έχινοκοκκίασι, καί κάθε ένα στά πέντε σκυλιά 
είναι άρρωστο.

"Ετσι τό πρόγραμμα τής προληπτικής 'Υγιεινής βγαίνει 
άπό τά στενά όρια ενός άπλοϋ ύγιεινομικοϋ προγραμματισμού 
καί μπαίνει στόν τομέα μιας ευρύτερης καί σχεδιασμένης 
κοινωνικής πολιτικής.

Τό κράτος πρέπει νά εξετάσει τό πρόβλημα άπό πολλές 
πλευρές : εξυπηρετεί π.χ. τά μορφωτικά καί εκπολιτιστικά 
ιδανικά τοϋ λαοΰ ή άπλησιά, ή ή ίκανοπβίησις τών σωμα
τικών άναγκών κατά ζωώδη τρόπο ή τό στρίμωγμα τών 
άνθρώπων σερνικών καί θηλυκών, όπου τρώνε, γδύνονται 
καί κοιμούνται όλοι μαζί μέσα σ’ ένα. δωμάτιο ; Μπορεί 
τό κράτος νά κάμει συγχρονισμένο τον )ισμό μέ τήν επι- 
δειξι ενός λαού βουτηγμένου στή φτώχεια στήν άθλιότητα: 
καί στή κατάθλιψι ή μέ τουριστικούς καί ' άρχαιολογικούς 
χώρους πού πίσω άπό τη βιτρίνα τής έμφανίσεως παρου
σιάζουν ολη τήν άηδία τής πρωτόγονης καταστάσεως ;

Τό κράτος πρέπει νά ίδεΐ τό θέμα καί άπό τή πλατύτερη 
οικονομική πλευρά. Συμφέρει ή συνέχισις τής άνθυγιεινής 
διαβιώσεως όταν οί ζημιές άπό τις παραπανήσιες ημεραρ
γίες, άπό έξοδα φαρμάκων, άπό παραπανήσια νοσήλεια περ
νούν τά 7 δισεκατομμύρια τό χρόνο κατά τήν έκτίμησι τοϋ 
Ύγιεινολόγου Καθηγητοϋ Θ. Ζαβιτσιάνου ; Ένα παληό 
άξίωμα τών Ύγιεινολόγων μάς λέει πώς καί μόνο τά οικο
νομικά συμφέροντα επιβάλλουν στά κράτη νά δαπανούν πολλά 
γιά τή πρόληψι παρά γιά τή θεραπεία τής άρρώστιας.

Τέλος, πρέπει νά γίνει ουνείδησις καί τοϋ πολιτικού κόσμου 
τής χώρας καί τοϋ λαού ολοκλήρου πώς :

VII. «ΔΥΝΆΜΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ».

Τονίσθηκε ήδη πώς άκόμα καί γιά εθνικούς λόγους τό 
Κράτος έχει χρέος νά άναλάβει, ολοκληρωτική πρωτοβου
λία καί εύθύνη γιά μιά συγχρονισμένη- υγειονομική προστα
σία καί περίθαλψι τοϋ λαού.

Γράφει σχετικά ό Καθ. Βαλαώρας τά άκόλουθα στό 
«ΒΗΜΑ» τής 1.8.71 : «Αί γεννήσεις ζώντων εξακολουθούν 
.νά κυμαίνωνται πέριξ τοϋ άνεπαρκοϋς έπιπέδου τών 150.000 
περίπου νεογνών κατ’, έτος, οί θάνατοι ηΰξήθησαν κατά 
40 % εντός τής τελευταίας εικοσαετίας καί τό βιολογικόν 
πλεόνασμα τό προκΰπτον άπό τήν υπεροχήν τών γεννήσεων 
επί τών θανάτων έμειώθη άνησυχητικώς (πίναξ 3 ). Έν τώ 
μεταξύ άπογυμνοϋται προοδευτικώς ή ύπαιθρος χώρα καί 
παροξύνονται τά προβλήματα τών δύο ύδροκεφαλών άστι- 
κών κέντρων, ή γήρανσις τοϋ πλυθησμοϋ προχωρεί άκατά
σχετος ( εις μεταξύ 10 σημερινών Ελλήνων είναι ύπερήλιξ, 
65 έτών καί άνω) καί .. διελύθη τό Πανεπιστημιακόν Κέν- 
τρον Βιομετρικών καί Δημογραφικών ερευνών, ώς έάν, άπε- 
τέλει άχρηστόν τινα οργανισμόν εις μίαν δημογραςΗκώς 
πάσχουσαν Ελλάδα». ■ -

