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Τα τελευταία ιδίως χρόνια γίνεται όλο καί πιο αισθητή ή 
ανάγκη Όργανώσεως καί προγραμματισμού τής υγειονομι
κής περιθάλψεως τοϋ λαοϋ, τόσο στους ιατρικούς κύκλους, 
όσο καί στο εύρύτερο κοινό.

Γιατί έκδηλη είναι ή πεποίθηση πώς ή παρεχόμενη υγειο
νομική περίθαλψη καί ελλιπής είναι καί πολύ απέχει άπό 
τοϋ νά χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα καί νά έςασφα- 
λ,ίζεί τήν πλήρη προστασία τής υγείας τοϋ άνθρώπου.

’Αντίθετα εκδηλώνεται σέ όλο καί πιο ευρύτερους κύκλους 
κλονισμός τής εμπιστοσύνης τοϋ λαοϋ τόσο στην αποτελε- 
σματικότητα τοϋ εφαρμοζόμενου συστήματος παροχής τής 
υγειονομικής περιθάλψεως, πού επηρεάζει ανασταλτικά τήν 
άξιοποίηση των επιστημονικών δυνατοτήτων όσο, καί κυ
ρίως, στον χαρακτήρα του.

Γίνεται όλο καί περισσότερο αισθητό, ότι τό προέχον χα
ρακτηριστικό στην όλη δομή, καί άσκηση τοϋ υγειονομικού 
λειτουργήματος είναι ή κερδοσκοπία, πού παραμερίζει καί 
υποτιμά τό κοινωνικό περιεχόμενό του.

Αυτή ή κερδοσκοπική μορφή τοϋ συστήματος προκαλεϊ 
αναπόφευκτα συνεχή πλήγματα άπό τις οικονομικής φύ- 
σεως εκδηλώσεις - αναστολή των έπιβαλόμενων συνεχών 
προσαρμογών καί βελτιώσεων, απεργίες τοϋ υγειονομικού έν 
γένει προσωπικού, διεύρυνση τών καθαρά κερδοσκοπικών επι
χειρήσεων κ.λ.π.· - πού' επιδρούν καταλυτικά στήν επιβαλ
λόμενη μέριμνα γιά τήν υγεία τών πολιτών. ’Αποδυναμώ
νουν τις δυνατότητες καί τις προθέσεις τής μεγάλης πλειοψη- 
φίας τών Ελλήνων γιατρών, πού με άναμφισβήτητη άξιο- 
πρέπεια καί βαθειά επίγνωση τής υψηλής κοινωνικής άπο- 
στολής των. θά ήθελαν νά άπαλλαγοΰν άπό τον κύκλο υπο
τιμητικών συναλλαγών, έφ’ όσον έξασφαλισθοϋν άξιοπρεπεΐς 
συνθήκες έογασίας καί ή απαραίτητη οικονομική των δια
σφάλιση. , '

I.. Ή σημερινή υγειονομική κατάσταση στή Χώρα.
Α' ΓΕΝΙΚΑ

Τό άνέβασμα τοϋ βιοτικού καί πολιτιστικού επιπέδου γε
νικά σ’ όλο τόν κόσμο, Ιδιαίτερα υστέρα άπό τό 2ο παγκό
σμιο πόλεμο, έχει μέ τό ραδιόφωνο, τήν τηλεόρασι, τό έντυ
πο καί τόν προφορικό λόγο, συντελέσει σημαντικά καί στήν 
ένημέρωσι καί τοϋ Ελληνικού λ.αοϋ γύρω άπό πολλά υγειο
νομικά προβλήματα. Σήμερα καί ό τελ.ευταϊος εργάτης ή ά-, 
γρότης δεν έχει καμμιά άμφιβολία γιά τό πόσο καθυστερημέ
νη καί πρωτόγονη είναι ή υγειονομική περίθαλψις πού τοϋ 
προσφέρεται, σε έκδηλη άντίθεση μέ τις προόδους τής έπι- 
στήμης.Ξέρει επίσης πώς άλλ.οι λ.αοί χωρίς νά ξοδεύουν περισ
σότερα σε γιατρούς καί σέ νοσοκομεία ή γιά υγειονομική ά- 
σφάλισι ατά ταμεία, έχουν άσύγκριτα καλύτερη περίθαλψι. 
Τελικά τούς έχει άπογοητεύσει ή πρωτόγονη περίθαλψις στά 
έλ.εγχόμένα άπό τό Κράτος ιδρύματα καί τούς έχει φοβήσει ή 
κερδοσκοπική, απληστία μερικών ιδιωτικών Κλ.ινικών α
κόμα μάλιστα καί ιδιωτικών Ιατρείων. 'Ο φόβος αυτός γί
νεται πιο διάχυτος όσο ή πρόοδος της έπιστήμης καθιστά 
πιο έπιτακτική τήν νοσοκομειακή παρακολούθησι τών άρ- 
ρώστων, τήν πιο πλ,ατειά χρησιμοποίησι τών παρακλινικών 
εξετάσεων (μικροβιολογικών, αιματολογικών, άκτινολο- 
γικών κ.ά.) ή τήν έντονώτερη εφαρμογή ακριβών φαρμάκων 
ή θεραπευτικών μεθόδων. Σήμερα ούτε ό τελευταίος άγρό- 
της δεν περιμένει τή διάγνωση. καί τή θεραπεία τής άρ- 
ρώστειας του μόνο μέ τό ακουστικό ή μέ τά σιρόπια, μλλά 
τρέχει στά εργαστήρια καί στις Κλ.ινικές μόλις ή άρρώστεια 
του παραταθεϊ λίγο περισσότερο.·.-''”

Τό κενό πού δημιουργήθηκε έτσι άπό τήν αύξημένη κί- 
νησι προς τά ιδρύματα δέν τό έκάλυψε τό κράτος καί γι’ αύτό 
ένεπτύχθη σ’ αύτό τό χώρο ή έπιχείρησις μέ τις ιδιωτικές 
Κλ.ινικές τά ιδιωτικά εργαστήρια κ.λ.π. πού εμφανίζονται ά-

προκάλυπτα σάν καθαρά 5~: κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Σέ 
πολλές άλλωστε άπ’ αυτές δέν -μετέχουν μόνο γιατροί, αλλά' 
καί άπλοι επιχειρηματίες πού βρίσκουν σάν- μιά πολύ σί
γουρη καί επικερδή επένδυση τών κεφαλαίων των τις ιδιω
τικός Κλινικές.

Ή παληά .φυσιογνωμία τοϋ γιατρού πού ήταν περισσότερο 
συμπαραστάτης καί φίλος τοϋ άρρωστου καί πολύ λίγο επι
χειρηματίας χάθηκε μέσα στο νέο πνεύμα πού δημιούργησε 
ή άνάγκη τής νοσοκομειακής παρακολουθήσεως τού άρρώ- 
στου. Θά ήταν άδικία νά καταλ,ογήσουμε όλες τις εύθύνες 
στούς γιατρούς καί νά τούς κατηγορήσουμε σάν έκμεταλ- 
λευτάς. Τή νέα τους σχέσι πρός τόν άρρωστο δέν. τήν έδη- 
μιούργησαν αύτοί, άλλά άπό τή μιά μεριά ή έξέλιξις τής έπι
στήμης καί άπό τήν άλλη ή κρατική άδιαφορία. Είναι όμως 
άνάγκη νά ύπογραμμισθεΐ ή μεγάλη μείωση πού έχει ύπο- 
στεϊ τό ήθικό κύρος τοϋ ιατρικού κότμου μέ τή σημερινή του 
έμφάνισι σάν έκμεταλλευτοϋ τής άρρώστειας.

Ή Υγειονομική περίθαλψις στήν Ελλάδα παρουσιάζει 
, .. μιά ιδιόμορφη εικόνα τελείως διάφορη άπ’ αύτή πού επι

κρατεί σέ άλλες πολιτισμένες χώρες. Δέν οίκοδομήθηκε καί 
δέν στηρίζεται πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο επιστημονική ύγειο- 
νομικό πρόγραμμα άλλά σέ σημαντικό βαθμό πάνω στήν πρω
τοβουλία τής ιδιωτικής ή τής παρακρατικής φιλανθρωπικής 
δράσεως. Τό πνεύμα αύτό τής φιλανθρωπίας έκυριάρχησε σέ 
όλη τήν έκταση τής περιθάλψεως καί εξακολουθεί καί σή
μερα άκόμη νά τήν επηρεάζει σέ τέτοιο βαθμό ώστε ή πα
ρεχόμενη περίθαλψι νά μοιάζει περισσότερο σάν ελεημοσύνη 
παρά τάν ύποχρέωσι τού κράτους έναντι τής κοινωνίας. Καί 
έπειδή οί διαθέσεις καί οί γνώσεις τών δωρητών καί τών φι- 
λανθρώπων ήσαν ποίκιλλες γι’ αύτό καί ή εικόνα τής υγειο
νομικής περιθάλψεως άντικαθρεφτίζει τήν πολυμορφία αύ
τή, μέ πλήρη άπουσίατοϋ κρατικού προγραμματισμού. Τούτο 
έπιβεβαιώνεται, έκτος τών άλλων, καί άπό τήν έλλειψι 
κάθε μορφής προληπτικού προγραμματισμού, μέ άντίστοιχη 
ύπερτόνωση τής θεραπευτικής προσπάθειας πού κάνει καί 
μεγαλύτερη έντύπωση στή λαό, άλλά πού γίνεται σέ βάρος 
τής προληπτικής μέ βαρύτατες συνέπειες γιά τήν υγεία τού 

.. λαού καί τήν οικονομική δραστηριότητα. . -.·. :
Όπως ήταν επόμενο ό αύτοσχεδιασμός" αυτός σ’ ένα το

μέα πού χρειάζεται περισσότερο άπό κάθε άλλον τόν έπιστη- 
μονικό προγραμματισμό, έχει δημιουργήσει μιά κατάστασι πλή
ρους αναρχίας. Ή κατανομή τών υγειονομικών παραγόντων 
έμψυχων και αψύχων, 2έν κατευόύνετα: άπό τις ύπάρ-
χουσες υγειονομικές ανάγκες τοΰ πληόυαμοϋ άλλά άπό κρι
τήρια καθαρώς οικονομικά - κερδοσκοπικά τίς περισσότερες 
φορές. Τά νοσηλευτικά Ιδρύματα συγκεντρώθηκαν κατά τό 
μεγαλύτερο ποσοστό στήν πρωτεύουσα. Οί άμοιροι δωρηταί 
πού ώς έπί τό πλεϊστον πέραν τής ψυχικής των άρετής δέν 
διέθεταν ε[δικές γνώσεις, καί άφοΰ δέν είχαν μπροστά των 
κάποιο συγκεκριμένο κρατικό πρόγραμμα, έπείθοντο εΰκολ.α 
ώστε ή διάθεσί των νά κατευθύνεται άνάλογα μέ τά συμφέ
ροντα τών έπιτηδείων καί όχι τών υγειονομικών αναγκών τής 
χώρας. ' * ' , '

Β. Ή Νοσοκομειοική περίθαλψη. _ .
Ό άριθμός τών κρατικών νοσοκομειακών κρεβατιών κυ

μαίνεται σήμερα γύρω στις 25 χιλ,ιάδες. Αύτά μέ άλλα τόσα 
περίπου πού διαθέτουν οί ιδιωτικές Κλινικές θά· μπορούσαν 
νά καλύψουν τις νοσηλευτικές άνάγκες τού πλυθησμοϋ, άν 
ήσαν προσιτά στις οικονομικές δυνατότητες' τού λαοϋ, άν εί
χαν καί συγχρονισμένες έγκαταστάσεις καί ικανοποιητική 
επάνδρωση σέ ύγειονομικό προσωπικό, καί άν ύπήρχε σωστή 
χωροταξική κατανομή των.

Σήμερα σχεδόν τό 60 % τών κρεβατιών καί τών έν ένερ- 
γεία γιατρών βρίσκεται στή περιοχή πρωτευούσης. Συγ- 

. κεκριμένα άπό τό σύνολο 56.310 κρεβατιών τά 30.945 είναι 
εγκατεστημένα στο λεκανοπέδιο ’Αττικής, καί τά 6.131 
στό νομό Θεσσαλονίκης, ένώ γιά όλη τήν ύπόλοιπη χώρα 
πού συγκεντρώνει τα 70 % τού πλυθησμοϋ παραμένουν μόνο 
19.234 κρεβάτια, (βλ. Δελτίον 'Χπουργ. Κοινών. Ύπηρε-. 
σιών, εισήγηση τής Εθνικής Πολιτικής 'Υγείας, σελ. 28-Ά- 
θήναι Μάιος 1970). 'Η άναλογία γιατρών κατά άριθμό κα-.



ϊ —

τοίχων κυμαίνεται σέ παράλογα όρια. Στήν πε_ ιχή τζρω- 
τευούσης άναλογεΐ εν ας γιατρός σέ 300 κατοίκους. Στη 
Θεσσαλία ένας στους 450, στη Μακεδονία ένας στους 1000 
στή Στερεά ένας στις 2000, στην Ήπειρο καί Πελοπόννη
σο ένας στους 1500 καί στή Θράκη ένας γιατρός στους 3250 
κατοίκους. ’Από τούς 17.000 γιατρούς οι 7.200 είναι έγκα- 
ταστημένοι στήν περιοχή Πρωτευούσης, κι’ άπό τούς 3.600 
οδοντιάτρους οί 1.660 είναι στήν ’Αθήνα. . '

Μάταια προσπαθεί τό Υπουργείο έδώ καί 20 χρόνια νά 
καλύψει τά κενά αυτά με έπιστράτευση γιατρών γιά τά ά- 
γροτικά ιατρεία, δεν θέλησε όμως ποτέ νά παραδεχτεί πώς 
μόνο ένας έπιστημονικός υγειονομικός προγραμματισμός με 
τήν έζασφάλισι ομοιόμορφης περιθάλψεως σ’ όλο τό λαό 
θά μπορέσει ν’ άντψετωπίσει τήν ΰπάρχουσα άναρχία. 'Ο 
Ισχυρισμός τοΰ Υπουργείου πώς μέ τά 1200 άγρατικά ’Ι
ατρεία πού λειτουργούν σήμερα, καλύπτει τό 71 % τοΰ ά- 
γροτικοϋ πληθυσμού είναι άνεδαφικός, γιατί στήν πραγματι
κότητα μέ τήν ποιότητα της προσφερόμενης περιθάλψεως δέν 
καλύπτεται ούτε τό 20 % των υγειονομικών αναγκών τού 
πληθυσμού της υπαίθρου. ,-

Ή ποιότης της παρεχόμενης περιθάλψεως γενικά είναι 
χαμηλή, υστερεί δέ σοβαρά άπ’ αύτή πού προσφέρεται σέ ■ 
επιστημονικά κέντρα ξένων χωρών. Γι’ αύτό παρ’ όλους 
τούς περιορισμούς πού έχουν επιβάλλει οί κρατικές υπηρε
σίες παρατηρείται μεγάλη φυγή άρρωστων στό έξωτερικό, 
καί γι’ αυτό τό λόγο μεγάλη διαρροή Συναλλάγματος. -

Ή ποιότης όμως της περιθάλψεως έξαρτιέταί σέ μεγάλο 
βαθμό καί άπό τή μορφή τού ιδρύματος, καί έπειδή έχουμε 
μιά μεγάλη πολυμορφία νοσηλευτικών ιδρυμάτων γι’ αύτό 
καί ή ποιότης της προσφερόμενης περιθάλ,ψεως παρουσιάζει . 
μεγάλη άνομοιογένεια. Σήμερα έχουμε στή χώρα μας Άντε 
ειδών νοσηλευτικά, ιδρύματα : α) Τά κρατικά, στα ό.οΐα 
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) 
τις ιδιωτικές Κλινικές. Επειδή οί πόροι των οί διοικήσεις καί 
οί επιδιώξεις των είναι διαφορετικές, γι’ αύτό καί ή ποιό
της των δέν μπορεί νά μοιάζει καί πολύ. Ό έλεγχος πού υπο
τίθεται πώς άσκεϊ τό Υπουργείο είναι τόσο σκιώδης 'ώστε 
ούτε τον στοιχειώδη διαχειριστικό έλεγχο δέν μπορεί νά ε
ξασφαλίσει πού είναι απαραίτητος γιά τήν περιφρούρησι τών 
μεγάλ,ων κονδυλιών πού διαθέτουν τά διάφορα ταμεία καί τό 
ίδιο.τό κράτος γιά νοσηλεία. Υπάρχει μιά άτέλειωτη σειρά 
περιστατικών, μερικών μάλιστα σκανδάλων πρώτου με
γέθους, πού δείχνουν πώς ό έλεγχος τοΰ 'Υπουργείου είναι 
πολύ έλλιπής. Τέτοιες είναι οί έλλειψεις των, ιδίως σέ προ
σωπικό καί σέ ετοιμότητα έπεμβάσεως, ώστε πολύ λίγα θά 
μπορούσαν νά λειτουργήσουν μέ τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Μέσα στή σύγχυσι αυτού τού μωσαϊκού τή χειρότερη τύχη 
τήν έχουν τά Δημοτικά νοσοκομεία τών επαρχιών. Οί μι
κροί πόροι, ή άδιαφορία τού κράτους γι’ αυτά καί ιδίως ή χα
μηλή επιστημονική ποιότης τού προσωπικού, παράλληλέ 
προς τίς πρωτόγονες συνθήκες κτηριακών εγκαταστάσεων καί 
οργάνων, δέν τούς έπιτρέπει νά ασκήσουν περίθαλ.ψη καλύ
τερη άπ’ αύτή .πού ασκούσαν πριν άπό μισό αιώνα. ’Από μερι
κά χρόνια βρίσκονται κάτω άπό τήν άπόλ.υτη έξουσία τού Υ
πουργείου. Ή περιουσία των μέ τό Ν. 2592/53 είναι δε
σμευμένη άπό τό κράτος, καί οί άποφάσεις τών Δημοτικών ■ 
Συμβουλίων μένουν στό χαρτί

: Τό ιατρικό προσωπικό τών επαρχιακών νοσοκομείων προ
έρχεται κατά τό πλεΐστον άπό τούς τοπικούς γιατρούς, πού . 
παράλληλ,α στήν ιδιωτικήν των πελ.ατεία ή Κλ,ινική των α
φιερώνουν καί μερικές ώρες στό νοσοκομείο. Πρόκειται περί 
συνδυασμού τελ,είως ασυμβίβαστου μέ τό κύρος καί τά συμ
φέροντα . τοΰ δημοτικού νοσοκομείου. Καί όμως τό κράτος 
επιμένει πώς μέ τέτοιες νοσηλευτικές μονάδες ή μέ τούς νεα
ρούς τελειόφοιτους πού επιστρατεύει, στά τελευταία χρόνια, 
θά μπορέσει νά ασκήσει, συγχρονισμένη υγειονομική περί- 
θαλ.ψι τών αγροτών (μέ τον ΟΓΆ).

Γενικά ή χαμηλή ποιότης της νοσοκομειακής περιθάλ- 
ψεως οφείλεται στίς εξευτελιστικές άμοιβές τού προσωπι

κού, ανώτερου καί κατώτερου, πού δέν τοΰ έπιτρέπουν νά’ ά- 
φοσιωθεΐ απερίσπαστα στά νοσοκομειακά του καθήκοντα καί 
στήν επιστήμη των, άλλα τούς αναγκάζει νά κυνηγούν καί 
τήν ιδιωτική πελατεία γιά τήν άνπμετώπισι τών βιοτικών 
των άναγκών. ’Εκτός άπό τούς διευθυντές τών Κλινικών πού 
μέ τά ποσοστά άπό φτωχούς καί πλούσιους καί μέ μερικούς 
ά/λ.ους συνδυασμούς'συγκεντρώνουν άξιόλογες εισπράξεις, 
τών άλλων γιατρών οί άμοιβές είναι εντελώς συμβολικές. 
'Ετσι ή νοσοκομειακή των άπασχό/.ησι μετατρέπεται ου
σιαστικά σέ πάρεργο. ΓΓ αύτό ή νοσηλεία χωλαίνει σοβαρά 
άκόμα καί στίς πτέρυγες πολυτελείας τών μεγάλων νοσο-. 
κομείων. . ,·

’Αντί όμως ν’ άντιμετωπισθεϊ θετικά τό θέμα τών άμοι- 
βών τών υγειονομικών λειτουργών, τό κράτος άσκησε πο-, 
λιτική καί μέτρα άντιϊατρικά, πού επιδεινώνουν τήν όλη' ει
κόνα. ,· " ;...■ ·.

. Έτσι 1) Δέν έφήρμοσε έξ ολοκλήρου τον Ν. 2592/1953 
πού έθετε σημαντικές θετικές βάσεις γιά τήν καλλίτερη ορ
γάνωση τής υγιεινής περιθάλψεως. ,.·■■. ή-

Αντίθετα έλαβε , σειρά άντιϊατρικά μέτρα, όπως :
1. Ή κατάργησις τής επιτροπής τού άρθρ. 2 τού νόμου 

2049/52 πού έργο της ήταν ό καθορισμός κατωτάτου ορίου 
μισθών καί άμοιβών τών γιατρών πού υπηρετούν σέ ά-, 
σφαλιστικά ταμεία. 'Όπως βλέπει κανείς γιά νά μπορούν' 
τά ταμεία νά έκμεταλλ.εύονται άσύδοτα. τούς γιατρούς, φο" 
κράτος δέν έδίστασε νά καταργήσει όλ.όκληρο νόμο. ή

2. Τό κράτος άρνήθηκε νά έκδώσει τά υπό τού Ν. 3623/ 
56 προβλεπόμενα έκτελεστικά διατάγματα πού καθορίζουν 
την άναλογία γιατρών κατά άριθμό κρεββατιών καθώς καν 
τον άριθμό άρρώστων πού πρέπει νά εξετάζει μέσα σέ μια 
ώρα ό κάθε, γιατρός, άνάλογα μέ τήν ειδικότητά του.' Τίς 
άναλογίες αύτές τίς είχε καθορίσει τό ’Ανώτατο Υγειονο
μικό Συμβούλαο μέ ειδική άπόφασι (άπόφ. 149/57) γιατί 
πρόκειται περί άναλογιών πού έχουν τεράστια σημασία για 
τήν έξασφάλισι επιστημονικής παρακολουθήσεως τών 'άρ
ρώστων. Δέν χρειάζεται ειδικές γνώσεις γιά νά άντιλ.ηφθεΓ 
κανείς πόσο έβλαψε καί βλάπτει τήν υγεία τών άσφαλισμέ- 
νων τό άντιϊατρικό αύτό μέτρο.

3. Άλλα γιά νά μή μείνη καμμιά άμφιβολ,ία γιά τίς 
προθέσεις τού κράτους έρχεται ή ύπ’ άριθμ. 15669/313/ 
1.4.58 καί 3S678/E/17S9/30.9.58 κοινή άπόφασις τών Υ
πουργών Οικονομικών, Προνοίας καί ’Εργασίας πού ελατ
τώνει στό μισό τά κατώτατα όρια άμοιβών τών γιατρών 
πού έργάζονται στά άσφαλ.ιστικά ταμεία άπό τή βάσι πού 
τά καθώριζε τό βασιλικό διάταγμα τής 1.2.1958.

Πρόκειται γιά τά πιό άπροκάλ.υπτα άντιϊατρικά καί 
άντιασφαλ.ιστικά μέτρα, υπάρχει όμως μιά όλόκλ.ηρη σειρά 
άπ’ αύτά σέ όλες τίς διαβαθμίσεις μέ τον ίδιο πάντα στόχο 
πού άλλα είναι περισσότερο καί άλλα λαγώτερο συγκαλ.- 
λυυμμένα. Είναι μέτρα πού πιό πάνω τά ώνόμασα πρωτόγονα 
γιατί εκείνοι πού τά εφαρμόζουν είδαν μόνον τον άμεσο στόχο, 
ενώ δέν έμελέτη σαν καί δέν πρόβλεψαν τίς επιπτώσεις πού 
είχαν τά μέτρα αύτά, όχι μόνον τίς άντιασφαλ.ιστικές γιά 
τίς όποιες δέν ένδιαφέρθησαν, άλλα καί έμμεσα άντιοικο- 
νομικές. Κατ’ άρχήν ή εξοργιστικά έκβιάστική έκμετάλ- 
λευσις τού γιατρού πού είναι ό ούσιαστικός φορέας τού 
πνεύματος τής περιθάλψεως δέν ύπόσχεται εύναϊκό κλάμα 
συνεργασίας στοιχείο πρωταρχικής σημασίας, όπως έτό- 
νισα πιό πάνω, γιά τήν εφαρμογή ένός υγειονομικού προ
γράμματος. Άμεσα βλέπει κανείς τίς συνέπειες τής απουσίας 
τού πνεύματος συνεργασίας στό τομέα νοσοκομειακής πε- 
ριθάλ.ψεως τών άρρώστων. Πλήρης ή άπροθυμία τού προ
σωπικού γιά τή σύντομη ϊασι καί έξοδο τοΰ άρρώστου άπο 
τό κρατικό νοσοκομείο ή τήν ιδιωτική κλ.ινική μέ άποτέ- 
λεσμα νά έχουμε στή χώρα μας τό μεγαλύτερο άριθμό ή
μερων νοσηλείας. Σ’ αύτό πρέπει νά προσθέσουμε καί τον 
παράγοντα τής ίδιοτέλ.ειας γιά τή μεγαλύτερη έκμετάλη 
λευσι τού άρρώστου καί στίς ιδιωτικές κλινικές καί στα κρα
τικά νοσοκομεία έφ’ όσον ό έντεταλ.μένος μέ τον έλ.εγχο για
τρός τοΰ ταμείου ούτε τή διάθεσι ούτε τό κύρος θά έχει
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νά συγκρουσθεΐ μέ τον διευθυντή της κλινικής κανένα Κα-“! Τδ κείμενο αύτδ είναι τόσο περιεκτικό κα'ι - κατατοπιστικό 
θηγητή ή άλλη διασημότητα χάριν τοϋ κακοπληρωτή τα- ώστε δεν χρειάζεται σχόλια. _Έδώ πρόκειται φανερά πλέον
μείου του. Ή σπατάλη άπό τις παραπανίσιες ή αέρες νο- για κρίσι ηθική καί δχι οικονομική. Τδ πρόβλημα δέν είναι
σηλείας υπολογίζεται'γύρω στο 30% τοϋ κανονικού. Σ’ 
αύτές τίς σπατάλες πρέπει νά προσθέσουμε καί τή φαρμα
κευτική πολυπραγμασία για τήν όποια μίλησα πιδ πάνω, 
καθώς καί τον αυξημένο άριθμδ παρακλινικών έξετάσεων 
(μικροβιολογικές ακτινολογικές κ.λ.π.) πού τίς κάνει άνα- 
γκαΐες ή άβεβαιότης τής κλινικής διαγνώσεως όταν ό για- 
τ:δς έχει νά έξετάσει 20 καί 30 άρρώστους τήν ώρα. Είναι 
πολύ χαρακτηριστικό αυτό πού λένε οί γιατροί τοϋ ΙΚΑ : 
«Δέν βλέπουμε εμείς τούς άρρώστους, οΐ άρρωστοι βλέπουν 
εμάς».

