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Εκτός συνεδρίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ο Άδωνις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙ ΩΤΟΥ

Την πόρτα της εξόδου από το επικείμενο

συνέδριο του έδειξε το Διοικητικό

Συμβούλιο του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών ΙΣΑ στον αντιπρόεδρο

της Ν Δ και πρώην υπουργό

Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη
κατόπιν σοβαρής αντίδρασης στη
συμμετοχή του από το μέλος του
Δ Σ του συλλόγου Γιώργου Βήχα

Ο κ Γεωργιάδης είχε αρχικά συμπεριληφθεί

στη λίστα ομιλητών
του συνεδρίου που διεξάγεται το
Σαββατοκύριακο και του είχε ανατεθεί

να μιλήσει για την οργάνωση
και τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ στο
στρογγυλό τραπέζι που ως θέμα θα
έχει τις Παθογένειες και προτάσεις
στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και της
ΠΦΥ

Όταν έμαθα ότι έχει προσκληθεί

ως ομιλητής στο συνέδριο θεώρησα
και θεωρώ ότι είναι ο πλέον ακατάλληλος

να μιλήσει γ ι αυτό δήλωσε

μιλώντας στην Αυ'<ή ο Γιώργος

Βήχας Ο πρώτος λόγος είναι
αυτό καθεαυτό το θέμα ιου συνεδρίου

εξήγησε που αφορά την
ΠΦΥ την οποία κατά γενική ομολογία

είναι ο άνθρωπος ποιι τη διέλυσε

Επομένως επανέλαβε είναι ο
πλέον ακατάλληλος

Ο δεύτερος λόγος είναι γενικότερος
και αφορά το ότι ι πολιτική

που άσκησε κατά τη θητεία του στο
υπουργείο Υγείας είναι μια πολιτική

που διέλυσε την Υγεία και συνέβαλε

στη δημιουργία των οδυνηρών

επιπτώσεων που υπάρχουν
σήμερα ως καταγραφή οπως η αύξηση

της θνησιμότητας υπογράμμισε
ο Γιώργος Βήχας και πρόσθεσε

Για όποιον έχει ασκήσει πολιτική
στην Υγεία που είχε οδυνηρές συ

Γ Βήχας Καιά γενική
ομολογία διέλυσε την
ΠΦΥ Είναι ο πλέον
ακατάλληλος να
μιλήσει

νέπειες θεωρώ ότι οι πράξεις και τα
έργα του θα τον ακολουθούν και δεν
νομιμοποιείται πια να μιλάει για θέματα

Υγείας
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη θητεία

του ως υπουργός Υγείας ο κ Γεωργιάδης

είχε μεταξύ άλλων διαλύσει
τον ΕΟΠΥΥ και για περισσότερο από

έναν χρόνο δεν λειτουργούσε ούτε

το ΠΕΔΥ Ανοιξε τις πόρτες του ΕΣΥ

στους ιδιώτες ονομάζοντας
κλινικό έλεγχο την είσοδο ασφαλιστικών

εταιρειών Εφαρμόζοντας
αυτό που όρισε ως αναπροσανατολισμό

προχώρησε στο κλείσιμο
πέντε δημόσιων νοσοκομείων και
θέσπισε την παρακράτηση συντάξεων

σε χρόνια νοσηλευόμενους
Θέσπισε το 1 ευρώ ανά συνταγή και
τα 5 ευρώ εισιτήριο εισόδου στα δημόσια

νοσοκομεία και κατέθεσε έναν

φοβερά κουτσουρεμένο προϋπολογισμό

της τάξεως των 328 εκατ
ευρώ για το 2014 Στο στόχαστρό
του είχε βρεθεί και η Ψυχική Υγεία
με τον πρώην υπουργό να δίνει εντολή

για το κλείσιμο τριών ψυχιατρικών

νοσοκομείων
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ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών για 28 φαρμακευτικά

προϊόντα προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ΕΟΦ
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ελλείψεων που παρατηρείται

