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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι νέες θεραπείες να παρέχονται
και στα πρώιμα στάδια τπς νόσου

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας
προσέφυγαν σύλλογοι και ασθενείς με
Ηπατίτιδα C ζητώντας να ακυρωθεί η
απορριπτική απόφαση του ΕΟΠΥΥ στο
αίτημα τους για αλλαγή των κριτηρίων
χορήγησης των νέων θεραπειών

Συγκεκριμένα ο Σύλλογος Ασθενών
Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας και το
Σωματείο Ηπατομοσχευθέντων Ελλάδος

ΗΠΑΡχω ζητούν να παρέχονται
τα νέα φάρμακα σε πιο πρώιμα στάδια
της νόσου δηλαδή πριν ο ασθενής φτάσει

να πάθει κίρρωση του ήπατος Κι αυτό

διότι όπως δήλωσε ο πρόεδρος του
Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος
Προμηθέας Γιώργος Καλαμίτσης μιλώντας

στην Α τα παλαιά φάρμακα
είναι αναποτελεσματικά και έχουν σοβαρές

ανεπιθύμητες ενέργειες
Αυτή τη στιγμή η θεραπεία με τα νέα

► Αναποτελεσματικά
τα παλαιά φάρμακα

με σοβαρές
ανεπιθυμπτες ενέργειες

φάρμακα εγκρίνεται μόνο για τους κιρ
ρωτικούς ασθενείς παρ ότι τόσο ο Παγκόσμιος

Οργανισμός Υγείας όσο και οι
κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπουν τη
χορήγηση τους σε μια σειρά κατηγοριών
ασθενών με ηπατίτιδα C τόνισε ο κ Καλαμίτσης

και πρόσθεσε Οι θεραπείες
δεν εγκρίνονται ούτε για άτομα με συλ
λοίμωξη HIV και ηπατίτιδα C ούτε για
ασθενείς που παρουσιάζουν γρήγορη εξέλιξη

της νόσου θαλασσαιμικούς κ.ο.κ
Μάλιστα όπως επεσήμανε ο πρόεδρος

του Προμηθέα οι ασθενείς με
HCV και HIV λοίμωξη εκτιμάται ότι εί¬

ναι 600-700 αλλά λιγότεροι από 300 πιστεύεται

ότι είναι υπό παρακολούθηση
και άρα είναι υποψήφιοι για θεραπεία Οι
ασθενείς δε με μεσογειακή αναιμία και
HCV λοίμωξη εκτιμάται ότι είναι 1 000
1.200

Με τα συγκεκριμένα κριτήρια που επιβάλλει

το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ

καταστρατηγείται το θεμελιώδες
δικαίωμα της πρόσβασης στη θεραπεία
για χιλιάδες ασθενείς αφήνοντάς τους
χωρίς καμία θεραπευτική επιλογή υπογραμμίζει

ο Προμηθέας στην ανα
κοίνωσή του ΓΓ αυτόν τον λόγο συνεχίζει

κάναμε χρήση των νομίμων μέσων

προκειμένου να προστατευθεί το
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα
των ασθενών που ζουν με ηπατίτιδα C
αλλά και κάθε πολίτη στην Υγεία

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΟΤΟΥ
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SOS γιατρών
για τους
καρκινοπαθείς
Η ΖΟΦΕΡΗ καθημερινότητα που

βιώνουν οι ογκολογικοί ασθενείς
βγήκε για ακόμη μια φορά στη
δημοσιότητα με μια επιστολή του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ΙΣΑ
που ζητά από το υπουργείο Υγείας
να αναλάβει ευθύνες για τις πολύμηνες

αναμονές για ακτινοθεραπεία
Το υπουργείο Υγείας σε μια

πυροσβεστική του ανακοίνωση
αναφέρει πως έχει δρομολογήσει
προσλήψεις προσωπικού ακτινο
θεραηευτών ακτινοφυσικών ραδι
ολόγων ακτινολόγων Ο χρόνος
αναμονής για ακτινοθεραπεία στα
δημόσια νοσοκομεία κυμαίνεται
από δύο έως πέντε μήνες χρονικό

