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ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Το χάος των ΜΚΟ και το υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής

Συγνώμη δι επιστολής προς ίο υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής ζήτησε η δανέζυαι
ΜΚΟ Danish Refugee Council DRC σύμφωνα
με πηγές του υπουργείου ενώ απεσύρθη από την
ιστοσελίδα της και η ανακοίνωσή της στην οποία

η ΜΚΟ γνωστοποιούσε ότι πρόκειται να αναλάβει

τη διαχείριση του κέντρου καταγραφής
Μόριας Ωστόσο δεν ήταν μόνο η αποσυρθείσα ανακοίνωση

Την Πέμπτη ρεπορτάζτου Reuters
φιλοξενούσε

ανάλογες δηλώσεις του Rasmus Stuhr
Jacobsen από τη συγκεκριμένη οργάνωση που
βρισκόνταν τις τελευταίες ημέρες στη Λέσβο για
να αξιολογήσει την κατάσταση ενώ πρόσθετε
πως στο νησί βρίσκονταν ήδη και άλλοι εργαζόμενοι

της οργάνωσης
Η ανακοίνωση της δανέζικης ΜΚΟ που έχει

πλούσια δράση σύμφωνα με την ιστοσελίδα της
σε όλο τον κόσμο σε συνδυασμό και με τις συνεχιζόμενες

καταγγελίες για την ανεξέλεγκτη δράση

των ΜΚΟ ιδιαίτερα στο νησί της Λέσβου προκάλεσε

αντιδράσεις τόσο στον τοπικό Τύπο όσο
και στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
το οποίο σύμφωνα με πηγές αναμένεται να προχωρήσει

σε διαδικασία πιστοποίησης των
ΜΚΟ και εθελοντικών οργανώσεων που

δραστηριοποιούνται

στο πεδίο
Κατά τις ίδιες πηγές το υπουργείο θα ζητήσει

από όλες τις οργανώσεις που επιθυμούν να προσφέρουν

τη βοήθειά τους στους πρόσφυγες να
στείλουν χο καταστατικό τους στο υπουργείο Μεταναστευτικής

Πολιτικής ώστε να ξεκινήσει διαδικασία

ελέγχου από την Πολιτεία ώστε να γνωρίζουν

ποια είναι η οργάνωση αν είναι νόμιμη

Και νέες καταγγελίες
από γιατρούς της Κέρκυρας
για την κατάσταση
στη Συκαμιά Λέσβου

αν υπάρχει όντως και να μπει μια τάξη στο χάος

που επικρατεί αυτή τη στιγμή όπως περιγράφουν

οι καταγγελίες κυρίως ιατρικών αποστολών

και συλλόγων που τις τελευταίες τρεις εβδομάδες

έχουν δει το φως της δημοσιότητας Δδια
δικασία καταγραφής και πιστοποίησης των

οργανώσεων

που δραστηριοποιούνταν στο νησί
της Λέσβου είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει και
ο Δήμος Λέσβου υπογράμμιζαν από το υπουργείο

Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ο ιατρικός σύλλογος είναι ο μόνος υπεύθυνος

για την πιστοποίηση όλων των γιατρών και των
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον υγειονομικό
τομέα και μέχρι σήμερα παρά τις εκκλήσεις μας
μόνο οι Γιατροί του Κόσμου έχουν πιστοποιηθεί για
τα μέλη που δραστηριοποιούνται στο νησί Τους

καλέσαμε δύο φορές και τους ζητήσαμε να έρθουν
στον ιατρικό σύλλογο να πιστοποιηθούν ότι είναι
γιατροί και να ξέρουμε πού μπορούμε να τους α¬

ξιοποιήσουμε όταν χρειαστεί ανάγκη/Εφτασαν
στο σημείο να παρουσιάσουν σχεδιάγραμμα στον
διοικητή του νοσοκομείου στο οποίο χώριζαν σε

τσιφλίκια τις παραλίες και τις περιοχές ευθύνης
τους δήλωνε προ δύο εβδομάδων στην EPA ΑΙΓΑΙΟΥ

ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Λέσβου
Παναγιώτης Προβέντζας Οι πρώτοι γιατροί που είχαν

μιλήσει για το ζήτημα και είχαν υπογραμμίσει
την παρουσία πολλών από τις παχυλά χρηματοδοτούμενες