στην ελληνικό αγορά Η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και κατά τη
διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση
των εν λόγω προϊόντων ενώ οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται
να δηλώσουν τα αποθέματα των 28 προϊόντων Η υποχρέωση της διάθεσης

αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για τα εν λόγω φαρμακευτικά
προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα έπειτα από έγκριση του ΕΟΦ Μάλιστα

για τις ελλείψεις ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Κ Λουράντος σκοπεύει να προσφύγει τη Δευτέρα στον εισαγγελέα
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ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Στην εντατική η πρωτοβά
ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΥ

Πολυϊατρεία
και εργαστήρια

2014 Σήμερα
ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ

Γιατροί

5.500

I ϊ Φ
2.200

2014 Σήμερα
ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ

Ασθενείς που
εΣετάιΓουν καθημερινά
γιατροί του ΠΕΔΥ

εως 40

ft
Εργαστήρια
πρώην ΕΟΠΥΥ
που έχουν κλείσει

Νομοί της χώρας
χωρίς συμβεβλημένο
παιδίατρο

Πρόσφυγες που
καλύπτονται καθημερινά
στο ΠΕΔΥ Λέσβου

50 23 30 έως 40

β fi
Με τεράστια κενά σε όλες τις ειδικότητες λει
τουργούν οι δομές σε όλη τη χώρα Κάθε γιατρός
στην Αττική καλείται να εξετάσει έως και 40
ασθενείς στη βάρδιά του με όριο τους 26 Αγωνιώδης

η προσπάθεια του προσωπικού στη Λέσβο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Χωρίς
παιδιατρική κάλυψη είναι

23 νομοί ms χώρας Δεν υπαρ
χει ενδοκρινολόγος ούτε για

δείγμα στις δημόσιες δομές της Μυτιλήνης

και οφθαλμίατρος στις δημόσιες

δομές της Κέρκυρας Οδοντίατροι

με το σταγονόμετρο Κλειστά
τα μισά εργαστήρια Ακάλυπτη η Κως
από μικροβιολόγο

Η πρωτοβάθμια φροντίδα στην
Ελλάδα πνέει τα λοίσθια Οι δομές
λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό
Γα μεγαλεπήβολα σχέδια του 2014
για Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

ΠΕΔΥ έμειναν στα χαρτιά και
χιλιάδες φτωχοί πολίτες έχασαν το
αποκούμπι τους Τα ραντεβού στον
ΕΟΠΥΥ αργούσαν αλλά ήταν δωρεάν

όπως και οι εξετάσεις Η κατάσταση
σήμεραείναι διαφορετική Η επίσκεψη

σε συμβεβλημένο γιατρό έχει
συμμετοχή για τον ασφαλισμένο
όταν ξεπερνιέται το μηνιαίο πλαφόν
των 200 επισκέψεων Με 1 5 Λ συμμετέχει

ο ασθενής και στη δαπάνη για
διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένο

ιδιωτικό κέντρο
Σε περίοδο κρίσης και αυξημένων

προσφυγικών ροών η λειτουργία
ενός επαρκούς συστήματα εξωνο
σοκομειακής φροντίδας θα μ πορού
σε να δώσει ανάσα Μεγαλοι σχηματισμοί

της Αττικής έχουν μείνει με
ελάχιστους γιατρούς Κάθε ιατρός
καλείται ναεξετάσει έως και 40 ασθενείς

σε μία βάρδια αν και ιο όριο
είναι 26

Η εικόνα είναι αντιφατική Μεγά¬

λες δομέβ ôncjs το πολυϊατρείο του
ΠΕΔΥ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λειτουργεί

στο όριο με όσες ιατρικές
ειδικότητες διαθέτει Τα πράγματα
αλλάζουν δραματικά προς το απόγευμα

όταν τελειώνει η βάρδια των
λίγων γιατρών Πολλά ιατρεία είναι
κλειστά καθώς δεν μπορούν να στελεχωθούν