Ή διάρκεια νοσηλείας στή χώρα μας πριν 12 χρόνια πού 
ή νοσοκομειακή νοσηλεία καί ιδιαίτερα στις ιδιωτικές κλι
νικές'δέν είχε πάρει άκόμα τή σημερινή έκτασι, ήταν 19,8 
ημέρες καί τδ κόστος νοσηλείας 5,7 όολλάρια κατά μέσο 
όρο. Τήν ίδια εποχή σέ χώρες τής κοινής αγοράς οι συν
θήκες ήσαν πολύ εύνοϊκώτερες. Στδ Βέλγιο π.χ. ή διάρκεια 
νοσηλείας ήταν 11,16 ήμέρες μέ κόστος 2,6 δολλάρια καί 
στην ’Ιταλία 12,11 ήμέρες μέ κόστος νοσηλείας 4,5 δολ
λάρια. (βλ. εΐσήγησις Εύ. Βαγιανοϋ. Συνέλευσις ΠΙΣ Γιάν
νενα 23.9.62).

Μ’ αυτά τά στοιχεία βγαίνει καί τδ άλλο συμπέρασμα : 
-πώς κΓ άν άκόμα τδ κράτος άποφάσιζε νά μεταθέσει έξ 
ολοκλήρου τίς ευθύνες του γιά τή υγειονομική περίθαλψη 
τοϋ λαοϋ στις ιδιωτικές κλινικές, τότε αυτές, σύντομα θά 
πέρναγαν στά χέρια ξένων επιχειρηματιών λόγφ άνικανό- 
τητος .συναγωνισμού.

Είναι τόσες πολλές οι ευκαιρίες καί οί άφορμές γιά τή 
δημιουργία άσκοπων σπαταλ,ών μέσα στδ σημερινό χάος 
καί. τής ταμειακής καί τής έΧεύθερης περιθάλψεως ώστε 
μόνον άν θέλει νά διατηρήσει κανείς σάν πρότυπο τοϋτο τδ 
χάος θά κάμει τούς λογαριασμούς του πάνω στ’ αύτά τά 
σχέδια. .

• ’Αντιγράφω έδώ τις πληροφορίες πού μάς δίνει ό «Οι
κονομικός Ταχυδρόμος» τής 10ης ’Ιουλίου 1969, σχετικά 
μέ τίς άπόψεις τών Διοικήσεων τών ταμείων τών Τρα
πεζών σχετικά μέ τή συγχωνευσί τους πού έπεδίωκε ή δι
κτατορία γιατί είναι καί κατατοπιστικές καί άπόλυτα έπι- 
βεβαιωτικές τών επιχειρημάτων μου πού εξέθεσα πιδ πά
νω :

«... Αί διοικήσεις τών υπαλλήλων έπρότειναν νά συ- 
σταθεΐ ένας ’Οργανισμός (όχι βεβαίως τδ ΓΚΑ, τδ όποιον 
κατά τήν άποψίν των είναι παράδειγμα πρδς αποφυγήν) 
άλλ.ά μέ διαφανή τά πλ.εονεκτήματά του καί μέ ανοικτήν 
την θύραν διά προσχώρησιν εις αυτόν». Καί συνεχίζει πιδ 
κάτω :

«... Καί ένώ έδημιουργήθη σοβαρόν έλλειμμα τοιουτο
τρόπως εις τά ταμεία ή Τράπεζα αντιθέτους ώφελήθη έκ 
τών μι οδών τών άπολυ-δέντων περί τά 3.000.000.000 ϊραχμών 
(παλαιών). Εις τήν αυτήν αιτίαν όφείλονται καί τά έλλ-είμ- 
ματα τών άλλων ταμείων. Παραλλήλους δέ καί είς τδ γε
γονός ότι δέν έπετράπη έίς τά ταμεία νά πραγματοποιή
σουν -ίάς αναγκαίας έπενδύσεις ώστε νά άντιμετωπίσουν 
έπιτυχώς άντιξόούς περιστάσεις.'-’Εάν διερευνηθεί καί τδ 
θέμα τών άναγκαίων, ώς άνωτέρω έλέχθη έπενδύσεων, 
από τής έποχής τών πλεονασμάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής έποχής τών ελλειμμάτων, θά διαπιστωθεί 5τι καί έν 
προκειμέ;ω καί ή Πολ.ιτεία καί αί Διοικήσεις τών Τρα
πεζών, έκαναν τδ πάν διά νά τήν παρεμποδίσουν. Είναι 
ευχερές νά διαπιστωθεί OTt κατά τήν μακράν ιστορίαν τής 
ζωής τών ταμείων τούτων, ώς άναμφιβόλ.ως καί άλλων' 
ταμείων ή σωρεία τών επεμβάσεων τοϋ Κράτους, είτε δι’ 
αμέσων αφαιμάξεων, τής περιουσίας αυτών;"διά τήν άντι- 
μετώπισιν εθνικών βεβαίως άνμγκώνξ πάντως όμως παρε- 
μποδιζουσών τήν ομαλήν άντιμετώπισιν τοϋ κυκλώματος 
τοϋ ασφαλιστικού προορισμού τών, είτε δι’ αμέσου ή έμ
μεσου παρεμποδίσεως τών καταλλήλων έπενδύσεων, συν- 
ετελ.εσαν άσφαλ.ώς εις τήν σήμερον έμφανιζομένην εικο
νικήν καθ’ ήμάς δυσπραγίαν». ’ ·

πώς θά βρεθούν οί χρειαζούμενοι οικονομικοί πόροι αλλά 
πώς. θά άποκατασταθεΐ τδ κλονισμένο άπό τά θεμέλια κρα
τικό κύρος στόν άσφαλιστικδ τομμέα. Άλλοιώς ένοποίησι 
τών ταμείων γιά τή δημιουργία άσφαλ,ίσεων πού θά ικα
νοποιούν τδ λαό είναι αδύνατη.

Τά νοσηλεία πού εισπράττουν σήμερα τά νοσοκομεία εί- 
vat αρκετά μεγάλ.α πού θά έπέτρεπαν ικανοποιητικές ά- 
μοιβές στο προσωπικό. Κυμαίνονται άπό 150 έως 600 δραχμ. 
τήν ήμέρα, μέ έκτακτες εισπράξεις’γιά όλες τίς παρακλι- 
νικές έξετάσεις πού δημιουργούν άκόμα ένα άξήλογο έσοδο. 
Σήμερα μάλιστα μέ τήν καθολική άσφάλισι όλου σχεδόν 
τού πληθυσμού, σέ έλάχιστες περιπτώσεις (μή άσφαλι- 
σμένοι άποροι) έπιβαρύνεται δ προϋπολογισμός μέ νοση
λεία. "Ολα τά άλλα τά καταβάλλουν τά άσφαλιστικά ταμεία, 
(κλαδικά· ΙΚΑ, ΟΓΑ, δημοσίων υπαλλήλων κ. ά.). ’Επειδή 
ή οικονομική άντοχή τών ταμείων ιδιωτικών καί κρατικών 
παρουσιάζει μεγάλες διαφορές γι’ αύτδ καί ή νοσηλεία τών 
άσφαλισμένων είναι σέ μεγάλο βαθμό άνιση. Κινείται άπό. 
χαμηλότατα έπίπεδα πού πολλές φορές προσβάλλουν τήν 
άνθρώπινη άξιοπρέπεια, ή καί λείπει έντελ.ώς (ΤΕΒΕ, ΤΣΑΤ) 
καί φθάνουν μέ ποικίλες διαβαθμίσεις σέ περιορισμένες 
περιπτώσεις ολοκληρωμένης - προστασίας.

Τά μεγάλα κενά πού έχει άφίσει ή κρατική άδιαφορία 
παράλληλα πρδς τή δυσπιστία τού κοινού στή κρατική περί- 
θαλψι ευνόησαν τήν άνάπτυξι τών ιδιωτικών Κλινικών, 
πού κατά τρόπο όλο καί πιδ φανερό έχουν πάρει τή μορφή 
κερδοσκοπικών ( επιχειρήσεων γιά έκμετάλλευσι της άρρώ- 
στειας. Ή αλματώδης' άνάπτυξις τών έπιχειρήσεων αυτών 
τά τελευταία χρόνια δείχνει πώς τδ κενό πού έχει δημιουρ
γήσει ή κρατική άδιαφορία όσο πάει καί μεγαλώνει καί 
ότι οί έπιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούν μεγάλα κέρδη. 
Ό άριθμδς τών ιδιωτικών κρεβατιών πλησιάζει νά φτάσει 
τδν άριθμδ τών κρατικών. Τώρα μέ τίς ιδιωτικές αύτές 
επιχειρήσεις συνεργάζονται φανερά καί Πανεπιστημιακοί 
Καθηγηταί, 'Υφηγηταί, καθώς καί διευθυνταί κρατικών 
Κλινικών. Τδ κράτος παρακολουθεί μέ πλήρη άδιαφορία, 
πιθανώς μάλιστα καί μέ κρυφή χαρά, τήν προοδευτική άντι- 
κατάστασί του σ’ ένα βασικό τομέα της κρατικής δραστηριό- 
τητος. Τδ ’κράτος έπιδιώκει μάλιστα τήν προώθηση τής 
άναπτύξεως τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας στήν υγειονομική 
περίθαλψι τού λαοϋ, καί συγκεκριμένα μέ διευκολύνσεις 
σέ τραπεζιτικά δάνεια δασμολογικές άπαλλαγές κ.λ.π. Τήν. 
άνεπίτρεπτη αυτή άντίληψι τού κράτους στην υγειονομική 
εξυπηρέτηση τού λαοϋ τήν έξέφρασεπιδ ώμά ή δικτατορία/ 
άποτελεί όμως πάγια τακτική τού Ελληνικού Κράτους, 
(βλ. Είσήγησι έπί τής Έθν. Πολ. Υγείας τοϋ Δελτίου 'Υ
πουργείου Κοινών. 'Υπηρεσιών- Άθήναι Μάιος 1970).

Δέν μπορεί νά βρει "κανείς ευλ,ογη άπάντησι στδ έρώ- 
τημα γιατί τδ κράτος δέν παίρνει τή πρωτοβουλία νά δώσει 
στδ λαό μιά συγχρονισμένη περίθαλψι. Οί συνέπειες πάντως 
άπό τήν άπουσία όργανωμένης κρατικής πρωτοβουλίας 
είναι βαρειές. -Έτσι : Δ . . :·.· X 1 .· -« ·_:·■- - ...·.«*—-·-* ·*".·.·' ν .·. ν' ■

α) ζημιώνεται ή έθνική μας οικονομία άπό τη παραπανή- 
σια νοσηρότητα καί θνησιμότητα πού προκαλεί τδ χαμηλό 
επίπεδο υγείας τοϋ λαοϋ. . - ·

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

γ) Μειώνεται τδ γόητρο τοϋ κράτους παρουσιάζοντας 
εικόνα πρωτογονισμού στόν πιδ σοβαρό τομέα τής κρατικής 
δραστηριότητος. ν·

Δυστυχώς καί ό ιατρικός κόσμος φέρνει ένα μεγάλο μέ
ρος ευθυνών. Δέν έξεδήλωσε ποτέ πραγματικό ενδιαφέρον 
γιά ένα σωστό προγραμματισμό τής ’περιθάλψεως τών 
εργαζομένων καί σάν' νά ήσαν τελείως άσχετοι μέ τήν ύπό- 
θεσι τής ύγείας τών άσφαλισμένων, συγκέντρωσαν τδ έν- 
διαφέρον των μόνο στδ πώς θά εξασφαλίσουν καλές άμοιβές
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δικά Οργανωμένων κύκλων, έχει βαθύτατα κλονίσει την 
έκτίμησι καί την έμπιστοσύνη τοΰ λάόΰ σ’ Ολους τούς γιά-'
τρούς. Τά συχνά δημοσιεύματα στον καθημερινά τύπο πε
ριστατικών ώμής καπηλείας γιατρών σέ βάρος -ιών ασφα
λισμένων δεν πρέπει ν’ άφΓνει αδιάφορο' το ιατρικό σώμα 
της Ελλάδος (βλ. « Αυγή» 25.10.74).

Θά έπρεπε όμως νά λεχθεί πώς δεν μπορούμε νά βάζουμε 
στην ίδια μοίρα όλους τούς τίμιους έπιστήμονες ‘ γιατί 
βρέθηκαν μερικοί ασυνείδητοι κάϊ αδίστακτοι έκμεταλλέυτχί. 
Σ’ αύτύ είμαι σύμφωνος. Ποιος άρνεΐτάι πώς μεταξύ τών 
γιατρών υπήρξαν καί υπάρχουν ανιδιοτελείς λειτουργοί τοΰ

πνεύματος έμπιστοσύνης στους αρρώστους.
Δυστυχώς τύ κράτος άντί νά άρχίσει τη σταδιακή - πειρα

ματική εφαρμογή του νομοσχεδίου αύτοϋ άρχισε τύ συστη
ματικό του ξύλ.ωμαΆΙέσΧ στά 15 χρόνια πού πέρασαν άπύ 
τήν ψήφισί του ξεχώρισαν σε χωριστό οργανισμό τήν υγειο
νομική περίθαλψι τών αγροτών (Ο.Γ.Α.) καί άπό τότε 
οί αρμόδιες ύτιηρεσίες επιμένουν νά πείσουν τον αγροτικό 
κόσμο της Ελλάδος πώς ή πρωτόγονη περίθαλ.ψι πού τούς 
παρέχουν μέ τά αγροτικά ιατρεία ή μέ τά επαρχιακά νοσο-, 
κομεια είναι αρκετή καί πρέπει νά ικανοποιηθούν μ’ αυτή. 
Τό αποτέλεσμα είναι πώς ή εμπιστοσύνη τού άγροτικού 
κόσμου κλονίστηκε ακόμα περισσότερο, ένώ αντίστοιχα

υψηλού καθήκοντος πού στο τέλος καί αυτοί καί οί οίκογέ- . όλο καί μεγαλώνει ή αστυφιλία καί τών αρρώστων καί τώ,ν
νειές των μένουν ούσιαστικά στή ψάθα; Τί θά γίνει όμως 
(Χυτός δ τύπος γιατρού;, τό παράδοξον αυτό φαίνόμένον 
μέσα στό- σημερινό πέλαγος έπαγγελματικότητος καί 
συναλλαγής; Ποίές πρόοπτικές έπιβιώσεώς του ύπά/>- 
λ°·ύν;'■ .'··■■■

• ’Από τή στιγμή όμως πού μεταξύ άρρωστου καί γιατρού 
πέραν τοΰ επιστημονικού πλαισίου δημιουργεΐτάι άναγκά- 
στικά καί οικονομική σχέσις, αναπόφευκτα θά παρουσιαστεί 
καί τό στοιχείο της «έμπορικότητός». ’Ανάλογα μέ τή μορφή 
τής άρρώστειας τήν οικονομική κατάστάσι τού άρρώστου, 
τήν έπαγγελματική - έμπορική ιδιοσυγκρασία τού γιατρού 
ή τις ανάγκες τοΰ ιατρείου του της Κλινικής τού ή" τής 
έπιχειρήσεώς του θά προβληθεί περισσότερο ή λιγώτερο 
καί ή έπαγγελματικότης του. Δέν μπορούμε π.χ. νά αξιώ
νουμε άπό ένα εργαστήριο—μικροβιολογικό ή άκτινολογικό— 
πού έχει διαθέσει αρκετά κεφάλαια γιά μ ηανήματα έγκα- 
ταστάσεως, προσωπικό κ.λ.π. νά μή άναπτύξε* έμπορική 
δραστηριότητα στή σχέσι του μέ τούς άρρωστους. Τούτο 
ίσχύει σέ μικρότερο βαθμό καί γιά τό άπλό ιδιωτικό ια
τρείο, άλλά σέ πολύ μεγαλύτερό γιά μία έπιχείρισι ιδιωτικής 
Κλινικής μέ τεράστιους προϋπολογισμούς μέ ειδικούς οι
κονομικούς συμβούλους καί διαχείριστάς. ’Εδώ κύριος 
σκοπός τής ίδρύσεώς της δέν είναι ή ύγειονομική έξυπηρέ- 
τησις τού κόσμου άλλά ή πραγματοποίησις κερδών.·

Καί επειδή σ’ αυτές τις επιχειρήσεις συμμετέχουν επι
χειρηματίες πού δέν είναι καν γιατροί ή γιά όσους είναι ή 
ιατρική συνείδηση κάμπτεται μπροστά στήν επιδίωξη κέρ
δους, γι’ αυτό δέν είναι παράξενο πού άκούμε πώς όί γιατροί 
έγιναν έμποροι.

Μια άπό τις βασικές ιδιομορφίες είναι τό χαμηλό έπί- 
πεδο υγιεινής διαβιώσεως τοΰ πληθυσμού καί ή πρωτό
γονη έποικιστική διασπορά τόυ σέ μικρές πόλεις σέ χωριου- 
δάκια καί σέ νησάκια μέ μ'εγάλ,ες συγκοινωνιακές δυσχέ
ρειες. Τά 5 εκατομμύρια τού πληθυσμού είναι σκορπι
σμένα σέ 11 χιλιάδες περιττού μικρές πόλης καί χωριά καί 
μόνο τά 4 έκατομ. κατοικούν σέ 74 πόλεις μέ πληθυσμό πάνω 
άπό 10.000 κατοίκους.

Τούτο επιβάλλει τήν όσο παίρνει μεγαλύτερη άποκέν- 
τρωσι μέ τή δημιουργία στήν ύπαιθρο πολλών αυτοδύναμων 
καί αυτοτελών υγειονομικών μονάδων μέ όλες τις αρμοδι
ότητες καί δυνατότητες γιά τήν παροχή συγχρονισμένης 
προστασίας καί περιθάλψεως.

Άπό τήν άποψη αυτή είναι σκόπιμο νά υπογραμμίσω τήν 
καταλληλότητα τού νόμου 2592/53 πού προβλέπει τή διαί- 
ρεσι τής χώρας σέ 13 υγειονομικές περιφέρειες. Σέ κάθε 
μιά άπ’ αυτές προβλέπεται ή λειτουργία ενός γενικού κρα
τικού νοσοκομείου δυνάμεως τουλάχιστον 300 κρεβατιών, 
πού θά άποτελεϊ καί τον πυρήνα τής κάθε αυτοτελούς υγειο
νομικής μονάδος. Γύρω άπό τό νοσοκομείο θά κλ.ιμακωθούν 
όλα τά συμπληρωματικά ύγείΟνομικά όργανα —υγειονομι
κοί σταθμοί κ.λπ.— μέχρι πού άγροτικού ιατρείου πού θά 
άποτελεϊ τό άκραΐο κύτταρο τής Υάθε ύγειονομικής μονάδος. 
"Ετσι βλέπουμε πώς τά άγρΟηκά ιατρεία δέν προγραμμα
τίζονται σάν άνεξάρτητα όργανα όπως τά εμφανίζουν σήμερα,

γιατρών. Βέβαια καί τό κενό αυτό άρχισε καί εκεί νά τό 
έκμεταλλεύεται ή δραστηριότης τών ιδιωτικών επιχειρή
σεων μέ τη λειτουργία ιδιωτικών Κλινικών. Λ

II. Ή άνάγκη προγραμματισμού.

Α. ΓΕΝΙΚΑ. Άπό την σύγχυση, την άναρχία καί τήν 
καθυστέρηση πού κυριαρχούν σήμερα στον Τομέα τής 
ύγειονομικής προστασίας τού λαού προκύπτει άνάγλυφη ή 
άνάγκη ένός πλήρους σχεδιασμού στήν παροχή τής υγειο
νομικής -περιθάλψεως»—·- -------- ------------------  ;_ο

Καθοριστικό παράγοντα γιά τό σωστό προγραμματισμό 
τής υγειονομικής προστασίας καί περιθάλψεως τού λαού 
πρέπει νά άποτελέσει τό γεγονός πώς ή άντίλ.ηψι τού άν- 
θρώπου γιά την υγεία του είναι άπόλ.υτη.

"Ο άνθρωπος μπορεί νά κάμει πολλές ύποχωρήσεις στον 
;τομέα τής στέγης, τής διατροφής, τής μορφώσεως τών 
παιδιών του, είναι όμως άπόλ.υτος όταν πρόκειται γιά τήν 

. υγεία του. Σ’ όλα τά άλλ.α μπορεί νά κάμει συνδυασμούς 
καί οικονομίες, όταν όμως νοιώσει κλ.ονισμένη τήν ύγεία 
του θά πουλήσει καί τό καλ.ύβι του άκόμα γιά νά προσφύγει 
έκεΐ πού αισθάνεται μεγαλ.ύτερη έμπιστοσύνη. Γι’ αυτό 
στόχος τού κάθε προγραμματισμού πρέπει νά είναι ή εδραίωσε 
υψηλού έπιπέδου εμπιστοσύνης στήν προσφερόμενη υγειο
νομική προστασία καί περίθαλψι. Ή εμπιστοσύνη πού στη
ρίζεται μόνο στήν προσωπική έκτίμησι τού άρρωστου στό 
γιατρό του άποτελ.εϊ λ.ύσι άνάγκης καί πρέπει νά συμπλη- . 
ρωθεϊ οπωσδήποτε μέ έπέκτασι τής εμπιστοσύνης σ’ δλ.η 
τήν δργάνωσι τής κρατικής περιθάλψεως. ;

Βασικοί συντελεσταί τού στόχου αυτού είναι οί άκόλουθοι :
1. Ή προσφερόμενη υγειονομική προστασία καί περί- 

θαλψις πρέπει νά είναι συγχρονισμένη. Τούτο σημαίνει πώς 
πρέπει νά είναι πάντα προσαρμοσμένη στις συνεχείς εξελί
ξεις τής έπιστημονικής καί τεχνικής προόδου.

2. Πρέπει νά είναι όλ.οκληρωμένη, δηλ. νά μή άφίνει 
κανένα κενό σ’ όλη τήν εκτασι τής προστασίας καί περι- 
θάλψεως.

3. Πρέπει νά είναι ομοιόμορφη, δηλ. άσχετα άπό οικο
νομικά μέσα, άπό επαγγελματική ή κοινωνική προέλχυσι, 
ή άσχετα άπό τόπο διαμονής, ττρέπει νά προσφέρεται ή 
ΐδια ποιότης προστασίας καί περιθάλ.ψεως. Ή συνέχισις 
της σημερινής καταστάσεως μέ ταμεία γιά πλ.ούσιους καί 
ταμεία γιά φτωχούς άρρώστους, μέ νοσοκομειακές πτέρυ
γες πολ.υτελ.είχς δίπλα σέ άλλ.ες πού ό συνωστισμός ή άκα- 
θαρσία καί ή ελλ,ειψις στοιχειώδους περιθάλ.ψεως καί άνέ- 
σεως τούς δίνει τήν εικόνα καταυλισμών, καθώς καί ή 
πρωτόγονη περίθαλψϊς πού παρέχεται στον άγροτικό κόσμο, 
πρέπει οπωσδήποτε νά σταματήσει καί νά άντικατασταθεΐ 
με σύστημα πού θά άνχγνωρίζει ισοτιμία τούλ.άχιστον στήν 
ύγρία καί στή ζωή τού άνθρώπου.

4. Πρέπει νά είναϊ πάντα σέ πλ,ήρη ετοιμότητα καί νά
προσφέρεται στον καθένα όποιαδήποτε στιγμή καί άν τήν 
χρειαστεί. »
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5. Πρέπει να προσφέρεται σαν ύποχρέωσις τού κράτους 

,-ός τον πολίτη καί δχι σαν παραχώρησις ύπδ μορφή' 
5ΐ?.ανθρωπίας καί έλεημοσύνης.

6. Πρέπει νά είναι άπαλλαγμένη έστω καί άπδ την 
-αραμικρή υπόνοια πώς προσφερεται για λόγους χρηματι
κού ή κάποιας ιδιοτέλειας γιατί άλλοιώς γίνεται διαβλητή 
χ.αί δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις είναι φανερό πώς τέ
τοιου είδους περίθαλψι μόνον τό κράτος μπορεί νά προσφέρει 
καί νά έγγυηθεί υπεύθυνα στή βάση προγραμματισμού 
προσεχτικά μελετημένου, ώστε νά προσαρμόζεται στις ιδιο
μορφίες της χώρας μας.

Β. Νοσοκομεία :
Είναι άπαραίτητο νά ύπογραμμισθεΐ πώς ή πρώτη καί 

ιιεγαλύτερη δυσκολία πού θά συναντήσει ή εφαρμογή ένός 
σωστού προγράμματος είναι ή έξεύρεσι καί έπάνδρωσι των 
υγειονομικών καί νοσηλευτικών ιδρυμάτων μέ προσωπικό 
καί άριθμητικά καί ποιοτικά σέ πλήρη επάρκεια, ενώ ερ- 
^εται σέ δεύτερη μοίρα τό πρόβλημα τών κτιρίων καί ό 
εξοπλισμός των μέ τά απαραίτητα μηχανήματα καί έργα- 
λεΐα.