διάστημα που επιβαρύνει την
υγεία του ασθενή και επηρεάζει
δυσμενώς και συχνά καθοριστικά
την εξέλιξη της νόσου αναφέρει
η επιστολή του ΙΣΑ προσθέτοντας
ότι παραβιάζονται οι κανόνες
άσκησης ιατρικής και οι κατευθυντήριες

θεραπευτικές οδηγίες
θεραπευτικά πρωτόκολλα Επιπρόσθετα

ο τεχνολογικός εξοπλισμός

των ακτινοθεραπευτικών
κέντρων στις δημόσιες δομές είναι
απαρχαιωμένος και υπολείπεται
κατά πολύ των αναγκών της χώρας

Με βάση τα διεθνή δεδομένα
η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει 60
μηχανήματα ενώ έχει 27 από τα
οποία μόνο 24 είναι στο δημόσιο
τομέα λέει ο ΙΣΑ

Σε ανακοίνωσή του που ουσιαστικά

είναι απάντηση στον ΙΣΑ
το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι
έχει δρομολογήσει προσλήψεις
Εντεκα θέσεις ακτινοφυσικών και
ραδιολόγων ακτινολόγων προβλέπονται

από τις δύο προκηρύξεις
που είναι σε εξέλιξη 4Κ και 5Κ
καθώς και ορισμένοι επικουρικοί
στην προκήρυξη για επικουρικό
προσωπικό
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Ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις για ασθενείς με καρκίνο

Περιμένουν για ακτινοθεραπεία
απο δύο έως πέντε μήνες

Ο Ιατρικός Σύλλογος

Αθηνών ζητά από την πολιτική

ηγεσία να αναλάβει τις
ευθύνες της καθώς η

κατάσταση αυτή εγκυμονεί

σοβαρούς κινδύνους για τη

ζωή των ασθενών

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιμέτωποι
με πολύμηνες

αναμονές βρίσκονται ογκολογικοί

ασθενείς που χρήζουν

ακτινοθεραπείας σε δημόσια
νοσοκομεία Συγκεκριμένα ο χρόνος

αναμονής για ακτινοθεραπεία
στο ΕΣΥ κυμαίνεται από δύο έως
πέντε μήνες χρονικό διάστημα που
επιβαρύνει την υγεία του ασθενή
και επηρεάζει δυσμενώς και συχνά
καθοριστικά την εξέλιξη τηςνόσου
Επιπρόσθετα ο τεχνολογικός εξοπλισμός

των ακτινοθεραπευτικών
κέντρων στις δημόσιες δομές είναι
απαρχαιωμένος και υπολείπεται
κατά πολύ των αναγκώντηςχώρας
Με βάση τα διεθνή δεδομένα η
Ελλάδα θα έπρεπε να έχει 60 μηχανήματα

ενώ έχει 37 από τα οποία
μόνο 24 είναι στον δημόσιο τομέα
Ο ΙΣΑ με επιστολή του στο υπουργείο

Υγείας ζητά από την πολιτική
ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της
και να επιληφθεί άμεσα του θέματος

καθώς η κατάσταση αυτή εγκυμονεί

σοβαρούς κινδύνους για τη
ζωή των ασθενών με δεδομένο ότι

παραβιάζονται οι κανόνες άσκησης
ιατρικής και οι κατευθυντήριες
θεραπευτικέςοδηγίες θεραπευτικά
πρωτόκολλα Έχουμε καθημερινές

καταγγελίες από καρκινοπαθείς
που βρίσκονται σε απόγνωση

με πολύ σοβαρές μορφές καρκίνου
που θα έπρεπε να ξεκινήσουν άμεσα

τη θεραπεία τους και εντούτοις
είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν
για μήνες Η τριτοκοσμική αυτή
κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την ζωή
των ασθενών καθώς έχει δυσμενέστατη

επίπτωση στην πρόγνωση της
νόσου Η πολιτεία έχει τεράστιες
ευθύνες και πρέπει άμεσα να επιληφθεί

το θέματος σχολιάζει ο
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ Πατούλης