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται χωρίς να δίνουν

λογαριασμό ποιες ανάγκες καλύπτουν και πού πάνε

τα χρήματα των χορηγιών και των επιδοτήσεων
που λαμβάνουν ήταν η Ένωση Ιατρών Αχαΐας

που είχαν βρεθεί στο νησί

Και νέες καταγγελίες από αποστολή
γιατρών ΕΣΥ της Κέρκυρας

Η κατάσταση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει Μόλις

χθες ηΈνωση Ιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας δημοσιοποίησε

ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της
πρώτης αποστολής της στη Συκαμιά Λέσβου
στην οποία καταγγέλλει ότι η παντελής απουσία

του ελληνικούκράτους έχει αφήσει χώρο δράσης

σε κάθε λογής ΜΚΟ καθώς και ότι είναι αδιανόητο

το τοπικό ΠΙ σ.α προσωρινό ιατρείο
που έχει στελεχωθεί σε υλικά και monitor από

δημόσιο νοσοκομεία και εθελοντικές προσφορές
ιδιωτών να λειτουργεί με εθελοντικές προσπάθειες

γιατρών από την Αχαΐα και από την υπόλοιπη

Ελλάδα αλλά να διαφημίζεται σε αυτόμε τεράστια

banner η ΜΚΟ WAHA
ΕΛΛΗ ΖΩΤΟΥ
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

4.934 νέα περιστατικά καρκίνου
μαστού καταγράφονται ετησίως
στην Ελλάδα πρώιμη νόσος

30,8
των Ελληνίδων βρίσκουν
εμπόδια στην πρόσβαση
στο γιατρό

26,5
βρίσκουν εμπόδια
στην πρόσβαση
για μαστογραφία

Οι ασθενείς επισκέπτονται 2,9 γιατρούς μέχρι τη
διάγνωση και 1,8 χειρουργούς μέχρι το χειρουργείο

Τι πληρώνουν από την τσέπη τους οι ασθενείς

€2.156 €789 €707 €265 €572
ΓΙΑ ΤΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

76,6

ΠΑ
χημειοθεραπείες

ΓΙΑ
ακτινοθεραπείες

ΓΙΑ
βιολογικούς
παραγοντεσ

3ÎÛ
των ασθενών που

καθυστέρησε
να γίνει η διάγνωση

23,4
y κάνει ογκοεκτομή

65,6

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ
ΠΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΗ
ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

κάνει ολική
μαστεκτομή

€6.777
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

των ασθενών
πληρώνουν και
από την τσέπη τους
για τη θεραπεία

wffflff§ft§ 1 στις 1 0
για να πληρώσει για τη θεραπεία αναγκάστηκε να δανειστεί
ή να εκποιήσει ακίνητη περιουσία Πηγή ΕΣΔΥ

ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ

Η θεραπεία θέλει τόλμη
αλλά και πολλά λεφτά
Τη

σύγχρονη οδύσσεια των Ελληνίδων

με καρκίνο μαστού από τη στιγμή
της ανακάλυψης του ύποπτου ευρήματος

μέχρι τη θεραπεία στο λαβύρινθο της
υγειονομικής περίθαλψης καταγράφει μια
πρωτοποριακή έρευνα της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας η οποία αποκαλύπτει τα
τρωτά σημεία του εγχώριου κατακερματισμένου

και δαιδαλώδους Συστήματος Υγείας Η

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών Με Καρκίνο

Μαστού Αλμα ζωής μέσα στην καρδιά

της οικονομικής κρίσης με τη συμμετοχή
εκατοντάδων ασθενών που διαγνώστηκαν
μετά το 201 1 και περιγράφει μια εφιαλτική
διαδρομή η οποία ξεκινά με το σοκ της διάγνωσης

για 4.934 νέα περιστατικά καρκίνου
μαστού ετησίως με το 31 των συμμετεχόντων

να αναφέρει πως υπήρξε καθυστερημένη
διάγνωση το 30,8 να βρίσκει εμπόδια

στην πρόσβαση στο γιατρό και το 26,5 να
συναντά εμπόδια για την πραγματοποίηση
της μαστογραφίας

Ο λογαριασμός
Η οδύσσεια των καρκινοπαθών συνεχίζεται
στα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία με
χειρουργικές επεμβάσεις χημειοθεραπείες και

ακτινοθεραπείες στις οποίες το 76,6 των
ασθενών υποχρεώνεται να καλύψει μέρος
του κόστους από την τσέπη του παρότι όλες
οι γυναίκες είχαν κοινωνική ασφάλιση Οπως
εξηγεί από την ΕΣΔΥ η επιμελήτρια του το