Στά τελευταία 30 χρόνια ή ’Ιατρική στηρίχτηκε πιο άπο- 
φασιστικά στά δεδομένα καί στις προόδους της Φυσικής, 
τής χημείας καί τών τεχνικών έπιστημών. Έτσι οί γιατροί, 
ιδίως τών νοσοκομείων, καί γιά τή διάγνωσι καί γιά τή 
θεραπεία άλλά καί γιάτήν πρόληψι τής άρρώστειας Λρέπει 
νά κατέχουν τέλεια τή καινούργια μεθοδολογία καί νά είναι 
ενημερωμένοι θεωρητικά καί πρακτικά μέ τήν έφαρμογή καί 
τήν άξιολόγησι τών νέων τεχνικών μεθόδων. Στή χώρα μας 
λίγοι είναι οί γιατροί πού είχαν τήν ευκαιρία νά άποκτήσουν 
τήν πείρα αυτή.

’Ανάγλυφη εικόνα τής ανάγκης τοϋ ειδικευμένου καί πε
πειραμένου υγειονομικού προσωπικού, μάς δίνει ή ακόλουθη 
πληροφορία τού Δελτίου τού 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών, πού,άνέφερα πιο πάνω στή σελ. 30: ; .·, ·.·,
«Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωσις τού εξοπλισμού 9 Νο
σοκομείων διά συγκροτήματος τεχνητού νεφρού, έκ τών 
όποιων χρησιμοποιείται σήμερα εις εις τήν ρτανεπιστημια- 
κή Κλινική καί έτερος εις ιδιωτική Κλινική τών ’Αθη
νών. 'Ο λόγος είναι ότι ή χρήσις τού τεχνητού νεφρού προ
ϋποθέτει έξειδίκευσιν καί εμπειρίαν».

Ό έντονος επαγγελματικός προσανατολισμός τών για
τρών μας, αποτέλεσμα τής άρνήσεως τού κράτους νά μισθο
δοτήσει Ικανοποιητικά τούς νοσοκόμειακούς γιατρούς, καί νά 
τούς ενθαρρύνει ώστε νά μείνουν στά νοσοκομεία γιά νά εξ
οικειωθούν καί νά προσαρμοστούν στις νέες έπιστημονικές 
μεθόδους, έχει δημιουργήσει σήμερα ένα μεγάλο κενό σέ 
ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό πού δέν θά μπορέσει νά 
τό κοιλύψει εύκολα.

'Η άνάπτυξι νοσοκομείων καί ιδρυμάτων και 6 κατάλλη
λος εξοπλισμός των είναι πρόβλημα απλώς οικονομικό, ή 
έξεύρεσει όμως τού ειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού 
αποτελεί θέμα πολύπλοκο. Χρειάζεται πρωτ’ απ’ όλα ριζική 
αναπροσαρμογή τών προγραμμάτων έκπαιδεύσεώς καί κα- 
"αρτίσεως τών γιατρών καί δλ,ων τών υγειονομικών. Αυτό 
όμως δέν φτάνει. Πρέπει παράλληλα νά δημιουργηθούν οί 
ευνοϊκές συνθήκες γιά πρόθυμη καί άφοσιωμένη συνεργασία 
ατα διάφορα Ιδρύματα. Βασικοί συστελεσταί σ’ αύτό είναι 
ό ικανοποιητική αμοιβή καί ή βεβαιότης πώς ό παραγοντι- 
σμος καί ό φαβοριτισμός δέν θά αδικήσει τον επιστήμονα καί 
δέν θά άνακόψει τή σταδιοδρομία του είτε άνήκει στό άνώ- 
~ρο είτε στό κατώτερο προσωπικό. ’Επειδή οί προϋπρθέ- 
σ£ις αύτές δέν μπορούν νά δημιουργηθούν άπό τή.μιά ημέρα 
στην άλλη Ιδίως μέ τούς αύτοσχεδιασμούς στούς οποίους 
“ρεφουν μεγάλη συμπάθεια οί κρατικές υπηρεσίες, γι’ αύτό 
ό άνάπτυξι τού προγράμματος θά χρειαστεί νά προχωρήσει 
^Ίαδιακά ώστε νά συμβαδίζει μέ τις δυνατότητες κάλύψεως 
εων αναγκών σέ προσωπικό. Είναι όμως άναμφισβήτητο 
~ως όσο πιό ολοκληρωμένο γίνεται τό πρόγραμμα τόσο συν- , 
'ομωτερα καί άρτιώτερα θά καταρτίζεται τό προσωπικό.

■ - Μόνο ένα άρτιο υγειονομικό πρόγραμμα μπορεί νά εξα
σφαλίσει τήν καλή κατάρτισι καί τήν .πρόθυμη συνεργασία 
τού ύγειονομικού προσωπικού.

Μοναδικό άρτιο πρόγραμμα θεωρώ εκείνο πού θά προκό
ψει άπό τήν οργάνωση άπό τό κράτος όλων τών αρμοδιοτή
των καί εύθυνών πού καθ’ οίονδήποτε τρόπο σχετίζονται μέ 
τήν ύγειονομική προστασία καί περίθαλψι τού λαού, κάτω 
άπό έναν ενιαίο (κρατικό) υγειονομικό φορέα. Είναι κατα
δικασμένη σέ πλήρη άποτυχία κάθε προσπάθεια διορθώσεως 
ή κάποιας τροποποιήσεως τού σημερινού χάους πού έχει 
δημιουργήσει ή άρνησι τού κράτους νά άναλάβει τήν εύθύνη 
αυτή. 'Η προτίμησί του στό σημερινό πολυμερισμό τών εύ
θυνών σέ πολυάριθμα κλαδικά ταμεία ή ό διχασμός σέ χω
ριστά κρατικά ταμεία γιά τούς εργατοϋπαλλήλους (ΙΚΑ) 
χωριστά γιά τούς άγρότες (ΟΓΑ) χωριστά γιά τούς δημο
σίους υπαλλήλους ή τούς στρατιωτικούς, καθώς καί ή έλλει- 
ψις στοιχειώδους ευθιξίας όταν στό κύριο τομέα τής κρατι
κής εύθύνης, όπως είναι ή ύγειονομική περίθαλψις τού λαού, 
δέχεται νά ύποκαθίσταται κάθε ήμέρα καί περισσοτέρα άπό 
τίς άνθούσες έπιχειρήσεις τών ιδιωτικών Κλινικών, δείχνει 
πώς μοναδική επιδίωξις τού κράτους παραμένει πάντα ή 
άπαλλαγή του άπό τά έξοδα νοσηλείας. Άπό τούς πιό κάτω 
όμως ^.ογαριασμούς καί τό κόστος εφαρμογής ένός ιδεώδους 
προγράμματος θά πεισθούμε άμέσως, πώς ή τό κράτος δέν 
έχει κάμει σωστούς λογαριασμούς ή άλλοι άγνωστοι λόγοι 
δέν τό άφίνουν νά «κρατικοποιήσει» τήν υγειονομική περί- 
θαλψι τού λαού. Άπό τούς άναλυτικούς λογαριασμούς προ
κύπτει ότι τά άπαιτούμενα κοντύλια μπορούν νά συγκεντρω
θούν μόνον μέ μιά στοργική περισυλλογή τών ποσών πού 
εισφέρουν σάν ύγειονομική εισφορά οί άσφαλισμένοι τών δια
φόρων ταμείων χωρίς έπιβάρυνσι τού κρατικού προϋπολο
γισμού, ‘Υπολογίζεται πώς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
μαζί μέ τή φαρμακευτική καί τήν οδοντιατρική περίθαλψι 
καί πλήρες δίκτυο έπιδημιολογίας καί προληπτικής ύγιει- 
νής, έξουδετερώσεως λοιμογόνων εστιών κ.λ.π., δέν θά πε
ράσει τά 6 δισεκατομμύρια δραχμές τό χρόνο πού μπορούν 
νά συγκεντρωθούν άπό τήν υγειονομική .εισφορά τών άσφα- 
λισμένων. Αυτή, άνάλογα μέ τό προέλευσι τού κάθε ταμείου, 
κυμαίνεται σήμερα άπό 1.200 δρχ. (ΙΚΑ) μέχρι 5.000δρχ. 
τό χρόνο, όπως είναι στά πλούσια ιδιωτικά ταμεία τών Τρα
πεζών, Ανωνύμων Εταιρειών κ.λ.π. Άν δεχθούμε πώς τό 
κράτος δέν θά άνέχεται έπ’ άπειρον τή διάκρισι αυτή καί 
επιβάλλει ενιαία υγειονομική εισφορά 2 χιλιάδ. δρχ. τό χρόνο, 
τό μέσο ορο γιά κάθε εργαζόμενο, τότε τό ποσόν τών 6 δισ
εκατομμυρίων μπορεί νά συγκεντρωθεί άπό τά 3 εκατομ
μύρια τού ενεργού πληθυσμού τής χώρας. Στό ίδιο περίπου 
ποσό καταλήγουμε άν άπό τό σύνολο τών δαπανών κοινω
νικής προστασίας πού τό 1969 σύμφωνα μέ δηλώσεις τού 
.αρμοδίου Υπουργού έφτασαν τά 26.881 έκατομ. δρχ. (βλ. 
έφημ. «ΒΗΜΑ» 20.9.69) πάρουμε γιά δαπάνες τής ύγειο- 
νομικής περιθάλψεως τό 22 % πού είναι τό δικαιούμενο πο
σοστό. Άλλωστε καί οί άριθμοί πού έδωσε ό άρμόδιος 'Υ
πουργός στό Α’ άσφαλιστικό συνέδριο τού ΙΚΑ τό Μάιο 
1969 ανεβάζουν σέ 10 δισεκατομμύρια τό χρόνο τά κονδύ
λια πού δαπανώνται γιά τήν άσφάλισι τών έργαζομένων. Άν 
σ’ άύτά πρεσθέσει κανείς καί τά ποσά πού δαπανώνται άπό 
τό Ιδιωτικό δυναμικό γιά συμπλήρωσι ή βελτίωσι τής χαμη
λής περιθάλψεως πού παρέχουν τά ταμεία, καθώς, καί τίς 
δαπάνες αυτών πού δέν έχουν καμμιά άσφάλισι, τότε τά κον
δύλια πού δαπανώνται γιά τή σημερινή πρωτόγονη περί- 
θαλψι μπορεί νά είναι πολλαπλάσια άπ’ αύτά πού εκτιμή
σαμε μέ βάσι τό μέσο όρο τής υγειονομικής εισφοράς τών 
ασφαλισμένων. Γι’ αύτό έχει μεγάλη σημασία ό ύπολογισμος 
τού ύψους τών δαπανών ένός προγράμματος προσαρμοσμέ
νου στούς όρους πού βάλαμε πιό πάνω. Μιά δημοσιογραφική 
διερεύνησις τού κόστους τής υγειονομικής προστασίας καί 
περιθάλψεως πού έγινε τελευταία ανεβάζει τά έξοδα σέ 12 
δισεκατομμύρια τό χρόνο («ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» 19.1.71).·. I . * , · , . ν — . 4β ^ ^

'Η έφαρμογή τού προγράμματος θά ακολουθήσει κατά 
ανάγκη τή σταδιακή τακτική μέ πρώτο στάδιο τήν άνάπτυξι 
τής αγροτικής περιθάλψεως πού είναι άκόμα άδιαμόρφοτη.



‘Ως δτου ίδρυθοΰν τά γενικά κρατικά'νοσοκομεία μέ όλες 
τίς ειδικότητες σάν κέντρα‘ τής κάθε αυτοδύναμης ύγειονο·- . 
μικής μονάδος πρέπει νά λειτουργήσουν τά υπάρχοντα επαρ
χιακά νοσοκομεία, άφοΰ προηγουμένως γίνουν σ’ αυτά οΐ 
άπαραίτητες συμπληρώσεις, κτιριακίς βελτιώσεις, επαν- 
δρωσί των μέ τό κατάλληλο υγειονομικό προηωπικβ και ο 
εφοδιασμός των μέ τά άπαραίτητα επιστημονικά δργανα. 
Άπό τά 200 περίπου επαρχιακά νοσοκομεία τά μισά πρέ
πει νά λειτουργήσουν μέ πέντε τουλάχιστον βασικές ειδικό
τητες κυρίως γιά περίθαλψι περιπτώσεων έπειγούσης μορ
φής. Άπαραίτητές είναι οί άκόλσυθες ειδικότητες :

Παθολογία, Χειρουργική, Μαιευτική - Γυναικολογία, Μι
κροβιολογία — αιματολογία μέ Τράπεζα αίματος για μεταγ
γίσεις καί Άναισθησιολογία - Άνάνηψις. (REANIMA
TION). Τά νοσοκομεία αυτά θά είναι δυνάμεως 100 κρε- 
βατιών, καί στό καθένα θά ΰπηρετοΰν 10 βοηθοί γιατροί 
έκτος των Διευθυντών. Οί Διευθυνταί θά έχουν ήδη την ειδι
κότητα τοϋ κλάδου των καί θά έχουν’ προϋπηρετήσει σαν · 
Έπ'ιμεληταί Πανεπι/κών Κλινικών ή μεγάλων νοσοκομείων. 
’Ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα, ήλεκτροκαρδιογράφο κα
θώς καί μερικά άλλα έπιστημονικά όργανα μπορούν νά τά 
χειριστούν καί οί παθολόγοι καί οί χειρουργοί. Τά^ύπόλοιπα 
100 επαρχιακά νοσοκομϊια Γπρέπεί νά λειτουργήσουν σάν 
σταθμοί διακομιδής άμέσου έτοιμότητος κυρίως γιά την 
άμεση αντιμετώπιση έπείγουσών περιπτώσεων πού τόσο 
χρειάζεται ή 'Ελληνική ύπαιθρος. Θά είναι δυνάμεως 20-30 
κρεβατιών καί γιά νά άνταποκριθοϋν στόν προορισμό τους · 
μέ ετοιμότητα δράσεως σ’ όποιαδήποτε περίπτωσι πρέπει 
νά έχουν τό άπαιτούμενο προσωπικό γιά τίς ακόλουθες ειδι
κότητες : Ιον. Χειρουργική ττ-Γυναικολογία, · 2ον.~ Παθο
λογία — Καρδιολογία — Άνάνηψι. 3ον. Μικροβιολογία — 
Αιματολογία μέ Τράπεζα αίματος γι μεταγγίσεις. Τά προ
σόντα τοϋ προσωπικού θά είναι όπως καί τών άλλων νοσο
κομείων.^; όΐ~-· · λην/γ λ* V'v ■ ' >. -C ·" ·

Γύρώ άπό τά' επαρχιακά νοσοκομεία καί τούς σταθμούς 
διακομιδής θά κλιμακωθούν._τά κοινοτικά - άγροτικά ια
τρεία. Ό άριθμός'τών' πρέπέί νά φτάνει' τις 3 χιλιάδες πε
ρίπου, ώστε μαζί μέ τά "νοσοκομεία καί τούς σταθμούς δια
κομιδής νά καλύπτουν τό μεγαλύτερο μέρος τών αναγκών 
τής ανοιχτής περιθάλψεως. Σέ κάθε Ιατρείο πρέπει νά εργά
ζεται μιά νοσοκόμος μέ δίπλωμα μαίας'καθώς καί μιά έμ
πειρη κοινωνική λειτουργός γιά τή παραλολούθησι τής υγιει
νής καταστάσεως τών αγροτικών οικογενειών, σέ συνεργα
σία μέ τίς υπηρεσίες προληπτικής υγιεινής καί έπιδημιολο-
γίας; λ , , ,· , ·. '~Οί υπηρεσίες πρέπει νά βρίσκωνται σέ στενή έξάρτησι
μεταξύ των, ή διάταξις τών ιδρυμάτων νά είναι αύστηρά 
προσαρμοσμένη στις συγκοινωνιακές ανάγκες μέ ιδιαίτερη 
φροντίδα γιά. τίς περιοχές πού είναι άποκομμένες συγκοι-' 
νωνιακά (νησιά, ορεινά διαμερίσματα). ‘Ως δτου λειτουργή
σουν καί στήν ύπαιθρο τά γενικά νοσοκομεία μέ όλες τίς 
ειδικότητες, τά επαρχιακά νοσοκομεία θά παραπέμπουν τίς 
—εριπτώσεις πού χρειάζονται ειδική παρακολούθησι στά 
νοσοκομεία ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

‘Η άνάπτυξι τοϋ προγράμματος θά συναντήσει δυσκολίες 
στήν έξεύρεσι τοϋ άφοσιωμένου καί κατάλληλου έπιστημο- 
νικοΰ καί νοσηλευτικοϋ προσωπικοϋ. Όπως τονίζεται καί 
πιο πάνω, ή δυσκολία αυτή μπορεί νά ξεπεραστεΐ μέ τήν 
έξασφάλισι ικανοποιητικών αμοιβών καί αξιοπρεπών' συν
θηκών έργασίας. Γι’ αύτό προτείνω 20. χιλιάδ. δρχ. τό μήνα 
στούς Διευθυντάς γιατρούς-, 12 χιλιάδ. στούς βοηθούς, 15 
χιλιάδ. στούς γιατρούς τών κοινοτικών ιατρείων, 7 χιλιάδ. 
στις νοσοκόμες, 8 χιλιάδ. στις μαίες καί κοινωνικούς λει
τουργούς, 15 χιλιάδ. κατά μέσον ορο στο διοικητικό προ
σωπικό καί 6 χιλιάδ. τό μήνα στο κατώτερο προσωπικό.
Σ’ αύτές τίς αποδοχές πρέπει νά προστεθεί καί ό 13ος μι
σθός, τό δώρον Πάσχα.

Μόνο πάνω σέ ένα επιστημονικό προγραμματισμό μέ 
εξασφαλισμένη τή συνεργασία, ικανών επιστημόνων καί προ
σωπικού θά μπορούσε νά πετύχει τό σχέδιο υγειονομικής

περιθάλψεως τού αγροτικού κόσμου’'πού αποτελεί "τό 1 /ί 
περίπου τοϋ πληθυσμού μας. ΓΓ αύτό είναι νά άπορε! κα 
νείς μέ τήν τόλμη τοϋ κράτους νά υπόσχεται ύγειονομικ 
περίθαλψι μέ τή σημερινή πρωτόγονη κατάστασι τών έπαρ 
χιακών νοσοκομείων, μέ τά ξεκομμένα άπό κάθε έπιστημι 
νική επαφή κοινοτικά , ιατρεία καί μέ, καμμιά πραοπτι> 
έξευρέσεως τοϋ καταλλήλου προσωπικού.

Σέ καθένα άπό τά 100 επαρχιακά νοσοκομεία καί.το-. 
100 σταθμούς διακομιδής θά λειτουργούν καθημερινά μέ τ 
ίδιο προσωπικό έξωτερικά ιατρεία φαρμακείο καί όδοντι 
ιατρείο όχι μόνο γιά τήν έξυπηρέτησι τών εσωτερικών άλλ 
καί τών εξωτερικών άσθενών τής περιοχής. Έτσι προστί 
θενται άμέσως 200 άκόμα έξωτερικά ιατρεία καί άπό 20 
φαρμακεία καί όδοντοΐατρεΐα. Σέ κάθε φαρμακείο καί όδο\ 
το ιατρείο θά υπηρετούν άπό δύο φαρμακοποιοί καί όδον 
τίατροι άντιστοίχως. Ένας Διευθυντής μέ μισθό 15 χιλ. δρ-, 
καί ένας βοηθός μέ_ 10 χιλ. δρχ. τό μήνα. · · '_'
ί Γιά τήν ταχεία σύνδεσι μέ τίς ακραίες περιοχές, μέ άπο 
μακρυσμένα χωριά ή νησιά καί γιά τήν ταχεία μεταφορ 
των άρρώστων πρέπει νά υπάρχουν στή διάθεσι τών άρμο 
διών υπηρεσιών, ιδίως τών σταθμών διακομιδής, σ’ όποια 
δήποτε στιγμή άνάγκης 5λα τά τηλεπικοινωνιακά καί μετά 
φορικά μέσα (τηλέφωνα, τηλέγραφοι, άσύρματος, άύτοκί 
νητο, βενζινάκατος έλικότττερο κ.λ.π.). ’Επίσης κάθε νοσ.ο 
κομεϊο πρέπει νά έχει στη διάθεσί του αύτοκίνητο μέ φο
ρητό συνεργεία γιά έπί τοπου-έπείγουσες επεμβάσεις (το
κετούς, καρδιοαγγειακές κρίσεις, αιμορραγίες κ.λ.π. )ν

Ό προϋπολογισμός τού προγράμματος τού Α' κύκλο, 
υπολογίζεται γύρω στά 2.311.320.000 δρχ, τό χρόνο, όπω: 
φαίνεται άναλυτικώτερα στούς άκόλουθους πίνακες (πίνα
κας 1 καί 2). > ■

Γιά την άμεση έφαρμογή τοϋ πρώτου αύτοϋ κύκλου τού 
προγράμματος πού άφορα κυρίως τήν άγροτική περίθαλψι 
δέν υπάρχει κανένα εμπόδιο άρκεϊ νά άξιοποιηθοϋν τά υπάρ
χοντα επαρχιακά νοσοκομεία καθώς καί τά άξιόλογα χρη
ματικά ποσά πού μπορεί νά άποδώσει ή ρευστοποίησι τή; 
δεσμευμένης μέ τό Νόμο 2592/53 άκίνητης περιουσίας των. 
’Εκεί πού θά συναντήσει μεγάλες δυσχέρειες, όπως τόνιστ 
καί πιο πάνω, είναι ή έπάνδρωσι τοϋ προγράμματος μέ τΐ 
κατάλληλο προσωπικό άνώτερο καί κατώτερο. Γιά νά τό πε- 
τύχει αύτό τό κράτος πρέπει πρώτ’ άπ’ ολα νά πάρει μιά 
θαρραλέα καί ειλικρινή στάσι έναντι τών γιατρών : Σάν τι 
τούς θέλει ή Πολιτεία τούς γιατρούς ; σάν έλεύθερους έπαγ- 
γελματίες ή σάν κοινωνικούς λειτουργούς ; Ή συνύπαρξ; 
καί τών δύο αύτών ιδιοτήτων είναι σήμερα έκ τών πραγμά
των άσυμβίβαστη. Άν δεχτεί τό γιατρό σάν ελεύθερο έπαγ- 
γελματία τότε ή ύγειονομική περίθαλψι θά περάσει μέ τον 
καιρό στην ιδιωτική έπιχείρησι ενώ ή κρατική δραστηριο- 
της θά περιοριστεί στήν άσκησι ενός ελέγχου λειτουργία; 
τών ιδιωτικών Κλινικών. "Αν όμως νοιώθει τήν ευθύνη γιά 
τήν έξασφάλισι τής υγείας τοϋ λαού τότε τά σημερινά ήμί- 
μετρα μέ τήν άναγκασπκή έπιστράτευσι γιατρών γιά τά 
άγροτικά ιατρεία ή γιά τά επαρχιακά νοσοκομεία ή οί δήθεν 
εκκλήσεις στήν άνθρωπιστική — κοινωνική άποστολή τών 
γιατρών — άποτελοϋν μέτρα δοκιμασμένα καί άποτυχημένα 
πού έπευξάνουν τή δυσπιστία τοϋ κόσμου στή κρατική οργά
νωση.

Γιά τήν έπάνδρωσι τών νοσοκομείων καί τών ιδρυμάτων 
του τό Κράτος πρέπει νάπροβεί άμέσως στή συγκρότησι σώ
ματος νοσοκομειακών γιατρών μέ τήν έξασφάλισι σ’ αυτόν; 
άξιοπρεπών συνθηκών έργασίας.

Άπό τό σώμα αύτό καί άπό τούς γιατρούς τών Παν/κώ- 
Κλινικών θά παίρνει το υγειονομικό προσωπικό γιά τά νο
σοκομεία του. Τό σύστημα αύτό θά άποτελέσει τήν άρχΊ 
γιά ·τή σταδιακή κρατικοποίησι όλων τών υγειονομικό 
(γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, νοσο
κόμων, παρασκευαστών κ.λ.π.).

Ή έπιτυχία τής περιθάλψεως στήν ύπαιθρο μπορεί ν: 
έχει άποφασιστική έπίδρασι στή παραπέρα προσπάθεια το-1



-πάτους γιά την έδραίωση τοϋ κύρους του καί τη προσέλκυσί 
-(ον άσφαλιστικών ταμείων καί όλων των τάξεων στον κρα
τικό οργανισμό υγειονομικής περιθάλψεως. “Οχι μόνον γιατί 
I χ κριθεί ή σοβαρότη'ς της κρατικής όργανώσεως άλλα κυ- 
:{ως γιατί θά άνακοπεϊ τό ρεϋμα τής άστυφιλίας των άρρώ- 
ί-των, θά μειωθεί ό συνωστισμός των στά νοσοκομεία των 
τεωτευουσών, καί θά βελτιωθούν οί συνθήκες νοσηλείας των. 
Τότε δεν θά χρειαστούν μέτρα άναγκαστικής ένοποιήσεως 
των κλαδικών ταμείων στον κρατικό όργανισμό άλλά θά 
ζητήσουν τήν ένοποίησι οί ίδιοι με δική των πρωτοβουλία. 
JY αύτό τά πρώτα βήματα τής ένοποιήσεως δεν θά είναι

πειθαναγκασμοί άλλά ή έξασφάλισι ύψηλοΰ έπιδέδου νο
σηλείας στην ύπαιθρο καί οί ικανοποιητικές άμοιβές στους 
•,οσοκομειακούς γιατρούς καί σ’ όλο τό προσωπικό.

'Η ’Ιατρική καί σάν ’Επιστήμη καί σάν εφαρμοσμένη 
Τέχνη εξελίσσεται όλο καί περισσότερο σέ τεχνικό κλάδο 
έαεσα συσχετισμένο με τις τεχνολογικές επιστήμες, Φυ
σική, Χημεία, Μηχανική, Βιολογία κ.λ.π. Προϋπόθεσι γιά 
τήν άσκησι συγχρονισμένης υγειονομικής περιθάλψεως είναι 
r πλήρης ενημέρωση τών 'Υγειονομικών στά σχετικά ύγειο- 
;-ά προβλήματα καί ή πλήρης έξοικείωσίς των στον χει- 
ιισμό τών μηχανημάτων, τών οργάνων καί τών μεθόδων 
πού εφαρμόζονται σήμερα. Αύτή τήν ένημέρωσι καί έξοι- 
κείωσι δεν μπορούν νά τήν έχουν οί τελειόφοιτοι τής ιατρι
κής πού επιστρατεύει σήμερα τό κράτος γιά τά έπαρχιακά 
νοσοκομεία. 'Η περικοπή άπό τό Δελτίο τοϋ 'Υπουργείου 
πού περιλαβαίνω στή σελ. 10 είναι αποκαλυπτική γιά τή 
σημασία πού έχει σήμερα ή συγχρονισμένη τεχνολογική 
κατάρτιση τών νοσοκομειακών γιατρών.