Άπό τήν περικοπή αύτή προκύπτει σαφώς τό άμεσο χρέος 
τοϋ Κράτους νά άναλάβει γιά έθνικούς λόγους τήν εύθύνη 
γιά τήν επιστημονική ύγειονομική'προστασία τοϋ λαού άντί 
νά τήν άγνοεΐ καί νά τήν υπονομεύει. '
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Στη θνησιμότητα των μικρών ηλικιών (βρεφική καί νη- - 
Λιακή ηλικία ) πού είναι ή μεγοιλύτερη μεταξύ των πολιτι
σμένων χωρών αποδίδει ένας άλλος ειδικός το «γέρασμα» 
τοϋ πληθυσμού της Ελλάδος (βλ. θ. Ζαβιτσιάνος. «Ή νη- 

■ πιακή θνησιμότης 1921-1960). ’Αλλάζει ή σύνθεσις τοϋ 
πληθυσμού, γιατί μικραίνει το ποσοστά τών νέων ήλικών καί 
μεγαλώνει τών γέρων.

VIII. ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Για νά είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της υγειονο

μικής προστασίας τοϋ λαοΰ πρέπει άπαραίτητα νά έχει έξα- 
σφαλισμένη τήν ετοιμότητα γιά άμεση επέμβαση. Πρόκειται 
όμως για νά ένα πρόβλημα πολύ δύσκολο ιδιαίτερα μέσα στύ 
σημερινό ύγειονομικο χάος τις συγκοινωνιακές συνθήκες τής 
χώρας μας, καί στήν οικιστική διασπορά σε μικρά ορεινά 
χωριουδάκια ή στούς πολλούς οικισμούς τών νησιών.

Γι’ αύτύ υπάρχει άνάγκη γιά άμεση εφαρμογή τοϋ απο
κεντρωτικού προγράμματος μέ πλήρη λειτουργία του
λάχιστον στήν αρχή, όλων τών αγροτικών ιατρείων τών 100 
σταθμών διακομιδής καί τών 100 επαρχιακών νοσοκο
μείων. Μέ τή λειτουργία χειρουργικών τμημάτων καρδιο
λογικών μονάδων, μονάδων γιά άνάνηψι καί μεταγγίσεις 
όπως προβλέπεται στύ σχέδιο (Κύκλος Α) δημιουργεΐται 
ή δυνατότης,γιά άμεση καί όσο παίρνει επί τόπου άντιμε- 
τώπισι τών περιπτώσεων πού είναι πολύ επείγουσες.___

Τύ σημερινό καθεστώς μέ πλήρες τό κενό στήν ύπαιθρο 
καί τήν άπαράδεκτη κατάστασι τοϋ σωριάσματος τών βαρειά 
αρρώστων στά ρυθμιστικά κέντρα καί στά έφημερεύοντα 
τών ’Αθηνών άποτελεΐ απάνθρωπη μεταχείρισι βαρέως ά- 
σθενούντων ή έτοιμοθανάτων, πού καμμιά φορά πεθαίνουν 
πριν τούς έξετάσει καν ό γιατρός. Δέν μπορεί νά συνεχιστεί. 
Επιβάλλεται ή'άμεση λειτουργία τουλάχιστον 10 σταθμών 
αμέσου έτοιμότητος γιά τό λεκανοπέδιο ’Αττικής, οπού θά 
λειτουργούν ημέρα καί νύχτα όλα τά τμήματα άμέσου έπεμ- 
βάσεως γιά όλες τις ειδικότητες. Σταδιακά καί όσο άνα- 
πτύσσεται ή άποκέντρωσις μέ τις μεγάλες νοσηλευτικές μο
νάδες (Κύκλος Β τοϋ προγράμματος) νά καλυφθούν μέ ένα 
δίκτυο τέτοιων σταθμών άμέσου έπεμβάσεως όλες οί άνάγ- 
κες τής χώρας.' ■ *'

