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Αντί Προλόγου
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ
Καθημερινά χάνονται ζωές θυσία στον βωμό της ασφάλτου, κάθε χρόνο θρηνούμε περισσότερα
θύματα από όσα θρήνησε η χιδρα μας σε εμπόλεμους περιόδους. Οι συνέπειες, κοινωνικές, οικονομι
κές, ανθρώπινες, δεν φαίνεται να μας αγγίζουν γιατί κατά βάθος πιστεύουμε ότι θα είμαστε η εξαίρε
ση.
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Κάθε χρόνο χάνουμε
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Σε μια κοινωνία του δελτίου των οκτώ και των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων (6που άλλοι απο
φασίζουν π6ση αλήθεια θα μαθαίνουμε κάθε φορά) που ανακαλύπτει το πρ6βλημα απ6 τα τηλεοπτικά
παράθυρα (σε περι6δους δημοσιογραφικ1Ίς πενίας), οργιζ6μαστε και αναζητούμε εν6χους από τα γνω
στά τηλεδικία, αλλά το ξεχνάμε την επ6μενη μέρα, γινόμαστε ανεκτικοί κάτω από το καθημεριν6 βά
ρος ενός ξέφρενου ρυθμού και συνεχίζουμε να αδιαφορούμε μέχρι την επ6μενη τραγωδία.
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που διορίζονται 4.402 καθηγητές
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Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο
μέχρι va �εψυχήσει...
6

Τραυματίστηκε θανάσιμα από
πτώση οικοδόμος στη Θεσσαλονίκη

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (του aνταποκριτη μα )
ς
- Από νεοονσγειρόμενη οικοδομή στην
�aλομορ ιό (Πόντου και Επανωμής 57).
.
οποu δουλευε,
έπεσε aπό τον 4ο όροφο ο
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Ο�ως μας κατάγγειλαν συνάδελφοί του,
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όροφο και παρέσυρε τον άτυχο οικοδόμο

με

Τον �έτ αξε στην anένC!vrι οιιωδομή,
απο�ελεσμα να τροuματιστεi σοβαρά στο
κΕφάλι και σε άλλα μέρη του σώματός
του. Ο ε. Μiξιος υπέκυψε στη διάρκεια της
μετ αφοράς του αnό το ένα

νοοοκομεiο
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Εξεταστεί στον αξ ονικό
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και πάλι στο ΙΚΑ. Μέχρι να

Ανακαλύπτουμε ξαφνικά τις αδυναμίες του ΕΚΑΒ, την ανεπάρκεια του Εθνικού Συστήματος
Υγείας αλλά συνεχίζουμε να ανεχόμαστε τα νοσοκομεία μας να λειτουργούν χωρίς οργανωμένα Τμ11ματα Επειγ6ντων ΠεριστατικcΔν (η οργάνωση και η λειτουργία τους έχει μείνει στα χαρτιά), με γιατρούς
ανεκπαίδευτους που ανεπαρκούν να αντιμετωπίσουν τον τραυματία, ενώ σαν γιατροί φροντίζουμε να μέ
νουμε αποστασιοποιημένοι απ6 το πρ6βλημα παραβλέποντας 6τι ο τραυματίας Νούμερο 1, το κάταγμα
μηριαίου, ο 'Άλβαν6ς", ο "Ρωσοπόντιος" είναι άνθρωπος με ονοματεπώνυμο και αξιοπρέπεια.
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«Αδικοι» οι 4 στους έξι
θανάτους από τροχαία

Μονάδες Εντατικ1iς Θεραπείας (ΜΕΘ) με κλειστά κρεβάτια από έλλειψη εξοπλισμού ή αν
θρώπινου δυναμικού, ενώ τα όσα υπάρχοντα είναι μόνιμα κατειλημμένα από αρρcΔστους που δεν οδη
γούν πουθενά, αφού το δικαίωμα για έναν αξιοπρεJηi θάνατο χάνεται στο χάος της τεκμηριωμένης ια
τρικής, του στατιστικά σημαντικού και των βιβλιογραφικών αναφορυ)ν.
Χειρουργικές ειδικότητες που αρνούνται να χειρουργ1iσουν στηριζόμενοι σε επιστημονικίστικες
απόψεις για αντιμετώπιση των κακώσεων σε δεύτερο χρόνο, ( επειδ1i ο τραυματίας είναι βαριά και δεν
αντέχει το χειρουργείο, αντέχει όμως να αιμορραγεί), τμήματα και εργαστήρια που χαίρουν ασυλίας
και δεν λειτουργούν σε 24ωρη βάση, με εξοπλισμό που πληρώνει ο Ελληνικός λαός αλλά δεν τον έχει
όταν τον χρειάζεται, ΜΕΘ που συνεχίζουν να δέχονται τραυματίες (πολλές φορές κυριολεκτικά από τον
δρόμο) πριν αντιμετωπισθούν χειρουργικά και ενίοτε πριν ολοκληρωθεί ο διαγνωστικός έλεγχος, αφού
για την εισαγωγ1i τους δεν αποφασίζουν οι ίδιοι αλλά συντονιστικά όργανα μακριά από το "πεδίο μά
χης".
Άσκοπες διακομιδές απιS νοσοκομείο σε νοσοκομείο που συχνά συνοδεύονται από συμβάματα
και επιπλοκές (αφού γίνονται απιS γιατρούς χωρίς καμιά ουσιαστικ1i εκπαίδευση) που ουδέποτε κατα
γράφουμε, όχι για να αποδοθούν ευθύνες αλλά για να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να τις διορθώ
σουμε μέσα απιS ένα πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιcίΝ υγείας.
Επώνυμοι να περιφέρονται ως επειγοντολιSγοι και τραυματιολόγοι σε συνέδρια, δεξιώσεις και
κοινωνικές στήλες των περιοδικών, αλλά να μην κατεβαίνουν στο ΤΕΠ.
Καθημερινά η επίσημη πολιτεία να aπαξιώνει τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, να θεωρεί
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τα ιδιωτικά ιατρεία επαναστατικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και να ψάχνει για επενδυτές για την ανέ
γερση νοσοκομείων πριμοδοτώντας άλλοτε με νόμους και άλλοτε σιιυπηλά την ιδιωτική ιατρικ11.
Σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας ο τραυματίας έχει θέση τcSση όσο να μην βρεθούμε στην αίθουσα δικα
στηρίων.
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Η δυστυχία του να μείνεις ζωντανός μετά απcS ένα σοβαρό τραυματισμό (συχνά είναι μεγαλύτε

