 ΠΟΕΔΗΝ:"Σόου Τσίπρα - Πολάκη στο Νοσοκομείο
Λευκάδας"
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Επιφάνεια:

247.78 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-05-2019

Κυκλοφορία:

2870

1

ΠΟΕΔΗΝ:"Σόου Τσίπρα - Πολάκη
στο Νοσοκομείο Λευκάδας"
ια επικοινωνιακό σόου καταγγέλλουν
τρικός εξοπλισμός του παλαιού νοσοκομείου
τον Αλέξη Τσίπρα και τον αναπληρωτή δεν είναι συμβατός με τις εγκαταστάσεις του
υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη η Πα νέου και δεν μπορεί να μεταφερθεί" αναφέ
ρει η ΠΟΕΔΗΝ.
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσί
Και οι καταγγελίες συνεχίζονται με αμείωτο
ων Νοσοκομείων, στο πλαίσιο της περιοδείας
του πρωθυπουργού, για τα εγκαίνια του νέου
ρυθμό: "για τα εγκαίνια έθεσαν σε κίνδυνο τις
Νοσοκομείου Λευκάδας. Εγκαινίασαν μόνο
ζωές 7 ασθενών ηλικιωμένων με σοβαρές λοι
το κτήριο, χωρίς ιατρστεχνολογικό εξοπλισμό
μώξεις που τους μετέφεραν στο νέο νοσοκο
και μετέφεραν άρον άρον ασθενείς από το υμείο παρά την άρνηση του Διευθυντή γιατρού
πάρχον νοσοκομείο, χρησιμοποιώντας γεννή της παθολογικής κλινικής αφού δεν διαθέτει
τρια για τη λειτουργία οξυγόνου, καταγγέλλει
οξυγόνο (μόνο από γεννήτρια) και εργαστή
σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ, και παραλληλίζει το νέο
ρια. Για να κάνουν οι ασθενείς εργαστηριακές
νοσοκομείο Λευκάδας με το... μετρό της Θεσ εξετάσεις, μεταφέρονται στο παλαιό νοσοκο
σαλονίκης. "Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το
μείο. Όταν έφυγε ο κ. Τσότρας μεταφέρθηκε
Νοσοκομείο της Λευκάδας. Ασφαλώς και θα
αμέσως ασθενής για εξετάσεις. Το οξυγόνο
πρέπει να κατασκευάζονται νέα Νοσοκομεία.
λειτουργεί μόνο με γεννήτρια. Κάτι σαν το με
τρό Θεσσαλονίκης.
Βελτιώνονται έτσι οι υποδομές Νοσηλείας
των ασθενών. Τα Νοσοκομεία όμως δεν είναι
"Πάρε την ντουντούκα
μόνο η ξενοδοχειακή υποδομή. Είναι κυρίως
και έλα να μας μιλήσεις, κότα"
η στελέχωση και ο ιατρστεχνολογικός εξοπλι Έντονες αποδοκιμασίες περίμεναν τον Παύ
σμός. Και εδώ η Κυβέρνηση "μπάζει"" καταγ λο Πολάκη την ώρα που έφθανε στο υπουρ
γέλλει η ΠΟΕΔΗΝ. "Στη Λευκάδα ζήσαμε άλ γείο Υγείας από καθαρίστριες του Δρομοκαϊλο ένα σόου του διδύμου Τσίπρα- Πολάκη για τειου και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη
Γιαννάκο, που βρίσκονταν στην οδό Αριστονα ξεπλύνει τις "πολιτικές αμαρτίες" Πολάκη
και για τα ψηφαλάκια" υπογραμμίζεται σε α τέλους.
νακοίνωση της Ομοσπονδίας.
Φθάνοντας ο Π. Πολάκης πάρκαρετην μηχα
Ωστόσο, η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει πως για να
νή του πάνω στο πεζοδρόμιο, μπροστά στο υ
γίνουν οι προεργασίες για τα εγκαίνια και η
πουργείο Υγείας!
εκδήλωση οι αρμόδιοι κήρυξαν το νοσοκομεί Τότε δέχθηκε την παρατήρηση του κ. Γιαννάο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να
κου ο οποίος του ζήτησε να κατεβάσει κάτω
βρίσκονται εκεί οι εργαζόμενοι και να φαίνε τη μοτοσυκλέτα, λέγοντάς του ότι εμποδίζει
ται πως λειτουργεί ομαλά.
να περνούν άνθρωποι με αναπηρία.
"Σταμάτησαν για τα εγκαίνια τη λειτουργία
Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζή
του παλαιού Νοσοκομείου εδώ και 20 ημέ τησε από τον Παύλο Πολάκη να πάρει την
ρες και οι ασθενείς διακομίζονται σε νοσοκο ντουντούκα και να απευθυνθεί στις καθαρί
μεία όμορων πόλεων με μεγάλη ταλαιπωρία
στριες και να τους πει τι πρόκειται να γίνει
με το θέμα των συμβάσεων τους. Ωστόσο, ο
και κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα από την
Παρασκευή έως αύριο, Τρίτη, εκδόθηκε ε
Π. Πολάκης προχώρησε αμίλητος και μπήκε
ντολή να μην μεταφέρεται κανένας ασθενής
στο υπουργείο χωρίς να απαντήσει στους
συγκεντρωμένους.
με το ΕΚΑΒ ούτε για πρώτες βοήθειες. Ο ια