“Αν ένδιαφέρεται πραγματικά τό κράτος νά εξασφαλίσει 
σ’ όλο τό λαό υψηλό καί ομοιόμορφο επίπεδο υγειονομικής 
περιθάλψεως, καί άν επιδιώκει πραγματική έπιστημονική 
άποκέντρωσι καί όχι μόνο άποκέντρωσι κτιρίων καί μηχανη
μάτων, τότε δέν έχει νέ έπιλέξει άλλο δρόμο άπ’ αυτόν πού 
προτείνω πιο πάνω δηλ. τής συγκροτήσεως σώματος νοσο
κομειακών γιατρών. > Τ' < . f . ’' ’ "

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 ιδρυθεί 
και θά λειτουργεί άπό ένα μεγάλο γενικό νοσοκομείο· μέ 
όλες τις ειδικότητες. Σέ συμπλήρωσι τοϋ σχεδίου προτεί
νω νά περιέλθει στήν ύπευθυνότητα καί άρμοδιότητα τοϋ 
νοσοκομείου αύτοϋ καί ή διοικητική καί ή έπιστημονική δρα- 
στηριότης όλων τών υγειονομικών ιδρυμάτων τής περιοχής, 
επαρχιακά νοσοκομεία, σταθμοί διακομιδής, άγροτικά Ια
τρεία, σανατόρια, ψυχιατρεία, κέντρα άναπηρίας, όδοντια- 
τρικ.ές, φαρμακευτικές καί κτηνιατρικές υπηρεσίες καί γενικά 
όλες οί ύπηρεσίες δημοσίας υγείας έπιδημιολογίας καί προ
ληπτικής υγιεινής. . -

Μ’ αύτό τον τρόπο σέ κάθε υγειονομική περιφέρεια θά λει- 
τουργήσει μιά αυτόνομη καί αυτοδύναμη υγειονομική μονάδα 

θά καλύπτει όλες τις υγειονομικές ανάγκες τής περιοχής. 
Η έξάρτησί της άπ’ τό 'Υπουργείο Υγιεινής θά είναι μόνο 

διοικητικής - προγραμματικής φύσεως, ιδίως στό προγραμ
ματισμό τής προληπτικής υγιεινής καί επιδημιολογίας.

Τη διοίκησι τής κάθε μονάδας θά τήν άναλάβει ένα πολυ- 
με/.ες συμβούλιο μέ τήν ακόλουθη άντιπροσωπευτική συγκρό-

· .
ή· Ενας έκπρόσωπος τών γιατρών Δ/ντών τών τμημάτων 
~· ” » τών γιατρών Έπιμ/τών καί Βοηθών
'■’· » » τών γιατρών τών έπαρχ. νοσόκομ. καί
, σταθμών διακομιδής.

“Ενας γιατρός έκπρόσωπος τών άγρο- 
r. τικών"ιατρείων,.- ;.γ_. . .
g’ * » τών οδοντιάτρων. r >+■

*. »' τών Φαρμακοποιών. -
^ * » . τών νοσοκόμων.’1;/ '· · 3>·'
, ' ” * τοϋ βοηθητικού προσωπικού. Υ; ■ ■

9: * Ο διαχειριστικός διευθυντής τοϋ νοσοκομείου.
10: Ό Πρόεδρος τοϋ τοπικού ιατρικού συλλόγου.
11: Ό Πρόεδρος τοϋ τοπικού ’Εμποροβιομηχανικού Έπι- 

λητηρίου.
12: γ Ο Πρόεδρος τοϋ τοπικού έργατοϋπαλληλικού κέντρου. 
13: Ό ’Αντιπρόσωπος τής τοπικής Ένώσεως ’Αγροτικών 

Συνεταιρισμών.
14: Ό Νομάρχης τής περιοχής ή ό έξουσιοδοτημένος άντι- 

πρόσωπός του (νομίατρος).
15: Ό Δήμαρχος τής πόλεως.
16: Ό Διευθυντής τοϋ τομέως προληπτικής Υγιεινής τής 

περιοχής.
Τό καθένα άπό τά γενικά αυτά νοσοκομεία θά λειτουργήσει 

μέ τις ακόλουθες 20 - 21 ειδικότητες: -
1. Παθολογία, 2. Γενική Χειρουργική, 3. Μαιευτική - 

Γυναικολογία, 4. Παιδιατρική, 5. 'Υγιεινή - Μικροβιολογία, 
6. Ψυχιατρική, 7. ’Οφθαλμολογία, 8. Ώτορινολαρυγγολο- 
γία, 9. Δερματολογία, 10. ’Ακτινολογία, 11. ’Ορθοπεδική, 
12. Λοιμώδη - Προληπτική 'Υγιεινή - ’Επιδημιολογία, 13. 
Καρδιοχειρουργική, 14. Νευροχειρουργική, 15. Καρδιολ.ογία, 
16. Φαρμακολογία, 17. Κυτταρολογία - Εύγονική, 18. ’Ογ
κολογία, 19. Φυματίωσις-στηθικά νοσήματα, 20. Άναισθη- 
σιολογία - Άνάνηψις, 21. Πυρηνική ιατρική.

Ή πιό πάνω ταξινόμησι τών ειδικοτήτων μπορεί νά μή 
ικανοποιεί άπόλυτα τή διαφοροποίησι καί έξειδίκευσι πού 
έχει δημιουργήσει στή νοσολογία ή έπιστημονική καί τεχνι
κή πρόοδος τών τελευταίων έτών, καί ίσως νά χρειαστεί 
νά προστεθούν 2 -3 -άκόμα όπως ή νεφρολογία καί ή στομα- 
χολογία κ.ά. Μπορούν όμως νά λειτουργήσουν οί ειδικότη
τες αύτές σέ ώρισμένα νοσοκομεία στά όποια νά έξυπηρε- 
τοϋνται οί ύπάρχουσες άνάγκες.

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

Τό άκόλουθο χωροταξικό σχέδιο_νομίζω πώς άνταποκρί- 
νεται καλύτερα στις άνάγκες ιδίως γιά τή καλύτερη συγκοι
νωνιακή’έξυπηρέτησι. , ,

1. Δύο νοσοκομεία στήν Πελοπόννησο, ένα γιά τή νότιο
καί κεντρική καί ένα γιά τή βόρεια, μέ κέντρα τή Τρίπολη 
καί τή Πάτρα, γιά έξυπηρέτησι καί τών περιοχών Μεσο
λογγίου, Ναυπακτίας κλπ. .. ’ ,

2. Ένα νοσοκομείο στό ’Αγρίνιο γιά τή περιοχή Δυτ. Στε
ρεός, Ευρυτανίας κλπ.

3. Ένα στά Γιάννινα γιά τήν Ήπειρο.
4. Ένα στή Λάρισσα. · "
5. Ένα στή Θεσσαλονίκη γιά τή Δυτική Μακεδονία.
6. Ένα στη Καβάλα γιά τις περιοχές της Άνατ. Μακε

δονίας καί Θράκης, καί τών νήσων Θάσου καί Λήμνου κλπ.
7. Ένα στή Χίο ή Λέσβο γιά τή περιοχή τών Κυκλάδων.
8. Ένα στή Ρόδο γιά τά Δωδεκάνησα.
9. Ένα στή Κρήτη καί
10. δύο γενικά νοσοκομεία στήν ’Αθήνα πού μπορούν 

νά συ^ωνευφτοϋν σ’ αυτά πού λειτουργούν σήμερα.
Στήν περιοχή ^καί στήν άρμοδιότητα. τοϋ κάθε γενικού 

κρατικού νοσοκομείου πρέπει νά λειτουργήσουν τά άκόλουθα 
ιδρύματα καί ύπηρεσίες: · > . .

1. άπό ένα Σανατόριο δυνάμεως τούλάχιστον 500 κρεββα- 
τιών.
' 2. άπό ένα Ψυχιατρείο της ίδιας περίπου δυναμικότητος,

3. άπό ένα ίδρυμα διανοητικώς καθυστερημένων παιδιών 
δυνάμεως 100 κρεβατιών

• 4. άπό ένα ίδρυμα κινητικώς καθυστερημένων παιδιών
(σπαστικών κ.λπ.), 7

5. άπό ένα βρεφοκομείο 100 κρεβατιών. Στήν περιοχή 
τοϋ κάθε γενικού νοσοκομείου θά υπάγεται καί ό άνάλογος 
άριθμός έπαρχ. νοσοκομείων σταθμών διακομιδής καί κοινο
τικών ιατρείων καθώς καί ένα τμήμα τοϋ δικτύου'προληπτι
κής 'Υγιεινής καί επιδημιολογίας. Στήν κάθε περιοχή πρέ-. 
πει νά λειτουργήσουν καί άπό δύο γηροκομεία δυνάμεως 100 
κρεβατιών τό καθένα (ένα γυναικών, ένα άνδρών).



El vat φυσικό να προκόψουν μεγαλύτερες δυσκολίες yti 
ΐήν έπάνδρωσι τοΰ ολοκληρωμένου αυτού προγράμματος, 
δοθέντος πώς οί Διευθυντές των Κλινικών καί των διαφό
ρων τμημάτων πρέπει νά έχουν φτάσει τουλάχιστο στον 
τίτλο τοΰ 'Τφηγητού για νά δοθεί στό νοσοκομείο τό άπαι- 
τούμενο επιστημονικό κΰρος. Γι’ αυτό θά χρειαστεί νά προ
χωρήσει σταδιακά ή εφαρμογή τοΰ προγράμματος. Θά μπο.- 
ροϋσε π.χ. νά είχε εφαρμοστεί δοκιμαστικά, άπό τότε πού 
ψηφίστηκε έ νόμος 2592/53. στη περιοχή της κεντρικής 
Πελοπόννησου με έδρα τή Τρίπολη όπου τό υπέροχο καί 
καταλληλότατο Παναρκαδικό νοσοκομείο μένει 30 χρόνια 
τώρα κλειστό. · · ; ‘ . · - ;
Γ Τή προσέλκυσι των έπιστημόνων θά μπορούσαν νά την 
εξασφαλίσουν τά άκόλουθα δύο κίνητρα: ·
’ 1. Ίκανοπριητική άμοιβή καί αξιοπρεπείς όροι έργασίας 

καί . ·· . · ·' V ' - ':r-.'·* ·
2. ’Απόλυτη σιγουριά γιά ανεμπόδιστη και ισότιμη επι

στημονική σταδιοδρομία. , . ' ·
Υπολογίζω πώς ό μισθός των 35 χιλ. τό μήνα, με 13ο 

μισθό μέ δώρο Πάσχα Vai 1Q00 δρχμ_ τό μήνα επίδομα βι
βλιοθήκης θά αποτελούσε καλή προϋπόθεση γιά προσέλκυση 
των νέων Υφηγητών νά άναλάβουν τίς επιστημονικές διευ
θύνσεις τών τμημάτων. Θά πρέπει βέβαια ή νομοθεσία περί 
εκλογής-'Τφήγητών καί εκτάκτων Καθηγητών νά συμπλη
ρωθεί μέ διάταξι πού θά βάζει όρο 5ετοΰς θητείας σέ γενικά 
κρατικά νοσοκομεία τών έπαρχιών άντί τής σημερινής των 
τιτλοποιήσεως —χωρίς θέσι— μέ έξαργύρωσι τοΰ τίτλου 
προς άγραν πελατείας. Γιά την άποφυγή προστριβών μέ 
τούς τοπικούς γιατροί ( θά άπαγορευτεϊ σ’ όλους τούς νοσο
κομειακούς ή άσκησις επαγγέλματος εκτός τών Διευθυντών - 
πού θά έχουν τό δικαίωμα νά παίρνομν μέρος σέ συμβούλια 
όταν καλούνται. ’Επειδή δεν αποκλείω τελείως καί τή λει
τουργία νοσοκομείων μέ θαλάμους Α' θέσεως γιά άρρώστους 
μέ πρόσθετη πληρωμή νοσηλειών, γι’ αυτό νομίζω πώς μπο- , 
ρεϊ νά έκχωρηθεΐ ένα μεκρό ποσοστό άπό τις είσπράξεις αύτές 
στό Διευθυντή τοΰ τμήματος. *0 κίνδυνος εκφυλισμού σιγά - 
σιγά τοΰ συστήματος στό σημερινό κατάντημα πού όλη ή 
φροντίδα καί τό ένδιαφέρον συγκεντρώνονται στούς άρρώ
στους τών πολυτελών θέσεων εις βάρος τών άλλων πού δεν 
μπορούν νά πληρώνουν άκριβα νοσηλεία, νομίζω πώς μπορεί 
νά εξουδετερωθεί τελείως μέ την εξασφάλιση περιθάλψεως 
ισότιμης καί υψηλού επιπέδου σέ θαλάμους ευρύχωρους 
καί καθαρούς μέ πλήρη έπάρκεια προσωπικού. Πέραν τούτου 
θά καθοριστεί σταθερό τό ποσοστό τών επί πληρωμή κρε- 
βατιών, μικρότερο πάντως άπό τό 10% τού συνολικού άρι- 
θμού τών κρεβατιών τού νοσοκομείου. Σέ τελευταία άνά- 
λυσι τά λίγα αύτά κρεβάτια θά υπάρχουν γιά κανένα ιδιό
τροπο πού θέλει νά μένει τελείως μόνος του. ’Αλλοιώς ή 
τοποθέτησι τού άρρώστου σέ δωμάτιο μέ ένα ή μέ περισσό
τερα κρεβάτια θά ρυθμίζεται άπό τό ύγειονομικδ προσωπικό 
άνάλογα μέ την άρρώστεια τού καθενός καί όχι άνάλογα μέ 
τίς οικονομικές του δυνατότητες.

Γιά τούς ’Επιμελητές 20.- 25 χιλ.. δρχμ. τό μήνα μέ όλα 
τά πρόσθετα επιδόματα πού παίρνουν καί οί Διευθυνταί θά 
ήταν επαρκείς άποδοχές.

Ή μισθοδοσία αυτή θά στοιχίσει γύρω στά 110 έκατομ. 
δρχμ. τό χρόνο γιά τούς Διευθυντές καί 65 έκ. δρχμ. γιά τούς 
’ Επιμελητές.

Ό μισθός των βοηθών θά κυμαίνεται γύρω στις 10 - 12 
χιλ. δραχ. τό μήνα άνάλογα μέ τά προσόντα καί τά χρόνια 
υπηρεσίας. Σ’ αύτή τήν κλάσι μισθοδοσίας θά περιλαμβά- 
νωνται καί οί ειδικευόμενοι.

Ό μισθός τών νοσοκόμων, παρασκευαστών, βοηθών κ.λπ. 
κυμαίνεται γύρω στις 7 χιλιάδ. τό μήνα μέ δωρεάν τροφο
κατοικία. Στην δωρεάν τροφοκατοικία περιλαμβάνονται καί 
οί γιατροί καί γενικά ολο τό προσωπικό πού έχει εσωτερική 
υπηρεσία.

Τό διοικητικό προσωπικό θά παίρν« γύρω στις 10-15 
χιλ. τό μήνα. “

Η άναλογία τών γιατρών θά εινάι ένας γιατρός γιά 5 
κρεβάτια, έκτός τών Διευθυντών καί ’Επιμελητών τών νοσο
κόμων 1 στά 5 καί τού βοηθητικού προσωπικού επίσης 1 στά
5 κρεβάτια.

'Τπογραμμίζοτ'πώς γιά νά ξεπεραστούν οί δυσχέρειε: 
έξευρέσεως' τού άναγκαίου νοσηλευτικού προσωπικού, 0* 
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 στις 5.5.69 στήν ’Α
θήνα, σήμερα υπάρχουν 4.200 διπλωματούχες νοσοκόμες 
3.000 έπισκέπτριες καί 6.000 πρακτικές νοσοκόμες. Δέι 
είπαν όμως πόσες άπ’ αύτές εργάζονται σέ κρατικά ίδρύ 
ματα καί πόσες σέ Ιδιωτικές έπιχειρήσεις. Στό πρόγραμμά 
πού παρουσιάζω φαίνεται πώς ό άναγκαΐος άριθμός νοσο
κόμων είναι κάτι περισσότερο άπό 10 χιλιάδες, γι’ αυτί 
πιστεύω πώς μέ τή καταβολή ικανοποιητικών μισθών κί 
συντάξεων, μέ τήν έξάσφάλισι άξιοπρεπών συνθηκών έργα
σίας καί μέ τή σταδιακή μετεκπαίδευσι τών 6.000 πρακτικό» 
νοσοκόμων μπορεί σύντομα νά λυθεί καί τό πρόβλημα αύτό, 
"Οσο προχωρεί τό πρόγραμμα πρός τήν όλοκλήρωσί τα 
τόσο εύκολώτερα μπορεί νά λυθεί τό πρόβλημα τής καταρ- 
τίσεως νέων έπιστημόνων νοσοκόμων μέ τή λειτουργία Σχο
λών σέ κάθε Νοσοκομείο.-3" r ή"? Γ" Τ .. *

Προβλέπε-rat ή άνάπτυξις ένός προγράμματος 40.000 κρε
βατιών καί 3.000 κοινοτικών ιατρείων μέ σύνολο προσωπική 
γύρω στις 35 χιλ. άτομα. Τό συνολικό ποσό πού θά δαπανά-® 
γιά τη μισθοδοσία τού προσωπικού υπολογίζεται γύρα 
στά 4.485.000.000 δρχμ- τό χρόνο (βλ. Πίνακας 2). Μα!] 
μέ τίς δαπάνες γιά φάρμακα, έξοδα διατροφής άσθενών κι 
προσωπικού καί ένα ποσόν γιά άπρόβλεπτα κοντύλια, τό κό
στος λειτουργίας τού προγράμματος κλειστής περιθάλψεις 
μαζί μέ τά 3.000 κοινοτικά ιατρεία θά φτάσει γύρω στ
6 δισεκατ. δραχί τό χρόνο: /_ . . · 'X

Έντύπωσι θά προκαλέσει βέβαια τό γεγονός πώς τά 2,1 
σχεδόν τοΰ συνόλου τών δαπανών θά διατεθούν γιά μισθό 
δοσία τού προσωπικού. Πιστεύω όμως πώς μόνο μέ τέτοι: 
άμοιβές θά μπορέσουμε νά έξασφαλίσουμε τή συνεργασί 
ικανού καί άφοσιωμένου προσωπικού.

Στό πρόγραμμα αυτό θά βρούν ικανοποιητικές άμοιβί 
καί άξιοπρεπεΐς έπιστήμονικές συνθήκες έργασίας γύρω cni 
10.300 γιατροί δηλ. τά 3/4 περίπου τού ενεργού ίατρικιί 
κόσμου τής χώρας. Οί υπόλοιποι —γύρω στις 6.000— μ τι 
ρούν νά συνεργαστούν στήν άνοιχτή περίθαλψι μέ άμοιβ 
πού θά κυμαίνονται γύρω στις 10-20 χιλ. δρχμ. τό μήνα.1

Στήν ίδια βάσι πρέπει νά οργανωθεί καί ή σύνεργα^ 
μέ τούς οδοντογιατρούς καί φαρμοκοποιούς. Περίπου 5ίι 
όδοντογιατροί καί άλλοι τόσοι φαρμακοποιοί θά χρησιιυ 
ποιηθούν άπό τά νοσοκομεία γιά τήν εσωτερική ύπηρεα 
καί γιά τούς άρρώστους πού θά προσέρχονται στά έξω3 
,ρικά ιατρεία. Καί όταν ολοκληρωθεί τό πρόγραμμα τής χρ> 
τικοποιήσεως τότε τό σύνολο τών οδοντογιατρών καί φί 
μακοποιών πού θά περιληφθεΐ στην ύπηρεσία ύγειονομυό 
περιθάλψεως μέ συνολική συμμετοχή 6.000 όδοντογιατρϊ 
καί φαρμακοποιών καί 6.000 γιατρών πού όπως είδαμε ρ 
νουν έξω άπό τόν κύκλο τού προγράμματος. Υπολογίζω 
τας 14.000 δρχμ. μηνιαία μισθοδοσία κατά μέσον όρο (μέ 1· 
μισθό δώρο Πάσχα καί επίδομα βιβλιοθήκης πού συ γκρο το 
συνολικά 14 μισθούς τό χρόνο), τότε τό πρόγραμμα κα& 
λικής κρατικοποιήσεως ΰά επιβαρυνθεί άκόμα μέ ένα πο<? 
τού ύψους τών 2.352.000.000 δραχμ. τό χρόνο. "Ετσ: τ of 
νολικό κόστος τής περιθάλψεως τού λαού, κλειστής καί ά^ 
χτής, θά φθάσει τά 8 */2 δισεκ. δρχ. περίπου τό χρόνο.

Είναι ένδεχόμενο νά προβληθεί άπό ενδιαφερομένου: ' 
άκόλουθο έρώτημα: ·Τί θά γίνουν μετά τήν κρατικοποιώ 
τής περιθάλψεως τά ιδιωτικά ιατρεία καί ιδίως τά έργαο^ 
ρια καί οί ιδιωτικές Κλινικές πού έχουν διαθέσει καί 
στά κεφάλαια γιά τά κτίρια τά μηχανήματα καί γιά τή ^ 
τουργία των; Στό έρώτημα αυτό, -πού θά τό προβάλλουν U*
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εκείνοι οί έπιχειρηματίες πού πιστεύουν πώς δ άρρωστος 
άποτελεί ιδιοκτησία των, ή άπάντησι είναι πώς πρέττει μόνοι 
των νά άναζητήσουν τρόπο συγχωνεύσεώς των μέσα στο 
κρατικό πρόγραμμα. Το κράτος δέν μπορεί ούτε σε μιά 
γραμμή νά υποχωρήσει από τις υποχρεώσεις του για την 
ολοκληρωμένη εφαρμογή τοϋ κρατικού προγράμματος, έξ 
άφορμής των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Γι’ αύτό είναι του
λάχιστον περίεργη ή άντίδρασι ενός ’Ιατρικού Συλλόγου 
(ΙΣΜ) πού μέ υπόμνημά του («Ύγειονομ. Φωνή» 25.8.69), 
επικρίνει τέ σχέδιο τοϋ κράτους για άνάπτυςι στην ύπαιθρο 
μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων δυνάμεως 1000 κρεβα- 
τιών. Μεταξύ τών άλλων άφελών επιχειρημάτων του προ
βάλλει καί τον κίνδυνο τής χρεωκοπίας τών ιδιωτικών Κλι
νικών πού έν συνεχεία θά εγείρουν αξιώσεις άποςημιώσεως 
από τό Κράτος, καθώς καί τήν επαγγελματική καταστροφή 
τών γιατρών. Τώρα γιατί τό κράτος έχει τήν ύποχρέωσι νά 
έξασφαλίζει τό μόνιμο πλουτισμό τών ιδιωτικών άπιχειρή- 
σεων πού εκμεταλλεύονται τή μεγαλύτερη άνθρώπινη συμ
φορά, ή γιατί ή τύχη τών αρρώστων καί ή άξιοπρέπεια καί 
προκοπή τών επιστημόνων είναι ταυτισμένη μέ τις ιδιω
τικές επιχειρήσεις καί όχι μέ τό έπιστημονικό υγειονομικό 
πρόγραμμα τοϋ κράτους, ή γιατί τό κράτος πρέπει νά μετα
θέσει τή μεγαλύτερη ΰποχρέωσί του έναντι της κοινωνίας 
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτά δέν μας τά έξηγεΐ τό 
υπόμνημα τοϋ ΙΣΜ. Νομίζω πώς τό Δ.Σ. τοϋ ΙΣΜ πού 
συνέταξε τό υπόμνημα αυτό δέν μπορεί νά ύπερηφανεύεται' 

(γιά ικανότητα προσαρμογής στίς έξελίξεις της κοινωνίας.

Γ' Φάρμακα.

Είναι άπαράδεχτο νά στερείται ή κοινωνία τών εύεργε- 
τικών προϊόντων πού της δίνει ό μόχθος τοϋ ανθρώπινου 
πνεύματος, γιά νά μένει ασύδοτη ή κερδοσκοπία τών διαφό
ρων παρασίτων. η
. rH κρατικ'οποίησι της υγειονομικής προστασίας καί περι- 
θάλψεως χωρίς τήν'ταυτόχρονη κρατικοποίησϊ τής διαχει- 
ρίσεως τών φαρμάκων καί όλων τών υγειονομικών υλικών 
άφίνει ανοιχτή μϊά άλλη μεγάλη πόρτα πού μπορεί νά όργιάζει 
ή ασυδοσία τής κερδοσκοπίας σέ βάρος τής υγείας τοϋ λαοϋ.
Γ Γ αύτό τήν τιμή τών φαρμάκων δέν τή λογαριάζω σύμ
φωνα μέ τούς άριθμοΰς’ πού δίνουν τά διάφορα ιδρύματα 
(ΙΚΑ, νοσοκομεία κ.λπ.) γιατί θεωρώ απαράδεχτη τήν, 
ανοχή τής έκμεταλλεύσεως αύτής. "Οταν τά διάφορα Ελ
ληνικά φαρμακοτριβεΐα, πού αύτοαποκαλοϋνται «Ελληνική 
φαρμακευτική βιομηχανία», μποροϋν νά παίρνουν αύτού- 
σιες τις πρώτες ύλες άπό τήν παραγωγή τοϋ εξωτερικού, 
νά συσκευάζουν πολυτελέστατα, νά διαθέτουν σεβαστά ποσά 
στους προπαγανδιστάς των καί παράλληλα νά τούς μένουν 
καί τεράστια κέρδη, τότε’τό. ΙΚΑ μέ ένα προϋπολογισμό

περιοριστεί καί ή σπάταλη ιατρική πολυπραγμασία στην 
άναγραψή πολλών καί άκριβών φαρμάκων ιδίως στό ΙΚΑ, 
πού όφείλεται στήν προσπάθεια τοϋ γιατρού νά εξασφαλίσει 
τήν άβεβαιότητα τής διαγνώσεως μέ τήν αναγραφή πολλών 
καί δραστικών φαρμάκων.

