
ΣΕΛΙΔΑ 28

12 ΜΑΪΟΥ 2006 - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙβΑΔΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ τΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥτΗ

Το Νοσηλευτικό Λειτούργημα
Ιστορική Αναδρομή, Σημερινή Πραγματικότητα και Μέλλον

ΙΩAΝΝΗΣ Π. ΣΟΦΙΑΝOΣ
Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Δ/ντής Oρθoπαιδικoύ τμήματoς ΓNN Λιβαδειάς

Όταν η Οργανωτική Επιτροπή της 
σημερινής συνάντησης μού έκα-
νε την τιμή να μου αναθέσει να 

παρουσιάσω το σημερινό θέμα ομιλίας, 
σκέφτηκα ότι είχα να διαπραγματευτώ 
και να αναπτύξω ένα καθαρά τεχνοκρα-
τικό θέμα.

Η μελέτη της βιβλιογραφίας όμως και οι πα-
ράλληλες σκέψεις που πυροδότησε, με έφε-
ραν αντιμέτωπο με ένα κατ’ αρχήν και κατ’ 
εξοχήν φιλοσοφικό ζήτημα:

Τη φιλοσοφία της ασθένειας -εκτροπή εκ του 
υγιούς-, την ολιστική θεραπευτική παρέμβα-
ση και την απόδοση του ασθενούς στον κό-
σμο των υγιών.

Ο ασθενής, με τη δεδομένη προσωπικό-
τητα, το παρελθόν του, τις παραστάσεις που 
έχει βιώσει και φέρνει μαζί του, την ιστορία 
του, το παρόν του και τα όνειρα, τα σχέδια 
και τις επιδιώξεις για το μέλλον του, ενταγμέ-
νος στο στενό οικογενειακό και στο ευρύτερο 
κοινωνικό του περιβάλλον, αποτελεί μια αδι-
άσπαστη ολότητα τη στιγμή που η ασθένεια 
θα τον φέρει στην πόρτα των φορέων υγεί-
ας. Έτσι πρέπει να αντιμετωπισθεί. Μόνο αν 
αντιμετωπιστεί έτσι, η περιπέτειά του, όταν και 
αν καταλήξει σε ίαση, θα του έχει αφήσει τα 
λιγότερα τραύματα και θα επιτρέψει την κα-
τά το δυνατόν ομαλότερη επανένταξή του. 
Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση θα είναι 
αποσπασματική, μη ανταποκρινόμενη πλή-
ρως στις απαιτήσεις της ίασης και της υγείας 
-όπως αυτή ορίζεται ως σωματική και ψυχική 
δυναμική ισορροπία και ευεξία- μηχανιστική 
και όχι φιλάνθρωπη. 

Ο υπηρέτης της υγείας, από την άλλη πλευ-
ρά, πέραν της άρτιας επιστημονικής του κα-
τάρτισης, που θα πρέπει να θεωρείται δεδο-
μένη, θα πρέπει να έχει αντιληφθεί και απο-
δεχτεί ότι η επιστήμη που υπηρετεί και το έρ-
γο που καλείται να διεκπεραιώσει αφορούν 
τον άνθρωπο, αυτόν που κατέχει σώμα με 
βιολογικές ανάγκες και «ψυχή» με ανώτε-
ρες πνευματικές και συναισθηματικές ανά-
γκες. Είναι, λοιπόν, αδύνατο να αγνοηθεί η 
κοινωνική διάσταση του έργου του, να δια-
χωριστεί ή να παραληφθεί, χωρίς συνέπειες 
στο αποτέλεσμα του έργου αυτού, που είναι 
η αποκατάσταση της υγείας. Στα πλαίσια αυ-
τά αποδέχεται, κατανοεί και πράττει αναλό-
γως, όχι απλά ως επαγγελματίας, αλλά και 
ως λειτουργός που έχει μια αποστολή, με τη 
ρεαλιστική, φιλοσοφική, κοινωνική και, γιατί 
όχι, και την υπερβατική έννοια.