Γ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

 Ψέματα Πολάκη στις καθαρίστριες
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

289.88 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

21

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-05-2019

Κυκλοφορία:

8215

Ψέματα Πολάκη
cms καθαρΐστριεβ
* Οδηγούνται
σε απόλυση
υπάλληλοι του
Δρομοκαΐτειου

κηνές έστησαν
χθες έξω από το
υπουργείο Υγεί
ας οι καθαρίστριες
του Δρομοκαΐτειου, στο πλαίσιο της συγκέ
ντρωσης διαμαρτυρίας που
πραγματοποίησαν, με βασι
κό αίτημα την παράταση των
συμβάσεώντους.
Με αυτό τον τρόπο θέλη
σαν να δείξουν στον αναπλη
ρωτή υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη ότι δεν προτίθενται
να αποχωρήσουν μέχρι να
Οι απελπισμένες καθαρίστριες τον Δρομοκαίτειου στο πεζοδρόμιο
δοθεί λύση στο ζήτημά τους.
του υπ. Υγείας
Πρόσφατα ο κ. Πολάκης δε
σμεύτηκε για την παράταση
τή υπουργό ζητώντας του
Ξανθό, τον Παύλο Πολάκη
του χρόνου εργασίας τους,
και την ευρωβουλευτή του
να κατεβάσει τη μοτοσικλέ
όμως, όπως καταγγέλλουν
ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κού
τα του από το πεζοδρόμιο,
οι καθαρίστριες, αθέτησε την
νεβα. Στο πλευρό των κα
όπου την είχε παρκάρει, για
υπόσχεσή του.
θαριστριών βρέθηκε και η
να μην εμποδίζει τη διέλευ
Εκτός από τις σκηνές,
Πανελλήνια Ομοσπονδία
ση των ατόμων με αναπηρία.
οι συγκεντρωμένες τοπο
Εργαζομένων στα Δημόσια
Παράλληλα, του ζήτησε
θέτησαν ένα πανό με σύν
Νοσοκομεία.
να πάρει την ντουντούκα
θημα «Κούνεβα, πού είσαι;
Οταν έφτασε ο κ. Πολά
και να απευθυνθεί στις κα
Ελα στον αγώνα. Τα κίτρινα
κης οι καθαρίστριες τον υπο
θαρίστριες, ώστε να τους πει
γάντια χάνουν τη δουλειά
δέχτηκαν με έντονες αποδο
τι θα γίνει με το θέμα των
τους», με φωτογραφίες του
κιμασίες. Την ίδια στιγμή ο
συμβάσεων. Ωστόσο, εκεί
πρωθυπουργού να κάθεται
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μινος μπήκε στο κτίριο χωρίς
σε θρόνο και αντίστοιχα δί
χάλης Γιαννάκος έκανε πα
να απαντήσει στους συγκε
πλα τον υπ. Υγείας Ανδρέα
ρατήρηση στον αναπληρω
ντρωμένους.
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 Αποδοκιμάστηκε ο Πολάκης
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

66.89 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

6

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

14-05-2019

Κυκλοφορία:

6345

Αποδοκιμάστηκε
ο Πολάκης
Για μια ακόμη φορά, ο Παύλος
Πολάκης αποδοκιμάστηκε έξω
από το υπουργείο Υγείας, με
«φόντο» τη διαμαρτυρία των
καθαριστριών που απολύονται
από νοσοκομεία μετά τη λήξη
των συμβάσεων εργασίας τους.
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγεί
ας πάρκαρε τη μηχανή του πάνω
στο πεζοδρόμιο (!), μπροστά στο
υπουργείο Υγείας, και δέχθηκε
την παρατήρηση του προέδρου
της ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομο
σπονδία Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων), Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος του ζήτησε να κα
τεβάσει τη μοτοσικλέτα καθώς
εμποδίζει το πέρασμα ατόμων με
αναπηρία. Τον προκάλεσε μάλι
στα να πάρει την ντουντούκα
(ασ: όπως είχε κάνει πρόσφατα
ο Παύλος Πολάκης) και να δώ
σει εξηγήσεις στις καθαρίστριες
που απολύονται. Ο κ. Πολάκης
ωστόσο προχώρησε μέσα στο
υπουργείο αμίλητος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Κότα είσαι Πολάκη, κότα!»
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Επιφάνεια:

161.05 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

4

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

14-05-2019

Κυκλοφορία:

6090

Αποδοκιμάστηκε ο avanAnponns unoupyos Yyeias από
την ΠΟΕΔΗΝ, την ώρα που πάρκαρε τη μηχανή του στο
πεζοδρόμιο, εκεί που περνούν άτομα με αναπηρία...

«Κότα είσαι Πολάκη, κότα!»
Για ακόμα μία φορά, ο
Παύλος Πολάκης τα άκουσε
όταν τον περίμεναν στο
υπουργείο Υγείας οι
καθαρίστριες του
«Δρομοκαΐτειου» και ο
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ,
Μιχάλης Γιαννάκος.
Την ώρα που έφτασε,
πάρκαρε τη μηχανή του
πάνω στο πεζοδρόμιο
μπροστά από το υπουργείο Υγείας. Και εκεί δέχθηκε την παρατήρηση του
Γιαννάκου ο οποίος απευθυνόμενος προς τον υπουργό του ζήτησε να κατεβάσει
κάτω τη μηχανή, σημειώνοντας ότι εμποδίζει σε αυτό το σημείο να περνούν τα
άτομα με αναπηρία.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε από τον Παύλο Πολάκη να πάρει
την ντουντούκα και να απευθυνθεί στις καθαρίστριες και να τους πει «τι μέλλει» με
το θέμα των συμβάσεων τους. Και όταν μπήκε στο υπουργείο ο αναπληρωτής
υπουργός και... κατέβαινε η μπάρα στην είσοδο, τότε ο Γιαννάκος του φώναζε
«κότα είσαι, κότα Πολάκη!».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κερδισμένος - Χαμένος
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Επιφάνεια:

149.8 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

1
17

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-05-2019

Κυκλοφορία:

6090

KspiitfHsuoc;
Πολόκη έξω από το
υπουργείο Yysias:
«Πόρε την ντου
ντούκα κοι έλα να
pas neis, κόιο...».
Ο ΠΑΠΑΑΑΜΠΡΟΣ
λέει: «Πρόεδρε,
Γιαννακέ, rns
εκονεδ νο τρεχει
I
τον «αρκούδια- ψψ\.
ρη», εύγε!»

Γ( 1

Χακέυος

WS έναν μοναχικό ανιεξουσιασιή
Ο ΠΑΠΑΑΑΜΠΡΟΣ λέει: «Ναι, νβι, Mini,
avrcgoueiaoiAs PobAeuibs πρώτα στο ΚΚΕ
και μετά στη Hi.»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Xωρίς σωτήρια εξέταση χιλιάδες καρκινοπαθείς
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

673.5 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

14

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-05-2019

Κυκλοφορία:

6345

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ 1 irUMnutYUiM ιμι ιυ rHuiuwHrmmu «
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΓΚΟΥ CLAWBACK ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

Xcopis σωτήρια εξέταση
χιίΐιάδεε καρκινοπαθείς
ωρίς ιη σωτήρια εξέταση
PET CT κινδυνεύουν να
μείνουν χιλιάδες καρκινο
παθείς, καθώς πέντε μεγάλοι
διαγνωστικών κέντρων σταματούν
να προμηθεύονται το ραδιοφάρ
μακο που είναι απαραίτητο για τπν
εξέταση, χαλώντας τον ΕΟΓΊΥΥ
(Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπη
ρεσιών Υγείας) να βρει λύση. Εάν
δεν βρεθεί, οι ασφαλισμένοι μένουν
ουσιαστικά χωρίς τη δυνατότητα
αυτής της εξέτασης στον ιδιωτικό
τομέα.
Ο λόγος που διακόπτουν είναι το
υπέρογκο clawback (υποχρεωτικές
επιστροφές) που καλούνται να πλη
ρώσουν, το οποίο είναι απόρροια
της πολύ υψηλής τιμής του ραδιο
φαρμάκου ανά ασθενή, καθώς αυτό
διακινείται μονοπωλιακά στην ελλη
νική αγορά.
Από τη διακοπή προμήθειας του
ραδιοφαρμάκου ζημιωμένοι θα
βγουν οι ασθενείς, οι οποίοι για να
κάνουν τπν εξέταση στα δημόσια
νοσοκομεία πρέπει να υπομείνουν
αναμονή. Στον δημόσιο τομέα υπάρ
χουν μόλις έξι μηχανήματα PET CT
και αυτά κυρίως σε νοσοκομεία τπς
Αττικής και τπς Θεσσαλονίκης.

