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Γ ια άλλη µια φορά και για άλλη µια χρο-
νιά τα προβλήµατα στο χώρο της Υγείας 
ποικίλουν και η Κυβέρνηση και οι υπό-

λοιποι φορείς καλούνται να λάβουν σωστά και 
αποτελεσµατικά µέτρα και πάνω από όλα, να 
λάβουν σοβαρές αποφάσεις. 

Καθώς η πανδηµία της νέας γρίπης συνεχίζεται, το νέο 
έτος βρίσκει περίπου 350.000 Έλληνες εµβολιασµένους, 

αριθµό φυσικά όχι επαρκή για τη δηµιουργία της επιθυµητής ασπίδας προστα-
σίας στην κοινωνία µας. Τα εµβολιαστικά κέντρα πληθαίνουν χωρίς όµως αυ-
τό να συνοδεύεται και από αυξηµένο αριθµό πολιτών που τα επισκέπτονται. 
Οι πολίτες, όπως και κάποιοι επαγγελµατίες υγείας αντιµετωπίζουν µε σκεπτι-
κισµό και δισταγµό το ευαίσθητο αυτό θέµα, ενώ οι απόψεις που ακούγονται 
είναι πολλές και κάποιες στιγµές αντιφατικές. Θα ήταν εντούτοις ορθό να ανα-
λογιστεί ο κάθε επαγγελµατίας υγείας την επιρροή που ασκεί στον πολίτη µε 
τις δηλώσεις του και να παραµένει φειδωλός σε αυτές αφήνοντας τους αρµο-
δίους φορείς να επιτελέσουν το ζωτικής σηµασίας έργο τους. Πρέπει να οµο-
λογήσουµε ότι υπάρχει µία περίεργη τηλελαγνεία εκ µέρους πολλών συνα-
δέλφων -ατυχώς µη ειδικών- οι οποίοι πιστεύουµε ότι παρέχουν αρνητικές 
υπηρεσίες στο µείζον θέµα της ενηµέρωσης σχετικά µε την πανδηµία της νέας 
γρίπης Α (Η1Ν1). Παράλληλα, σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα του υπουρ-
γείου Υγείας νέες κλίνες σε µονάδες εντατικής θεραπείας ετοιµάζονται να ανοί-
ξουν και να στελεχωθούν µε εξειδικευµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό σε µία προσπάθεια να ανταπεξέλθει το υγειονοµικό µας σύστηµα στις 
ανάγκες που έχουν προκύψει µε δεδοµένη την επέλαση της νέας γρίπης. Ανά-
γκες, οι οποίες φυσικά προϋπήρχαν, απλά δοκιµάστηκαν για άλλη µια φορά 
και ήρθαν στη δηµοσιότητα µε την εµφάνιση της πανδηµίας. 

Οι αρµόδιοι φορείς και λειτουργοί στον υγειονοµικό χώρο οφείλουν να βά-
λουν τα δυνατά τους τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και αντιµετώπισης 
της πανδηµίας. Χωρίς πανικό και κινδυνολογίες αλλά µε σοβαρότητα και συ-
νέπεια, πρέπει ο καθένας µας να συµβάλει στο βαθµό που οφείλει και µπο-
ρεί σύµφωνα µε το Ιατρικό Καθήκον. Από την άλλη πλευρά, η λίστα φαρµά-
κων που είχε καταργηθεί τα τελευταία χρόνια επανέρχεται στο προσκήνιο σε 
µία προσπάθεια να περιοριστούν οι αλόγιστες δαπάνες συνταγογράφησης και 
έτσι να µπει φρένο στις δαπάνες και χρέη στον τοµέα αυτό. Το µέτρο αυτό αν 
και απαραίτητο πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε προσοχή και πάντα µε κριτή-
ριο τον ασθενή και την εύκολη πρόσβασή του στα απαραίτητα φάρµακα. Πέ-
ραν των αρµόδιων υπουργείων που προγραµµατίζουν τις επερχόµενες αλλα-
γές, κάθε ιατρός οφείλει να στέκεται µε ευθύνη και µακριά από προσωπικά 
οφέλη, πιστός στον όρκο του Ιπποκράτη και απερίσπαστος στο έργο του και 
µε τιµιότητα απέναντι στον Έλληνα ασθενή.  Τέλος, µετά το θόρυβο που έχει 
ξεσπάσει το τελευταίο χρονικό διάστηµα κατά των ιατρών, θα θέλαµε να επι-
στήσουµε την προσοχή στους συναδέλφους ώστε να τηρούν µε ευλάβεια τον 
κώδικα της Ιατρικής ∆εοντολογίας που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, καθώς 
και να είναι πολύ προσεκτικοί σε ότι αφορά την ενηµέρωση των ασθενών και 
του περιβάλλοντός τους.
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