IX. ’Ιαματικές Πηγές.
Ή επιστήμη γιά τήν άντιμετώπιση τής άρρώστιας δέν 

χρησιμοποιεί μόνο τά φάρμακα, άλλά καί διάφορα άλλα μέσα 
όπως είναι τά στοιχεία τής φύσεως, ήλιος, νερό, αέρας, θερ- 
μότης, ψϋξις, ηλεκτρική ενέργεια, κίνησις μ αλλάξεις κ.ά. 
Ή θεραπεία.πού γίνεται μέ τά μέσα αυτά πού παίρνουμε άπό 
τή φύση λέγεται φυσικοθεραπεία. Γίνεται εύρεϊα εφαρμο
γή της καί σήμερα άποτελεΐ έναν ιδιαίτερο ούσιώδη κλάδο 
τής θεραπευτικής.

"Ενα μεγάλο καί ξεχωριστό τομέα τής φυσιοθεραπευτι
κής άποτελεΐ ή ύδροθεραπευτική, πού χρησιμοποιεί γι’ αύ- 
τό τις φυσικές ιαματικές πηγές' είτε ύπό τή μορφή λουτρών 
είτε ύπό τή μορφή τοϋ πόσιμου ιαματικού νερού.

Ή χρησιμοποίησί των γίνεται άπό τούς άρχαιότατους 
χρόνους, μπορούμε μάλιστα νά είποϋμε πώς άκόμα καί ό 
πρωτόγονος άνθρωπος στή χρησιμοποίησί τών φυσικών πη
γών, ιδίως τών-θερμοπηγών , προσέφυγε γιά νά βρει τήν ύ- 
γειά του.

Ή σύγχρονη επιστήμη έχει προχωρήσει σέ λεπτομερή έ- 
ξειδίκευση τών θεραπευτικών ιδιοτήτων τών διαφόρων πηγών 
ώστε σήμερα νά είναι δυνατός μέ μεγαλύτερη ακρίβεια ό 
καθορισμός τής ένδείξεως τής κάθε πηγής γιά τήν άντίστοιχη 
άρρώστια, καθώς καί ή παρακολούθηση τής ιαματικής έπι- 
δράσεως τών διαφόρων πηγών. Γιά τή μελέτη τών προβλη
μάτων αυτών καθώς καί γιά τήν διερεύνηση άγνώστων άκόμα 
παραγόντων στήν θεραπευτική χρησιμοποίηση τών ιαματι
κών πηγών έχει δημιουργηθεΐ ειδικός, κλάδος τής ιατρικής 
καί ή παρακολούθηση τών άρρώστων γίνεται άπό γιατρούς 
ειδικά εκπαιδευμένους πού συνήθως είναι μόνιμα εγκατεστη
μένοι στις λουτροπόλεις.

- Ή χώρα μας παρ’ οτι διαθέτει'καί σέ αριθμό καί σέ ~ 
ότητα καί σέ ποικιλία ιαματικών πηγών τόν πιό άξιόλ 
πλούτο έν τούτοις δέ κατώρθωσε νά άξιοποιήσει άνάλι 
τό δώρο αυτό τής φύσεως, πού καί τήν ύγεία τοϋ λαοΰ ά 
καί τήν άνάπτυξη τού τουρισμού θά μπορούσε νά έξυπηρε- 
σει σημαντικά. .

1) Γιατί δέν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες γιά τά συσ 
τικά καί τις ιαματικές ιδιότητες τών διαφόρων πηγών μ 
Σέ πολλές. μάλιστα δέν έχει γίνει καμμιά μελέτη, καί 
άποκλείετάι νά υπάρχουν καί άλλες πηγές μέ τελείως 
γνωστές άκόμα, ιαματικές ιδιότητες.