ΑΛΕΖΙΑ ΣΒΟΛΟΥ
asvolou e-typos.com

μέα οικονομικών της υγείας κ Ελπίδα Πάβη
στο 91 4 των περιστατικών το ασφαλιστικό
του ταμείο καλύστει εν μέρει τη δαπάνη της
θεραπείας Οι ασθενείς πληρώνουν από την
τσέπη τους 2.1 56 ευρώ για το χειρουργείο
789 ευρώ για χημειοθεραπείες 707 ευρώ για
ακτινοθεραπείες 265 ευρώ για βιολογικούς
παράγοντες και 572 ευρώ ανά έτος για 5
έτη για παρακολούθηση και ορμονοθεραπεία
Η συνολική άμεση επιβάρυνση στο νοικοκυριό

Η επιβάρυνση για τα
νοικοκυριά φτάνει oris
7.000 C Ενα στα 10
αναγκάζεται να δανειστεί
ή να πουλήσει ακίνητα

ι
ανέρχεται σε 6.777 ευρώ ενώ μία στις δέκα
καρκινοπαθείς ζορίζεται πολύ για να πληρώσει

τις απαιτούμενες δαπάνες και αναγκάζεται
είτε να δανειστεί χρήματα είτε να πουλήσει το
σπίτι της προκειμένου να γίνει καλά

Με το πέρας της θεραπείας η οικονομική
επιβάρυνση στο οικογενειακό εισόδημα συνεχίζεται

με δυσβάσταχτα έμμεσα κόστη καθώς
από τις εργαζόμενες γυναίκες το 30 σταμάτησε

προσωρινά να δουλεύει το 11 παραιτή¬

θηκε και το 48 χρειάστηκε να πληρώσει για
βοήθεια στο σπίτι και φύλαξη των παιδιών ενώ
στο 35 των περιστώσεων τα υπόλοιπα μελη
της οικογένειας χρειάστηκε να εγκαταλείψουν
προσωρινά την εργασία τους

Το σύστημα μπάζει
Σε ό,τι αφορά τα χρήματα που καταβάλλουν
οι ίδιες οι ασφαλισμένες ο καθηγητής οικονομικών

της Υγείας κ Ιωάννης Κυριόπουλος
επισημαίνει Στο 20 των περιστατικών το
οικογενειακό εισόδημα υφίσταται καταστροφικές

δαπάνες από τα κόστη της θεραπείας
Και συνεχίζει καταγράφοντας δύο ακόμα
τρωτά σημεία του εγχώριου συστήματος
περίθαλψης Αφενός οι ασθενείς δεν λαμβάνουν

καμία ψυχολογική υποστήριξη σε
κανένα στάδιο της διαδρομής καθώς στην
πατρίδα μας η υγειονομική περίθαλψη δεν
είναι διασυνδεδεμένη με τους ψυχιάτρους
και οι τελευταίοι θεωρούνται γιατροί που
ασχολούνται μόνο με τους τρελούς Αφετέρου

η έρευνα αποτυπώνει την πολυδιάσπαση
του Συστήματος Υγείας με τις ασθενείς να
επισκέπτονται τρεις γιατρούς μέχρι τη διάγνωση

και δύο χειρουργούς προκειμένου
να κατασταλάξουν για το χειρουργό της
επέμβασης Σε όλο το δυτικό κόσμο ο καρκίνος

αντιμετωπίζεται από ομάδα γιατρών
ενώ εδώ αμφιβάλλω αν όλοι αυτοί οι ειδικοί
έχουν ανταλλάξει μια λέξη για το ίδιο περιστατικό

που καλούνται να αντιμετωπίσουν
καταλήγει ο κ Κυριόπουλος
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• Ισοδύναμα για τα 5 ευρώ Με
την Πώληση των στατιστικών στοιχείων
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε
φαρμακοβιομηχανίες εταιρείες ερευνών
και ξένα Πανεπιστήμια θέλει να κλείσει
το υπουργείο Υγείας το ισοδύναμο για το
εισιτήριο των 5 ευρώ στα τακτικά ιατρεία
των νοσοκομείων Σελ 5

Εναντι αμοιβής πρόσβαση
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Με την οικονομική εκμετάλλευση
των στατιστικών στοιχείων της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
θέλει να κλείσει το υπουργείο
Υγείας το ισοδύναμο για το εισιτήριο