Μόνο τό ενιαίο κρατικό υγειονομικό πρόγραμμα πού προ
τείνω μπορεί νά σβύσει τή πολυέξοδη φαρμακευτική πολυ- 
πραγμασία τών γιατρών; γιατί τή δημιουργεί ή έλλειψι 
χρόνου καί μέσων γιά σίγουρη διάγνωση, ή πλημμελής 
κατάρτισι τώ ν γιατρών καθώς καί κάποια διάθεσι καπηλείας 
τοϋ' φαρμάκου.

.'Η επίσημη έκθεσις τοϋ υπουργείου (βλ. ΚΕΠΕ οριστική 
έκθεσις Άθήναι 1972, σελ. 43 άναφέρεται σέ διάθεσι φαρμά
κων) δι’ άνορθοδόξων μέσων άτινα συμβάλλουν εις τον 
έκμαυλισμόν τών ιατρών καί τών ήσφαλισμένων καί εις τήν 
«πτώσιν τοϋ επιστημονικού επιπέδου τών ιατρών». Στήν 
έκθεσι αυτή τονίζεται καί έπιβεβαιώνεται άπό ειδικούς 
μελητητές (βλ. επιπτώσεις έκ τής προόδου τής ’Ιατρικής — 
Εισηγήσεις εις τό Συμπόσιον 'Υφηγητών 1/6/1969 σελ. 85) 
πώς τό κόστος τής φαρμακοθεραπείας στή χώρα μας φτάνει 
στά 2 1/2 δισεκατομμύρια τό χρόνο, ξεπερνάει δηλαδή τό 
25 % τοϋ συνολικού κόστους προστασίας τής υγείας καί 
περιθάλψεως τής άσθενείας. Τό ποσοστό αύτό στίς Ήνωμ. 
Πολ. είναι 13 % καί στίς χώρες τής ΕΟΚ 17 %. Στή πρα
γματικότητα τό ποσοστό αύτό στή χώρα μας είναι πολύ 
μεγαλύτερο άπό τό 25 ' 1 V " . · . , '

■ Τά τελευταία πενήντα χρόνια ή πρόοδος τών φυσικών 
επιστημών έχει πλουτίσει σέ τέτοιο βαθμό τό θεραπευτικό 
οπλοστάσιο τοϋ γιατρού ώστε νά τοϋ μεταβάλλει πολύ 
καί τήν αύτοπεποίθησι καί τήν προσωπικότητά :ου. Ή 
παληά φαρμακοθεραπεία, στηριγμένη περισσότερο στήν 
εμπειρία καί λιγώτερο στά πορίσματα τής άντικειμενικής 
έρευνας είχε περιέλθει σέ ένα αδιέξοδο άφοϋ δέν μπόρεσε 
ν’ αντιμετωπίσει τήν άρρώστεια αΐτιολογικά παρά κυρίως 
συμπτωματικά— ανακουφιστικά. Όί αισιόδοξες προσπά-;

. θείες τοϋ EHRLICH πριν 60 χρόνια δέν ικανοποίησαν 
•τις προσδοκίες τής έπιστήμης πού ήλπισε τότε πώς είχε 
εδραιωθεί, τό πολυπόθητο οικοδόμημα τής πλήρους άπο-/ 
στειρωτικής θεραπείας έναντι τών παθογόνων μικροοργανι-'

■σμών (THERAPIA ;MAGNA STERILISANS). Αύτό 
μπορούμε νά εΐποϋμε πώς τό πέτυχε σέ μεγάλη έκτασι 
σήμερα ή επιστήμη μέ τα διάφορα άντιβιοτικά. Οί συνεχιζό
μενες μάλιστα ανακαλύψεις στον τομέα αύτό δίνουν βάσιμες 
ελπίδες πώς δέν είναι μακρυά ή στιγμή πού θά μιλάμε καί 
γιά θεραπευτικές επιτυχίες στίς ίογενεΐς παθήσεις. Παράλ
ληλα μιά ολόκληρη σειρά άπό ορμονικά καί βιταμινικά παρα- 
.σκευάσματα μέ ευρύτατη έφαρμογή σέ μεταβολικές παθή-„

φάρμακων που εφετος όπως 
τό δισεκατομμύριο, καί τά κρατικά νοσοκομεία, μέ προϋπο
λογισμό όχι μικρότερο, γιατί δέν φρόντισαν μέ μιά ένιαία 
δική τους διαχείρισι φαρμάκου νά ελαττώσουν πολλές φορές 
τά έξοδα τής φαρμακοθεραπείας; * " ' .

Ή διαχείρισι τών φαρμάκων τών εργαλείων καί τών κάθε

πληροφορούμαι' 'πλησιάζει ' διαταραχές τής αρμονικής ^ουργίας διαφόρων'
όργάνων καί κυττάρων, κάνουν προσιτή τή θεραπεία σέ 
μιά. μεγάλη σειρά άπό παθήσεις άνίατες ώς τώρα, ' άνοίγον- 
τας νέες προοπτικές γιά τήν έπιτυχή άντιμετώπισι ώρισμέ- 
νων κακοήθωγ-νεοπλασιών.
1 Ή έρευνα απλώνει σήμερα τής προσπάθειες της στήν 
αναζήτηση συστατικών καί ουσιών πού θά άνακόπτουν ή’

.) πού άποτελεΐ σήμερα ύπόθεσι Ιδιωτικής δράστη 
ριότητος γιά έκμετάλλευσι καί πλουτισμό, πρέπει νά περιέλ- 
θει κάτω άπό τον απόλυτο έλεγχο ενός κρατικού οργανισμού 
φαρμάκων καί υγειονομικού υλικού.

Τό μέγεθος τής σπατάλης γιά τά φάρμακα μπορεί νά τό 
ύποπτευθεί κανείς άπό τον προϋπολογισμό τού ΙΚΑ, πού γιά 
τήν περίθαλψι τοϋ 1/4 τοϋ πληθυσμού ξοδεύει γιά φάρμακα 
γύρω στά 300 έκατομ. δραχμ. τό χρόνω^ -

Ή περισυλλογή πού θά πετύχει-άπδ τή μιά μεριά ή κρα- 
τικοποίησι τής περιθάλψεως καί άπό τήν άλλη ή κράτικο- 
ποίησι στή διαχείρισι τών υλικών, υπολογίζω πώς μπορεί
τικοπο 
πο
νά ελαττώσει πέντε φορές τά έξοδα τής φαρμακοθεραπείας.
Δέν είναι μόνο τά μεγάλα ποσά πού θά γλυτώσει κανείς καί πολλά σημάδια επιτρέπουν βάσιμες έλπίδες στους έπι-: 
άπό τό διάμεσο εκμεταλλευτικό φαρμακεμπόριο, άλλά'θά στήμονες πώς αύτός ό δρόμος μπορεί νά όδηγήσει τελικά

σει έτσι νά άπομακρύνει τό γέρασμα τοϋ άνθρώπου καί τό 
σβήσιμο τής ζωής. Πραγματικά ή Γηριατρική ό νέος αυτός 
κλάδος~τής Ιατρικής, έχει σημειώσει άρκετές επιτυχίες 
πού ένθαρρύνουν καί επιβάλλουν τήν συνέχισι τής προσπάθειας 
προς τήν κατεύθυνσι αύτή. : ~ '

’Αξιόλογες καί μέ πολύ εύοίωνες προοπτικές είναι οί επι
τυχίες τής προλήψεως των παθήσεων μέ τούς προληπτικούς 
έμβολιασμούς,. ιδιαίτερα'στον τομέα τών ίσογεννών παθή
σεων.'’Εκτός τών "παληών έπιτυχιών στήν εύλογιά καί τη 
λύσσα, . τά τελευταία 10 χρόνια έχει προστεθεί ή τεράστια 
επιτυχία τοϋ προληπτικού έμβολιασμοΰ έναντίον τής φο- 
βερής·'«·ολιομυε?.ίτιδος· καί τής ιλαράς, τής παρωτίτιδας,
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καί^σ^ν ε^·™χη’"τ:ρ>οΧήπτική ή θεραπευτική άντιμττώπισέ

'.ευτάΐα χρόνια ή επιστήμη άφθονώτατα και άκριβέστατα 
ιέσα για την έγκαιρη καί ασφαλή διάγνωσι καί έντόπισι 
ής άρρωστειας. ‘ _ .

"Ολα δμως αυτά τά εφόδια ηού βοηθούν την επιστήμη 
ά αποκρούει ή νά μειώνει τον κίνδυνο από πολλές άρρώστχιες 
:ού άλλοτε άποτελοϋσαν αληθινές μάστιγες τής άνθρωπό- 
ητος, καταντούν για ορισμένες περιπτώσεις καί κοινωνικές 
άξεις «δώρον άδωρον» γιατί είναι ακριβά καί οικονομικά^ 
πρόσιτα. Είναι όμως βέβαιο πώς όλα αυτά τά υλικά καί τά 
ύνεργα τής υγείας μπορούν νά φτάσουν στον άρρωστο σε. 
ιμές πέντε καί δέκα φορές μικρότερες άν λχίψουν άπό τη

ετωπισθεΐ τό θέμα τής όλης διαχειρίσεως των φαρμάκευν 
έ κρατικό ’Οργανισμό μέ την ίδρυση σοβαρών φαρμακο- 
ιομηχανιών καί την έμττορία των.
Ή Χώρα μας μέ την πλούσια βλάστηση σέ δρόγες, άρω

στικά καί φαρμακευτικά φυτά καί μέ τούς ικανούς επιστή
μες καί έρευνητές πού διαθέτει, όλα μένουν τώρα άναξισ- 
Ιητα, μπορεί νά άναπτύξει μιά αξιόλογη εγχώρια φαρμακο-; 
αμηχανία καί γενικότερα Χημική βιομηχανία, πού καί 
ς τιμές των φαρμάκων, θά βελτιώσουν., καί τη σοβαρή 
ναλλαγματική επιβάρυνση γιά.τήν προμήθεια τους άπό 
έξωτερικό θά μειώσει, : — ή-

III. Οίκονομ :ές επιβαρύνσεις Προγραμματισμού. ,,, ’

Στην κατάρτισι τών λογαριασμών υπολογίζεται τό συνο—. 
ιό κόστος ενός ιδεώδους προγράμματος οχι μέ την καθιε- 
)μένη μέθοδο υπολογισμού τού ύψους τών νοσηλειών κατ’ 
ομόν έτησίως ή κατά κλίνην ασθενούς ήμερησίως, άλλα 

. βασικό στοιχείο την Ικανοποιητική άμοιβή καί άξιο-r 
,επή μεταχείρισι τοΰ προσωπικού. Πέραν τούτου τό οίκο- 
ιικό ενδιαφέρον τού προγράμματος πρέπει νά συγκεντρωθεί 
ρίως στό άν τό συνολικό κόστος τού ιδεώδους καί συνε- 
>ς προσαρμόσιμου υγειονομικού προγράμματος άνταπο- 
νεται στις οικονομικές δυνατότητες τού λ.αού καί άν τά 
τά πού δαπανά σήμερα ό λαός γιά τήν υγειονομική του 
ίθαλ.ψι εξυπηρετούν μόνο τό στόχο τους ή μήπως διαρ- 
υν σέ ξένες περιοχές.

IV. Οί δυσκολίες τού Προγραμματισμού,
Α'. Τό*'πλήθος τών φορέων προστασίας τής ύγιείας.
Είναι φανερό πώς ή δυσκολία τοΰ προγράμματος δέν 

βρίσκεται στήν έξεύρεσι τών άπαιτόυμένων πόρων, άλλα 
στή συγκέντρωσι όλων τών ασφαλιστικών πόρων σέ ένα 
ενιαίο κρατικό άσφαλιστικέΓήργανισμό.

Είναι τέτοια ή δυσπιστία ό/.ων τών ασφαλισμένων στον 
κρατικό φορέα ύστερα άπό τήν παταγώδη άποτυ/ία τού 
ΙΚΑ ώστε όλ.ες οί μεταπολεμικές Κυβερνήσεις, άκόμα καί 
οΐ πιο ισχυρές, ούτε τολμούν νά άποπειραθούν τήν ένοποίησι 
τών κλαδικών ταμείων καί τήν ένταξί των στό ΙΚΑ παρά 
δημιουργούν τά διάφορα ΟΓΑ κ.λπ. πού επαυξάνουν τήν αναρ
χία καί τή δυσπιστία. Επειδή γιά τή χρεοκοπία αυτή την 
πλήρη ευθύνη τή φέρνει τό κράτος γι’ αυτό σήμερα κάθε 
προγραμματισμός κρατικοποιήσεως πρέπει νά άρχίζει μέ 
πειστικά δείγματα άλλαγής καί ειλικρινούς προθέσεως γιά 
τό σεβασμό, τήν περισυλλογή καί τή «χρηστή διαχείρισι» 
τών Ιερών χρημάτων, τών άσφαλασμένων. Τέτοιο δμως 
παράδειγμα δέν μπορεί ν’ άποτελέσει ούτε ό ανεπίτρεπτος 
ουσιαστικός άποκλεισμός τών εργαζομένων άπό τήν διοίκησι 
τών ταμείων των, ούτε ή έν λευκώ διαχείρισις τών άποθε- 
ματικών τών ταμείων των άπό κάτι μυστηριώδεις «νομι
σματικές επιτροπές» πού δέν τις ελέγχει κανείς, ούτε οί 
προχειρότητες καί αύτοσχεδιασμοί τών διαφόρων ΟΓΑ. 
’Αντίθετα δλ.οι οί άσφαλ.ισμένοι, άκόμα καί αυτοί τών πλού
σιων ταμείων θά δεχθούν νά μπούν κάτω άπό τήν προστασία 
τού ενιαίου φορέα έφ’· δσον γίνει καλύτερη άπ’ αυτή πού τούς 
προσφέρει τό Κλ.αδικό τους ταμείο. "Οταν ή εύθυγράμμισι 
τής παρεχόμενης περιθάλψεως δέν γίνει προς τά κάτω,τύ
που ΙΚΑ ή ΟΓΑ, άλλά πρός τά πάνω δπως τό πιό πάνω 
πρόγραμμα, τότε δέν θά υπάρξει δυσκολία γιά τήν ένοποίησι 
τών ασφαλιστικών φορέων. ...

Β\ Τά ιδιωτικά συμφέροντα, ς · λ-
J 'Η προγραμματισμένη καί ύπό ενα κρατικό φορέα άσκηση 
τής άσφάλχιας τής υγείας, εκτός άπό τήν κρατική άποστροφή 
πρός κάθε σχεδιασμό, συναντά καί,τήν άντίδραση τών ιδιω
τικών συμφερόντων,, πού εξυπηρετούνται καλύτερα μέσα 
στή σημερινή άναρχία.

Οί επιχειρήσεις ιδιωτικών Κλινικών, οί φαρμακέμποροι 
καί όσοι γενικά έμπορεύονται τό εμπόρευμα «άρρώστια»- 
βλχπουν στήν προγραμματισμένη οργάνωση τής προστασίας 

υγείας τον εχθρό τών συμβερόντων τους καί άντιδρούν.■%'*
3ί λογαριασμοί καί οί άριθμοί πού εμφανίζονται άναλ.υ- 
ώτερα στούς άκόλουθους πίνακες δέν έχουν τήν άξίωσι 

άπολύτου ακρίβειας. Είναι λ.ογαριασμοί κατά προσέγ- 
: πού στόχος τους είναι νά δείξουν πώς ένα όλ.οκλ.ηρω- 
ο υγειονομικό πρόγραμμα δέν άποτελχΐ χίμαιρα αλλά 
τκεται μέσα στά πλαίσια τού άπολ.ύτως δυνατού. Όσο- 
:οτε κι’ άν άνέβουν οί άπρόβλχπτες δαπάνες, κι άν στούς 
κεκριμένους άριθμούς προσθέσει κανείς""καί τά έξοδα 
; έκτεταμένου διχτύου προληπτικής 'Τγιεινής γιά τή 
στασία τών ευπαθών κατηγοριών, (Μητέρας, Παιδιού, 
:.) τήν καταπελέμησι τών κοινωνικών νόσων, (Φυμα- 
τις, Καρδιοπάθειες, Κακοήθεις νεοπλασίες, έξουδετέ- 
ις λ.οιμογόνων εστιών κ.λπ.), καθώς καί γιά τή συστη- 
.κή όργάνωσι τής υπηρεσίας Σχολ.ικής Υγιεινής μέ 
νηπτική οδοντιατρική, τήν εφαρμογή τών προληπτικών 
λιασμών κ.λπ. ποτέ τό σύνολ.ο τών εξόδων δέν πρόκαι- 
νά ανέβει πάνω άπό 81/2 δισεκατομμύρια πού μπορεί 
ώσει ή υγειονομική εισφορά τών 2 χιλ, δραχμ. τό χρόνο 
τά 3 εκατομμύρια τού ενεργού πληθυσμού τής χώρας, 
πει νά έπαναλάβω πώς τό πρόγραμμα αυτό τής προ- 
ικής 'Τγιεινής θά ένταχθεΐ οπωσδήποτε στό γενικό 
ράμμα, μέ άμεση έξάρτησι άπό τό κεντρικό όργανο 
ιάθε υγειονομικής περιοχής πού είναι τό Γενικό Κρατικό 
^κομεΐο, * ·:

Γ“. Ή γενικότερη έλ.αττωματικότητα στήν οργάνωση τής 
Κοινωνικής ’Ασφάλισης.

Συναφής πρός την ασφάλιση τής υγείας είναι καί ή άσφά- 
λ.ιση κατά τού γήρατος, τού θανάτου κ.λπ.

Σ’ ένα οργανωμένο ολοκληρωμένο σύστημα Κοινωνικής 
Άσφαλΐσεως οί πόροι της μπορούν νά άξιοποιούνται πρός 
δφελ.ος 0/ων τών κλ.άδων τής Άσφαλ.ίσεως.

Στήν Έ/λ.άδα μέ βάση τό σύστημα τής διασποράς οχι 
μόνο σέ πολλούς φορείς, άλλά καί μέ χωριστούς φορείς σέ 
κάθε κλάδο Άσφαλ.ίσεως ('Τγείας-γήρατος) καί μέ εφαρμογή 
τών αυστηρών άρχών ιδιωτικής άσφαλχίας στήν άσφάλ.ιοη 
τοΰ κλάδου κατά τού γήρατος καί θανάτου έχουν δημιουρ- 
γηθεΐ ανέκαθεν Άποθεματικά κεφάλ.αια υψηλής τάξεως, 
πού όμως έμειναν πάντα αναξιοποίητα, πρός μεγάλη ζημιά 
καί τοΰ κλάδου αυτού άλλά καί γενικότερα τής Κοινωνική: 
Άσφαλΐσεως.

Μιά ματ.ά στήν τελευταία 50ετία πείθει ότι τά ΆποΟε- 
ματικά κεφάλ.αια τών Άσφαλ-ίσηκών οργανισμών έχουν 
έξανεμισθεΐ 4 φορές. Ή πρώτη σημαντική μείωση έγινε 
μετά τή Μικρασιατική καταστροφή άπό τή σοβαρή μείωση 
τής εσωτερικής άξιος τής δραχμής.

Παράλληλοι το κράτος υποχρέωνε τούς Ασφαλιστικούς 
οργανισμούς νά επενδύουν ενα σημαντικό τμήμα τών Άπο- 
θεματτκών των σέ εθνικά χρεώγραφι:, ενώ στή Μεταξική 
δικτατορία συνεχίσθη αυτή ή υποχρέωση άλλά συγχρόνως
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έδεσμεύθηκαν τά ύπόλοιπα εις δραχμές Άποθεματικά -μέ 
υποχρέωση καταθέσεώς των στςν Τράπεζα της Ελλάδος, 
υποχρεώθηκαν δέ ακόμα σέ ποικίλες συνεισφερές γιά εθνι
κούς δήθεν λόγους. “ - -

Δεύτερος πλήρης έξανεμισμός των Άποθεμαπικών των 
Ταμείων σέ μετρητά καί χρεώγραφα έγινε στην περίοδο 
τής ;ενικής κατοχής.

’Ακολούθησε τρίτη σημαντική μείωση μετά την άπελευθέ- 
ρωση. Μέ τον νόμο 1611/1950 όλα άνεξαίρετα τά ’Απο- 
Οεματικά κεφάλαια των Ταμείων κατατίθενται υποχρεω
τικά δεσμευμένα στην Τράπεζα τής Ελλάδος, χωρίς δι
καίωμα των Ταμείων ν’ άσκοϋν όποιαδήποτε διαχείρισή 
των καί μέ ελάχιστο εισόδημα.

’Ακολούθησε το 1953 ή άναπροσαρμογή τής δραχμής, 
πού μείωσε τά κεφάλαια αύτά στο μισό. Έκτοτε συσσωρεύον
ται στην Τράπεζα τής Ελλάδος τά Άποθεματικά γιά νά 
φθάσουν σήμερα στο ποσό των δρχ. 31.496.000.000 μέ 
τόκο 4% καί. όπως είναι φυσικό, μέ την ύψωση τοϋ τιμα
ρίθμου καί την άντίστοιχη μείωση τής αξίας τής δραχμής 
έχουν χάσει τουλάχιστον το μισό τής άξίας των. Καί γιά 
νά έκτιμηθεϊ ή άνεπίτρεπτη καταναγκαστική καταπάτηση 
των συμφερόντων των άσφαλιστικών ’Οργανισμών, πρέπει 
νά σημειωθεί ότι τά κεφάλαια αύτά τά χρησιμοποιούν οι 
ελληνικές Τράπεζες σέ δανεισμό εΐσπράττοντας τόκους προς 
12% καί πλέον. ' .

Αυτή ή καταστρεπτική διά τούς ’Ασφαλιστικούς Όρ- 
γαρισμούς κρατική πολιτική υπογραμμίζει τήν εύθύνη τοϋ 
κράτους γιά τήν σημερινή κατάσταση τής Κοινωνικής Ά- 
σφαλίσεως γενικά καί επιβάλλει αλλαγή νοοτροπίας καί ρι
ζικές αλλαγές στο όλο σύστημα των Κοινωνικών Άσφα- 
λίσεουν καί κατά πρώτο λόγο τής ασφάλισης τής υγείας.

Δ'. "Ενας ακόμη λόγος πού κρατεί σέ χαμηλά επίπεδα 
τήν Κοινωνική ’Ασφάλιση είναι ή άρνηση τοϋ κράτους νά 
συνεισφέρει,· τό. δίκαιο μερίδιο εισφοράς έκ τοϋ Τακτικού 
Προϋπολογισμού όπως γίνεται άπό όλα τά πολιτισμένα 
κράτη. "Ηδη άπό τοϋ έτους 1951 έχει θεσπισθεΐ διά νόμου, ' 
ότι ή κυβέρνηση ύποχρεοϋται όπως αναγράφει κάθε χρόνο 
στον κρατικό προϋπολογισμό ικανό κονδύλι σαν εισφορά 
,στό "Ιδρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων. "Ομως, 25" χρόνια 
έως τώρα, δέν έχει δόσει ούτε δραχμή.

Ε'. Ή διστακτικότητα τών γιατρών.
Δέν μπορούν νά είναι υπερήφανοι οι ιατρικοί σύλλογοι 

τής Ελλάδος πού δέν κατώρθωσαν νά προβάλουν ένα σωστό 
ύγειονομικό πρόγραμα καί νά τό έχουν έπιβάλλει κιόλας 
μέ τή δύναμί των. Τό μόνο θετικό συμπέρασμα πού βγαίνει 
άπό τις συζητήσεις τών γιατρών γύρω άπό τά προβλήματά 
τών είναι πώς τό άγνοοϋν τελείως, καί πώς δέν έχουν άντι- 
ληφθεΐ πού βρίσκεται ή ρίζα τής κακοδαιμοσίας των. Τούς 
άπασχολεϊ κυρίως ή έξασφάλισι τής έλευθερίας τοϋ έπαγ- 
γέλματός των 0πο>ς λένε. Σήμερα μέ τήν όλοκλήρωσι σχε
δόν τής υγειονομικής άσφαλίσεως οί μόνοι πού έχουν συμ
φέρον νά κόπτωνται γιά τό ελεύθερο έπάγγελμα είναι ot ... 
καθ’ οίονδήποτε τρόπο «επιβεβλημένοι» είτε στά ταμεία, 
είτε στή κοινωνία. "Ολοι οί άλλοι πού άποτελοϋν τό συντρι- ’ 
πτικό ποσοστό τών γιατρών τί κέρδος θά έχουν άπό τήν έλεύ- 
θερη εκλογή άν δέν έχουν εξασφαλίσει άξιοπρεπεΐς όρους 
εργασίας σ’ ένα επιστημονικό πρόγραμμα περιθάλψεως τοϋ 
λαού ; Δέν μπόρεσαν νά ίδοϋν πώς τά περί «έλευθέρας έκλο- 
γής» καί περί « έλευθερίας τοϋ επαγγέλματος» συνιστοΰν 
συμφέροντα τής ιατρικής ολιγαρχίας καί όχι τής ιατρικής 
μάζας καί ιδίως τών νέων γιατρών.

Ή φοβία πού κατέχει τούς "Ελληνες"" γιατρούς άπό τή 
σκέψι τής ύπαλληλοποιήσεώς των είναι προϊόν νοσταλγίας 
τής «παληάς καλής εποχής» όπου ή άρρώστεια καί ό άρ
ρωστος ήταν ιδιοκτησία καί πελατεία τοϋ γιατρού. Σήμερα 
όμως μέ τήν ολοκληρωτική έπέκτασι τών κοινωνικών ασ
φαλίσεων, καί μέ τήν άνάπτυξι πού πήρε ή νοσοκομειακή ·, 
περίθαλψι τοϋ πληθυσμού ή παληά αυτή σχέσις γιατρού- - 
αρρώστου άδυνάτισε άπό μόνη της. Τό ελεύθερο έπάγγελμα

δέν τό έγκαταλείπει οίκειοθελώς ό γιατρός άλλα τού τό 
παίρνει ή άλλαγή στή μορφή περιθάλψεως καί ή όργάνωσι 
τών τάξεων στά ταμεία του. Οί γιατροί δέν έχουν κανένα 
δικαίωμα άλλά καί καμμιά δυνατότητα νά άντιδράσουν 
στην έξέλιξι καί στήν όργάνωσι αυτή. "Εχουν όμως άνα- 
φχίρετο δικαίωμα καί καθήκον νά άξιώσουν τήν σύντομη 
έφχρμογή ενός έπιστημονικοΰ προγράμματος γιά τήν περί- 
θχλψι τοϋ λαού στοϋ οποίου τήν έκπόνησι καί έφαρμογή 
θά κατέχουν έξέχουσα θέσι μέ ικανοποιητικές άμοιβές καί 
έξασφάλιση πλήρους συντχξιοδοτήσεως.