2) Οΐ λουτρικές καί ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις εί 
προσανατολισμένης μόνον γιά πολύ πλούσιους έπισκέπτ 
ενώ οί έγκαταστάσεις πού είναι προσιτές στούς φτωχ< 
δέν εξασφαλίζουν ούτε στοιχειώδη υγιεινή διαβίωση. Έ 
περιορίζεται ό άριθμός τών επισκεπτών μόνον στόν κύ> 
τών εύπόρων καί εμποδίζεται ή πλατύτερη άξιοποίηση τ 
θεραπευτικών ιδιοτήτων τών πηγών.

3) Σέ όλες μας τις λουτροπόλεις έχει άγνοηθεΐ τελεί 
ό ψυχαγωγικός παράγων πού κατά την γνώμη τών είδικ 
συνθέτει τό 50 % σχεδόν τής θεραπευτικής ίκανότητος τ 
λουτροπόλεων. Ελλείπουν τελείως τά ώραΐα έκτεταμι 
πάρκα γιά περιπάτους ή συγχρονισμένη ψυχαγωγία μέ 7 
λ.ιτισμένα θεάματα καί άθλητικές επιδείξεις, όπως τόσο πι 
είχαν εφαρμόσει στά λουτροθεραπευτήριά τους οί άρχα 
πρόγονοί μας. ’Αντί τούτων πολλές άπό τις δήθεν μοντέρ' 
λουτροπόλεις μας προσφέρουν γιά ψυχαγωγική θεραπι 
τών επισκεπτών, χαρτοπαίγνια ή θορυβώδεις άντιαισθητ» 
καί πολύ ενοχλητικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ή Κυβέρνηση, άπό αγνοια τής θεραπευτικής ίδιότητ 
τού ψυχαγωγικού παράγοντος( επιδιώκει τήν ύπαγωγή ώ| 
σμένων μεγάλων λουτροπόλεων στήν άρμοδιότητα τού το 
ρισμοϋ μέ κίνδυνο νά τις άπομονώσει έτσι άπό τήν έποπτι 
τής ειδικής επιστημονικής παρακολουθήσεως. Οί έπιστημ 
νικά ώργανωμένες λουτροπόλεις μας μπορούν πράγματι 
συντελέσουν άξιόλογα στήν τουριστική μας κίνηση, 
τουρισμός όμως είναι τελοίως άναρμόδιος γιά τήν όργάνω 
καί παρακολούθηση τών λουτροπόλεων. "Ολες μας οί λο 
τροπόλ.εις, καί ιδιαίτερα αύτές πού είναι γιά χρόνιες βρο 
χίτιδες, άσθμα κλπ. (Κυλλήνη, Καϊάφα) λόγω τού ήπί 
μας κλίματος, προσφέρονται άκόμα καί γιά τούς χειμερινό 
μήνες γιά λουτροθεραπεία ιδίως σέ άρρώστους άπό βόρει 
χώρες. Αύτές τις δυνατότητες νά προσέξει καί νά άναπτύί 
ό τουρισμός μας."

Ή μελέτη όμως γιά όργάνωση καί παρακολούθηση καθ< 
καί τήν εκπόνηση σχεδίων άξιοποιήσεως τών θεραπευτικά 
των παραγόντων ύδρολ.ογικών ή ψυχαγωγικών άνήκ.ουν μό 
στούς ειδικούς μας επιστήμονες σέ συνεργασία μέ τό ° 
πουργεΐο 'Υγιεινής. Τό Πανεπιστήμιό μας είναι άπό τά λ.ί- 
στόν κόσμο πού είχαν καί ειδική έδρα γιά ύδροθεραπεία. ' 
Κράτος είναι ύποχρεωμένο νά χρησιμοποιήσει τις είδικ 
γνώσεις καί τήν πείρα τών ειδικών μας επιστημόνων γιά ' 
όργανώσει σέ σύγχρονες βάσεις :

α) Τήν υγειονομική καί ιατρική υπηρεσία τών λουτρ 
πόλ.εων.

β) Νά ιδρύσει ειδικά ινστιτούτα γιά τή διερεύνηση τι 
ιαματικών των συστατικών καί ιδιοτήτων.