Σκόπιμα μέχρι αυτή τη στιγμή μίλησα για 
«φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας», ή «υπη-
ρέτη υγείας» και τούτο διότι η ιστορική ανα-
δρομή που θα κάνουμε θα μας δείξει τη στε-
νή σχέση μεταξύ των δύο παραδοσιακών φο-
ρέων υγείας, του ιατρού και του νοσηλευτή. 

Επιτρέψτε κατ’ οικονομία να χρησιμοποιώ 
μια λέξη για τον υπηρέτη της Νοσηλευτικής 

επιστήμης και τέχνης. Θα δείτε κατά τη μελέ-
τη της ιστορίας ότι δεν αδικείται κανείς πρα-
κτικά, εάν χρησιμοποιήσω το αρσενικό ουσι-
αστικό όνομα, εφόσον στις χιλιετίες που πέ-
ρασαν, τη νοσηλευτική, αδρά, ασκούσαν αρ-
χικά άνδρες και γυναίκες, αργότερα σχεδόν 
αποκλειστικά γυναίκες και στις ημέρες μας και 
πάλι, άνδρες και γυναίκες! 

Ας ξεκινήσουμε την ιστορική μας αναδρο-
μή δεχόμενοι δύο μεγάλες ιστορικές περι-
όδους:
• Την Προ–Ιπποκρατική και 
• Τη Μετα–Ιπποκρατική.

Χωρίς να αυθαιρετούμε ή να βρισκόμαστε 
μακριά από την αλήθεια, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι, από τον Ιπποκράτη και μετά, ο θε-
ραπευτής άρχισε να δίνει τη θέση του σε δύο 
ξεχωριστές τέχνες και επιστήμες, του ιατρού 
και του νοσηλευτή.

Η ασθένεια αποτελούσε και αποτελεί γεγο-
νός ιδιαίτερα σοβαρό και ενίοτε ανεξιχνίαστο 
και φοβερό. Σαν ανεξιχνίαστο και φοβερό γε-
γονός, εντάσσεται από τις πρωτόγονες κοινω-
νίες στη σφαίρα του θεϊκού, του άγνωστου, 
του θεόσταλτου. Δεν απέχει πολύ από τον κε-
ραυνό, το φουσκωμένο ποτάμι, τον Άδη. Η 
πραγματική της φύση ήταν άγνωστη, άρα και 
η θεραπεία της δε θα μπορούσε να είναι αιτι-
ολογική. Εφαρμόζονταν ειδικές δίαιτες, λου-
τρά, γυμναστική, αλλά κυρίως ψυχοθεραπεία, 
με ιεροτελεστίες και θρησκευτικά τυπικά. Ο 
θεραπευτής, λοιπόν, θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί ιατρός, νοσηλευτής, φυσιοθεραπευτής 
και... μάγος ή ιερέας μαζί.

Η ανάπτυξη της Φιλοσοφίας και της Λογικής, 
η προσπάθεια κατανόησης του κόσμου και 
των φαινομένων του, έφερε την επανάστα-
ση στη σκέψη και την ανάπτυξη των θετικών 
επιστημών.   

Ο Ιπποκράτης θεωρεί το θεραπευτή κά-
τι τελείως διαφορετικό από τον ιερέα του 
Ασκληπιού.

Για τον Ιπποκράτη, η ασθένεια είναι φυ-
σικό φαινόμενο, οφειλόμενο σε διαταρα-
χή φυσιολογικών βιολογικών λειτουργιών. 
Απελευθερώνει τη θεραπευτική από τις δει-
σιδαιμονίες και θέτει τις βάσεις της σύγχρο-
νης ιατρικής. Το ενδιαφέρον του επικεντρώ-
νεται στον άρρωστο.

Η Ιατρική και η Νοσηλευτική της Δύσεως 
οφείλουν στον Ιπποκράτη τη γένεσή τους, τη 
μεθοδολογία τους και τη δεοντολογική τους 
παράδοση.

Στους αιώνες που ακολούθησαν, η Θερα-
πευτική εξελίχθηκε στη Σύγχρονη Ιατρική 
Επιστήμη που ανήκει και αντλεί την μεθο-
δολογία της από τις θετικές επιστήμες και τη 
Νοσηλευτική, που τοποθετείται κάπου μετα-
ξύ των θετικών επιστημών και της φιλοσοφί-
ας για την ανθρώπινη ύπαρξη και τις ψυχο-
κοινωνικο-βιολογικές ανάγκες της. 