Ο ΙΣΑ θα παρακολουθήσει το
θέμα και θα διερευνήσει το ενδεχόμενο

να αποδοθούν και ποινικές
ευθύνες για την απαράδεκτη αυτή
κατάσταση

Από την πλευρά του το υπουργείο

Υγείας παραδέχεται τις μεγάλες

αναμονές των ογκολογικών

ασθενών για ακτινοθεραπεία σημειώνοντας

ωστόσο ότι έχει δρομολογήσει

την πρόσληψη 25 ατόμων
ήδη είναι σε εξέλιξη δύο προκηρύξεις

για πέντε ακτινοθεραπευτές
έξι ραδιολόγους ακτινολόγους
ενώ θα προκηρυχθούν έξι θέσεις
ακτινοφυστκών έξι θέσεις τεχνολόγων

ακτινολόγων και δύο θέσεις
γιατρών ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας

καθώς και επικουρικού
προσωπικού έξι θέσεις ακτινοφυ
σικών οκτώ θέσεις Ραδιολόγων
Ακτινολόγων μία θέση Χειριστή
Ιατρικών Συσκευών

Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία
στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού

με αποτέλεσμα να έχουν
αυξηθεί κατακόρυφα οι ώρες αναμονής

στα έκτακτα ιατρεία και να
έχουν επανεμφανιστεί ράντζα στα
μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης Η κατάσταση
επιδεινώνεται εξαιτίας της συρρίκνωσης

των προϋπολογισμών των
νοσοκομείων Φέτος οι δαπάνες υ¬

γείας θα διαμορφωθούν στο 5 του
ΑΕΠ 6 του ΑΕΠ προέβλεπε το 2ο
Μνημόνιο 7,5 του ΑΕΠ είναι σης
άλλες χώρεςτης Ευρώπης Ήδη τα
νοσοκομεία λειτουργούν σε συνθήκες

έκτακτης ανάγκης ενώ οφείλουν

στους προμηθευτές πάνω από
2 δισ ευρώ με αποτέλεσμα να αδυνατούν

να προμηθευτούν υλικά και
φάρμακα όπως αναφέρει η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκομεία

Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις προσωπικού

η Ομοσπονδία υποστηρίζει
ότι οι εξαγγελίες περί προσλήψεων
είναι χωρίς αντίκρισμα Στη σελ
10 του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται

οι αμοιβές της μισθοδοσίας
του προσωπικού για το έτος 2016
Είναι 1.666.639.000 Στον προϋπολογισμό

του έτους 2015 ήταν
1 705.300.000 Δηλαδή 38 εκατομμύρια

λιγότερα φέτος από πέρυσι αν
και υποτίθεται θα πάρουμε αυξήσεις
με το Νέο Μισθολόγιο Πώς θα γίνουν

νέες προσλήψεις σημειώνει
χαρακτηριστικά Στο μεταξύ τετράωρη

στάση εργασίας από τις 9.00 το
πρωί έως τις 13.00 και πορεία στο
υπουργείο Υγείας πραγματοποιήσουν

σήμερα οι εργαζόμενοι στο Εθνικό

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
ΕΚΑΒ διαμαρτυρόμενοι για την

μη καταβολή δεδουλευμένων Σύμφωνα

με το Σωματείο Εργαζομένων
ΕΚΑΒ Αθηνών οφείλονται αμοιβές
για νυχτερινά-αργίες για τις εξής
περιόδους δεκαήμεροΔεκεμβρίου
2014 Δεκέμβριος 20 15 Ιανουάριος
2016 Φεβρουάριος 2016 καθώςκαι
εκτός έδρας για όλο το έτος 2015
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσφυγή κατά απελευθέρωσης
Την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες
απελευθερώνεται το επάγγελμα του φαρμακοποιού ζητεί με
προσφυγή που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής Οπως επισημαίνεται οι
υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε
ιδιώτες να avoiyouv φαρμακεία είναι παράνομες και αντισυνταγματικές

καθώς για τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών
απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος και όχι υπουργική

απόφαση Περαιτέρω όπως σημειώνεται στην προσφυγή
προβλέπονται διαφορετικά κριτήρια νια φαρμακοποιούς