ΣΤ'. Ό μεγάλος όμως άπών άπό τον προγραμματισμό 
περιθάλψεως τοϋ λαοΰ είναι καί οί ιατρικές σχολές τών 
Πανε/μίων μας. Ποτέ ώς σήμερα δέν άσχολήθηκαν μέ τον 
εκσυγχρονισμό τής υγειονομικής περιθάλψεως τοϋ λαού 
σαν νά πρόκειται περί ζητήματος ξένου στά καθήκοντα καί 
τις άρμοδιότητές των. Θά ήθελα νά ξέρω, πιστεύουν πραγμα-’ 
τικά οί Κύριοι Καθηγηταί πώς δέν τούς άφορά τό θέμα αύτό ; 
Πιστεύουν πώς μπορούν νά καταρτίσουν καλούς έπιστήμονες 
χωρίς συγχρονισμένο 'υγειονομικό πρόγραμμα; Δέν άγνοοϋν 6έ- 
όαια πώς ή ’Ιατρική είναι ή κατ’ έςοχήν «εφαρμοσμένη επιστή
μη». "Οχι γιατί τή μαθαίνουμε μόνο γιά νά τήν εφαρμόζουμε 
άλλά γιατί ή μάθησί της γίνεται «έν τή έφαρμογή». Τόν 
«θειον Ίπποκράτην» νά μή τόν έπικαλούμεθα μόνον όταν 
τόν χρειαζόμαστε γιά στολίδι, άλλά γιά νά άκολουθοϋμε τή 
διδασκαλία του πού είναι έφαρμοσμένη έπιστήμη. ’Αλλά 
καί άν δεχτούμε πώς μπορούν νά καταρτίσουν κοιλούς 
γιατρούς μέσα στή σημερινή μύγχυσι, τότε πού θά έργά- 
ζωνται οί γιατροί πού θά κατασκευάζου οί ιατρικές μας σχο
λές; Μήπως τούς προορίζουν γιά τις ίό ωτικές έπιχειρήσεις; 
Βασικό στόχο τών Σχολών μας πρέπει νά άποτελέσει ή 
ταύτισις τής έννοιας ιατρική έκπαίδευσις μέ τήν έννοια 
υψηλό έπίπεδο υγειονομικής περιθάλψεως τοϋ λαού.

- Ή μπορούν νά ισχυριστούν οί Πανεπιστημιακοί μας πώς 
προάγεται ή έρευνα καί ή πραγματική έπιστήμονική των 
άπόδοσις χωρίς Εκσυγχρονισμό τού υγειονομικού προ
γράμματος; Ποιον μπορούν νά πείσουν πώς μέ τό ολοκλη
ρωτικό βύθισμά των μέσα στόν έπαγγελματικό δργασμό 
διαθέτουν άκόμα λίγο χρόνο καί λίγη σκέψη γιά πραγματική 
καί όχι έντυπωσιακή επιστημονική : δράση ; Είναι ικανο
ποιημένοι άπό τήν έπιστήμονική των άπόδοσι; Πού μπορεί 
νά βρει κανείς έστω καί μιά πρωτοτυπία σέ Ελληνική 
ιατρική μελέτη ; Τόν κύριο χώρο τής έπιστημονικής έπι- 
δόσεως τών 'Ελλήνων γιατρών τόν πιάνει ή «παρουσίασι 
σπανίων περιστατικών» ή τό ξερό άναμάσημα ξένων με
λετών μέ όρισμένες παραλλαγές. Πλήρης ή άπουσία έρευς 
νητικής πρωτοβουλίας καί κυρίως καμμιά πρωτοβουλία' γιά 
τή διερεύνησι τών τοπικών ύγειονομικών προβλημάτων. 
Είναι άπογοητευτική ή αυταρέσκεια τών Ελλήνων γιατρών 
μπροστά στή στασιμότητα τής έπιστημονικής των άποδό- 
σεως ένώ πολλοί άπ’ αυτούς είχαν ξεκινήτει μέ πολλή δρεξι 
καί μέ μεγάλες, {χχνότητες. Γιατί μέσα στή πορεία έξατμί- 
στηκε ή δημιουργική δρμή; Ποιός τά μετέτρεψε σέ επαγ
γελματισμό κάί . φιλοχρημάτία; Οί "Ελληνες έπιστή
μονες δέν έπρόδώσάν /«άμάχητί» ' τά υψηλά Ιδανικά "των. 
’Αγωνίστηκαν καί. τότε μόνο ύπεχώρησαν όταν οί άδυσώ- 
πητες βιοτικές άνάγκες τούς άνάγκασαν να συνθηκολογή
σουν μέ τόν κρατικό παρχγοντισμό, πού έν τώ μεταξύ έγινε 
μόνιμη κατάστασω ' " _ -

V. Πρόσθετα πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα.
Α’. ’Επιστημονική καταξίωση.
Άνεφέρθη ήδη πώς ή έπιτυχία τού προγράμματος θά 

έξαρτηθεϊ κυρίως άπό τις συνθήκες πού θά δημιουργηθοϋν 
γιά τή πρόθυμη συνεργασία μέ τό έπιστημονικό προσωπικό 
καί πώς ή.πιό βασική άπ’ αύτές τις προϋποθέσεις είναι ή 
ίκανοποητική άμόιβή. Πρέπει όμως νά σημειωθεί -πώς ή' 
ή· ίκανόποίησι μόνον αυτής τής προϋποθέσεως δέν είναι 
άρκετή. ’Τοχυρό πόλο ελξεως γιά τούς "Ελληνας έπιστή
μονες θά άποτελέσει καί ή δημιουργία συνθηκών έπιστη
μονικής σταδιοδρομίας καί έξελίξεως τελείως έλεύθερης
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και Ισότιμης,' άνεξάρτητης άπό συγγένειες,' κομματικές 
φλίες καί άλλους παραγοντισμούς, καί κυρίως άπαλλαγμένης 
άπό τόν έφιάλτη τοϋ διωγμού, δήθεν, γιά, τις πολιτικές - 
ιδεολογικές πεποιθήσεις. Πρόκειται περί παραγοντισμού ^τής 
πιο άδιάντροΐτης μορφής πού εγκαταστάθηκε καί διατηρείται 
από τό ΐδιο τό κράτος μέ άμεσες καταλυτικές συνέπειες 
για κάθε πρόοδο στη χώρα μας. i

Τό νοσοκομείο ή τό ίδρυμα που θα εργάζεται ο οποιοσ
δήποτε επιστήμων θά είναι ισότιμό μέ την αντίστοιχη 
Πανε/μιακή θέσι καί στην άμοιβή καί στη σταδιοδρομία. 
Τόϋτο μπορεί νά γίνει όταν όλα τα νοσοκομεία και όλα τα 
ιδρύματα τής χώρας όπου άσκείται συγχρονισμένη^ εργα
σία υγειονομικής προστασίας καί περιθάλψεως τοϋ λαού _ 
λειτουργούν συγχρόνως καί σάν Πανεπιστημιακά κέντρα 
έ'κπαιδεύσεως καί καταρΐίσεως τών. υγειονομικών, ιδιαί
τερα μάλιστα για τις μεταπτυχιακές σπουδές. * Γ . · _ r~ ,

•2 Για' νά' πετύχει αυτό πρέπει πρωτ’ απ’ όλα καί τά μή 1 
Παν/μιακά ιδρύματα νά έχουν τό δικαίωμα νά δίνουν.'- τις 
άδειες είδικότητος χωρίς τή παρεμβολή των εξετάσεων στους 
καθηγητάς τών Παν/μίων. Αυτή ή παρεμβολή των εξετά
σεων μέ τό πρόσχημα τοΰ δήθεν αύστηροϋ ελέγχου τών γνώ
σεων τοϋ είδικευομένου, αποτελεί εύρημα ύψίστης ύπο- 
κρισίας μέ μοναδικό στόχο τόν έξαναγκασμό τών νέων επι
στημόνων νά παραμένουν έξαρτημένοι άπό τήν «αύλή» τοΰ 
Πανεπιστημιακού. Καλύτερα θά έκαναν οί Παν/μιακοί μας 
νά παρέμβαιναν γιά νά σταματήσει ή αποστολή τών τελειο- . 
φοίτων στις επαρχίες μακρυά άπό κάθε έπαφή μέ τήν επι
στήμη, όπου ξεχνούν κάθε τι πού είχαν μάθει' ώς τότε. 
"Αλλωστε ό βαθμός καταρτίσεως τοϋ είδικευομένου δεν 
ελέγχεται μέ τις εξετάσεις πού βαστούν τό πολύ μισή ώρα 
ο λα μέ τή συνεχή παρακολούθηση καί τό συνεχές ένδια- . 
φ,ρον τού προϊσταμένου του πού κρατάει 3 καί 5 χρόνια . 
όσο δηλ- χρειάζεται δ χρόνος είδικότητος. Καί ή κατάρ-ησις 
τού είδικευομένου δεν εξασφαλίζεται μέ τό συνωστισμό 
τών γύρω άπό τό πρόσωπο τού Καθηγητοϋ χωρίς νά έχουν 
τήν ευκαιρία νά πιάσουν καμμιά φορά καί τό σφυγμό του 
αρρώστου ή τό χερούλι τού μικροσκοπίου, ούτε μέ τήν απο
στολή τών άπειρων τελειόφοιτων στις επαρχίες καί στά 
αγροτικά ίατεϊα, άλλά σέ ιδρύματα πού θά έχουν καί χώρο 
καί χρόνο καί υλικό καί τή πρόθυμη καί άφθονη συμπαράστασι 
τών προϊσταμένων των, γιά δημιουργική απασχόληση 
άσκησι καί μάθησι. Τό σημερινό διαθέσιμο πανεπιστημιακό . 
προσωπικό κ» ο: ύπάρχοοσες θέσεις κατά τρέχειρους ύπολογι- 
σμεΰς ϊέν επαρκούν ούτε γιά τό 1/20 τοΰ αριθμού τών σποοία- 
στών, οοθεντος πώς ή κανονική αναλογία πρέπει νά είναι του
λάχιστον ένας οάσκαλος γιά 15 τό πολύ σπσυϊαστάς.

Πέραν τούτου όταν ένας νέος συνεχίσει καί μετά τό δί
πλωμά του νά παραμένει στην ’Αθήνα ή στή Θεσσαλονίκη 
γιά νά είναι κοντά στον Παν/μιακό καί μετά τό πτυχίο του 
άλλα τόσα χρόνια γιά τήν ειδικότητα, τότε δημιουργεί 
δεσμούς στερεούς καί δύσκολα φεύγει πλέον γιά τήν επαρχία.

Ένώ άν συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στό 
συγχρονισμένο επαρχιακό νοσοκομείο - κατά προτίμησι τής 
περιοχής" τής καταγωγής τους - τότε αυτόματα συντελεί 
στην άνάπτυξι τού επιστημονικού κύρους τού Ιδρύματος 
πού συμμετέχει. Καί αυτή πρέπει νά είναι μία άλλη έπιδίω- 
ξις τού προγράμματος επιστημονικής άποκεντρώσεως : 
η δημιουργία στήν ύπαιθρο νέων επιστημονικών κέντρων 
ικανών νά ακτινοβολήσουν επιστημονικό κύρος καί έμπι- 
στοσύνη στους κατοίκους τής περιοχής καί νά τούς συγκρα
τήσουν άπό τή φυγή στά· μεγάλα αστικά κέντρα. "Ετσι θά 
αντιμετωπιστεί ή άστυφιλία καί αρρώστων καί γιατρών 
και δχι μέ απαγορευτικές διατάξεις καί επιστρατεύσεις ανη
λίκων.

Τό πρόγραμμα αύτό θά προάγει αποφασιστικά καί τήν 
ερευνητική διάθεσι τών Έλλ.ήνων γιατρών, τήν ούσιαστική 
3έβαια καί δχι τήν εντυπωσιακή. Οί ικανοποιητικές άμοι- 
3ές καί ή πεποίθησις τής ανεμπόδιστης σταδιοδρομίας θά 
τοΰ επιτρέψουν νά άφοσιωθεί άπερίσπαστα καί νά αφιερώ
σει όλη του τή διάθεση καί τό χρόνο στό έπισημονικό του

£ργο πού είναι ή συμπαράσταση στον άρρωστο, ή έπιστημο- 
νική κατάρτιση τών νέων υγειονομικών, καί ή πρόοδος τής 
έπιστήμης. Είμαι βέβαιος πώς οί "Ελληνες επιστήμονες δέν 
είναι ικανοποιημένοι μέ τις σημερινές των επιδόσεις πού 
περιορίζονται στήν άγρα πελατείας, στή δημιουργία επι
κερδών επιχειρήσεων ή στό πέρασμα μιά ματιά άπό το νοσο
κομείο. Είμαι -σέ θέσί νά γνωρίζω πώς καί ικανότητες έχουν 
καί φιλοδοξίες νά’ γίνουν πρωτοπόροι στήν προόδο τής επι
στήμης καί νά τιμήσουν τήν πατρίδα τους πού έγέννησε τήν 
ιατρική επιστήμη, άντί νά αναμασούν τά προϊόντα τών ξένων 
ερευνών ή νά εξευτελίζονται δταν γιά κοινότατες επεμβάσεις 
πρέπει νά μετακαλούνται ξένοι γιατροί ή νά φεύγουν οί 
άρρωστοί των στό εξωτερικό.

Παράδειγμα προς μίμηση πρέπει νά άποτελέσει ή κρα- 
τικοποίησις της υγειονομικής περιθάλψεως στήν. ’Αγγλία. 
"Εχουν κλείσει τριάντα χρόνια άπό τότε καί σήμερα ή ’Αγ
γλία,' παρ’ δλη τήν οικονομική κρίσι πού περνάει, έχει έξα-, 
σφαλίσει σ’ ολο της τό λαό ένα άπό τά ύψηλότερα υγειονομικά 
επίπεδα καί έχει κατακτήσει μιά ζηλευτή επιστημονική θέσι 
μεταξύ δλων τών άστικών χωρών. Καί δμως οί προφητείες 
τών «έλχυθεροεπιστημόνων » καί «έλευθεροεπαγγελματιών » 
είχαν προβλέψει τότε σκοτεινό τό μέλλον τής ιατρικής στήν 
’Αγγλία γιατί ή κρατικοποίησή θά στραγγάλιζε δήθεν τήν 
ελεύθερη σκέψι καί θά άνέκοπτε τό ζήλο τών επιστημόνων 
γιά τήν έρευνα. Φαίνεται δμως .πώς ό «έλευθεροεπαγγελμα- 
τισμός» προάγει τό ζήλο καί τήν άμιλλα γιά πλουτισμό. '

Πέραν τούτου πρέπει νά γίνει συνείδησης δλων τών Ελ
λήνων επιστημόνων πώς ή μονοπώλησις τής έρευνας καί τής 
έπιστημονικής δραστηριότητος μόνο γύρω άπό τά Παν/μιακά 
ιδρύματα στραγγαλίζει τό πνεύμα τής εύγενούς έπιστημονικής 
άμιλλας ένώ αντίθετα τό προάγει άποφασιστικά ή δημιουρ
γία νέων αυτοδύναμων καί ανεξάρτητων επιστημονικών 
κέντρων. Αύτό θά συντελέσει καί στό ξερρίζωμα τής ευνοιο
κρατίας, τής δουλιοπρέπειας καί τής συναλλαγής τών Πα- 
ν/μιακών μας, πού αποτελούν αναπόφευκτες συνεπειες ' τού 
συνωστισμού άφθόνων μνηστήρων γύρω άπό τό μοναδικό^ 
θρόνο.

Δημοσιεύματα σάν τό πιό κάτω δέν πρέπει ν’ άφήνουν 
αδιάφορους τούς Παν/μιακοΰς μας γιατί δημιουργούν θέματα 
ήθικής τάξεως δχι μόνο γι’ αύτοΰς άλλά γιά ολόκληρο τό 
πνευματικό κόσμο τής χώρας :

«.."Ετσι κατ’ αύτόν τόν ήθικόν, ώραΐον καί άγγελικόν 
τρόπον, τόν άξιον λ.αμπρών επιστημόνων καί διαπρεπών 
καθηγητών, θά εκλεγεί νέος καθηγητής οίοσδήποτε εύνοού- 
μενος τού κατέχοντος τάς κλείδας τού πανεπιστημίου ’Α
θηνών ή εκλεκτός τού κληρονομικού καί οικογενειακού 
Δικαίου - κεφάλ.αιου περί Προικός - δηλαδή καθηγητής προι
κώος.

Αυτή ή κατάστασις υπήρχε καί εξακολουθεί νά υπάρχει εις 
τά Πανεπιστήμια.Άτρόμητοι οί φαΰλ.οι καί οί προικώοι έφορ- 
μούν κατά τών εδρών καί απορρίπτονται οί πραγματικοί καί 
λαμπροί επιστήμονες. Τί λ.έγετε λοιπόν ; Θά έχει δίκαιον καί 
αύτή καί οίαδήποτε άλλη κυβέρνησις νά έπιμείνει εις τήν προ
σπάθειαν τής έκκαθαρίσεως τής κόπρου τού Αύγείου, έστω 
καί άν δημιουργείται πρόσκαιρος ανωμαλία : («’Ελληνι
κός Βορράς» 13.3.69).

Βλ Μειονεκτήματα.
Δέν παραβλέπεται βέβαια πώς το σύστημα τής κρατικοποιη

μένης υγειονομικής περιθάλψεως είναι τελείως απαλλαγμένο 
άπό μειονεκτήματα. Υπάρχει άλλωστε αρκετή εμπειρία τών 
μειονεκτημάτων άπό τις χώρες πού έχουν ήδη εφαρμόσει τήν 
υγειονομικήν κρατικοποίησι {’Αγγλία, Σουηδία, κ.ά.).

Τά μειονεκτήματα αύτά μπορούν νά συνοψιστούν όλα στήν 
άκόλ.ουθη κατηγορία : ’

Στήν επιθυμία τών άρρώστων νά έχουν κάποια ιδιαίτερη 
φροντίδα έκ μέρους τών γιατρών, ιδίως σέ χρονίζοντα νοσή
ματα, καί στήν άπληστία ορισμένων γιατρών πού επιδιώκουν 
τήν έκμετάλλευσι τής άδυναμίας αυτής.



Μέσα σ’ αυτό το κύκλωμα γεννιώνται τά αίτια για τη δο- 
λ.ίευση τοΰ συστήματος. 'Η άντιμετώπισί των δέν είναι δύ
σκολη άρκεί νά ξεχωρίσουμε τά γενεσιουργά αίτια των δύο 
αυτών συντελεστών ; Τον πόθο τοΰ άρρωστου νά έχει μιά 
φροντισμένη καί σύντομη Παρακολούθηση μέ στοργή καί 
Ενδιαφέρον άτό γιατρούς καί άπό όλο το προσωπικό, θά τον 
Γδοϋαε μέ ευρύτητα άντιλήψεως σάν μιά φυσική άνθρώπινη 
αδυναμία καί θά φροντίσουμε νά ικανοποιήσουμε όλες του τις 
ανάγκες, άκόμα καί τις πιο μεγάλες ιδιοτροπίες του.

’Ιδιαίτερα στά χρόνια καί στά άνίατα νοσήματα οί υποχω
ρήσεις καί παραχωρήσεις μας πρέπει νά είναι ευρύτατες. Θά 
χρειαστεί πιθανώς νά γίνει κάποια έξειδίκευσι στο σύστημα 
παρακολουθήσεως καί περιθάλψεως τών χρονιών καί βαρειών 
άρρωστων (Καρδιοπάθειες, άρθροπάθειες κ.ά.). Την απλη
στία όμως αυτών πού θέλουν νά έκμεταλλευθοΰν την άρρώ- 
στεια ή την άδυναμία της επιστήμης θά την ΐδοϋμε σάν μιά 
απαράδεκτη κακοήθεια καί θά την απομονώσουμε. —

Τδ προσωπικό πού δέν δείχνει ενδιαφέρον καί στοργή γιά 
τον άρρωστο ή οΐ γιατροί πού ένδιαφέρονται περισσό
τερο γιά τήν άγρα πελατείας καί λιγώτερο γιά τή στοργική 
τερίθαλψι τών άρρωστων καί τή πρόοδο της έπιστήμης δέν 
έχουν καμμιά θέσι στο σύστημα της κρατικοποιημένης 
υγειονομικής περιθάλψεως τοΰ λαοϋ.

’Ιδιαίτερα πρέπει νά έπισημανθεΐ ή φροντισμένη άπό- 
στασι πού κρατούν άπό τούς άρρώστους ή τούς οικείους των, 
ώρισμένοι Διευθυνταί ή Έπιμεληταί Κλινικών. Τις λίγες 
ώρες πού βρίσκονται στή Κλινική τις διαθέτουν γιά διεκπε
ραίωσή διοικητικών υποθέσεων ή γιά τήν ιδιωτική των πελα
τεία. Τελικά γιά τόν πολύ κόσμο καταντούν προσωπικότητες 
αθέατες καί απρόσιτες.

Έτσι έ μόνος δρόμος προσεγγίσεώς των άπομένει τό ιδιω
τικό των ’Ιατρείο επί πληρωμή. Μέ τή συστηματική καλλιέρ
γεια αυτής τής άτμόσφαιρας γύρω άπό τό πρόσωπό των επι
διώκουν τή πραγματοποίησι τού τελικού σκοπού των πού 
είναι ή δημιουργία κλίματος προσωπικότητας καί σέ προέ- 
κτασι ή έπιδίωξι τίτλων καί θέσεων. ' '■ ■· ■

Οί Έλληνες όμως γιατροί στή μεγάλη των πλειοψηφία 
έχουν καί άξιοπρέπεια καί βαθειά έπίγνωσι τής υψηλής κοι
νωνικής αποστολής των καί δέν θά καταδεχθούν νά κατέβουν 
σέ επίπεδα ταπεινών συναλλαγών έφ’ όσον έχουν εξασφαλίσει 
ικανοποιητικές άμοιβές καί αξιοπρεπείς συνθήκες έργασίας.

Έγγύησι γι’αΰτό αποτελεί ή ’Ιώβειος υπομονή μέ τήν όποια 
αντιμετωπίζουν τις έξευτελιστικές συνθήκες κάτω άπό τίς 
ο—οΐες αναγκάζονται νά έργάζωνται σήμερα.' > '

Τό προσφιλές όμως επιχείρημα τών άρνητών τής υγειο
νομικής κρατικοποιήσεως, πού ώς ένα βαθμό επηρεάζει καί 
παρασύρει στή παράταξί των ένα μεγάλο άριθμό καλοπροαί
ρετων άλλά άκατατόπιστων άνθρώπων, είναι τό σύνθημα πώς 
κάθε κρατικοποίησις Ισοδυναμεϊ έκ τών προτέρων μέ πλήρη 
αποτυχία. Γιά τήν υγειονομική περίθαλψι μάλιστα έχουν τό 
ΙΚΑ πρόχειρο παράδειγμα γιά νά άποδείξουν «τού λόγου τό 
ασφαλές». Σέ λίγο θάχουν οπωσδήποτε καί δεύτερο παρά
δειγμα κρατικής άποτυχίας μέ τόν ΟΓΑ.. "

Δέν είναι βέβαια καθόλου περίεργο τό ότι τό έπιχείρημα 
~ής κρατικής άνικανότητος τό επικαλούνται άκριβώς ψκείνοι 
οι κύκλοι πού μέ υπολογισμό καί μεθοδικότητα άπεργάζονται 
•^ρος ίδιον όφελος τή χρεοκοπία τών κρατικών οργανισμών. 
^Ετσι μέ ένα χτύπημα πετυχαίνουν δύο στόχους : καί τή 
Ριαβολή καί τήν εκμετάλλευση τού κράτους.
> Τελ.ικά τό νά δεχόμαστε σάν τετελεσμένο γεγονός τήν 
ανικανότητα τού κράτους νά παίρνει τήν υπεύθυνη θέση άπέ- 
;αν7ι βασικών τομέων τής κρατικής δραστηριότητος καί 
αντί να ζητάμε τή βελτίωσι νά έπιδιώκουμε τήν κατάργησί 
•ου, αποτελεί πράξι βαρείας ευθύνης. '■

Αλλωστε όλες οί επικρίσεις έναντίον τής κρατικοποιημένης 
’•ζριθαλψεως, άκόμα καί οί πιο αυστηρές, μέ στόχο πάντο- 

Αγγλικό πρότυπο (βλ.. Στ. Παστίδη, Οίκον. Ταχυδρ. 
-As/o/70) μιλ.ούν κυρίως γιά τήν άνεπάρκεια τών μέσων προς

κάλυψι ίλών τών άναγκών Κού υποχρεώνει ένα ώρισμένο 
ποσοστό τού πληθυσμού νά στρέφεται προς τήν έπικουρική 
υγειονομική άσφάλισι σέ ιδιωτικές Κλ,ινικές. Παραδέχονται 
όμως ότι «αί έξηκριβωμέναι περιπτώσεις έπιγούσης άνάγκης 
τυγχάνουν άμέσου έξυπηρετήσεως». (βλ. Σ. Παστίδη : Ού- 
τοπικές προσδοκίες άπό τόν ενιαίο άσφαλ,ιστικό φορέα. «Οί
κον. Ταχυδρ.» 28.5.70)..'Ωστε άν υπάρχει Θέμα έπικρίσεως 
δέν υπάρχει άπό τήν άποψι μειονεκτικότητος τού συστήμα
τος άλλά τής μή διαθέσεως τών άπαραιτήτων πόρων γιά τή 
κάλυψι τών άναγκών. Κριτική μπορεί νά γίνει στο σημείο 
πώς τό κράτος δέν κατώρθωσε τόσα χρόνια νά καλύψει όλες 
τίς άνάγκες καί όχι γιατί άπό τά 50 έκατ. πληθυσμού τής 
’Αγγλίας τά 2 έκατ. πληρώνουν έπικουρική υγειονομική άσφά
λισι σέ ιδιωτικές Κλινικές. Άκόμα καί στή πιό τέλεια υγειο
νομική περίθαλψι, είτε κρατική είτε ιδιωτική, πάντα θά μένει 
ένα μικρό ποσοστό άνικανοποίητο πού θά προσφεύγει 
όπου οί ελπίδες γιά τήν κλονισμένη υγεία του τού υπόσχονται 
μεγαλύτερες εγγυήσεις.

t

Τό κράτος έχει χρέος νά δώσει στο λαό ενα ύψηλ.ό επίπεδο 
ύγειονομικής προστασίας καί περιθάλψεως συνεχώς προσαρ- 
μοζόμενο στις εξελίξεις τής έπιστήμης καί τής τεχνικής. Πέ
ραν τούτου όμως είναι υποχρεωμένο νά άφήσει ελεύθερους 
όλους τούς δρόμους πού υπόσχονται στον άρρωστο άνθρωπο 
κάποιες ελπίδες στον άνικανοποίητο πόθο γιά έπανάκτησι τής 
κλονισμένης υγείας του άσχετα άν οί δρόμοι αυτοί περνούν 
άπό τό Ιδιωτικό ιατρείο ή άν " καλύπτουν μόνο τήν ψυχολο
γική πλευρά τής παθήσεως.