Όσο η επιστήμη καλπάζει προς την πρόο-

δο και η Ιατρική επωφελείται από την πρόο-
δο των θετικών επιστημών, τόσο απομακρύ-
νεται από την ολιστική θεώρηση του ασθε-
νούς και επικεντρώνεται στην ασθένεια και 
στο πάσχον τμήμα του ασθενούς για την «μη-
χανική» επιδιόρθωσή του. Η γνώση των αν-
θρωπιστικών επιστημών εξαιρέθηκε από την 
ιατρική επιστήμη και η καλλιέργειά τους εν 
παραλλήλω από τον ιατρό έγκειται στην δι-
κή του επιθυμία. Η ψυχολογική πλευρά της 
ιατρικής δραστηριότητας, όπως αυτή ασκού-
νταν από τον παλαιό θεραπευτή, παραμελεί-
ται με την… πρόοδο της τεχνολογίας. 

Εδώ αρχίζουν οι δρόμοι της Ιατρικής και της 
Νοσηλευτικής να απομακρύνονται, τουλάχι-
στον σε ό,τι αφορά το φιλοσοφικό αντικείμε-
νο της ενασχόλησής τους. 

Και τούτο γιατί, αξιωματικά, η Νοσηλευτική 
απευθύνεται στον Άνθρωπο και ως τέτοιον τον 
υποστηρίζει και ενδιαφέρεται για τη βιο-ψυχο-
κοινωνική του αποκατάσταση και επανένταξη 
στο προ της διαταραχής της υγείας του εσω-
τερικό και εξωτερικό περιβάλλον.

Από την ιστορική αναδρομή στο απώτερο 
αλλά και στο σημαντικά εγγύτερο παρελθόν 
προκύπτει ότι όταν η επαγγελματική εξειδί-
κευση ήταν χαμηλή, τέτοιος διαχωρισμός δεν 
υπήρχε και ούτε θα μπορούσε να υπάρξει:

• Ο Όμηρος αναφέρει ότι οι ήρωες περιέ-
θαλπαν τα τραύματα των συντρόφων τους 
μετά τη μάχη, ενεργούντες ως ιατροί και νο-
σηλευτές, παρά το ότι αναφέρεται ο Μαχάων 
σαν επαγγελματίας ιατρός και η Εκαμήδη σαν 
επαγγελματίας νοσηλεύτρια. 

• Η σύζυγος Ηπιόνη και η κόρη Ιασώ του 
Ασκληπιού ήταν νοσηλεύτριες.

• Ο Σόλων των Αθηνών και ο Λυκούργος 
της Σπάρτης θέσπισαν κανόνες για την περί-
θαλψη των τραυματιών των πολέμων. 

• Ο συνήθης χώρος νοσηλείας ήταν το σπί-
τι του ασθενούς, παρά το ότι υπήρχαν και τα 
Ασκληπιεία, χώροι παροχής νοσηλευτικών 
αλλά και θρησκευτικών υπηρεσιών με σκο-
πό την ίαση.

• Στη Μεγάλη Καμπή της Θεραπευτικής, 
ο Ιπποκράτης στα συγγράμματά του διδά-
σκει Ιατρική, αλλά και Νοσηλευτική, λεπτο-
μερέστατα.

Η αρχαία Ελλάδα κληροδότησε στη 
Νοσηλευτική υψηλές αξίες. Η θεώρηση του 
ασθενούς ως όλου προσώπου κατά τη νοση-
λεία και η αντιμετώπισή του ως ενιαίου ψυ-
χοσωματικού όντος, αποτελούν τις κυριαρ-
χούσες ιδέες της Νοσηλευτικής. Οι σύγχρο-
νες απόψεις περί ολοκληρωμένης, εξατομι-
κευμένης και ανθρωπιστικής νοσηλευτικής 
φροντίδας, πηγάζουν από τη Νοσηλευτική 
της Αρχαίας Ελλάδας.

Η Florence Nightingale έθεσε τις βάσεις της 
Αγγλικής Νοσηλευτικής Σχολής και, ουσιαστι-
κά, τις βάσεις της σύγχρονης Νοσηλευτικής, 
στηριζόμενη στα παραπάνω δεδομένα.