Στον αντίποδα αγωνιώδης είναι
η προσπάθειατων γιατρώντου ΠΕΔΥ
Μυτιλήνης Είναι η μοναδική δομή
πρωτοβάθμιας που λειτουργεί σε
24ωρη βάση Λόγω των αυξαμένων
προσφυγικών ροών καλύπτει καθημερινά

30 με 40 πρόσφυγες
Πώς να προσφέρουμε επαρκείς

υπηρεσίες όταν έχουμε το ίδιο προσωπικό

και υλικά που είχαμε πριν
την προσφυγική κρίση αναρωτιέται
ο Μιχαλης Χατζηγιάννης πνευμονολόγος

και διευθυντής του ΠΕΔΥ Μυτιλήνης

Οι ανάγκες μας έχουν μεγαλώσει
λόγω του Προσφυγικού σημειώνει
ο Παναγιώτης Ψυχαρης πρόεδρος
της Ομοσπονδίας γιατρών ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΥ Σύμφωνα με τον κ Ψυχαρη
οι πρόσφυγες έχουν πολλά παιδιά
και καθίσταται αναγκαία η φροντίδα

προληπτικής ιατρικής Μέχρι την
εφαρμογή του νόμου 4238/2014
υπηρετούσαν στα πολυϊατρεία και τα
εργαστήριατου ΕΟΠΥΥ 5.500 γιατροί
Από αυτούς απολύθηκαν 3.000 και
300 συνταξιοδοτήθηκαν Γιατην κάλυψη

των κενών η προηγούμενη
κυβέρνηση προκήρυξε 900 θέσεις
Υποβλήθηκαν μόλις 1 70 αιτήσεις και
συνεχίζουν να εργάζονται μόνο
130

Ιδού πώς παρουσιάζει ο κ Ψυχάρης

συνοπτικά τη σημερινή εικόνα
της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην
Ελλάδα Σε 2 3 νομούς της χώρας δεν

éé
Εκλεισαν τα μισά

από τα εργαστήρια
Μεγάλες ελλείψεις

σε αναλώσιμα
στα υπόλοιπα

υπαρχει παιδίατρος σε δημόσια δομή
ΠΕΔΥ νοσοκομείο συμβεβλημένος

με ΕΟΠΥΥ Στο ΠΕΔΥ Ξάνθης υπηρετούν

ένας οδοντίατρος και ένας
ακτινολόγος Ορισμένα από τα κενά
καλύπτονται με επικουρικούς γιατρούς

που μετακινούνται από κοντινά

Κέντρα Υγείας
Στη Μυτιλήνη έχουν μείνει πέντε

από τους 40 γιατρούς που υπηρετού
σαν πριν από την ίδρυση του ΠΕΔΥ
Σε ολόκληρη τη Λέσβο δεν υπαρχει
ενδοκρινολόγος ούτε καν συμβεβλημένος

με τον ΕΟΠΥΥ Ο ασθενής που
θα χρειαστεί τη συγκεκριμένη ειδικότητα

πρέπει να πληρώσει από την
τσέπη του

Στην Κέρκυρα δεν υπαρχει οφθαλ
μίατρος σε δημόσια δομή ούτε συμ
βεβλημένος Στην Κω δεν παρέχεται
μικροβιολογική κάλυψη υτον πληθυσμό

Το πρόβλημα με τα εργαυτή
ρια είναι γενικότερο καθώς έχουν
κλείσει τα μισά Ακόμη και εκείνα
που λειτουργούν έχουν μεγαλες ελλείψεις

σε αναλώσιμο υλικό Τα
εργαστήριατου

ΠΕΔΥ καλύπτουν το 5

έως 10 των αναγκών ενώ οι χρόνοι
αναμονής για τακτική εξέταση σε
νοσοκομείο είναι μεγαλοι



3. 23 ΝΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 35

Με τον νόμο 4238/2014
οι υγειονομικοί σχηματισμοί του
ΕΟΠΥΥ πέρασαν στο Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας ΠΕΔΥ
το οποίο διοικείται από το ΕΣΥ