Στό σημείο αυτό θά ήθελα νά έπαναλάβω πώς οί λ.ογαρια- 
σμοί πού έδωσα πιό πάνω είναΙ £Γ0' ) ένδεικτικά τού ότι τό 
πρόγραμμα πού άναπτύσσω βρίσκετα, μέσα στά πλ.αίσια τών 
οίκονομικών δυνατοτήτων, όσο κι άν έχουν παραλειφτεΐ καί 
άλλα έξοδα ή κι άν προστεθούν καί άλλα άπρόβλεπτα κοντύ
λια. Κατατοπιστική είναι όμως άπό τήν άποψι αυτή μιά- με
λέτη τής εφημερίδας «’Απογευματινή» (19.1.71) πού βρί
σκει πώς τό ποσό πού διατίθεται γιά υγειονομική περίθαλψι 
γενικά, άπό ταμεία, κψάτος καί ιδιώτες είναι τού βαθμού τών 
12 δισεκατομμυρίων τό χρόνο. Γύρο άπό τό κεφάλ,αιο αυτό 
κινούνται τά συμφέροντα 1.4.000 γιατρών, 1.700 φαρμακείων 
(όδοντίατρους δέν περιλαβαίνει) καί τού κράτους πού εισπράτ
τει γύρω στά 3,5 δισεκατομμύρια τό χρόνο άπό δασμούς τών 
είσαγομένων φαρμάκων (δψους 40 έκατομ. δολλαρίων τό 
χρόνο) φόρους κύκλου έργασιών'^άρτόσημα κ.λ.π., ένώ άπό 
τόν προϋπολογισμό διαθέτει μόνο 2,1 δισεκατομμύρια τό 
χρόνο γιά τήν υγειονομική περίθαλψι τού λαού.

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 υστερεί στην έκμετάλλευσι τού το
μέως «Υγεία», γιατί ένα αξιόλογο ποσοστό τού κλάδου άσθέ- 
νειας τό διαθέτει στον κλάδο συντάξεων καί άλλ.ων παροχών 
πού παρουσιάζει παθητικό. ν ' ■· . ,

Πρέπει νά ύπογραμισθεΐ πώς τό ποσοστό πού διατίθεται 
άπό τόν κρατικό .προϋπολογισμό για τόν τομέα ΥΓΕΙΑ κυ
μαίνεται γύρω'στό 2,5 % τού άκαθαρίστου έθνικού εισοδή
ματος ένώ στις προηγμένες χώρες . κυμαίνεται γύρω στό'
5-7,5%. ·;; ·-;·· -:· ■ : . ■·.. ·.·;· ;
' * -: - . ' e . r · . ' · * *

VI. Προληπτική υγιεινή. .

Στή παραπάνω άνέπτυξι τού προγράμματος έγινε μικρή 
μόνο ύπόμνησις τού θέματος τής προστασίας τής υγείας μέ τήν 
έφαρμογή ένός δικτύου προληπτικής υγιεινής.

Τούτο οφείλεται στούς ακόλουθους δύο λ.όγους :
1. Πρόκειται περί θέματος μέ ειδικό περιεχόμενο πού πρέ

πει νά μελετηθεί καί αναπτυχθεί άπό ειδικούς μελετητάς, καί
2. ή προστασία τής υγείας τού λαοϋ είναι μία συνιστατ 

μένη άπό πολλούς: συντελεστάς κυρίως κοινονικοϋγιεινούς 
πού έχουν άμεση σχέσι μέ τό βιοτικό έπίπεδο. Οί συνθήκες 
διατροφής, στεγάσεως, εργασίας, κλίματος, συγκοινωνιών
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ψυχαγωγήσεως, όπως έπίσης "καί οί ψυχονευροττικές άνη-τή 
δράσεις"πού δημιουργούν τά διάφορα ψυχικά ερεθίσματα 
(φτώχεια, έζαθλίω<ης,τ" καταθλίψεις άπό καταπιέσεις καί 
διωγμούς, θόρυβοι, μόλυνση τού περιβάλλοντος κ.λ.π. ),άσκοϋν 
αποφασιστικό ρόλο στην υγεία τοΰ λαοϋ. - . /

' Δέν επιτρέπεται π.χ. να λέμε .πώς κάνουμε άντιφυματικό 
αγώνα μόνο μέ τά σανατόρια, ή τον άντιφυματικό εμβολια
σμό, ή με τη πλατεία χρησιμοποίησι των άντιφυματικών φαρ
μάκων όταν ή στενότης καί ή άθλιότης τής στέγης αναγκάζει 
να κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο τά μικρά παιδιά μέ τούς φυ- 
ματικούς γονείς ή προγόνους. Κατά τίς ύπάρχουσες στατι
στικές στο 67 % περίπου τοΰ πληθυσμού άναλογεΐ μόνο ένα 
δωμάτιο κάθε δύο άτομα. Έτσι έχουμε σήμερα τό μεγαλύ
τερο ποσοστό φυματικών μολυσμένων μικρών παιδιών μεταξύ 
όλων τών πολιτισμένων χωρών, γιατί πρόκειται κυρίως περί 
ένδοοικογενειακών μολύνσεων έξ αιτίας της στενότητας τοΰ 
στεγαστικοϋ χώρου. , ρ'-·' ν.-'/.'νή·--".. ·;’ ;

Ούτε μας επιτρέπεται νά λέμε πώς μπορούμε νά κάνουμε 
αγώνα ενάντιον, τών γαστρεντερικών λοιμώξεων (τύφο - 
παρατύφων, δυσεντεριών κ.λ.π.) μόνο μέ τά άντιβιοτικά, 
όταν όλες μας οι πόλεις, άκόμα καί ή πρωτεύουσα στερούνται 
συγχρονισμένου- συστήματος καθαριότητος καί δικτύου άπο- 
χετεύσεως, καί όταν τό 97 % τών ορεινών καί ημιορεινών 
κατοικιών στερούνται νερού καί άποχωρητηρίου (βλ. «’Αρχι
τεκτονική», τεύχος 37, 1963)- ; - :μν .. '·: ·. . 1 ν νί· *

Τά άκόλουθα" στοιχεία - μάς δίνουν μια λεπτομερέστερη . 
εικόνα της πρωτόγωνης στεγαστικής καταστάσεως τού Έλλη- 
νικοΰ λαού. -·- ·· .· — . .

Σήμερα υπάρχουν 97.ΟθΟ οικογένειες πού ζούν σέ παράγ- 
κες, 113.000 οικογένειες σέ άπαράδεχτες κοινοβιακές συν
θήκες, 286.000 ζούν χωρίς φώς καί αερισμό, 1.600.000 "Ελ
ληνες ζούν σέ κατοικίες χωρίς βρύση, 1.000.000'Έλληνες 
ζούν σέ κατοικίες χωρίς άποχέτευση καί 5.500.000 "Ελληνες 
ζούν σέ κατοικίες χωρίς λουτρό (βλ.. «Βήμα» 8.1.76).

'Η άνοικοδόμησις μερικών εργατικών κατοικιών κάθε 
χρόνο ή ή χορήγησις επαχθών οικοδομικών δανείων άπό την 
ΑΤΕ.γιά τή δήθεν αΰτοστέγασι σεισμοπλήκτων η κατολισθη-, 
μένων οικισμών μπορεί νά συντελεί στη διαφήμισι τού κυ- 
βερνώντος κόμματος δέν έχει όμως καμμιά σχέσι μέ την 
πραγματική έπίλυσι. τού στεγαστικοϋ προβλήματος πού 
στη χώρα μας έχει γίνει πολ.ύ επείγον. Ή προοδευτική οικο
νομική έξαθλίωσις τού.λ.αού ιδίως τού αγροτικού στοιχείου 
δέν τού επιτρέπει καμμιά προσπάθεια βελτιώσεως στο παλ.ηό- 
σπιτο πού έχει κληρονομήσει άπό τούς προγόνους. Παράλλη
λα ή κατοχή, ό εμφύλιος πόλεμος ,’οί εμπρησμοί, οί σεισμοί 
καί οί βομβαρδισμοί έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό 
στεγαστικό χάος πού δέν μπορεί νά λ.υθεΐ μέ τά ήμίμετρα τής 
αύτοστεγάσεως άλλα τό κράτος πρέπει νά πάρει μιά άποφα- 
σιστική πρωτοβουλία γιά προγραμματισμό στεγάσεως τού 
λαού σάν άποκλειστικής κρατικής ύπευθυνότητος. Καί πρώτ’ 
άπ’ όλ.α εχει τήν ύποχρέωση τής μελετημένης καί σύντομης 
άντιμετωπίσεως τής σημερινής πρωτόγονης οικιστικής δια- 
σπορας τού άγροτικού πληθυσμού σέ μικρούς συνοικισμούς 
καί χωριουδάκια. Δέν αγνοούν οί άρμόδιες υπηρεσίες πώς 
κάτω άπ’ αυτές τις συνθήκες οί κάτοικοι αύτών τών περιο
χών είναι καταδικασμένοι σέ άπομονωσι άπό κάθε, πρόοδο 
καί στή παιδεία καί στήν υγειονομική περίθαλψι καί στή 
ψυχαγωγία καί οπωσδήποτε μακρυά άπό κάθε δυνατότητα 
γιά συγχρονισμένη καί υγιεινή διαβίωσι. Ή έξουδετέρωσις 
τών λ.οιμογόνων εστιών μέ σύγρονες εγκαταστάσεις λ.ου- 
τροαποχετεύσεων μέσα στά σπίτια, ή ή καταστροφή τών 
άπορριμμάτων ή ή άπομάκρυνσι τών κατοικίδιων ζώων άπό 
τούς οικισμούς πού άποτελ.ούν βασική προϋπόθεσι γιά τήν 
υγιεινή διαβίωσι τών άγροτών δέν μπορεί βέβαια νά γίνει 
μέσα στή σημερινή πρωτόγονη οικιστική μορφή.

Άλλ.ά καί μέσα στις πόλεις ή ελλειψις μιας αύστηρά προ
γραμματισμένης κρατικής οικιστικής καί πολεοδομικής πο- 
λ.ιτικής μέ τή σχεδόν άσύδοτη δραστηριότητα τών ιδιωτικών 
οικοδομικών επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει μιά κατάστασι 
από πολλές πλευρές άφόρητη.

νν Σε μεγάλα άσηκά κέντρα άκόμα μάλ.ιστα καί στήν ίδια τή' 
πρωτεύουσα ή άποχέτευσις, ή καθαριότης τών δρόμων καί ·< 
έξουδετέρωσις τών άπορριμμάτων καί τών λοιμογόνων έστιώ- 
είναι καταφανώς άνεπαρκής. Σέ κάθε βήμα άκόμα καί σι 
κεντρικούς δρόμους πέφτει κανείς πάνω σέ σωρούς άπό βρω 
μιές, σκουπίδια καί διάφορες άλλες άκαθαρσίες.Άν σ’ αύτι 
προσθέσουμε τη^,πνίγηρή άτμόσφαιρα πού δημιουργούν τι 
καυσαέρια-των ντηζελ.ομηχανων, των λεωφορείων καί τώ' 
εργοστασίων πού έχουν συγκεντρωθεί γύρω ή μέσα στις πό
λεις, τήν άλλοίωσι τού μικροκλίματος τών πόλεων λ.όγω τοΰ 
μεγέθους καί τού στριμώγματος τών οικοδομών μέ στενούς 
δρόμους καί τήν πλήρη σχεδόν έλλειψι πνευμόνων άπό πρά
σινο, τότε βλέπουμε γιατί ή θερμοκρασία μέσα στις μεγαλ.ο- 
πόλεις είναι κατά μερικούς βαθμούς μεγαλύτερη άπό τήν 
ύπαιθρο καί τέλος γιατί ή ζωή μέσα στήν ’Αθήνα τό καλο
καίρι έχει γίνει βασανιστική καί άνυπόφορη. — ·

Ή ’Αθήνα άποτελεΐ τή μοναδική πρωτεύουσα στο κόσμο 
δπου ή συγκοινωνία διεξάγεται άκόμα μέ λεωφορεία πού 
κινούνται μέ πετρέλ.αιολ

’Ιδιαίτερα πρέπει νά ύπογραμμίσω τις επιπτώσεις στήν 
ύγεία τών κατοίκων άπό τήν άκαταλληλοτητα τών οικοδο
μικών υλικών καί τών κατασκευών πού δέν εξασφαλίζουν 
επαρκή μόνωσι έναντι τού θαρύβου τού κρύου καί κυρίως 
έναντι τής ζέστης. Μερικές τέτοιες κατοικίες άκόμα μάλ,ι- 
στα καί σχολεία, νοσοκομεία καί σανατόρια γίνονται τό κα- 

,λοκαϊρι πραγματικοί φούρνοι δπου καί δ πιο ύγιής άνθρωπος 
θ’ άρρωστήσει μόλις μείνει λ.ίγες ώρες μέσα. "Ωστε καί έδώ 

- καμμιά πρόβλεψις γιά τήν ύγιεινή στέγασι τή προσαρμο
σμένη στις ίδιάζουσες άτμοσφαιρικές συνθήκες τού τόπου 
μας.^ j'. · ' ·

Οί προσπάθειες τών άρμοδίων ύπηρεσιών δέν φτάνουν ώς 
την αίτιολογική έκρίζωσι τοΰ κακού γιατί εμποδίζονται άπό 
τά οργανωμένα συμφέροντα τών διαφόρων συγκροτημάτων 
(μεγαλ.οοικοπεδούχων, οικοδομικών επιχειρήσεων, λεωφο- 
ριούχων, άεροδρομίων κ.λ.π.), γι’ αύτό τό κρατικό ενδια
φέρον περιορίζεται σέ θεαματικές επιδείξεις, πού τό μόνο 
πού πετυχαίνουν είναι !νά προκαλ.ούν ειρωνικά σχόλια.

"Οταν π.χ. γίνεται ή «έξόρμησις» εναντίον τού θορύβου 
ή γιά τή καθαριότητα τών πόλεων, ή γιά τή καταπολέμησι 
τού καρκίνου τή στιγμή πού τά καυσαέρια κοντέβουν νά προσ- 
βάλλ.ουν καί τά δέντρα καί τούς τοίχους τής ’Αθήνας, γίνε
ται φανερό πώς δλ.ες αύτές οί «εξορμήσεις» γίνονται μόνο 
γιά ,συγκάλ.υψι τών ευθυνών, ενώ ή άποτελεσματική άντιμε- 
'τώπισί των μπορεί νά γίνει μόνο όταν τό κράτος άναλ.άβει 
σοβαρές πρωτοβουλ.ίες γιά τήν άντεμετώπιση όλου τού προ
βλήματος. ’

Οί καυχησιολογίες τών άρμοδίων πώς έχει άνέβει τέ 
. ύγιεινό (;) επίπεδο τοΰ λαού επειδή τά τελευταία χρόνια 

παρουσιάζουμε μεγάλη πτώσι τής θνησιμότητος δέν άπο- 
δεικνύει τίποτ’ άλλο άπό άγνοια ερμηνείας στατιστικών δε
δομένων, καί ότι πριν άρχίσει ή χρησιμοποίησις τών άντι- 
βιοτικών είχαμε τή μεγαλύτερη θνησιμότητα άπό νοσή
ματα πού στις πολιτισμένες χώρες είχαν πρό πολλ.οΰ εξα
φανιστεί. ’Από τή δυσεντερία π.χ. πού είναι ή κατ’ εξοχήν 
λοίμωξις τής πρωτόγονης καί άκάθαρτης διαβιώσεως είχαμε 
κατά τήν περίοδο 1931 - 37, 152,8 θανάτους κάθε 100 χι
λιάδες κατοίκους ένώ στή Σουηδία τήν ίδια περίοδο ή άνα- 
λ.ογία ήταν μόνο 7,1 θάνατοι σέ 100 χιλ.. κατοίκους. Άλ
λωστε οί Ύγιεινολόγοι έχουν έπ’ αυτού άποφανθεϊ κατηγο
ρηματικά πώς ή μεγάλη πτώσις τής θνησιμότητος πού πα- 
ρατηρεϊται στις καθυστερημένες χώρες ύστερα άπό τήν πλ.α- 
τειά χρησιμοποίησι τών άντιοβιοτικών είναι τεκμήριο τον 
χαμηλού έπιπέδου διαβιώσεως καί ύγείας. Τά άντιβιοτικά 
κατέβασαν τή θνησιμότητα δχι δμως καί τή νοσηρότατα 
πού συνεχίζεται στά ίδια μεγάλ.α επίπεδα, άφού οί άνθυγιεί" 
νές συνθήκες διαβιώσεως παρέμειναν σχεδόν άμετάβλ.ητεε. 
Τούτο φαίνεται άλλ.ωστε καί άπό τίς στατιστικές τών παρα- 
σιτικών λοιμώξεων πού δέν επηρεάζονται άπό τά άντιβιο" 
τικά (έχινοκοκκιάσεις, τριχινώσεις, έλ.μινθιάσεις, κλ.π. )· 
πού όφείλ.ονται επίσης στήν άκάρθατη διαβίωσι καί έξχ'/&" 
λ.ουθούν νά παραμένουν σέ ύψηλά έπίπεδα.
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Είδικά άπό εχινόκοκκο εγχειρίζονται στη χώρα μας 1.500 

άνθοωποι τό χρόνο, άριθμός κάπου 50 φορές μεγαλύτερος 
χ-'ο άλλες πολιτισμένες χώρες. Έχει υπολογιστεί πώς ή 
εθνική μας οικονομία ζημιώνεται άπό την άρρώστεια αύτή, 
τού Οά μπορούσε νά είχε εξαφανιστεί τελείως άν είχαμε συγ- 
·/ιονισμένη ΰγειονιμική πρόνοια, γύρω στά 300 έκατ. δρχ. 
τό χρόνο. Χρειάζεται όμως εντατικός έλεγχος των έκ ζώων 
τεοφίμων, (κρέατος, γάλατος, τυριών κ.λ.π.) γιατί 'ένα πο
σοστό 35-60 % άπό τά βοοειδή καί, τά πρόβατα,, πάσχει 
άπό έχινοκοκκίασι και κάθε ένα στά πέντε σκυλιά είναι άρ
ρωστο.

Έτσι τό πρόγραμμα τής προληπτικής 'Υγιεινής βγαίνει 
άπό τά στενά όρια ενός άπλοϋ υγειονομικού προγραμματι
σμού καί μπαίνει στον τομέα μιας εύρύτερης καί σχεδιασμέ
νης κοινωνικής πολιτικής.

Τό .κράτος πρέπει νά εξετάσει τό πρόβλημα άπό πολλές 
τλευρές : εξυπηρετεί π.χ. τά μορφωτικά καί εκπολιτιστικά 
ιδανικά τού λαού ή άπλησιά, ή ή ίκανοποίησις τών σωματι
κών άναγκών κατά ζωώδη τρόπο ή τό στρίμωγμα τών άν- 
Οεώπων σερνικών καί θηλικών, όπου τρώνε, γδύνονται καί 
κοιμούνται όλοι μαζί μέσα σέ ένα δωμάτιο ; Μπορεί τό 
κράτος νά κάμει συγχρονισμένο'τουρισμό μέ την έπίδειξι 
ενός λαού βουτηγμένου- στη φτώχεια στην άθλιότητα_ καί _ 
στη κατάθλεψι ή μέ τουριστικούς καί άρχαιολογικούς χώ- 
εους πού πίσω άπό τη βιτρίνα τής έμφανίσεως παρουσιάζουν . 
όλη την άηδία τής πρωτόγονης καταστάσεως ;

Τό κράτος πρέπει νά ΐδεϊ τό θέμα καί άπό τη πλατύτερη 
οικονομική πλευρά. Συμφέρει ή συνέχισις τής ανθυγιεινής 
όιαβιώσεως όταν οι ζημιές άπό τις παραπανήσιες ήμεραρ- 
γίες, άπό έξοδα φαρμάκων, άπό παραπανήσια νοσηλεία περ
νούν τά 7 δισεκατομμύρια τό χρόνο κατά τήν έκτίμησι τού 
'Τγιεινολόγου Καθηγητοϋ Θ. Ζαβιτσιάνου ; "Ενα παληό 
άξίωμα τών 'Υγιεινολόγων μάς λέει πώς καί μόνο τά οικο
νομικά συμφέροντα επιβάλλουν στά κράτη1 νά δαπανούν πολλά 
γιά τή πρόληψι παρά γιά τή θεραπεία τής άρρώστειας. ■«,

Τέλος πρέπει νά γίνει συνείδησις καί τού πολιτικού κόσμου 
τής χώρας καί τού λαού ολόκληρου πώς : ' .·

VII. «ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΤ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΑΟΥ».
Τονίσθηκε ήδη πώς άκόμα καί γιά εθνικούς λόγους τό 

Κράτος έχει χρέος νά άναλάβει ολοκληρωτική πρωτοβου
λία καί εύθύνη γιά μιά συγχρονισμένη ύγειονομική προστα
σία καί περίθαλψι τού λαού. . ,

Γράφει σχετικά ό Καθ. Βαλαώρας τά άκόλουθα στό «ΒΗ
ΜΑ» τής 1 .8.71 : «ΑΙ γεννήσεις ζώντων εξακολουθούν νά 
κυμαίνονται πέριξ τού άνεπαρκοΰς επιπέδου τών 150.000 
περίπου νεογνών κατ’ έτος, οί θάνατοι ηύξήθησαν κατά 40 % 
εντός τής τελευταίας εικοσαετίας καί τό βιολογικόν .πλεό
νασμα τό προκύπτον άπό τήν υπεροχήν τών γεννήσεων επί 
τών θανάτων έμειώθη άνησυχητικώς (πίναξ 3). Έν τώ με
ταξύ άπογυμνοϋται προοδευτίκώς ή ύπαιθρος χώρα καί 
παροξύνονται τά προβλήματα τών δύο ύδροκεφαλων άστι- 
κών κέ'/τρων, ή γήρανσις τού πληθυσμού προχωρεί άκατα- 
τ/ετος (εις μεταξύ 10 σημερινών έλλήνων είναι ύπερήλιξ, 
65 έ τών καί. άνω καί·.. .διελύθη τό Πανεπιστημιακόν Κέν- 
τρον Βιοριετρικών καί Δημογραφικών έρευνών, ώς έάν, άπε- 
τελει άχρηστόν τινα οργανισμόν εις μίαν δημογραφικώς 
~άσχουσαν Ελλάδα».

Άπό τήν περικοπή αύτή προκύπτει σαφώς τό άμεσο χρέος 
τού Κράτους νά άναλάβει γιά έθνικούς λόγους τήν εύθύνη 
'Γ-α τήν επιστημονική ύγειονομική προστασία τού λαού άντί 
,χ την άγνοεϊ καί νά τήν ύπονομεύει.

Στή θνησιμότητα τών μικρών ήλικιών (βρεφική καί νη- 
~'-ακή ήλικία) πού είναι ή μεγαλύτερη μεταξύ τών πολιτι- 
σμενών χωρών άποδίδει ένας άλλος ειδικός τό «γέρασμα» 
~0’ύ πληθυσμού τής Ελλάδος (βλ. Θ. Ζαβιτσιάνος. «Ή νη- 
^κή θνησιμότης» 1921 — i960). ’Αλλάζει ή σύνθέσις τού 
πληθυσμού, γιατί μικραίνει τό ποσοστό τών νέων ηλικιών 
**'· μεγαλώνει τών γέρων.'

VIII. ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Γιά νά είναι ολοκληρωμένο τό πρόγραμμα τής υγειο

νομικής προστασίας τού λαού πρέπει άπαραίτητα νά έχει 
εξασφαλισμένη τήν ετοιμότητα γιά άμεση έπέμβαση. Πρό
κειται όμως γιά ένα πρόβλημα πολύ δύσκολο ιδιαίτερα μέ- 

"σα στό σημερινό ύγειονομικό χάος τις συγκοινωνιακές συν
θήκες τής χώρας μας, καί,στήν οικιστική διασπορά σέ μικρά 
ορεινά χωριουδάκια ή στούς πολλούς οικισμούς τών νη
σιών.

Γι’ αύτό ύπάρχει άνάγκη γιά άμεση εφαρμογή τού άπο- 
κεντρωτικού προγράμματος μέ πλήρη λειτουργία τούλά- 
χιστον στήν άρχή όλων τών άγροτικών ιατρείων τών 100 
σταθμών διακομιδής καί τών 100 επαρχιακών νοσοκομείων. 
Μέ τή λειτουργία χειρουργικών τμημάτων καρδιολογικών 
μονάδων, μονάδων γιά άνάληψι καί μεταγγίσεις όπως προ- 
βλέπεται στό σχέδιο (Κύκλος Α) δημιουργεϊται ή δυνατότης 
γιά άμεση καί όσο παίρνει έπί τόπου άντιμετώπιση τών 
περιπτώσεων πού είναι πολύ έπείγουσες.