γ) Νά άναζητήσει τις δυνατότητες άναπτύξεως τού ψ 
χαγωγικοΰ παράγοντος λουτροθεραπείας προσαρμοσμέν 
στις τοπικές κλιματολογικές καί έκπολ.ιστικές συνθήκες (ι 
ξιοποίηση τού άρχαιολογικοϋ παράγοντος, άνάπτυξη τι 
θαλασσίων σπόρ, άλ.ιείας, ορειβατικών εκδρομών κλ.π).

δ) Τήν ενίσχυση τών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων τί 
λουτροπόλεων μέ φθηνά μακροπρόθεσμα δάνεια ώστε ' 
μπορούν νά προσφέρουν φθηνά, υγιεινά καί πολ.ιτισμένα κάτι 
λ.ύματα στούς επισκέπτες. Τά δάνεια αύτά πρέπει νά δοθο; 
καί σέ ιδιώτες πού θά άναλάβουν νά διασκευάσουν σέ συ· 
χρονισμένα καταλύματα τά σπίτια των. "Ετσι καί οί άπορ 
άσθενεΐς θά εξυπηρετούνται, άλλά καί οί μικροί έπιχειρημ: 
τίες θά ένισχύωνται οικονομικά.
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Στήν λειτουργία δμως των λουτρ οπόλεών μας υπάρχει μια 
σοβαρή άνωμαλία στο δτι αφορά τή διαχείριση τοΰ φυσιχοΰ 
αύτοϋ πλούτου της χώρας μας πού στέκεται σοβαρό εμπό
διο στην άνάπτυξή των. Σέ πολλές άπό τις μεγάλες μας λου- 
τροπόλεις οί πηγές δέν είναι ιδιοκτησία τοΰ Κράτους ή των 
Δήμων άλλά διαφόρων ιδιωτών, οί όποιοι ρυθμίζουν τήν λει
τουργία των σέ καθαρώς κερδοσκοπική βάση. Μέ τήν άπαρά- 
δεκτη αυτή μονοπώληση ενός φυσικού θησαυρού γίνεται προ
βληματική ή χρησιμοποίηση των ιαματικών νερών σέ πλα
τεία κλίμακα καί λόγω τών υψηλών τιμών πού έπιβάλλουν 
οί ιδιώτες εκμεταλλευτές, άλλά καί λόγω άμφιβολιών ως 
πρός τήν καλή των ποιοτική κατάσταση. 'Η τιμή τών δια
φόρων νερών στην λιανική πώληση έφτασε νά είναι μεγα-

/ · · ,

λύτερη άπό τήν τιμή ίσης ποσότητος γάλακτος. Είναι επι* 
τακτική άνάγκη να σταματήσει ή σκανδαλώδης αυτή μονο
πώληση τών πηγών της φύσε ως, τών όποιων ή διαχείριση 
πρέπει νά περιέλθη ολοκληρωτικά στούς οικείους Δήμους 
καί Κοινότητες.

Τούτο θά δώσει τήν δυνατότητα στό Κράτος ή στούς ί
διους τούς Δήμους νά διαθέσουν τά άπαιτούμενα κονδύλια 
γιά τόν συγχρονισμό τών λουτροπόλεων καί τήν επιστημονική 
άνάπτυξή της λουτροθεραπείας.

Πρός τόν σκοπόν, δπως προωθηθή ή άντιμετώπισις τοΰ 
βασικού τούτου προβλήματος τής Υγειονομικής προστασίας 
τοΰ λαοϋ, προτείνομεν τό κάτωθι σχέδιον νόμου :

ΠΙΝΑΞ 1: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ — ΚΤΚΛΟΣ Α'— ΑΓΡΟΤΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

’Επαρχιακά
Νοσοκομεία

Σταθμοί
διακομιδής

Άριθ.
'ίδρυμά-

τών

Κρεβά
τια κατά 
ίδρυμα

Σύνολον
κρεβα-

τιών

Γ ιατροί 
Διευθυν- 

ταί

Γιατροί
βοηθοί

’Οδον
τίατροι
Διευθ.

