«Ότι φτιάχνεις αν δεν το συντηρείς χάνεται»
Συντάχθηκε απο τον/την Κωστας Παπαγεωργιου
Τετάρτη, 05 Σεπτέμβριος 2012 14:44 -

Προ ημερών για ένα περιστατικό της οδοντοστοιχίας μου, βρέθηκα στα πολυϊατρεία του
ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της πόλης μας...

Από το ισόγειο που θα με οδηγούσε το «ασανσέρ» στο 2ο όροφο, και τα δύο πλαϊνά γεμάτα
με επικολλημένες ανακοινώσεις που οι περισσότερες δεν αφορούσαν τους προσερχόμενους
ασθενείς, ενώ εγώ έφτασα στο πολυϊατρείο με πρόβλημα που θα επιλαμβάνετο, κάποια
επέμβαση οδοντιάτρου!

Ο 2ος όροφος είναι κατειλημμένος από τις περισσότερες ειδικότητες ιατρών!

Ο χώρος τακτοποιημένος με καθίσματα κατά σειράν έξω από την κάθε μία ειδικότητα
ιατρών.

Τις πρώτες ώρες των επισκέψεων όλα αυτά κατειλημμένα...

Στο βάθος της μεγάλης αυτής αίθουσας καταλήγει ένα μικρό χωλ, με 6 καθίσματα για τα
δύο οδοντιατρεία, σ' αυτό κατέληξα.

Κάθε ιατρείο είχε και τα ονόματα κατά σειράς των ασθενών σε αναμονή...
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Από τους επισκέπτες επικρατεί απόλυτη ησυχία, αλλά και ούτε διάθεση ομιλίας αφού ο
καθένας έχει τα προβλήματά του...

Αυτό το διάστημα αναμονής, αυτοσχεδιάζεις, οι περισσότεροι περιορίζονται στον εαυτό
τους και στα πέριξ.

Να λοιπόν η εικόνα που με απασχόλησε. Ένα μεγάλο παράθυρο του φωταγωγού, ανοιχτό,
πιθανόν για λόγους αερισμού... απ' αυτό σε σπρώχνει, να προσέξεις, την απέναντι μεριά του
διαχωριστικού τοίχου του κτιρίου, τη μισοτελειωμένη εργασία και να φαίνονται τα κόκκινα
τούβλα, με την εξογκωμένη λάσπη, την ημιτελειωμένη εργασία, εξ' αρχής «ασοβάτιστη» με
ανώμαλες εσοχές, σκόνες, χώρος για ανάπτυξη, εντόμων και μικροερπετών...

Αφού τράβηξα το βλέμμα μου απ' αυτή την ακαταστασία του κτιρίου, άθελά μου έπεσε στη
μικρή οροφή στο χωλ. Δίπλα από την «σκάρα του εξαερισμού» να λείπει μια
«οστεοπλαστική πλάκα 40Χ40 με ένδειξη τη σκοτεινή πλευρά της οροφής και ακριβώς
δίπλα της, η συνεχόμενη «οστεοπλαστική πλάκα» της οροφής, να' ναι πασπαλισμένη μ' ένα
χρώμα κιτρινωπό, δίκη κατουρήματα ποντικών...

Σκέφτηκα και οι δύο περιπτώσεις πως είναι αρμοδιότητα υπαλλήλων κτιρίου, δεν ξέρω αν
υπάρχει! διότι αν αυτές οι μικροβλάβες γίνονταν στα γραφεία του δ/ντου των ιατρών, θα'
χαν επιλυθεί προς επίλυση! αλλά επειδή έγιναν στο χώρο των ασθενών επισκεπτών, θα
παραμένουν ως παραλειπόμενα!

Κύριε δ/ντά του ιδρύματος των Ιωαννίνων μ' όλο το σεβασμό, ο χώρος αυτός επιμελήθηκε
και είναι για αναμονή θεραπείας ασθενών ασφαλισμένων στο ίδρυμα επ' ολίγων χρονικού
διαστήματος, πρέπει δε να βρίσκεται, πάντα καθαρός, ευπρεπείς, υγιεινός και όχι με
πρόθεση ακαταστασίας!

Εμείς οι ασθενείς για κάποιοι ειδικό λόγο υγείας τον προσέχουμε τον χώρο αυτό διότι
προσερχόμεθα για ίαση κάποιου προβλήματος υγείας.

Σας παρακαλούμε ας επιληφθούμε στην αποκατάσταση, αφού αργότερα θα το πληρώσουμε
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ακριβότερο... δε νομίζω να επικαλείσθε τη σημερινή οικονομική κατάσταση της πατρίδας
μας, τα περισσότερα πρέπει να επιλύονται και να μη φτάσουν στην ανεπανόρθωτη φθορά
και την καταστροφή!
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