
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ 

 
Μόνο ως παιχνίδι εντυπώσεων θα µπορούσε να εκλάβει κανείς την πρόσφατη απόφαση της διοίκησης του 
Ιπποκρατείου να τοποθετήσει ειδικευόµενους Γενικής Ιατρικής στα ΤΕΠ (τµήµα επειγόντων περιστατικών) 
του νοσοκοµείου ως υπεύθυνους "ιατρούς διαλογής". 
Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για ένα γκισέ στο χώρο υποδοχής των ΤΕΠ όπου ο ειδικευόµενος γενικός 
γιατρός καλείται να κατευθύνει τους προσερχόµενους ασθενείς στην κατάλληλη για αυτούς ιατρική 
ειδικότητα, δίνοντάς τους νούµερο αναµονής για αυτήν.  
Όλ' αυτά εν µέσω προεκλογικής πολιτικής συγκυρίας και µε την αφορµή της λειτουργίας των νέων ΤΕΠ (τα 
οποία ήταν έτοιµα αλλά παρόλα αυτά παρέµεναν κλειστά από το 2004!). 
Κι αντί να συσταθούν ως αυτόνοµο τµήµα και να γίνουν οι αναγκαιες προσλήψεις προκειµένου να 
λειτουργήσουν σωστά, αντ' αυτού οι τρύπες "µπαλώνονται " µε το ήδη υπάρχον (και συχνά εξαντληµένο 
απ’ τη δουλειά) εργατικό δυναµικό, ενώ παράλληλα τοποθετείται και µια "άσπρη ποδιά" στην υποδοχή 
προκειµένου να επιδεικνύεται έργο. 
 
Στην πράξη: 
 - έναςεκπαιδευόµενος υποτιθεται γενικός γιατρός κάνει µια δουλειά που δεν εχει τιποτα το εκπαιδευτικό, 
εκτός κι αν οι ιθύνοντες της εκπαίδευσης  συντονιστές θεωρούν ότι το να κόβεις νουµεράκι ή να κρατάς 
ισορροπίες ανάµεσα σε κακοπληρωµένους, ξενυχτισµένους- εξαντληµένους γιατρούς και 
καταταλαιπωρηµένους και δικαίως εξοργισµένους ασθενείς,  καταλήγοντας να είσαι το δοχείο εκτόνωσης 
αµφοτέρων,  είναι ιατρικη εκπαιδευση … 
- η αναµονή των ασθενών σε τίποτα δε µεταβάλλεται (στις ώρες αιχµής µάλιστα µεγαλώνει), δεδοµένου ότι 
ο γιατρός διαλογής δεν έχει διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες (και δικαιοδοσία), δε µπορεί 
δηλαδή ο ίδιος να διαχειριστεί περιστατικά, αποσυµφορώντας πραγµατικά τα ιατρεία επειγόντων. 
- απαξιώνεται η γενική ιατρική στο σύνολό της και από πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µε κοινωνικά-
κοινοτικά χαρακτηριστικά µετατρέπεται σε µίνι "ιατρική τροχαία". Για ακόµα µια φορά ο γενικός γιατρός  
χρησιµοποιείται ως πολυτεχνίτης κι ερηµοσπίτης ο ευέλικτος ευπλαστος στόκος που βουλωνει τις ολοένα 
διογκούµενες τρύπες του συστήµατος περίθαλψης (βλέπε µετακινήσεις ειδικευόµενων γενικών γιατρών 
στα κέντρα υγείας της χαλκιδικής τις περιόδους αιχµής), µε τις ευλογίες και τις υποδειξεις µάλιστα των 
υπεύθυνων εκπαίδευσης-πατερούληδων της γενικής ιατρικής που έχουν ανάγει την κινητικότητα-
ελαστικοποίηση των υπαλλήλων τους σε υψηλή τέχνη µε τα αντιστοιχα ανταλλάγµατα για αυτους από τις 
διοικήσεις . Τέχνη γαρνιρισµένη µε αρκετή αριστερή ρητορεία για το σηµαντικότατο ρόλο του γενικού 
γιατρού που «εθελοντικά» βεβαίως θα κάνει το σούπερ ήρωα-καρπαζοεισπράκτορα του εσυ, ενώ οι εν 
λόγω προϊστάµενοί του θα απολαµβάνουν διάφορα προνόµια σε αντάλλαγµα για αυτήν την 
εξυπηρέτηση…  

- αποσιωπείται το γεγονός της απόλυτης ανυπαρξίας πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στα µεγάλα 
αστικά κέντρα 
- χανονται θεσεις εργασιας (µε την συναινεση των συχνα αβουλων  και αιωνίως οµήρων- ειδικευοµένων 
γιατρών),µιας και οι θεσεις εργασιας µετατρεπονται σε κακοπληρωµενες υπερωρίες-εφηµερειες (γιατρών- 
νοσηλευτών)  
Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι για άλλη µια φορά ανακύπτει το ζήτηµα της καταπάτησης βασικών 
εργασιακών δικαιωµάτων από την πλευρά των εργαζόµενων γιατρών, καθώς και του δικαιώµατος σε µια 
καλύτερη περίθαλψη από την πλευρά των ασθενών. 
 
Ειδικευόµενοι γιατροί που αντί να εκπαιδεύονται πάνω στο αυριανό τους αντικείµενο κάνουν τους 
"τροχονόµους". Μια τρόπον τινά διαλογή που σε τίποτα δεν εξυπηρετεί ή δε διευκολύνει τον ασθενή όταν 
αυτό που πραγµατικά χρειάζεται, είναι η δηµιουργία κέντρων υγείας αστικού τύπου (εντός ή εκτός 
νοσοκοµειακού πλαισίου).Θέσεις εργασίας που ακυρώνονται εν τη γενέσει τους καλυπτόµενες πρόχειρα ή 
προσχηµατικά µε αποσπάσεις, µεταθέσεις κι επιτάξεις. 
 
Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το σκηνικό του έργου κι από µας ζητείται, σαν άλλες 
µαριονέτες, να παίξουµε τον ρόλο µας άκριτα και σιωπηλά. 
 
Μόνο που υπάρχει πάντα κι άλλος δρόµος. 
Αυτός που περνάει µέσα από ένα 

όχι.                                                                  
 Εργαζόµενοι- ες στη βιοµηχανία της υγείας 

 
 



 
 
 

 