• Η Νοσηλεία ως έργο και μάλιστα με κύριο 
εκπρόσωπο τη γυναίκα, απαντάται στους πρώ-
τους Χριστιανικούς χρόνους, με αντικείμενο την 
εν γένει φροντίδα πτωχών και ασθενών.

• Η ίδια πρακτική συνεχίζει και στο Βυζάντιο, 
με αντικείμενο την κοινωνική πρόνοια για τη 
νόσο, το γήρας, την κύηση, τη λοχεία, τη βρε-
φοκομία και παιδοκομία, με πλήθος γενικών 
και ειδικών ιδρυμάτων, τόσο αυτόνομων όσο 
και στα πλαίσια μοναστηριών. Η άσκηση της 
Νοσηλευτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας 
στο Βυζάντιο έγραψε χρυσές σελίδες, εμπνε-
όμενη από την Αγάπη.

Ίσως φανεί κάπως ρομαντικό και ανεδαφι-
κό στις μέρες μας, αλλά η αγάπη αποτελεί 
το θεμέλιο λίθο της Νοσηλευτικής, διευρύ-
νει τους ορίζοντές της και δίνει μοναδική έν-
νοια στο έργο της νοσηλείας.

• Κατά την Τουρκοκρατία η νοσηλευτική 
και η περίθαλψη των εχόντων ανάγκη, γίνο-
νταν κυρίως στα μοναστήρια από μοναχές και 
μοναχούς, αν και αναφέρονται επώνυμες γυ-
ναίκες–σύζυγοι αγωνιστών που ασκούσαν το 
λειτούργημα.

• Μη φανταστείτε κάποιο υψηλό επίπεδο 
ιατρικής και νοσηλευτικής στους επαναστα-
τικούς και πρώτους μετεπαναστατικούς χρό-
νους. Αρκεί να αναφέρουμε ότι η ιατρική 
ασκούταν σχεδόν αποκλειστικά από πρα-
κτικούς ιατρούς, το μορφωτικό επίπεδο της 
Ελλάδας ήταν απελπιστικά χαμηλό, η Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτούρ-
γησε πρώτη φορά το 1837, όπου μέχρι το 
1900 φοιτούσαν μόνο άρρενες (!!!) και η 
πρώτη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων ιδρύθη-
κε από την Βασίλισσα Όλγα στο Νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός».

Θέλετε να δούμε ποια είναι τα κυριότερα 
σημεία που εξάγονται από όσα μέχρι τώρα 
διαπραγματευτήκαμε; 

• Ο ασθενής αποτελεί μια αδιάσπαστη ψυ-
χο–σωματο-κοινωνική οντότητα. Αυτός ήταν 
πριν νοσήσει, έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί 
θεραπευτικά και έτσι πρέπει να αποδοθεί και 
πάλι υγιής στην κοινωνία.

• Ο θεραπευτής, έχοντας επίγνωση του 
λειτουργήματός του, αντιμετωπίζει ολιστι-
κά τον ασθενή του, επιδεικνύοντας φροντί-
δα και αγάπη κατά την άσκηση του λειτουρ-
γήματός του.

• Η νοσηλευτική και η ιατρική ακολούθη-
σαν για αιώνες κοινή πορεία, κατόπιν παράλ-
ληλη και στον αιώνα μας αποκλίνουσα, με 
την καμπύλη της κλίσης να μεγεθύνεται εκ-
θετικά καθώς η γνώση μεγεθύνεται.