ΓΙΑΤΡΟΙ

Ξεπερασμένο το νέο
προτεινόμενο μοντέλο

επερααμένο θεωρούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ
ΗΗ και του ΠΕΔΥ το μοντέλο πρωτοβάθμιας

φροντίδας που ετοιμάζει πιλοτικά η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Υγείας
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το

σύστημα θα βασίζεται σε γιατρούς γειτονιάς
με πληθυσμό αναφοράς

Για κάθε 5.000 κατοίκους θα αναλογεί ένα
τέτοιο ιατρείο και ένας παιδίατρος ανά δύο σχηματισμούς

Σχεδιάζονται επίσης n συγκεντροποίηση των
εργαστηριακών εξετάσεων στην Περιφέρεια Αττικής

J π και 2η ΥΠΕ και η δημιουργία εργαστηρίου

αναφοράς τα οποία θα εκτελούν τις πιο
σπάνιες και ακριβές εξετάσεις

Σύμφωνα με τον κ Ψυχάρη το σύστημα με
τους γενικούς γιατρούς κάλυπτε ανάγκες της
δεκαετίας του 40 και το 50

Η Ομοσπονδία σημειώνει έχει ομόφωνα
απορρίψει σχέδια που δεν αρμόζουν στην επιστημονική

παράδοση της χώρας και στις ανάγκες

του πληθυσμού Πρόκειται για το βρετανικό μοντέλο

το οποίο κρίθηκε αποτυχημένο και τελεί
υπό αναδιοργάνωση

Οι γιατροί προχώρησαν σε μια σειρά επισημάνσεων

οι οποίες καταδεικνύουν τον προβληματικό

χαρακτήρα της παρέμβασης

Ο πληθυσμοβ αναφοράβ
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο πληθυσμός

αναφοράς Στην περίπτωση υιοθέτησης της πρότασης

για ένα ιατρείο ανά 5.000 κατοίκους στο
Περιστέρι θα έπρεπε να συσταθούν 80 τέτοιες
δομές

Το υπουργείο Υγείας αποδέχτηκε την παρατήρηση

και διπλασιάζει τον πληθυσμό Ο κ Ψυ
χαρης επισημαίνει πως δεν υπήρξε οικονομοτεχνική

μελέτη για την παρέμβαση η οποία θα
γίνει πιλοτικά και με κονδύλια από το ΕΣΠΑ

Εκτίμησε δε ότι με το χρονοδιάγραμμα που
έχει τεθεί το σύστημα δεν αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί σε λιγότερο από μία δεκαετία



4. ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ TIΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΑΚΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 9



5. ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΑΚΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 16

► ► ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι καρκινοπαθείς διαψεύδουν τον Πολάκη
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ για ακόμη μία φορά εμφανίστηκε

ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης Σαν να μην έφταναν οι
απειλές και οι ύβρεις που εξαπέλυσε εναντίον

υγειονομικών συντακτών φάνηκε σαν
να μη σέβεται ούτε τον αγώνα που δίνουν
καθημερινά οι ογκολογικοί ασθενείς

Σε ομιλία του στη Βουλή υπαινίχτηκε ότι
δεν υπάρχει κανένα σοβαρό πρόβλημα αναμονής

για ακτινοθεραπεία χαρακτηρίζοντας
όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα σχετικά με
τις πολύμηνες αναμονές των ασθενών στα
δημόσια νοσοκομεία παραφιλολογία

Οπως ήταν αναμενόμενο οι δηλώσεις του
προκάλεσαν την αντίδραση των καρκινοπαθών

οι οποίοι του καταλογίζουν άγνοια
Ακόμη και οι 90 ημέρες δηλαδή τρεις μήνες
που ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός ότι
περιμένουν για ακτινοθεραπεία οι καρκινοπαθείς

στον Αγιο Σάββα είναι σύμφωνα
με τους ίδιους τους ασθενείς πολύ μεγάλο
διάστημα για να περιμένει κάποιος με προχωρημένο