και μη φαρμακοποιούς ως προς τη χορήγηση άδειας με αποτέλεσμα

να εισάγεται διακριτική μεταχείριση σε βάρος των
φαρμακοποιών έναντι των ιδιωτών δίνοντας έτσι στους ιδιώτες

την ευχέρεια να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση έναντι
των επιστημόνων φαρμακοποιών
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Επικίνδυνη αναμονή
για ακτινοθεραπεία
στα ογκολογικά
Εως και πέντε μήνες χρειάζεται
να περιμένουν οι ογκολογικοί
ασθενείς για ακτινοθεραπεία
στα δημόσια νοσοκομεία Μία
επικίνδυνη αναμονή που έχει
καθοριστική σημασία στην εξέλιξη

της νόσου και στην επιβίωση
του ασθενή

Εκκληση προς την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Υγείας
να μεριμνήσει άμεσα για τη μείωση

του χρόνου αναμονής για
ακτινοθεραπείες απευθύνει o Ιατρικός

Σύλλογος Αθηνών σε ανοιχτή

επιστολή που απέστειλε χθες
στον υπουργό Υγείας Ανδρέα

Η θεραπεία μπορεί
να καθυστερήσει
έως και πέντε μήνες
Εκκληση
του ΙΣΑ προς τον
υπουργό Υγείας
Ξανθό και στον αναπληρωτή
υπουργό Παύλο Πολάκη Οπως
αναφέρεται στην επιστολή ο
ΙΣΑ έχει λάβει μεγάλο αριθμό καταγγελιών

που αφορούν τις πολύμηνες

αναμονές για ακτινοθεραπεία

στα δημόσια νοσοκομεία

και οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο

την υγεία των ασθενών Ο

χρόνος αναμονής για ακτινοθεραπεία

τονίζεται στην επιστολή
κυμαίνεται από δύο έως πέντε

μήνες χρονικό διάστημα που
επιβαρύνει την υγεία του ασθενή
και επηρεάζει δυσμενώς και συχνά

καθοριστικά την εξέλιξη της
νόσου Σύμφωνα με τον ΙΣΑ ο
τεχνολογικός εξοπλισμός των
ακτινοθεραπευτικών κέντρων
στις δημόσιες δομές είναι απαρ¬

χαιωμένος και υπολείπεται κατά
πολύ των αναγκών της χώρας
Ειδικότερα με βάση τα διεθνή
δεδομένα στην Ελλάδα θα έπρεπε
να λειτουργούν 60 ακτινοθερα
πευτικά μηχανήματα ωστόσο
λειτουργούν μόλις 37 εκ των
οποίων τα 24 στον δημόσιο τομέα
και τα υπόλοιπα στον ιδιωτικό
Λόγω της θεσμικής σας θέσης

πρέπει άμεσα να μεριμνήσετε
για την αποκατάσταση του σοβαρότατου

αυτού ζητήματος καθότι

οι καρκινοπαθείς βρίσκονται
σε απόγνωση αφού έχουν να
αντιμετωπίσουν από τη μια τις
καθυστερήσεις και από την άλλη
το άγχος για την εξέλιξη της υγείας

τους σημειώνεται στην επιστολή

του ΙΣΑ που δηλώνει αποφασισμένος

να διερευνήσει το
ενδεχόμενο να αποδοθούν ποινικές

ευθύνες για την απαράδεκτη
αυτή κατάσταση

Ως απάντηση της επιστολής
του ΙΣΑ το υπουργείο Υγείας σε
ανακοίνωσή του κάνει λόγο για
αναμονές που παρατηρούνται
διαχρονικά ενώ ενημερώνει
για τον αριθμό των προσλήψεων
εξειδικευμένου προσωπικού που
είτε έχουν ήδη είτε πρόκειται
να δρομολογηθούν για την ενίσχυση

των ογκολογικών τμημάτων
στο ΕΣΥ Σύμφωνα με το

υπουργείο σε προκηρύξεις μόνιμου

προσωπικού που ήδη είναι
στον αέρα έχουν προβλεφθεί
πέντε θέσεις ακτινοφυοτκών ΠΕ
και έξι θέσεις ραδιολόγων ακτινολόγων

