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Επίδειξη avarfynoias σε ανασφάλιστο Επίδειξη avarfynoias σε ανασφάλιστο 
Πενηντάχρονος πλήρωσε 200 ευρώ στο ΑΧΕΠΑ για εισαγωγή και του ζητήθηκαν άλλα 250 ευρώ στο νοσοκοµείο 

; «Παπαγεωργίου» όπου διακοµίστηκε για µαγνητική. Υστερα από παρέµβαση του Συλλόγου Ασφαλισµένων του Ταµείου 
Je και του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρµης στη διοίκηση η εξέταση του ασθενούς έγινε κανονικά 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Του Νίκου Φωτόπουπου 

Ψεύδη και αναλγησία από 
τις διοικήσεις δηµόσιων 
νοσοκοµείων στη Θεσσαλονίκη 

καταγγέλλουν 
το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Θέρµης και ο Σύλλογος Ανασφάλιστων 

του ΟΑΕΕ, µε αφορµή την περίπτωση 
5θχρονου ανασφάλιστου 

που όχι µόνο έγινε « µπαλάκι», αλλά 
κλήθηκε και να πληρώσει συνολικά 
450 ευρώ για τον περιθάλψουν. 

Μόλις την προηγούµενη Πέµπτη 
η διοίκηση του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ, 

ευρισκόµενη µπροστά σε µια 
µαζική κινητοποίηση του Κοινωνικού 

Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης,, 
έκανε δηλώσεις στα ΜΜΕ 

για να αποδείξει την κοινωνική ευαισθησία 
που τη χαράκτη ρίζει. 

«∆ιαβεβαιώσει» του διοικητή 

«Κανείς ανασφάλιστος που προσέρχεται 
στο Τµήµα Επειγόντων 

Περιστατικών δεν φεύγει χωρίς 
να εξυπηρετηθεί. Αντιµετωπίζεται 

. όπως όλοι οι πολίτες. Στα εξωτερικά 
ιατρεία θα πρέπει να πληρώσουν. 
Οµως και πάλι, δεν διώχνουµε κανέναν 

ασθενή που έχει ανάγκη...» 
διαβεβαίωνε ο διοικητής του ΑΧΕ¬ 

ΠΑ, Γιώργος Βέργουλας, τους συγκεντρωµένους 
εθελοντές. 

Πριν αλέκτορα φωνήσαι, όµως, 
και καθώς τα µικρόφωνα και οι 
κάµερες των ΜΜΕ αποµακρύνθηκαν 

από το νοσοκοµείο, ακόµη µια 
περίπτωση οικονοµικής εξόντωσης 

ενός ανασφάλιστου ασθενή 
έρχεται να τον διαψεύσει. Οπως 
αναφέρεται στη σελίδα του Συλλόγου 

Ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ 
(https://www.facebook.com/ 
groups/anasfalistoioaee/), «η διοίκηση 

ενός άλλου νοσοκοµείου της 
πόλης µας, του "Παπαγεωργίου", 
χρέωσε 250 ευρώ σε ανασφάλιστο 

συµπολίτη µας» για µια εξέταση. 
Ο 5θχρονος ασθενής, που στερείται 

ασφαλιστικής κάλυψης λόγω 
χρεών στον ΟΑΕΕ, παρουσίασε επιπλοκές 

έπειτα από χολοκυοτεκτοµή 
και -όπως καταγγέλλεται- αναγκάστηκε 

να καταβάλει αρχικά 2θθ 
ευρώ για εισαγωγή στο ΑΧΕΠΑ, 
ενώ στη συνέχεια διακοµίστηκε στο 
«Παπαγεωργίου» για µαγνητική, 
όπου έπρεπε να καταβάλει άλλα 
250 ευρώ. 

Χθες, η διοίκηση και µέλη του 
Συλλόγου Ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ 
µαζί µε εθελοντές του Κοινωνικού 
Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρµης 

Από την 
κινητοποίηση 
uis περασµένης 

'i Πέµπτης στο 
\ ΑΧΕΠΑ από 

το Κοινωνικό 
Ιατρείο 
Αβϋηήενγύης 
θέρµης 

πραγµατοποίησαν παρέµβαση στη 
διοίκηση του «Παπαγεωργίου» 
απαιτώντας «µία δωρεάν εξέταση σ' 
έναν ανασφάλιστο συνάνθρωπο...». 
«Τέτοια περιστατικά τα βλέπουµε 
καθηµερινά. Μετά την παρέµβαση 
µας, ο διοικητής του "Παπαγεωργίου" 

έδωσε εντολή να γίνει η µαγνητική 
του ασθενούς και είπε ότι το κόστος 
πρέπει να χρεωθεί στο ΑΧΕΠΑ, 

απ" όπου διακοµίστηκε ο άρρωστος. 
∆εν ξέρουµε όµως ττ θα του ζητήσει 

το ΑΧΕΠΑ, όπου κατέβαλε 200 
ευρώ για την εισαγωγή βάσει της 
εγκυκλίου για τα KEN (Κλειστά Ενοποιηµένα 

Νοσήλια). To θέµα είναι 

βαθιά πολιτικό. H κυβέρνηση πρέπει 
να βρει άµεσα λύση. ∆εν µπορεί να 
αφήνει έναν ανασφάλιστο άνθρωπο 

να πεθάνει. Οι ανασφάλιστοι θα 
πρέπει να έχουν δωρεάν περίθαλψη», 

δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Ασφαλισµένων ΟΑΕΕ Χάρης 

Ευθυµιάδης. 

400.000 xwpis περίθαλψη 

Είναι βέβαιο ότι πρέπει να βρεθεί 
αµέσως λύση στο πρόβλη µα των 

περίπου 400.000, σε όλη την Ελλάδα, 
ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ, που 

στερούνται ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη επειδή δεν µπορούν να 
καταβάλουν τις εισφορές στο ασφαλιστικό 

τους ταµείο. 
Προς το παρόν, το βάρος σηκώνουν 

τα Κοινωνικά Ιατρεία, που 
όµως δεν έχουν καµιά κρατική στήριξη. 

«∆εν µένουµε αµέτοχοι. To 
συγκεκριµένο περιστατικό, καθώς 
και όλα τα άλλα παρόµοια, θα κοινοποιούνται 

σε όλα τα ΜΜΕ. 
Αγωνιζόµαστε για ένα σύστηµα 
υγείας που θα παρέχει δωρεάν 

φροντίδα όπως τη δικαιούµαστε ως 
άνθρωποι και ως πολίτες. ∆εν θα µας 
πεθάνετε!» αναφέρει µε χαράκτη ριοτικό 

τρόπο σε σχετική ανακοίνωσή 
του το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 

Θέρµης. 
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