καί
βοηθοί -

Φαρμα
κοποιοί
Διευθ.,

.καί
βοηθοί

Νοσο
κόμοι

Μαίες
Κοι

νωνικοί
Λει-

-τουργοί

Κατώ
τερο
προσω
πικά

Διοικη
τικοί 
Διευθ. 
καί Ύ- 
ποδιευθ.

-

Επαρχ. Νοσοκομ. . 100 • ; ιοο 10.000 500 ' 2.000 200' 200 2.000
^ ι.

2.000' 200

Σταθ. Διακομιδής 100
• \

20
V

2.000 300 \ 400 200 ‘ 200 400 400 200

Άγροτ. ’Ιατρεία ’ 3000 • ·: · Α 3000
i

6.000 ·■ ; ·

I . . ' ).·: Τ 'Υπολογισμοί δαπανών γιά μισθούς ' .

1) Γιατροί Διευθυνταί 800.X 25.000 Δραχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο ............... — 280.000.000

y,-::. 2) Γιατροί Βοηθοί καί άγροτικοί 5.400 X 12.000 δραχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο ....>= 907.200.000

3) ’Οδοντίατροι Διευθυνταί καί Βοηθοί 400 X 12.000 δραχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο = 67.200.000

4) Φαρμακοποιοί Δ/νταί καί Βοηθοί 400 X 12.000 δραχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο · · ■ = 67.200.000

5) Νοσοκόμοι 2.400 X 7-000 δραχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο........................= ./ 235.200.000

6) Μαίες καί Κοινών. Λειτουργοί 6.000 X 8.000 δραχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο.........= 672.200.000

7) Κατώτερο Προσωπικό 2.400 X 6.000 δραχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο . ·.............. . . = 201.600.000

8) Διοικητικοί Δ/νταί — Ύποδ/νταί 400 X 12.000 δραχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο ... == 67.200.000

riw ■·.- ; Κύκλου Α' . . ';.Ά Φ* '

- . λ , - Σύνολο δαπανών για μισθούς..........·... = 2.497.800.000
Σύνολον δαπανών: (Φάρμακα, διατροφή καί ένοίκια, καί δι’άλλα έξοδα τών άγροτ. ’Ιατρείων) .·.. 775.350.000.

(Βλ. Π ίνακα 3 ) *-------------- --------
Γενικόν Σύνολον δαπανών ΚΥΚΛΟΥ Α' ................. .....................1.................. 3.273.150.000/ _____________



ΠΙΝΑΞ 2 ΓΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. - ΚΤΚΛΟΣ B' ΚΕΝΤΡΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΤ'~* - Άριθ. Άριθ. Σύνολ. Έτη- Έπι-
Νοσοκομεΐα ΐδρυ- \ κρεβα- κρεβα- στημο- μελή-
καί Ιδρύματα μάτων τιών τιών νικοί ταί κλι—

στύ Δ/ντοεΙ νικών
, ? καθένα - κλινικ.

Γιατροί Όδον. Φαρμα- Παιδα- Νοσο- Κατώ- Διοικ.
βοηθοί Διευθ. κοποιοί γωγοί κόμοι τερο προσω-
είδι- βοηθοί Διευθ. Γυμν. Μαίες πρόσω- πικό,
κευόμ. ' κ.λ.π. καί Φύλα- Παρα- Δ/νταί
κ.λπ. βοηθοί κες σκευα- Ύπο-

σταί κα- διευθ. 
θορίστρ.

Γεν. Κρατ. Νοσοκ. 
Σανατόρια 
Ψυχιατρεία 
Βρεφοκομεία '
Ίδρ. άνωμ. παίδων 
Ίδρ. Σπαστ. Παίδ. 
Γηροκομεία', 
’Αναρρωτήρια 
Παιδιών καί ένηλ.