ΤΕ ενώ σε επόμενη
προκήρυξη έχει προγραμματιστεί
η πλήρωση έξι θέσεων ακτινο
φυσικών έξι τεχνολόγων ακτινολόγων

και δύο γιατρών ακτι
νοθεραπευτικής ογκολογίας

Π ΜΠ
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Τα νοικοκυριά
στρέφονται στα ιδιωτικά
προγράμματα υγείας
Ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά 12,5
το 2015 παρά τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος

Ασφαλιστική αγορά ζωής

Της ευγενιας τζορτζη

Στην ιδιωτική ασφάλιση στρέφεται
σημαντική μερίδα του πληθυσμού

προκειμένου να εξασφαλίσει

πρόσβαση σε παροχές υγείας
Αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία

της Ενωσης Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος με βάση τα
οποία ο αριθμός των συμβολαίων
για ιδιωτικά προγράμματα υγείας
αυξήθηκε το 2015 κατά 12,5
σε σχέση με το 2014 Η αύξηση
καταγράφεται παρά τη μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος των
νοικοκυριών και αποτυπώνει την
αυξημένη ζήτηση για καλύψεις
υγείας σε μια περίοδο που το δημόσιο

σύστημα αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία

ο αριθμός των συμβολαίων
νοσοκομειακής περίθαλψης αυξήθηκε

το 2015 στις 313.061 έναντι
278.211 το 2014 τη στιγμή μάλιστα

που τα ασφάλιστρα παρέμειναν

σχεδόν σταθερά Πρόκειται
για συμβόλαια υγείας που πωλούνται

είτε ως αμιγώς νοσοκομειακά

προγράμματα είτε ως
συμπληρωματικά παραρτήματα
ενός βασικού προγράμματος
ασφάλισης ζωής ή ενός αποταμιευτικού

προγράμματος Τα συμβόλαια

αυτά θα πρέπει να σημειωθεί
ότι αντιστοιχούν σε ένα

μόνο μέρος του συνολικού αριθμού

των κατόχων ιδιωτικών
ασφαλιστικών προγραμμάτων

Στα προγράμματα αυτά που είναι
ισόβιας κάλυψης θα πρέπει να
προστεθούν και αυτά που πωλούνται

με τη μορφή προγραμμάτων
ετήσιας ανανέωσης ανεβάζοντας

με βάση τις εκτιμήσεις
της ασφαλιστικής αγοράς τον
συνολικό αριθμό των κατόχων
ιδιωτικών νοσοκομειακών προγραμμάτων

περίπου στις 850.000
Στο νούμερο αυτό θα πρέπει

να συνυπολογιστούν και οι ασφαλισμένοι

μέσα από ομαδικά προγράμματα

υγείας δηλαδή των

Η νέα τάση της αγοράς
δίνει τη δυνατότητα σε
κάποιον να ασφαλιστεί

για ένα χρόνο
αγοράζοντας ετήσιο
πρόγραμμα νοσοκομειακής

κάλυψης

προγραμμάτων που έχουν κυρίως
οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας
για το προσωπικό τους Ο αριθμός
αυτών των ασφαλισμένων υπολογίζεται

σε περίπου 770.000 και
αν και δεν μπορούν να αθροιστούν

με αυτούς που έχουν ατομικά

προγράμματα λόγω περιπτώσεων

αλληλοκάλυψης ανεβάζουν

με βεβαιότητα τον αριθμό
των κατόχων ιδιωτικών ασφαλι¬

στικών προγραμμάτων πανω απο
το 1 εκατομμύριο

Το ακριβές νούμερο του αριθμού
των ιδιωτικών συμβολαίων

υγείας δεν είναι σαφές λόγω του
διαφορετικού τρόπου με τον
οποίο καταγράφονται Εκτός από
τα αμιγώς νοσοκομειακά προγράμματα

ή αυτά που είναι προσάρτημα

σε μια ασφάλιση ζωής
ή σε ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα

και τα οποία είναι ισόβιας
διάρκειας υπάρχουν και εκείνα
που είναι ετήσιας ανανέωσης και
για τα οποία σήμερα δεν υπάρχει
ασφαλής καταγραφή Πρόκειται
για τη νέα τάση της αγοράς που
δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον
να ασφαλιστεί για ένα χρόνο σε
μια ασφαλιστική εταιρεία αγοράζοντας