όγκο Μάλλον ο κ Πολάκπς είναι
πολύ τυχερός και δεν είχε κάποιο κοντινό

του να ταλαιπωρείται ώστε να γνωρίζει
ακριβώς τι συμβαίνει αναφέρει στον Ε.Τ
η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών
και Φίλων Εβρου Συνεχίζω Αναστασία
Σπυρίδου Σύμφωνα με την ίδια η ακτινοθεραπεία

εκτός από θεραπευτικά λειτουργεί
και ανακουφιστικά Οι εκπρόσωποι της Πο¬

λιτείας προφανώς δεν ξέρουν τι σημαίνει
αυτός ο πόνος που νιώθουν οι ασθενείς Και
τους εύχομαι να μην το νιώσουν προσθέτει
η κ Σπυρίδου

Το θέμα βέβαια έγκειται συνεχίζει ότι
τα μηχανήματα συνεχώς χαλάνε Ναι εάν
λειτουργούν ρολόι υπάρχει μια ροή Αλλά
συνεχώς χαλάνε Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα

είναι το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
που χάλασε το μηχάνημα πέρυσι τον

Μάιο και μέχρι Οκτώβρη δεν είχε φτιάξει
Αυτά δεν τα υπολογίζει π Πολιτεία

Ο αναπληρωτής υπουργός απαντώντας σε
ερώτηση του βουλευτή του Ποτάμιου Κώστα
Μπαργιώτα έδειξε στοιχεία σύμφωνα με τα
οποία η αναμονή στο ΑΧΕΠΑ θεσσαλονίκης
είναι 1 0 ημέρες στο θεαγένειο 20 με 30
ημέρες στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγιοι
Ανάργυροι τρεις μήνες και στον Αγιο Σάββα
30 έως 90 ημέρες Πηγές από ασθενείς και
γιατρούς βέβαια αναφέρουν ότι ειδικά στον
Αγιο Σάββα η αναμονή φτάνει τους έξι μήνες
σε πολλές περιπτώσεις

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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Πώς θα περι
► TnsNTANI ΒΕΡΓΟΥ

Η ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΗ αφημένη να καταρρεύσει από
την κυβέρνηση που ενεργεί σε πλήρη αντίθεση
με τις προ διετίας διακηρύξεις της ως αξιωματικής

αντιπολίτευσης Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας ΠΦΥ καλείται τώρα να σηκώσει το

βάρος 2,5 εκατ ανασφάλιστων και χιλιάδων
προσφύγων σ ένα πλαίσιο όπου και οι ασφαλισμένοι

πολίτες ταλαιπωρούνται και επιβαρύνονται

οδηγούμενοι στον ιδιωτικό τομέα ή στην
εγκατάλειψη της υγείας τους

Τα παραπάνω κατέδειξε χθες η Ομοσπονδία
γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ ενώ κατήγγειλε εκ νέου
τις μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και χρηματοδότηση

στα πολύίατρεία Οι γιατροί επανέλαβαν

ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
αποτέλεσμα των πολιτικών υποβάθμισής της
που εφαρμόστηκαν κατά τα τελευταία χρόνια
με αποκορύφωμα τον νόμο 4238 του Αδ Γεωρ
γιάδη οι οποίες δεν αναχαιτίστηκαν ποτέ

Σ αυτήν την κατάσταση καλούνται να σηκώσουν

και το βάρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

των 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων
πολιτών Μάλιστα στο επόμενο χρονικό διάστημα

οι ανάγκες αναμένεται να οξυνθούν καθώς

θα υπάρξει ανάγκη για φροντίδα των χιλιάδων

προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα
Ο κόσμος αλλάζει οι ανάγκες γιγαντώνονται
και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στα
χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση
επισήμανε χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

ο Παναγιώτης Ψυχάρης πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού

Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την εφαρμογή του
νόμου 4238/2014 υπηρετούσαν 5.500 γιατροί
στα πολύίατρεία του ΕΟΠΥΥ Από αυτούς 3.000
απολύθηκαν ενώ 300 έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί

Το 40 των μονάδων έκλεισαν και από
350 τότε σήμερα λειτουργούν 220

Σήμερα εργάζονται 2.200 γιατροί στα πολύίατρεία

Οι μισοί με ασφαλιστικά-δικαστικά
μέτρα Οι υπόλοιποι περίπου 3.000 γιατροί
εδώ και 15 μήνες περιμένουν τη δικαίωση από
την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ ανέφερε
ο Παν Ψυχάρης Η απαξίωση των εργαστηρίων

των μονάδων πρόσθεσε αναγκάζει τους
ασθενείς να καταφεύγουν σε ιδιωτικούς ομίλους

υγείας με συνέπεια να πληρώνουν οι ίδιοι
και ο ΕΟΠΥΥ να είναι ο μόνιμος τροφοδότης των
μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων

Η επισφαλής εργασία επιστημόνων με μέσο
όρο ηλικίας 60 ετών δεν τιμά ένα κράτος-μέ
λος της Ε Ε ούτε προοιωνίζεται τη λειτουργική

σταθερότητα του συστήματος ανέφεραν οι
εκπρόσωποι των γιατρών ΠΕΔΥ Επιπλέον σημείωσαν

η πρόσφατη υπουργική απόφαση για
αποσπάσεις-μετακινήσεις γιατρών του ΠΕΔΥ
παρακάμπτοντας υπηρεσιακά συμβούλια παραβιάζει

κάθε καλώς εννοούμενη προστασία των
υγειονομικών υπαλλήλων από καταχρηστικές
ασκήσεις εξουσίας της διοίκησης λειτουργεί ως
αντικίνητρο και επιδεινώνει την ήδη επισφαλή
εργασιακή σχέση

Την ίδια στιγμή σχεδιάζεται ένα διαφορετικό
πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας ιατρεία γειτονιάς

που αναφέρεται σε ανάγκες της δεκαετίας
του 40 και του 50 με προγράμματα ΕΣΠΑ είπε
ο Παν Ψυχάρης

Οι εκπρόσωποι των γιατρών στάθηκαν και
στη μεγάλη καθυστέρηση της μισθολογικής και
βαθμολογικής εξομοίωσης των γιατρών πλή
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Νέες περιπτώσεις κακοηθών νεοπλασιών στην Κρήιη 1992-2013
Περιστατικά προσαρμοσμένα κατά ηλικιακή ομάδα ανά 100.000 πληθυσμού έτος

1

Σε άνδρες
I 300-330
I 330-365
I 365-440
I 440-490

490-540

LÀ
Σε γυναίκες

Η 200-240
WÊÊBÊÊ 240-310
HB 310-390

390-440
440-465

Ακόμα αντέχει αλλά
Φημισμένη διεθνώς η Κρήιη για τη μακροβιότητα των κατοίκων της ωστόσο τα
τελευταία 22 χρόνια ο καρκίνος εμφανίζει και εκεί σημαντική αύξηση καθώς αλλάζει
σταδιακά ο τρόπος ζωής και διατροφής αν και απέχει ακόμα από την υπόλοιπη Ευρώπη

► Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΟΡΓΟΥΔΗ

ημαντική αύξηση σημείωσε ο καρκίνος στην

Κρήτη τα τελευταία 22 χρόνια 0 καρκίνος
του πνεύμονα και του τραχήλου της μήτρας
κυριαρχεί στις γυναίκες του ηαχέος εντέρου
και του θυρεοειδούς σε άντρες και γυναίκες
οι λευχαιμίες κυριαρχούν στους άντρες το
μελάνωμα και κακοήθεις νεοπλασίες ηοη
Hodgkin και στα δύο φύλα

Τα στοιχεία παρουσίασε ο καθηγητής
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής και
αποτελούν εργασίες από τη διετία 201 4-201 6
του Κέντρου Καταγραφής του Καρκίνου στην