Σύνολον ιδρυμάτων

12 800 9.6Q0 240 240 1.920 48 48 1.920 1.920 54
10 500 5.000 — ■ — 1.000 20 20 — • 500 500 50
10 500 5.000 — — 1.000 / .300 500 500 50
10 100 1.000 — 10 200 , 10 200 200 . 30
10 100 1.000 --- · 10 200 50 200 200 ", 30
10 50 500 100 ' . 60 100 30 .· 30
24 100 2.400 24 ■ 240 : 24 . 250 250' =■; 5Ô1

24 100 2.400 *
240 . 12 250 250 50

110 » 26.900 240 284 4.900 104 75 410' 3.920 3.850 374

1 · . Σύνολον δαπανών άπό μισθούς · * V .

Τ) Γιατροί Διευθυνταί 240 x 35.000 δραχΤ^τύ μήνα X 14 μισθούς τύ^ χρόνο.... ί................= 117.600.00()
2) Γιατροί-Έπιμεληταί 284 X 20.000 δρχ. τύ μήνα X 14 μισθούς τύ χρόνο .,. = 79.520.000
3) Γιατροί βοηθοί εΐδικεόυμενοι 4.900 X 12-000 δραχ. τό μήνα X 14 μισθούς τύ χρόνο ............= , 823.20Q.PQQ
/ \ A \ ΠΛ . . ΛΛΛ Λ' \ - à r » A « ' < ' ί ' * * f 1 / i Λ/» ' ΑΛΑ4) Φαρμακοποιοί 78 X 13.000 δραχ. τύ μήνα X 14 μισθούς τύ χρόνο .....'........................'. = 14.196.000
5) ’Οδοντίατροι 104 X 13.000 δραχ. τύ μήνα X 14 μισθούς τύ χρόνο . .'.............;...................= 18.928.000
6) Παιδαγωγοί - Γυμνασταί 610 γ. 12.00* δραχ. τύ μήνα X 14 μισθούς τύ χρόνο ....................= 102.480.00Q
7) Νοσοκόμες — μαίες κ.λ_π. 3.920 X 8.ÔC0 δραχ. τύ μήνα X 14 μισθούς τύ χρόνο' ............. = 439.O40.00O
8) Κατώτερό προσωπικό 3.850 X 6.000 δραχΐ" τύ μήνα k 14 μισθούς τύ χρόνο .   = 323.400.000*
9) Διοικητικό. Προσωπικό 374 X 13.000 δραχ. τύ μήνα X 14 μισθούς τύ χρόνο ........... = 68.068.000

V; Σύνολον μισθολογικών δαπανών τύ χρόνο .*...;.....................·....·.................................... .·..... 1.986.432.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. . ’ : ΠΙΝΑΚΑΣ 4.
feTHBlA ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

•V' · 1 · ΚΤΚΛΟΤ Α' ΚΤΚΛΟΤ Β''·*►*·.· * · ... . ·* .

1. Διατροφή καί φάρμακα 12.000 άρρώ- . ' .
στων προς 80 δραχ. την ημέρα. (40 δραχ.
γιά φαγητό καί 40 δρχ. για φάρμακα) 345.600.000δρχ.
2. Διατροφή προσωπικού : 19.000 άτομα
πρύς 30 δραχ. τήν ημέρα = 213.750.000 »
3. Έξοδα ’Αγροτικών ’Ιατρείων (ενοί
κια, καθαρίστριες καί φάρμακα) : 3.000
Άγροτ. ’Ιατρεία πρύς 6.000 δρχ. τύ μήνα
X 12 μήνες = 216.000.000 »

1. Διατροφή καί φάρμακα άρρωστων πρύς 80 δρχ.
τήν ήμερα (4Q δρχ. γιά φαγητό καί 40
δρχ. γιά φάρμακα ) γιά 27.000 κρεβάτια= 788.400.000δρχ.

. 2. Διατροφή προσωπικού : 8.554 άτομα 
πρύς 30 δρχ. τήν ήμέρα = 93.666.300 »

3. Διατροφή γιατρών, όδοντογιατρών,
φαρμακοποιών: 5.606 άτομα πρύς 40 δρχ.
τήν ήμέρα = 81.847.000 »

Σύνολο δαπανών διατροφής, φαρμάκων \ .... ι , Σύνολρ δαπανών διατροφής καί φαρμά- .
καί Άγροτ. ’Ιατρείων = 775.350.000 » κων = 963.913.300 »