ένα ετήσιο πρόγραμμα
νοσοκομειακής κάλυψης που
στοιχίζει όμως αρκετά φθηνότερα

καθώς η τιμή του είναι πιο
προσιτή έως και 30 Κάθε χρόνο
το συγκεκριμένο συμβόλαιο θα
πρέπει να ανανεώνεται όπως
ακριβώς συμβαίνει με μια απλή
ασφάλιση αυτοκινήτου

Τα συμβόλαια αυτού του τύπου
δεν δεσμεύουν εφ όρου ζωής την
ασφαλιστική εταιρεία την απαλλάσσουν

δηλαδή από την υποχρέωση

να ανανεώνει το ίδιο
ακριβώς πρόγραμμα με τα ίδια
χαρακτηριστικά Με τον τρόπο
αυτό περιορίζεται η ανάγκη για
κεφάλαια και αποθέματα που πρέπει

να δεσμεύει προκειμένου να

76
Ατομικά

24
Ομαδικά

34
Νοσοκομειακή
περίθαλψη

16
Λοιπές
καλύψεις

50
Σύνταξη
αποταμίευση

Ζήτηση για προγράμματα υγείας

Πλήθος
συμβολαίων

2014/2015
2014 278.211

2015 313.061

Ασφάλιστρα
2014/2015 €473,2εκαι

€470,8εκαι

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

αντικρίσει τις υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει έναντι των ασφαλισμένων

της σε βάθος χρόνου
Τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα

απαιτούν λιγότερα κεφάλαια

αφού δεν αντιστοιχούν
σε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις
και επιπλέον εάν μια εταιρεία
διαπιστώσει ότι ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα καταστεί ζημιογόνο
μπορεί να το αποσύρει από την
αγορά να μεταβάλει τους όρους

του ή να διαμορφώσει ανάλογα
την τιμολογιακή της πολιτική Σε
κάθε περίπτωση τα προγράμματα
αυτά εν μέσω κρίσης προσφέρουν
μια ικανοποιητική λύση για μεγάλη

μερίδα πολιτών εξασφαλίζοντας

πρόσβαση σε αξιοπρεπείς
παροχές υγείας τη στιγμή που τα
προβλήματα του δημόσιου συστήματος

ασφάλισης πολλαπλασιάζονται

χρόνο με τον χρόνο
etzortzi@kathimerini.gr
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Ακέφαλα νοσοκομεία έως τον Μάιο
Την περασμένη εβδομάδα άρχισαν οι συνεντεύξεις 700 υποψηφίων διοικητών ενώπιον της Επιτροπής

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Τις ικανότητές χους στα προφορικά

αλλά και την προσωπι
κότητά τους καλούνται να αναδείξουν

οι υποψήφιοι διοικητές
νοσοκομείων που από την προηγούμενη

εβδομάδα περνούν
το κατώφλι του υπουργείου Υγείας

άπου συνεδριάζει η Επιτροπή
Αξιολόγησης

Κάλλιο αργά παρά ποτέ Εδώ
και τρεις μήνες n συντριπτική
πλειονότητα των νοσοκομείων
του ΕΣΥ παραμένει ακέφαλη
χρέη διοικητή έχουν αναλάβει

προσωρινά οι διευθυντές των
ιατρικών υπηρεσιών καθώς
στα μέσα Δεκεμβρίου το υπουργείο

έσπευσε να απομακρύνει
μαζικά τους διοικητές προτού
βρει τους αντικαταστάτες τους
Από τους 127 διοικητές και αναπληρωτές

διοικητές που υπηρετούσαν

τότε στα νοσοκομεία
μόνο 16 διασώθηκαν

Πάντως η Επιτροπή Αξιολόγησης

ξεκίνησε από την περασμένη

Πέμπτη τις προσωπικές
συνεντεύξεις των υποψηφίων για
τις 75 Θέσεις διοικητή και τις 71
θέσεις αναπληρωτή διοικητή και
το υπουργείο εκτιμά ότι εάν δεν
υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω
αρνήσεων επιτυχόντων τέλος