Ας τολμήσουμε μια αιρετική διαπίστωση, σε 
σχέση με όσα ρομαντικά μάς καταλόγισαν κα-
θώς αναφερόμασταν στα παραπάνω:

Ήταν πολύ λογικό και αναμενόμενο να υπάρ-
χει κοινή πορεία θεραπευτικής –ιατρικής και 
νοσηλευτικής– μέχρι και πρόσφατα. Δεν εί-
χαν τι να μοιράσουν και τι να χωρίσουν. Ήταν 

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2006, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λιβαδειάς με αφορμή την «Ημέρα του Νοσηλευτή». Στη συνάντηση έλαβε χώρα ομιλία 

για το λειτούργημα του Νοσηλευτή από τον κ. Ι.Π. Σοφιανό, η οποία παρατίθεται παρακάτω.
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τόσο λίγη η γνώση και η άγνοια απόλυτη 
και σκοτεινή σε ό,τι αφορούσε τη φύση της 
ασθένειας και τη θεραπεία, που ο θεραπευ-
τής –ιατρός ή νοσηλευτής αν θέλετε- το μό-
νο που μπορούσε να προσφέρει ήταν πο-
λύ λίγα πρακτικά πράγματα και βοηθήματα 
και ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς του, της 
αγάπης του, του εαυτού του, της προσωπι-
κής του ζωής, για να απαλύνει τον πόνο του 
Αδελφού του. Δεν είναι τυχαίο ότι πάντα η 
πλειοψηφία των ασκούντων τη νοσηλευτι-
κή, ήταν γυναίκες. Δεν είναι τυχαίος ο προσ-
διορισμός της Νοσηλεύτριας ως Αδελφής -
αδελφής του αρρώστου, του ανήμπορου, 
του πονεμένου- ή και ως Μάνας σε κάποι-
ες γλώσσες. Μόνο μια μάνα ή μια αδελφή 
μπορεί να σταθεί τόσο κοντά στον πόνο και 
με μόνη τη βαριά συναισθηματική φόρτιση 
του ονόματός της να τον απαλύνει.

Όμως στον αιώνα της τεχνολογίας και της 
ταχύτητας, όπου η ιατρική και η νοσηλευτι-
κή ασκούνται κυρίως μέσα από Συστήματα 
Υγείας, Ιδιωτικά ή Δημόσια –αδιάφορο- αυ-
τό που ενδιαφέρει, ή που ο λιγοστός χρόνος 
που διατίθεται επιτρέπει να ενδιαφέρει, είναι η 
κατά το δυνατόν ταχύτερη βιολογική αποκα-
τάσταση του ασθενούς και η επιστροφή του 
στην κοινωνία της παραγωγής. Καθώς δε η 
αλματώδης ανάπτυξη των φυσικών επιστη-
μών το επιτρέπει, η ακριβής και στοχευμένη 
θεραπεία εφαρμόζεται από τον ιατρό επί της 
βιολογικής παρεκτροπής και ο νοσηλευτής 

καλείται να εφαρμόσει το θεραπευτικό πλά-
νο που ο ιατρός αποφάσισε και καθόρισε, 
χωρίς ουσιαστικά δικαίωμα ανάπτυξης γνώ-
μης ή πρωτοβουλίας, συρόμενος ουσιαστι-
κά ως ουρά του ιατρού και απεμπολών τον 
πρωταρχικό ρόλο του, που δεν είναι να εί-
ναι νοσηλευτής του ιατρού, αλλά νοσηλευ-
τής του αρρώστου! 

Είναι δυνατόν ποτέ να ξεφύγουμε από την 
αλλοτρίωση της εξάρτησης του Συστήματος 
και να επιστρέψουμε στη ρομαντική εποχή 
που θέτονταν τα θεμέλια της Νοσηλευτικής 
της προσκολλημένης και αφιερωμένης στην 
αγάπη του ανθρώπου και στην αφοσίωση στον 
πόνο του, στην εποχή του Ερρίκου Ντυνάν 
και της Φλόρενς Ναϊτινγκέϊλ; 

Δε νομίζω και δε νομίζω και σεις να το νο-
μίζετε. Γιατί αν ήταν αλλιώς, θα έπρεπε να 
με διακόψετε στην αρχή της ομιλίας μου, μη 
αποδεχόμενοι τη συνθήκη που έβαλα, να 
αποκαλώ γενικά τον υπηρέτη της νοσηλευ-
τικής επιστήμης και τέχνης Νοσηλευτή. Όχι 
μόνο εσείς, αλλά και αυτοί που για πρώ-
τη φορά επέτρεψαν την εισαγωγή αρρένων 
στις σχολές Α/Ν, θα έπρεπε να επεκτείνουν 
την ίδια ονομασία, Αδελφός Νοσοκόμος και 
στους άνδρες.