Κρήτη ΚΚΚ δημιουργήθηκε το 1 992 στο
πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης του
εν λόγω Κέντρου με την Περιφέρεια Κρήτης
Εκτός από τον κ Λιονή υπεύθυνος του ΚΚΚ
είναι ο νέος διευθυντής της Παθολογικής-Ο
γκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ καθηγητής
Δ Μαυρουδής

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης σε επίπεδο

δήμων ότι τις σημαντικότερες αυξήσεις
παρουσιάζουν οι Δήμοι Ηρακλείου Χανίων
Ρεθύμνου Χερσονήσου και για τις γυναίκες

Ανωγείων και Βιάννου Μάλιστα έχουν
συνεξεταστεί παράμετροι των ασθενών και
αποθανόντων σχετικά με το κάπνισμα το αλκοόλ

κ.λπ που συνθέτουν έναν τρόπο ζωής
με επίκεντρο την αλλαγή του διατροφικού
μοντέλου που είχαν διερευνήσει και παλιότεροι

επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ειδικότερα ο κ Λιονής στην παρουσίαση

των αποτελεσμάτων τόνισε πως αναφορικά
με το σύνολο των κακοηθών νεοπλασιών στη

Κρήτη για την περίοδο 1 992-201 3 παρατηρήθηκε

αύξηση των νέων περιπτώσεων καρκίνου

και των θανάτων από καρκίνο και στα
δύο φύλα Παρουσιάζοντας χρονολογικά και
ανά φύλο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί

τα τελευταία χρόνια ο καθηγητής ανέφερε

Το 1 992 οι νέες περιπτώσεις για τους
άνδρες ήταν 448,7 στους 1 00.000/έτος ενώ
το 201 3 έφτασαν τις 574,2 νέες περιπτώσεις
στους 1 00.000/έτος

Αντίστοιχα οι γυναίκες εμφάνιζαν 408,2
νέες περιπτώσεις στις 1 00.000/έτος και έφτασαν

τις 51 4,1 νέες περιπτώσεις στις 1 00.000
έτος Παρόμοια εικόνα παρατηρούμε και στη

διακύμανση των θανάτων Το 1 992 οι θάνατοι

για τους άνδρες ήταν 1 89,2 1 00.000
έτος ενώ το 201 3 έφτασαν τους 201 5 θανάτους

00.000/έτος Οι γυναίκες εμφάνιζαν
98 θανάτους/1 00.000/έτος και έφτασαν τους
1 24,6 θανάτους/1 00.000/έτος

Οι τάσεις
An την πλευρά του ο αρμόδιος καθηγητής

Χρήστος Λιονής χωρίς να εφησυχάζει
δήλωσε στην Εφ.Συν Παρά τις αλλαγές
που αναμένει κανείς μέσα στον χρόνο η Κρήτη

κρατά καλά σε επίπεδο Ευρώπης Πρέπει
να υπάρξει μεγαλύτερη χρονική περίοδος για
την καλύτερη ερμηνεία των δεδομένων καθώς

και η εξέταση μεγαλύτερη αριθμού καρκινοπαθών

Αυτό που πρέπει να διαβάσει
κανείς είναι οι τάσεις

Στην Κρήτη παρά τη διαχρονική αύξηση
σε περιπτώσεις καρκίνου οι σταθμισμένοι
δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας από

καρκίνο παραμένουν χαμηλοί ως προς τα ευρωπαϊκά

δεδομένα Επίσης δεν είναι γνωστό
ακόμα σε ποιον βαθμό η υψηλή διαγνωστική
τεχνολογία έχει συμβάλει στην αύξηση αυτή
π.χ το 1992 δεν έκανε κανείς εξέταση θυρεοειδή

Υπάρχει μια διαχρονική ποσοστιαία
μεγαλύτερη

συμμετοχή του γυναικείου φύλου
κυρίως στον καρκίνο πνεύμονα τραχείας
βρόγχων αποδιδόμενη στην αυξημένη συχνότητα

του καπνίσματος Αξίζει να σημειωθεί
η αύξηση του καρκίνου η συνδεόμενη με τη
διατροφή του παχέος εντέρου Το Περιφερειακό