Το Αττικό Νοσοκομείο όπως και n πλειονότητα των νοσοκομείων παραμένει

χωρίς διοίκηση από τον περασμένο Δεκέμβριο

Μαΐου θα έχουν διοριστεί όλοι
οι νέοι διοικητές σε νοσοκομεία

Οπως ανέφερε στην Κ ο πρόεδρος

της Επιτροπής και γενικός
γραμματέας Υγείας του υπουργείου

Πέτρος Γιαννουλάτος n
Επιτροπή συνεδριάζει κάθε Πέμπτη

και Παρασκευή και σε κάθε
συνεδρίαση καλούνται για συ¬

νέντευξη περίπου 30 υποψήφιοι
Συνολικά αναμένεται να εξετασθούν

περί τους 700 υποψηφίους
τα προσόντα των οποίων βάσει
των βιογραφικών τους κρίθηκαν
ικανοποιητικά από την πρώτη
επεξεργασία των αιτήσεων Η
προσωπική συνέντευξη μετράει
ως προς το ένα ενδέκατο της συ¬

νολικής αξιολόγησης οπότε σε
περιπτώσεις αδύναμων βιογραφικών

όποιο και να είναι το αποτέλεσμα

της συνέντευξης δεν
μπορεί να ανατρέψει τη βαθμολογία

Στον σχεδιασμό του υπουργείου
Υγείας είναι να διοριστούν αρχικά
οι διοικητές στα νοσοκομεία του
Ανατολικού Αιγαίου λόγω ευρωπαϊκού

προγράμματος στο οποίο
συμμετέχουν και πρέπει να τρέξει

άμεσα αλλά και στα νοσο

Στόχος είναι
να διοριστούν αρχικά
οι διοικητές
στα νοσοκομεία
του Αν Αιγαίου και
στα νοσοκομεία Κιλκίς
και Γουμένισσας

κομεία Κιλκίς και Γουμένισσας
Θα ακολουθήσουν τα πανεπιστημιακά

νοσοκομεία τα νοσοκομεία
Αθήνας και Θεσσαλονίκης και
στο τέλος τα περιφερειακά Η
επιλογή των κατάλληλων δεν
είναι μία εύκολη υπόθεση για τα
μέλη της Επιτροπής αφού με
βάση την αρχικό αξιολόγηση φαί¬

νεται ότι υπάρχει ένα μικρός αριθμός
καλών βιογραφικών ένα μεγάλος

αριθμός αδύναμων βιογραφικών

και στη μέση το κενό
Οι αξιολογητές μάλιστα βρέθηκαν

μπροστά και σε ακραίες
περιπτώσεις όπως αυτή υποψηφίου

με παρούσα απασχόληση
σερβιτόρος ή υποψήφιας που
δήλωσε επάγγελμα αεροσυνοδός
Οι υποψήφιοι με τα πολύ καλά
βιογραφικά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

για μεγάλες πόλεις όπως
Αθήνα Θεσσαλονικό Πάτρα Λάρισα

που σημαίνει ότι θα δυσκολευτούν

τα μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης να βρουν κατάλληλους

για να διοικήσουν νοσοκομεία
στην περιφέρεια Στις περισσότερες

περιπτώσεις η ηλικία
των υποψηφίων είναι είτε 55-60
ετών είτε 35-40 ετών Στη δεύτερη
ηλικιακή ομάδα οι περισσότεροι
έχουν πολύ καλή εκπαίδευση
αλλά σχεδόν καθόλου εμπειρία

Σημειώνεται ότι συνολικά αιτήσεις

υπέβαλαν 1.632 ενδιαφερόμενοι

εκ των οποίων 300 κόπηκαν

εξαρχής λόγω λαθών στη
συμπλήρωση των στοιχείων Είναι
χαρακτηριστικό ότι υπήρξε υποψήφιος

που ενώ είχε συμπληρώσει
κανονικό την απαραίτητη υπεύθυνη

δήλωση είχε ξεχάσει να
την υπογράψει
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