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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ TO ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Υπάρχουν ανασφάλιστοι που προτιµούν να χάσουν 
τη ζωή τους παρά να χρεώσουν τα παιδιά τους 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ 

» «Η ασθένεια του καρκίνου είναι 
πολύ ακριβή. Υπάρχουν ανασφάλιστοι 

άνθρωποι που προτιµούν να χάσουν 
τη ζωή τους από το να χρεώσουν 
τα παιδιά τους. Επιλέγουν τον 

θάνατο από ασθένεια από τον θάνατο 
από χρέη». Τα λόγια της εθελόντριας 

γιατρού του Μητροπολιτικού 
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού 
(ΜΚΙΕ) Κατερίνας Παπαγκίκα, περιγράφουν 

το εφιαλτικό δίληµµα στο 
οποίο έχουν βρεθεί εκατοµµύρια ανασφάλιστοι 

και χιλιάδες καρκινοπαθείς. 
Σε αυτό το πλαίσιο, τα Κοινωνικά 
Ιατρεία και Φαρµακεία Αττικής 

(ΚΙΦΑ) πραγµατοποιούν σήµερα 
στις 11 το πρωί παρέµβαση στα ογκολογικά 

νοσοκοµεία «Άγιος Σάββας» 
και «Μεταξά», ώστε να σταµατήσει 
n αντιµετώπιση της Υγείας ως 

«λογιστικού θέµατος» από το κράτος 
και ηπρόσβαση στην περίθαλψη να 
γίνει.αυτονόητη για όλους, µε ή χωρίς 

ασφαλιστικό βιβλιάριο. Η παρέµβαση 
είναι πανελλαδική, καθώς ανάλογες 

δράσεις προγραµµατίζονται 
στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε Βόλο, 
Λάρισα και ∆ράµα. 

\ειψετη 
χηµειοθεραπεία για να µη 
χάσει το σπίτι της» 

Σύµφωνο µε την Κ. Παπαγκίκα, ο 
καρκίνος είναι µία θεραπεύσιµη ασθένεια, 

ωστόσο το κόστος της θε¬ 

ραπείας είναι δυσβάστακτο, ειδικά 
για έναν ανασφάλιστο. Μόνο οι χηµειοθεραπείες 

ξεπερνούν τα 10.000 
ευρώ, ενώ µπορούν να φτάσουν ακόµα 

και τα 20.000 ευρώ. «Ο καρκίνος 
δεν είναι τροχαίο, οδηγεί στον θάνατο 

µόνο αν δεν τον θεραπεύσεις. Αν 
διαγνωστεί έγκαιρα, πάνω από το 
50% των ασθενών σώζουν τη ζωή 
τους» εξηγεί, υπογραµµίζοντας την 
ανάγκη θεραπείας. 

Ωστόσο, δεκάδες είναι τα περιστατικά 
ανασφάλιστων καρκινοπαθών 

που δεν µπορούν να καλύψουν το 
κόστος της θεραπείας.Όπως αναφέ-, 
ρει n κ. Παπαγκίκα, υπήρχε περιστατικό 

ανασφάλιστης καρκινοπαθούς 
µε δύο παιδιά και µηδενικό εισόδηµα, 

που µετά από καρκίνο του µαστού 
έπρεπε να κάνει χηµειοθεραπεία. 
To κόστος άγγιζε τα 12.000 ευρώ, 

µε αποτέλεσµα να µην την κάνει, 
καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να της πάρουν 

το σπίτι. «Με τα τούβλα όµως 
και τους τοίχους δεν κάνεις χηµειοθεραπεία. 

Αυτή n γυναίκα πρέπει να 
πάρει φάρµακα» σηµειώνει. 