Όμως η κάθε εποχή έχει τα χαρακτηριστι-
κά της. Οι χωματόδρομοι αντικαταστάθηκαν 
από επάλληλες ταχείας κυκλοφορίας λεωφό-
ρους και τα καταπλάσματα και οι κομπρέσες 
από ευρέος φάσματος αντιβιοτικά. Και δεν εί-

ναι κακό που έγινε έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα 
απολαμβάναμε καλής ποιότητας ζωή μέχρι 
τα γεράματα!    

Η παραδοσιακή επαγγελματική δεοντολο-
γία αντιμετωπίζει την Αδελφή σαν πιστό βο-
ηθό του ιατρού και σαν εκτελεστικό όργανο 
των εντολών του. Οι συγκυρίες του τρέχοντος 
αιώνα, χωρίς να συμπίπτουν ιδεολογικά με 
την παραπάνω παραδοσιακή πρόταση, «βο-
λεύονται» από την αποδοχή της.  

Ο νοσηλευτής όμως τι κάνει μπροστά στην 
ανατολή του νέου αιώνα;

Η Ιατρική έχει ακολουθήσει τα πεπρωμένα 
της στην εξέλιξή της προς τις θετικές επιστή-
μες. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι η Νοσηλευτική 
θα πρέπει να ακολουθήσει, αδιαφορώντας 
για τον Άνθρωπο που αφήνει πίσω και που 
εκ προελεύσεως και φιλοσοφίας έχει ταχθεί 
να υπηρετεί!

Η Νοσηλευτική πρέπει να κερδίσει την ανε-
ξαρτησία της μέσα στα πλαίσια του παραλλή-
λου, ή αναλόγου αν θέλετε, προς την ιατρι-
κή έργου της! Προερχόμενη από το διαχωρι-
σμό της παλαιάς Θεραπευτικής σε Ιατρική και 
Νοσηλευτική, δε μπορεί να θεωρείται ακόμη 
κομμάτι της Ιατρικής.

Ο ιατρός στηρίζεται στην Αδελφή για την επι-
τυχία του έργου του, η Αδελφή για το καθαρά 
νοσηλευτικό της έργο στηρίζεται στη φιλοσο-
φία της τέχνης της, τις γνώσεις και τις αρετές 
της προσωπικότητάς της, αλλά και στην επαγ-
γελματική της ηθική. Ο ιατρός ενεργεί πρώτα 

με το πνεύμα και μετά με την καρδιά, ενώ η 
αδερφή πρώτα με την καρδιά και το συναί-
σθημα, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε!

Η αδελφή δεν είναι η βοηθός του γιατρού, 
αλλά του ανήμπορου που την έχει ανάγκη, 
ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε!

Η νοσηλευτική ως φορέας επαγγελματι-
κός και συνδικαλιστικός πρέπει να αρχίσει 
άμεσα ενδονοσηλευτικό εθνικό διάλογο με 
σκοπό την κατάρτιση και εφαρμογή Εθνικού 
Καθηκοντολογίου, προσαρμοσμένου στη φι-
λοσοφία και στις νοσηλευτικές και επαγγελ-
ματικές ανάγκες, όπως αυτές εκφράζονται 
από και στην εποχή μας.

Τελειώνοντας θα έλεγα ότι η Νοσηλευτική 
και κυρίως η κλινική νοσηλευτική πρέπει 
να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευ-
να, με τη διεύρυνση και ανάπτυξη του επι-
πέδου σπουδών και μεταπτυχιακών σπου-
δών στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης 
και με τη διαμόρφωση μοντέρνου πραγμα-
τικού και σταθερού αντικειμένου ενασχόλη-
σης, ώστε να παύσουν να μετατοπίζονται προς 
το ιατρικό έργο.

Εύχομαι όλα αυτά να τα δούμε σύντομα 
να γίνονται προς όφελος των ασθενών, των 
«καταναλωτών υγείας» όπως συνηθίζεται να 
λέγονται, στους οποίους οφείλουμε να απο-
δώσουμε την ψυχική σωματική και κοινωνι-
κή τους υγεία και επανένταξη.
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