Χ
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ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

όμιλοι
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ
γαζομένων Δημόσιων Νοσοκομεί
ων (ΠΟΕΔΗΝ), μηχανήματα ΡΕΤ
διαθέτουν ο «Ευαγγελισμός», το
«Μεταξά», το «Παπαγεωργίου», το
«Θεαγένειο», το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο «Ρίου» και το Ιδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών.
Η εξέταση PET CT θεωρείται
πολύ σημαντική, καθώς ανιχνεύει
τον καρκίνο τη στιγμή που εγκαθί
σταται και ξεκινά π αλλοίωση του
κυττάρου. Είναι μεγάλο «όπλο» στη
«φαρέτρα» των γιατρών όσον αφο
ρά στις μεταστάσεις, καθώς μπορεί
να ανιχνεύσει όγκους πολύ νωρίτε
ρα, πριν γίνουν εμφανείς σε άλλες
απεικονιστικές μεθόδους.
Οι πέντε μεγάλοι όμιλοι διαγνω
στικών κέντρων, με επιστολή που
έστειλαν στον ΕΟΠΥΥ, ζητούν να
επανελθεί το σύστημα αποζημίωσης
τπς αξίας του ραδιοφαρμάκου όπως
ήταν πριν το περασμένο φθινόπω
ρο, χωρίς δηλαδή να πληρώνουν
τα διαγνωστικά κέντρα το clawback
του φαρμάκου, τονίζοντας μάλιστα

τπν παραδοξότπτα τού να μπν πλη
ρώνει τις αυτόματες επιστροφές π
εταιρία που το παράγει, όπως συμ
βαίνει με όλα τα φάρμακα.
Την κατάσταση δυσχεραίνει ακό
μη περισσότερο π αξία του συγκε
κριμένου ραδιοφαρμάκου, το οποίο
παράγεται μονοπωλιακά στην Ελ
λάδα, με αποτέλεσμα π τιμή του να
είναι σχεδόν 800 ευρώ ανά ασθενή
(σύμφωνα με στοιχεία τπς ΠΟΕ
ΔΗΝ), ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη
το κόστος του είναι περίπου 250
ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η συνολική δαπάνη για το 2018 θα
ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ
και η επιβάρυνση για τις εταιρίες να
ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η

Οι ασθενεί5 για
να κάνουνιην
εξέταση στα δημόσια
νοσοκομεία πρέπει
να περιμένουν πολύ,
KaBcbs υπάρχουν
μόλι$ έξι μηχανήματα

\|------

δαπάνη για το 2019 προβλέπεται
επίσης αυξημένη, καθώς το ραδιο
φάρμακο υπάγεται πλέον σε ΦΠΑ
24% ενώ μέχρι τον Ιανουάριο του
2019 υπαγόταν σε ΦΠΑ 6%. Με
δεδομένη τη ζήτηση των 11.500
εξετάσεων σε ετήσια βάση, το συ
νολικό κόστος για την προμήθεια
του ραδιοφαρμάκου για τις εταιρί
ες εκτιμάται ότι θα φτάσει το ποσό
των 10 εκατ. ευρώ, ποσό διπλάσιο
από το όριο του προϋπολογισμού
του ΕΟΠΥΥ.
Οι εταιρίες σταματούν από την
ερχόμενη Πέμπτη 1 6 Μαΐου να
αγοράζουν οι ίδιες ραδιοφάρμακο,
χωρίς ωστόσο να διακόπτουν τπν
εξέταση εάν φυσικά ο ΕΟΠΥΥ βρει
τρόπο να τους το προμηθεύει.
Η επιστολή των πέντε ομίλων
προκάλεσε κινητοποίηση στο
υπουργείο Υγείας. Χθες σε συνάντη
ση που είχε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ,
Βασίλης Πλαγιαννάκος, με τον ανα
πληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο
Πολάκη, τέθηκε και αυτό το θέμα.
Περαιτέρω ενέργειες θα ανακοι
νωθούν σε επικείμενη συνάντηση
που θα έχει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
με τους πέντε παρόχους αυτή την
εβδομάδα. ■

6