Τό σημερινό καθεστώς μέ πλήρες τό κενό στήν ύπαιθρο 
καί τήν άπαράδεκτη κατάστασι τού σωριάσματος τών βα- 
ρειά άρρώστων στά ρυθμιστικά κέντρα καί στά έφημερεύον- 
τα τών ’Αθηνών άποτελεϊ άπάνθρωπη μεταχείρισι βαρέως 

: άσθενούντων ή έτοιμοθανάτων, πού καμμιά φορά πεθαίνουν 
,. πριν τούς έξετάσει κάν ό γιατρός. Δέν μπορεί νά 

συνεχιστεί. ’Επιβάλλεται ή άμεση λειτουργία τούλάχιστον 
10 σταθμών άμέσου έτοιμότητος γιά τό λεκανοπέδιο ’Ατ
τικής, όπου θά λειτουργούν ήμέρα καί νύχτα όλα τά τμήματα 
άμέσου έπΓΙβάσεως γιά όλες τις ειδικότητες. Σταδιακά 
καί όσο άν χπτύσσεται ή άποκέντρωσις μέ τις μεγάλες 
νοσηλευτικές μονάδες (Κύκλος Β τού προγράμματος) νά 
καλυφτούν μέ ένα δίκτυο τέτοιων σταθμών άμέσου έπεμ- 
βάσεως όλες οί άνάγκες τής χώρας.

IX ’Ιαματικές Πηγές. _ ....------- ■ Λ ....
Ή επιστήμη γιά τήν άντιμετώπιση τής άρρώστειας 

δέν χρησιμοποιεί μόνο τά φάρμακα άλλά καί διάφορα - άλλα 
μέσα όπως είναι τά στοιχεία τής φύσεως ήλιος, νερό άέρας, 
θερμότης, ψύξις, ήλεκτρική.^ενέργεια, κίνησις μαλλάξεις κ.ά. 
Ή θεραπεία πού γίνεται μέ τά μέσα αύτά πού παίρνουμε άπό 
τή φύση λέγεται φυσικοθεραπεία. Γίνεται εύρεία εφαρμογή 
της καί σήμερα άποτελεϊ έναν ιδιαίτερο ούσιώδη κλάδο τής 
θεραπευτικής. έ/οπ :εν: j

Έναν μεγάλο καί ξεχωριστό τομέα τής φυσιοθεραπευ
τικής άποτελεϊ ή ύδροθεραπευτική πού χρησιμοποιεί γι’ 
αύτό τις φυσικές _ίαματικές πηγές είτε ύπό τή μορφή λου
τρών είτε ύπό τή μορφή τού πόσιμου ιαματικού νερού.

Ή χρησιμοποίησί των γίνεται άπό τούς άρχαιοτάτους 
χρόνους, μπορούμε μάλιστα νά είποΰμε πώς άκόμα καί ό 
πρωτόγονος άνθρωπος στή χρησιμοποίησί τών φυσικών 
πηγών, Ιδίως τών θερμοπηγών προσέφυγε γιά νά βρει τήν 
ύγειά του. - '. ; ' ''.··♦; ή.

*Η σύγχρονη επιστήμη" έχει προχωρήσει'σέ λεπτομερή 
έξειδίκευση τών θεραπευτικών ιδιοτήτων τών διαφόρων 
πηγών ώστε σήμερα νά είναι δυνατός μέ μεγαλύτερη iy.pi- 
βεια ό καθορισμός τής ένδείξεως τής κάθε πηγής γιά τήν 
άντίστοιχη άρρώστεια καθώς καί ή παρακολούθηση τής ια
ματικής έπιδράσεως τών διαφόρων πηγών. Γιά τή μελέτη 
τών προβλημάτων αύτών καθώς καί γιά τήν διερεύνηση αγνώ
στων άκόμα παραγόντων στήν θεραπευτική χρησιμοποίηση 
τών ιαματικών πηγών έχει δημιουργηθεϊ ειδικός κλάδος 
τής Ιατρικής καί ή παρακολούθηση τών άρρώστων γί
νεται άπό γιατρούς είδικά έκπαιδευμένους πού ‘συνήθως 
είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στις λουτροπόλεις. ·

'Η χώρα μας παρ’ ότι διαθέτει καί.σέ άριθμό καί σέ 
ποιότητα καί σέ ποικιλία ιαματικών πηγών τον πιό άξιό- 
λογο πλούτο, έν τούτοις δέν κατώρθωσενά άξιοποιήσεί άνά- 
λογα τό: δώρο αύτό τής φύσεως1, πού καί τήν ΰγεύχ τού λαού 
άλλά καί τήν άναπτυξη" τού τουρισμού θά μπορούσε νά εξυ
πηρετήσει σημαντικά.



------ IV ------

' 1) Γιατί δέν έχουν ολοκληρωθεί ©ί έρευνες γιά τ6. συ-· 
στατικά καί τίς Ιαματικές ιδιότητες των διαφόρων πηγών 
μας. Σέ πολλές μάλιστα δέν έχει γίνει καμμιά μελέτη, καί 
δέν αποκλείεται νά υπάρχουν καί άλλες πηγές μέ τελείως 
άγνωστες άκόμα ιαματικές ιδιότητες.

2) Οί λουτρικές καί ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι 
προσανατολισμένες μονον για πολύ πλουσίους επισκέπτες, 
ενώ οί εγκαταστάσεις που είναι προσιτές στους φτωχούς 
δέν εξασφαλίζουν ούτε στοιχειώδη υγιεινή διαβίωση- 'Ετσι 
περιορίζεται ό αριθμός τών έπισκεπτών μόνον στόν κύκλο 
τών εύπορων καί έμποδίζε-ίαι ή πλατύτερη άξιοποίηση τών 
θεραπευτικών ιδιοτήτων τών πηγών.

,. 3) Σέ όλες μας τις λουτροπόλείς' έχει αγνοηθεί τελείως 
ό ψυχαγωγικός παράγων πού κατά τήν γνώμη τών ει
δικών συνθέτει τό 50% σχεδόν τής θεραπευτικής ίκανό- 
νότητος τών λουτροπόλεων.-^’Ελλείπουν τελείως τά ωραία, 
εκτεταμένα | πάρκα" γιά περιπάτους ή συγχρονισμένη ψυ
χαγωγία μέ πολιτισμένα θεάματα καί αθλητικές επιδείξεις, 
όπως τόσο πολύ είχαν εφαρμόσει στά λουτροθεραπευτήριά 
τους οί άρχαϊοι πρόγονοί μας. ’Αντί τούτων πολλές άπό 
τίς δήθεν μοντέρνες λουτροπόλείς μας προσφέρουν γιά 
ψυχαγωγική θεραπεία τών έπισκεπτών, χαρτοπαίγνια, ή 
θορυβώδεις αντιαισθητικές καί πολύ ενοχλητικές καλλι
τεχνικές έκδηλώσεις. , >'■ >·.. ^ ’

Ή Κυβέρνηση, άπό άγνοια της θεραπευτικής ίδιότητος 
τοϋ ψυχαγωγικού παράγοντος έπιδιώκει τήν ύπαγωγή βρι
σμένων ψ,εγάλων. λουτροπόλεων στήν άρμοδιότητα τοΰ 
τουρισμού μέ κίνδυνο νά τίς απομονώσει έτσι άπό τήν 
έποπτεία τής ειδικής επιστημονικής παρακολουθήσεως. 
Οί επιστημονικά οργανωμένες λουτροπόλείς μας μπορούν 
πράγματι, νά συντελέσουν άξιόλογα στήν τουρ’ιστική μας 
κίνηση. 'Ο τουρισμός όμως είναι τελείως άναρμόδιος γιά 
τήν οργάνωση καί παρακολούθηση τών λουτροπόλεων.

', Όλες μας οί λουτροπόλείς καί ιδιαίτερα αυτές πού είναι 
γιά χρόνιες βρογχίτιδες άσθμα κλπ. (Κυλλήνη, Καϊάφα) 
λόγω τού ήπιου μας' κλίματος, προσφέρονται άκόμα καί 
γιά τούς χειμερινούς μήνες γιά λουτροθεραπεία ιδίως σέ 
άρρώστους άπό βόρειες χώρες. Αύτές τίς δυνατότητες νά 
προσέξει καί νά άναπτύξει ό τουρισμός μας.

Ή μελέτη όμως γιά οργάνωση καί παρακολούθηση κα
θώς καί τήν έκπόνηση σχεδίων άξιοποιήσεως τών θερα
πευτικών των παραγόντων ύδρολογικών ή ψυχαγωγικών 
άνήκουν μόνο στούς ειδικούς μας επιστήμονες σέ συνεργασία 
μέ τό 'Υπουργείο Υγιεινής.

-;τ 1* i! ανεπιστήμιό μας είναι άπό τά λίγα στόν κόσμο π· 
είχε καί ειδική έδρα γιά υδροθεραπεία. Τό Κράτος είν 
υποχρεωμένο νά χρησιμοποιήσει τίς ειδικές γνώσεις κ 
τήν πεϊρα τών ειδικών μας' επιστημόνων γιά νά όργανώσ 
σέ σύγχρονες βάσεις :

α) Τήν υγειονομική καί ιατρική υπηρεσία τών λουτρ 
πόλεων.

β) Να ιδρύσει ειδικά ινστιτούτα γιά τή διερεύνηση τών 
αματικών +ων συστατικών καί ιδιοτήτων.

γ) Νά άναζητήσει τίς δυνατότητες άναπτύξεως τοϋ ψι 
χαγωγικοϋ παράγοντος λουτροθεραπείας προσαρμοσμένο 
στις τοπικές κλιματολογικές καί εκπολιτιστικές συνθήκι 
(άξιοποίηση τοΰ άρχαιολογικοΰ παράγοντος, άνάπτυξη το 
θαλασσίων σπόρ, άλιείας , δρειβατικών εκδρομών κλπ).

δ) Τήν ενίσχυση τών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων τώ 
λουτροπόλεων μέ φθηνά μακροπρόθεσμα δάνεια ώστέ ν 

' μπορούν νά προσφέρουν φθηνά, υγιεινά καί πολιτισμένα κατα 
λύματα . στούς έπισκέπτες. Τά δάνεια αυτά πρέπει νά δο 
θοΰν καί σέ ιδιώτες πού θά άναλάβουν νά διασκευάσουν σέ συγ 
χρονισμένα καταλ,ύματα τά σπίτια των. 'Ετσι καί οί άπο
ροι άσθενεΐς θά εξυπηρετούνται, άλλά καί οί μικροί έπιχει 
ρηματίες θά ένισχύονται οικονομικά.

Στήν λειτουργία όμως τών λουτροπόλεών μας υπάρχει μιο 
σοβαρή άνωμαλία στό ότι άφορα τή διαχείριση τοϋ φυσικοί 

.. αύτοΰ^πλούτου τής χώρας μας πού στέκεται σοβαρό έμπόδιο 
στήν ανάπτυξή των. Σέ πολλές άπό τίς μεγάλες μας λουτρο- 
πόλεις οί πηγές δέν είναι ιδιοκτησία τοΰ Κράτους ή τών Δή
μων άλλά διαφόρων ιδιωτών, οί όποιοι ρυθμίζουν τήν λειτουρ
γία των σέ καθαρώς κερδοσκοπική βάση. Μέ τήν άπαρά- 
δεκτη αύτή μονοπώληση ενός φυσικού θησαυρού γίνεται προ
βληματική ή χρησιμοποίηση τών ιαματικών νερών σέ πλα- 
τειά κλίμακα καί λόγω τών ύψηλών τιμών πού επιβάλλουν οί 
ιδιώτες έκμεταλλευτές, άλλά καί λόγω άμφίβολιών ώς προς 
τήν καλήν των ποιοτική κατάσταση. Ή τιμή τών διαφόρων 
νερών στήν λιανική πώληση έφτασε νά είναι μεγαλύτερη άπό 
τήν τιμή ίσης ποσότητος γάλακτος. Είναι επιτακτική άνάγ- 
κη νά σταματήσει ή σκανδαλώδης αύτή μονοπώληση τών 
πηγών τής φύσεως, τών οποίων ή διαχείριση πρέπει νά πε- 
ριέλθει όλοκλητωτικά στούς οικείους Δήμους καί Κοινό
τητες.

Τούτο θά δώσει τή δυνατότητα στό Κράτος ή στούς ίδιους 
τούς Δήμους νά διαθέσουν τά άπαιτούμενα κονδύλια γιά τον 
συγχρονισμό τών λουτροπόλεων καί τήν έπιστημονική άνά
πτυξη τής λουτροθεραπείας.

Παραντί-3ενται λεπτομείς πίνακες προς πλήρη ενημέρωση 
τής Έ3νικής ’Αντιπροσωπείας:
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ΠΙΝΑΞ 1.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΚΓΚΑΟΣ A
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

’Επαρχιακά
Νοσοκομεία
Σταθμοί
Διακομιδής

’Αγροτικά
’Ιατρεία

’Αριθμός Κρεβάτ 
Ιδρυμά- κατά 
των ίδρυμα

ια Σύνολον 
κρεβα- 
τιών

Γ ιατροί 
Δ/νταί-

Γιατροί
Βοηθοί

’Οδον
τίατροι
Δ/νταΙ
και
Βοηθοί

Φαρμα
κοποιοί
Δ/νταί
καί
Βοηθοί

Νοσο
κόμοι

Μαίες Κατώ-
καί Κοι- τερο 
νωνικοί πρόσω -
Αειτουρ- πικό 
γοί

Διοικη
τικοί 
Δ/νταί 
καί Ύπο- 
διευθυν- 
ταί

Παρα
τηρή
σεις

Επαρχιακά
Νοσοκομεία 100 100 10.000 500 2.000 200 200 2.000 2.000 200

Σταθμοί
Διακομιδής 100 20 2.000 300 400 200 200 400 400 200

’Αγροτικά
’Ιατρεία 3.000 3.0001 s 6.000

Ύπολογισ μ.ο ί δαπανών γιά μισθούς
1) Γιατροί Διευθυνταί S00 X 25.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο.....................................................................................= 280.000.000
2) Γιατροί Βοηθοί καί’Αγροτικοί 5.400 X 12.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο .......................................................= 907.200.000
3) ’Οδοντίατροι Διευθυνταί καί Βοηθοί 400 X 12.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο..................................................... = 67.200.000
4) Φαρμακοποιοί Διευθυνταί καί Βοηθοί 400 X 12.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο.............. '.....................................= 67.200.000
5) Νοσοκόμοι 2.400 X 7.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο........................................................................................... =’ 235.200.000
6) Μαίες καί Κοινωνικοί Λειτουργοί 6.000 X 8.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθοί τό χρόνο ..................................................= 672.200.000
7 ] Κατώτερο προσωπικό 2.400 X “6.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο~................   ~ ..... . . . . Λ ;7 ......: Π = "201.600.000
8) Διοικητικοί Διευθυνταί - Ύποδιευθυνταί 400 X 12.000 δρχ. τό μήνα X 14μισθούςτό χρόνο ...·........................... = 67.200.000

Κύκλου Α' Σύνολο δαπανών για μισθούς ............................................................... ...................... = 2.497.800.000
Σύνολο δαπανών: Φάρμακα, Διατροφή καί ’Ενοίκια καί άλλα ϊξοδα τών ’Αγροτικών ’Ιατρείων (Βλ. Πίνακα 3)..................= 775.350.000

Γενικό Σύνολο δαπανών Κύκλου Α' ...................... ... 7 ........................ ................... .!...........................................— 3.273.150.000

' ]
ΙΠΝΛΗ 2.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ Β’ , .
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Νοσοκομεία
καί

Ιδρύματα

’Αριθμός 
ιδρυμά

των *

’Αριθμός 
κρεβα- 
τιών στό 
καθένα

Σύνολον
κρεβα-
τιών

Έπίστη- Έπιμε- 
μονικοΐ ληταί 
Δ/νταί κλινι- 
κλινικών κων

Γιατροί
βοηθοί
ειδικευό
μενοι
κ.λ.π.

'Οδοντ
ίατροί
Δ/νταί
βοηθοί
κ.λ.π.

Φαρμα
κοποιοί
Δ/νταί
καί

βοηθοί

Παιδα
γωγοί 
Γυμνα
σταί Φύ
λακες

Νοσο
κόμοι
Μαίες

Κατώ- Διοικη- 
τερο τικό
πρωσο- προσω
πικό πικό
Παρα- Δ/νταί 
σκευασταΓΤποδιευ - 
Καθαρί- θυνταί 
στριαι

Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο 12 800 9.600 240 ' 240 1.920

Ί
48 48 _ 1.920 1.920 54

Σανατόρια 10 500 5.000 --- --- 1.000 20 20 ---- 500 500 50
Ί'υχιατρεΐα 10 500 5 000 --- ---- 1.000 — — 300 ■500 500 50
Βρεφοκομεία 
'Ιδρύματα ’Ανω

μάλων Παίδων

10 100 1 000 — 10 200 — 10 — 200 200 30

10 100 1.000 — 10 200 __ __ 50 200 ' 200 30
Ιδρύματα 
Σπαστ.Παίδων 10 50 500 100 _ _ 60 100 30 30

Γηροκομεία 24 100 2.400 • — 24 240 24 .--- --- . 250 . 250 50
Άναρωτήρια • '· ’·· ·'? ' — i

Παιδιών καί • / - , ' ~ - · “■ - - . ’ \ ", ·’ ·* 1 2 3 4 5 6 7 8 9'
’Ενηλίκων 24 · 100 · 2.400 ---  ' --- 240 12 . --- — 250 250 ■ ’· 50

Σ ύ ν ο λ ο 
‘Ιδρυμάτων .. 110 ' ■’ 26.900 240 284 4.900 104

~Ί

75 410 3.920 3.850 ·; 344

Σύνολο δαπανών από μισθούς
1) Γιατροί Διευθυνταί 240 X 35.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθούς στό χρόνο .............................................................................= 117.600.000
2) Γιατροί - ΈπιμεληταΙ 284 X 20.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο........................................................................= 79.520.000
3) Γιατροί βοηθοί ειδικευόμενοι 4.900 X 12.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο............................................................. = 823.200.000
4) Φαρμακοποιοί 78 X 13.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο......................................................................................... = ,14.196.000
5) ’Οδοντίατροι 104 X 13.000 δρχ. τό μήνα ΧΆ 4 μισθούς τό χρόνο ............... ............ ·. ..,...........................................= 18.928.000
6) Παιδαγωγοί - Γυμνασταί 610 X 12.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο ...........................:.......................................= 102.480.000
7) Νοσοκόμες - Μαίες κ.λ.π. 3.920 X 8.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο ............................... ......................... .... . = 439.040.000
8) Κατώτερο προσωπικό 3.850 X 6.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο .......................................  = 323.400.000
9) Διοικητικό Προσωπικό 374 X 13.000 δρχ. τό μήνα X 14 μισθούς τό χρόνο ..·................................................. = 68.068.000

Σύνολο μισθολογικών δαπανών τό χρόνο............................................................... .......................................= 1.986.432.000



ΠΙΝΑΞ 3/
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΚΤΚΛΟΤ Α'

1.

2.
3.

Διατροφή και φάρμακα 12.000 άρρωστων πρός 80 δρχ. τήν ήμέρα
(40 δρχ. για φαγητό και 40 δρχ. γιά φάρμακα) ................................
Διατροφή προσωπικού 19.000 άτομα προς 30 δρχ. τήν ήμέρα .........
'Εξοδα’Αγροτικών ’Ιατρείων (ενοίκια, καθαρίστριες καί φάρμακα) 
3.000 ’Αγροτικά ’Ιατρεία προς 6.000 δρχ. τό μήνα X 12 μήνες . . . .

= 345.600.000-δρχ. 
= 213.750.000 »

= 216.000.000 »

Σύνολο δαπανών διατροφής, φαρμάκων καί ’Αγροτικών ’Ιατρείων 775.350.000 »

. vV;. .. . ΠΙΝΑΞ 4 ' ν'-; ... ν.λ-;·;.·
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΤΚΛΟΤ Β' · ·

Τ. Διατροφή καί φάρμακα άρρώστων προς 80 δρχ. τήν ήμέρα
(40 δρχ. γιά φαγητό καί 40 δρχ. γιά φάρμακα) γιά 27.000 κρεβάτια  .......................... = 788.400.000 δρχ.

2. Διατροφή προσωπικού 8.554 άτομα πρός 30 δρχ. τήν ήμέρα.......... = 93.666.300 >)
V 3. Δϊαίροφή γιατρών, όδοντογιατρών, φαρμακοποιών ·' ·’·'✓>. \ : '(' ■ ' . · .
■7— Τ 5.606 άτομα πρός 40 δρχ. τήνήμέρα .'τ’.VT. : = 81.847.000 »

;

/ .=

Δι’ όΧους τοός λόγους ο! όποιοι έκτιΑενται εις τήν χροηγη- 
&είσαν είσηγηπ’-αήν ενΑεσιν. καί πρός τον σκοπόν όπως προ- 

>;· ω-ύη-ύεί ή άντιμετώπισις τοΰ προβλήματος τής υγειονομικής 
-/· πραχταίτίας’τοΰ λιακή όπε^άλλομιεν τή*ϊΓ κάτωθι πρότασι 

νόμου: . - ■·> . ’■ ' ■’ · ·' ' ' ··
; '' ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ 'ν ,. λ

Περί συστάσεως ’Επιτροπής διά τήν σύνταξιν σχεδίου Κωδι
κός Όργανώσεως τής 'Τγειονεμικής Προστασίας.

Άρθρον 1.
1. Πρός τον σκοπόν όπως άντιμετωπισθεΐ ή όργάνωσις 

καί άσκησις τής υγειονομικής προστασίας τοϋ λαοϋ κατά τάς 
έίς τήν εισηγητικήν εκθεσιν τοϋ παρόντος εκτιμήσεις μέ 
πρωτοβουλίαν καί υπό τήν άμεσον εύθύνην τοϋ Κράτους καί 
ή σύνταξις Κώδικος 'Τγειονομικής Προστασίας, συνιστά- 
ται διά κοινής άποφάσεως τών 'Τπουργών Κοινωνικών 'Τπη- 
ρεπών, Συντονισμού καί Οικονομικών ’Επιτροπή συγκεί
μενη έκ α-β) τοϋ Γεν. Διευθυντοΰ ‘Τγιεινής Προστασίας τοϋ 
'Γπ. Κοινωνικών 'Τπηρεσιών,γ) ενός άντιπροσώπου τοϋ ,’Α- 
νωτάτου 'Τγειονομικοϋ Συμβουλίου, δ) ένός άντιπροσώπου 
τοϋ Πανελληνίου Άνωτάτου 'Τγειονομικοϋ Συμβουλίου, 
ε) ένός άντιπροσώπου τοϋ Πανελληνίου ’Ιατρικού Συνδέ
σμου (ΠΙΣ), στ') ένός άντιπροσώπου τοϋ ’Ιατρικού Συλλό
γου ’Αθηνών, ζ) ένός άντιπροσώπου τοϋ Φαρμακευτικού 
Συλλόγου ’Αθηνών, η) ένός άντιπροσώπου τοϋ ’Οδοντιατρι
κού Συλλόγου ’Αθηνών, θ-ι) άνά ένός αντιπροσώπου τών ’Ι
ατρικών Σχολών τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλο
νίκης, ια) ένός άντιπροσώπου τής Άνωτάτης 'Τγειονομικής 
Σχολής, ιβ) ένός άντιπροσώπου τοϋ ΙΚΑ, ιγ) ένός άντιπρο- 
σώπου τοϋ Ο.Γ.Α., ιδ-ιστ) τριών ύγιεινολόγων, ιζ-ιη) δύο 
Δικηγόρων, ιθ-κ) άνά ένός Διευθυντοΰ τών 'Τπουργείων Συν
τονισμού καί Οικονομικών.

2. Τά μέλη τής Επιτροπής, έκπρόσωποι ’Οργανισμών ο
ρίζονται ΰπό τών οικείων ’Οργανισμών κατόπιν σχετικής 
προσκλήσεως τοϋ ,'Τπουργοϋ Κοινωνικών 'Τπηρεσιών, έν 
παραλείψει δέ τούτων, όπως ΰποδείξωσι τούς έκπροσώπους 
των, ούτοι ορίζονται ΰπό τοϋ 'Τπουργοϋ Κοινών. 'Τπηρε^ 
σιών.

3. 'Η ’Επιτροπή τελεί υπό τήν Προεδρίαν τοϋ Γεν. Δι- 
ευθυντοϋ Κοινωνικής Προνοίας τοϋ 'Τπ. Κοινωνικών 'Τπη
ρεσιών καί εύρίσκεται έν άπαρτία παρόντων 11 τούλάχιστο- 
μελών, άποφασίζει δέ διά πλειοψηφίας τών παρόντων. ;

4. Πρός διευκόλυνσι τοϋ έργου τής μελέτης τών καθέ
καστα θεμάτων καί σύνταξιν τοϋ Κώδικος 'Τγειονομικής 
προστασίας κατά τμήματα, ή ’Επιτροπή δύναται δι’ άπο- 
φάσεώς της νά διαιρεθεί εις τμήματα καθ’ ύλην, τά όποια 
υποβάλλουν τά πορίσματά των πρός έγκρισιν εις τήν ολο
μέλειαν τής ’Επιτροπής.

5. Εις τά μέλη τής ’Επιτροπής καί τούς γραμματείς αυ
τής δύναται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Κοιν. 'Τπηρεσιών 
νά καταβάλλεται άποζημίωσις βαρύνουσα τόν Προϋπολογι
σμόν αυτού.. ’

Άρθρον 2.
1. Έργον τής Επιτροπής είναι ή μελέτη τών καθέκαστα 

θεμάτων τής όργανώσεως τής 'Τγειονομικής προστασίας, 
λαμβάνουσα ύπ’ 6ψιν καί τάς έν τή εισηγητική έκθέσει τοϋ 
παρόντος έκτιμήσεις καί προτάσεις καί συντάσσει σχέδιον 
Κώδικος υγειονομικής Προστασίας, τό όποιον υποβάλλει είς 
τόν 'Τπουργόν Κοινωνικών 'Τπηρεσιών.

2. 'Ο 'Τπουργός Κοινωνικών 'Τπηρεσιών καταθέτει τό 
Σχέδιον τούτο ΰπό μορφήν νομοσχεδίου πρός συζήτησιν καί 
ψήφισιν αυτού εις τήν Βουλήν.

Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως αύ- 

τοΰ εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 23 ’Ιανουάριου 1978

'Ο προτείνων Βουλ.ευτής ·
Πρόεδρος τής ΕΔΑ 
Η ΑΙΑΣ ΗΛΙΟΤ