των 5 ευρώ στα τακτικά
ιατρεία των νοσοκομείων Σύμφωνα

με ασφαλείς πληροφορίες
της Κ το επικρατέστερο σενάριο

για το ισοδύναμο του
εισιτηρίου 5 ευρώ είναι να δοθεί
σε φαρμακευτικές εταιρείες
ιδιωτικές εταιρείες ερευνών και
εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού

έναντι αμοιβής πρόσβαση

σε ποσοτικό και ποιοτικό
δεδομένα που προκύπτουν από
την ηλεκτρονική συνταγογρά
φηση των ασφαλισμένων του
ΕΟΠΥΥ Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες

δεν θα έχουν πρόσβαση
στα προσωπικά δεδομένα των
ασφαλισμένων Παραδείγματος
χάριν μία εταιρεία ενδέχεται
να θέλει πληροφορίες για την
ηλικιακή κατανομή των ασθε¬

νών που κάνουν χρήση κάποιου
συγκεκριμένου σκευάσματος ή
σκευασμάτων συγκεκριμένης
θεραπευτικής κατηγορίας Τα
στοιχεία αυτά θα μπορούν να
της παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ
έναντι αμοιβής Πάντως το θέμα
του ισοδυνάμου του εισιτηρίου
των 5 ευρώ στα τακτικά εξωτερικά

ιατρεία των νοσοκομείων
παραμένει ακόμη ανοιχτό με
το υπουργείο Υγείας να περιμένει

μια τελική απάντηση στις
προτάσεις του από τους εκπροσώπους

των δανειστών
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα

στατιστικά δεδομένα που δύναται

να εξαχθούν από την ηλεκτρονικό

συνταγογράφηση αποτελούν

πραγματικό θησαυρό
ειδικά για τις φαρμακευτικές
εταιρείες που με τη χρήση αυτών

των δεδομένων μπορούν
να σχεδιάσουν τη στρατηγική
τους Ηδη από την άνοιξη του
2014 έχει δοθεί νομοθετικά
στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

δικαίωμα πρόσβασης σε

e-συνταγσγραφησης
στοιχεία συνταγογράφησης του
ΕΟΠΥΥ Ωστόσο η πρόσβαση
των φαρμακευτικών είναι σε
στατιστικά στοιχεία που αφορούν

μόνο στις ποσότητες των
φαρμάκων τους που έχουν συν
ταγογραφηθεί με στόχο τη διασταύρωση

των δεδομένων για
τις εκπτώσεις και επιστροφές
rebate και clawback Επίσης
στατιστικά δεδομένα της ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης
του ΕΟΠΥΥ ήδη παρέχονται
κατόπιν αίτησης σε ελληνικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Προς το παρόν ακριβής υπολογισμός

για το πόσα θα είναι
τα έσοδα από το συγκεκριμένο
μέτρο δεν είναι δυνατόν να
γίνει Πληροφορίες της Κ
αναφέρουν ωστόσο ότι σίγουρα

θα υπερκαλύψει το ποσό
των 20 εκατ ευρώ που ήταν
τα έσοδα από το εισιτήριο των
5 ευρώ στα νοσοκομεία ενώ
κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο

για έσοδα ακόμα και 80
εκατ ευρώ ετησίως

Υπενθυμίζεται ότι το εισιτήριο

καταργήθηκε τον Απρίλιο
του 2015 Στη συμφωνία της
χώρας μας με τους δανειστές
τον περασμένο Αύγουστο περιλαμβάνεται

η δέσμευση να
παρουσιάσει η ελληνική πλευρά
ισοδύναμο του μέτρου ή να
επαναφέρει το πεντάευρω

Εν τω μεταξύ εκτός της δεύτερης

δόσης των προαπαιτούμενων

μέτρων βρίσκεται η
απελευθέρωση των καναλιών
διάθεσης των μη συνταγογρα
φούμενων φαρμάκων που σημαίνει

ότι η απόφαση για την
πώληση αυτών των σκευασμάτων

και εκτός φαρμακείων μετατίθεται

για το μέλλον Στον
αντίποδα διορία έως τις 10 Δεκεμβρίου

έχει το υπουργείο
Υγείας για την έκδοση της
υπουργικής απόφασης που θα
ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής

clawback μηχανισμός
αυτόματης επιστροφής της
υπέρβασης στη νοσοκομειακή
φαρμακευτική δαπάνη
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