Την ίδια στιγµή, τα χέρια των κοινωνικών 
ιατρείων είναι δεµένα, καθώς 

παρέχουν µόνο πρωτοβάθµια 
περίθαλψη. Αυτό που µπορούν να 
κάνουν είναι παρεµβάσεις ώστε σι ασθενείς 

να εισαχθούν στα νοσοκοµεία 
για τις απαραίτητες εξετάσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο το ΜΙΚΙΕ συνεργάζεται 
µε την Ογκολογική Κλινική 

του Νοσοκοµείου «Σωτηρία», που 

Κραυγή αγωνίας 
διαδήλωση από τα 
Κοινωνικά Ιατρεία. Ο 
καρκίνος δεν είναι 
τροχαίο, οδηγεί οτον 
θάνατο µόνον αν δεν τον 
θεραπεύσεις. Τα 
Κοινωνικά Ιατρεία 
ζητούν νοµοθετική 
παρέµβαση ώστε οι 
ανασφάλιστοι 
καρκινοπαθείς να 
γίνονται δεκτοί ano τα 
νοσοκοµεία 

καλύπτει ανασφάλιστους, αλλά και 
µε την κοινωνική υπηρεσία του «Μεταξά». 

«Η παρέµβασή µας, ωστόσο, 
είναι µία σταγόνα στον ωκεανό, αν 
αναλογιστούµε τον αριθµό των συνολικά 

ανασφάλιστων. Αυτό που ζητούµε 
είναι νοµοθετική ρύθµιση ώστε 

να γίνονται δεκτοί όλοι στα νοσοκοµεία, 
χωρίς εξαιρέσεις. ΓΓ αυτό σήµερα 
θα βρεθούµε έξω από τα νοσοκοµεία», 

υπογραµµίζει n Κατερίνα 
Παπαγκίκα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έ- 
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χουν θέµα µε τα ίδια µε τα νοσοκοµεία, 
αλλά µε τη γραµµή του υπουργείου 
Υγείας. 

Θεσσαλονίκη: Σε λίγο το 50% 
θα είναι ανασφάλιστοι 

Παρέµβαση για το δικαίωµα των 
ανασφάλιστων στη νοσοκοµειακή 
περίθαλψη πραγµατοποιούν και οι 
γιατροί εθελοντές και οι φίλοι του 
Κοινωνικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, 
στις 11 το πρωί στο νοσοκοµείο Α- 

ΧΕΠΑ. «Η κατάσταση διαρκώς 
επιδεινώνεται, n Θεσσαλονίκη 

δεν θα µπορούσε 
φυσικά να αποτελέσει εξαίρεση. 

Έτσι όπως πάµε, 
σε λίγο καιρό το 50% του 
πληθυσµού θα είναι ανασφάλιστο», 

λέει στην «A» ο 
Θοδωρής Σδούκος, γενικός 

ιατρός του ΕΣΥ και εθελοντής 
του Κοινωνικού 

Ιατρείου της συµπρωτεύουσας. 

Όπως εξηγεί, n παρέµβαση 
δεν γίνεται µόνο 

για τους ανασφάλιστους, 
αλλά συνολικά για την 
κατάσταση που επικρατεί 

στον χώρο της Υγείας. 
«To ΑΧΕΠΑ είναι το κατεξοχήν 

υποχρηµατοδοτούµενο 
νοσοκοµείο, έχουµε 

φτάσει µάλιστα 
στο σηµείο να τους δίνουµε 

εµείς φάρµακα αντί 
να µας δίνουν αυτοί. 

Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί», εξηγεί. 
To Κοινωνικό Ιατρείο έχει δεχτεί ano 
τον Νοέµβριο του 2011 πάνω από 
16.000 επισκέψεις, µε την τάση να 
είναι ιδιαίτερα αυξητική. «Η σηµερινή 

παρέµβαση είναι n τέταρτη που 
κάνουµε, µε την κατάσταση να είναι 
οριακή. Ζητάµε εδώ και τώρα θεσµική 

αλλαγή για να υπάρχει ελεύθερη 
και δίχως διακρίσεις πρόσβαση στα 
νοσοκοµεία» υπογραµµίζει ο κ. 
Σδούκος. 

Υπάρχουν ανασφάλιστοι που προτιµούν να χάσουν 
τη ζωή τους παρά να χρεώσουν τα παιδιά τους 
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