Συμβούλιο Κρήτης θα ενισχύσει τη δράση
του αρχείου Καταγραφής του Καρκίνου στην

Κρήτη
Για τα δεδομένα ως προς τους δήμους

καταγράφηκαν σημαντικές διακυμάνσεις για
το σύνολο των νεοπλασιών και μεταξύ των
δήμων της Κρήτης χάρτης Τις περισσότερες
νέες περιπτώσεις εμφάνισαν οι Δήμοι Ηρακλείου

Χερσονήσου Ρεθύμνης και Χανίων
για τους άνδρες 490-540 νέες περιπτώσεις

00.000/έτος ενώ στις γυναίκες προστίθενται

και οι Δήμοι Βιάννου και Ανωγείων
440-465 νέες περιπτώσεις/1 00.000/έτος

Στο σύνολο του πληθυσμού της Κρήτης
την πρώτη θέση νοσηρότητας και θνησιμότητας

καλύπτει ο καρκίνος του πνεύμονα Υψηλή
θέση έχει και ο καρκίνος του παχέος εντέρου

ενώ ακολουθεί ο καρκίνος του μαστού
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Σοβαρές καταγγελίες για δραματικές ελλείψεις

Υπό διάλυοη η Πρωτοβάθμια Υγεία
Τ^"αταρρέει» η πρωτοβάθμια

\\ Χ\. φροντίδα υγείας εξαιτίας της
υποχρηματοδοτησης και των οοβαρών
ελλείψεων προσωτηκού. Ενδεικτικό
είναι ότι περισσότεροι από 23 νομοί
της χώρας δεν διαθέτουν ούτε έναν
παιδίατρο στο ΠΕΔΥ (Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας) ή
συμβεβλημένο για να καλύπτει τις ανάγκες 

των κατοίκων, ασφαλισμένων
και ανασφάλιστων!

Όπως καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι 
του επιστημονικού προσωπικού

των πολύιατρειων και των άλλων
μονάδων υγείας που υπάγονται πλέον
στο ΠΕΔΥ, στην Κέρκυρα υπάρχει σε
όλη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

μόνο ένας οφθαλμίατρος και στην
Ξάνθη τις απεικονιστικές ανάγκεςτου
πληθυσμού προσπαθεί να καλύψει ένας 

ακτινολόγος. Τα παραπάνω στοιχεία 

παρουσίασαν χθες οι ε κηρόσωποι
της Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτης
Ψυχάρης και Αθανάσιος Λποστολό-
πουλος, τονίζοντας ότι σήμερα στο
ΠΕΔΥ απασχολούνται περίπου 2.200

γιατροί (έναντι των 5.000 γιατρών που
διέθεταν οι μονάδες και οι οποίοι
κλήθηκαν να επιλέξουν η πλήρη κι
αποκλειστική απασχόληση στο ΠΕΔΥ
ή τα ιδιωτικά τους ιατρεία)

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της
προηγούμενης κυβέρνησης θα 

προσλαμβάνονταν 

επικουρικοί και θα

δρομολογούνταν συμβάσεις με εξειδικευμένους 

γιατρούς, ώστε να καλύπτονται 

οι ανάγκες του πληθυσμού.
Όλα αυτά, ωστόσο, πάγωσαν μετά την
ανάληψη της διακυβέρνησης οτιό τους
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι ομιλητές ανέφεραν 

επίσης ότι πολλές μονάδες του
ΠΕΔΥ είναι χωρίς αντιδραοτιίρια, με
αποτέλεσμα οι γιατροί να γράφουν εξετάσεις 

και να παραπέμπουν στις
συμβεβλημένες ιδιωτικές μονάδες.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι μονάδες
θα κληθούν να αναλάβουν την υγειονομική 

κάλυψη των ανασφάλιστων,
οι οποίοι -όπως είπαν - θα παραπέμπονται 

αναγκαστικά στα δημόσια νοσοκομεία.
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