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Προς:  Όσους διατείνονται ότι τα Νοσοκομεία της Ελλάδος πρέπει να περάσουν στον 21ο αιώνα 
  
Θέμα: Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: αυτόνομο ή τι; 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Με πίκρα ανταποκρίνομαι στην κραυγή αγωνίας των καθηγητών και φοιτητών του Τμήματος 
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθηνών καθώς δεν περίμενα εν έτει 2013 να συνεισφέρω 
με επιχειρήματα στην κατανόηση αναγκαιοτήτων οι οποίες θα είχαν νόημα, το 1970…. 
 
Με τους συναδέλφους του Τμήματος αυτού αναπτύσσουμε πολλά χρόνια τώρα, κοινά ερευνητικά 
προγράμματα, κοινές ερευνητικές, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες και διατριβές, 
αλληλοενημερώσεις, διαλέξεις κ.α.. Και να μην τους αγαπούσαμε, είναι οι μοναδικοί στην Ελλάδα! 
 
Ντρέπομαι πλέον να εξηγώ το προφανές σε ανθρώπους, οι οποίοι θα έπρεπε να γνωρίζουν από τις 
διοικητικές/κυβερνητικές τους θέσεις, ότι ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ Νοσοκομείο χωρίς ολοκληρωμένους 
επιστήμονες του κλάδου αυτού, με επαρκή χρηματοδότηση εκπαιδευμένους ολοκληρωμένα και 
αυτόνομα και με πλήρη δικαιώματα και προτεραιότητα απορρόφησης στα Νοσοκομεία της χώρας.  
 
Η πλήρης εκπαιδευτική αυτονομία είναι το ελάχιστο για να υπάρξει ένα υγιές εκπαιδευτικό 
περιβάλλον και να υλοποιηθούν τα ανωτέρω. Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση αντανακλά στα 
νοσοκομεία μας ρυθμίσεις και λύσεις κακομοιριάς, υπολειτουργίας και απαξίωσης της υγείας των 
πολιτών. Σας υπενθυμίζω επιπλέον, αυτό το οποίο γνωρίζουν ακόμη και οι πρωτοετείς φοιτητές των 
Οικονομικών Σχολών: Η διαχείριση, η βέλτιστη λειτουργία και η ανάπτυξη του ιατροτεχνικού 
εξοπλισμού από υψηλής στάθμης επιστήμονες όχι μόνο βελτιώνει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, 
αλλά μειώνει σημαντικά το κόστος των τελευταίων. Ας το καταλάβουν πλέον όλοι: 
υπολειτουργούσες, παρωχημένες ή κακής επιλογής ιατρικές συσκευές σε συνδυασμένο με ημι-
ειδικευμένο επιστημονικό / τεχνικό προσωπικό είναι η ιδανική συνταγή της αύξησης θνησιμότητος / 
νοσηρότητος / κόστους! 
 
Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας 
 
Με Τιμή 
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