ρη από το να πεθάνεις) αρχίζει από την στιγμή του ατυχψιατος και μερικές φορές δεν τελειώνει ποτέ.
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας παρά τα ουσιαστικά β1iματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια
δεν έχει καταφέρει να αναπτυχθεί σε ολόκληρη την χιΔρα, πολλές περιοχές καλύπτονται από ασθενο
φόρα των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και μερικές ουσιαστικά μένουν ακάλυπτες.
Σε πολλούς τραυματίες δεν προσφέρεται καμιά ουσιαστική βοήθεια και αρκετές φορές καθυ
στερεί η αντιμετώπιση τους αφού κατά την ισχύουσα πρακτική θα πρέπει να μεταφερθούν πρώτα στο κέ
ντρο υγείας, μετά στο επαρχιακό νοσοκομείο και αργότερα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Τα κέντρα υγείας αδυνατούν για οποιαδ1iποτε ουσιαστικ1i αντιμετιδπιση (η δραστηριότητα των
περισσοτέρων περιορίζεται στην συνταγογράφηση), ενιΔ τα επαρχιακά νοσοκομεία λειτουργούν σε και
νούργια κτίρια αλλά με σοβαρές ελλείψεις σε γιατρού; και νοσηλευτές.
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Το τμήμα αερομεταφορών του ΕΚΑΒ παρόλο που έχει αρκετά χρόνια λειτουργίας δεν αξιοποι
ήθηκε στην επείγουσα αντιμετώπιση του τραύματος, παραμένει μόνο στις δευτερογενείς μεταφορές
ασθενο)ν που σε μεγάλο ποσοστό δεν χρειάζονται.
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Το μεγάλο κοινωνικό βάρος. ο φόβος 1l ;τίεση των συγγενυ)ν αλλcΊ. και η ευκολία της στιγμής συ
ντελεί στην εύκολη διακομιδή ωτ6 τα ε;ταρχιακ({ νοσοχομεία σε τριτοβάθμια νοσοκομεία μεγάλων π6λεων. Με το πρ6σχημα της ανάγκης για νοσηλεία σε ΜΕθ συχνά οι τραυματίες διακομίζονται χωρίς κα
μιά ουσιαστική αντιμετcΔπιση, χωρίς ενημερωτιχc5 χω με συνοδεία νέων γιατρών που αδυνατούν να αντι
μετωπίσουν οποιαδήποτε πρc5βλημα στην διαδρο�ηi.
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Τελικ1i κατάληξη είναι τα τριτοβάθμια νοσοκομεία των μεγάλων πc5λεων, τα οποία μη έχοντας
που αλλού να διακομίσουν τους τραυματίες αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας του εθνικού συ
στήματος υγείας.
Η λήψη μέτρων 6πως η βελτίωση του οδικού δικτύου, η εφαρμογή του ν6μου για την χρήση ζώ
νης, κράνους και κατανάλωσης αλκο6λ, η εκπαίδευση των μαθητών σε ζητήματα οδικής συμπεριφοράς
θα βοηθούσε ουσιαστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
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Η επέκταση του εθνικού ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την περιφέρεια, η χρησιμοποίηση των αερομετα
φορών στην πρωτογενή αντιμετώπιση του τραυματία, η υλοποίηση του νόμου για την οργάνωση και λει
τουργία των ΤΕΠ, η οργάνωση των επαρχιακών νοσοκομείων και η αύξηση των κλινών ΜΕΘ σίγουρα
θα βελτίωνε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην αντιμετι6πιση του τραυματία.
Η εκπαίδευση των γιατρών σε προπτυχιακό επίπεδο και στην διάρκεια της ειδίκευσης τους, ο
προσδιορισμός γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την αντιμετώπιση του τραυματία θα ήταν απο
τελεσματική και στην αντιμεη!Jπιση αλλά θα μείωνε και τις διακομιδές
Η αξιόπιστη καταγραφ1i των δεδομένων και η εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου ποι6τητας θα
ήταν αποτελεσματική τ6σο στην εντόπιση των προβλημeχτων 6σο και στην λ1iψη μέτρων για βελτίωση των
υπηρεσιών μας στην αντιμεηδπιση του τραύματος.
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