 Επανεξέταση των κυρώσεων σε γιατρούς ζητεί ο ΙΣΑ
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

278.52 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

5

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

Επανεξέταση των κυρώσεων
σε γιατρούς ζητεί ο ΙΣΑ
ΤηςΠΕΝΝΥΣΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Την αναστολή των κυρώσεων που
επιβληθήκαν σε γιατρούς για πα
ραβάσεις από την εφαρμογή ηλε
κτρονικής συνταγογράφησης και
οι οποίες έγιναν τα έτη 2013 και
2014, ζητεί με επιστολή του προς
τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών. Με αφορμή τη
σωρεία διοικητικών προστίμων και
κυρώσεων-μεταξύ των οποίων και
αφαίρεση δικαιώματος συνταγογράφησης- που απεστάλησαν τις
τελευταίες ημέρες σε γιατρούς ο
Σύλλογος κάνει λόγο για «ιδιαιτέρως
αυστηρές» αποφάσεις που «εκδόθηκαν βεβιασμένα από την απερ
χόμενη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ» και
ζητεί την επανεξέτασή τους. Ο Ια
τρικός Σύλλογος Αθηνών σε πρό
σφατη επιστολή του προς τον πρό
εδρο του ΕΟΠΥΥ, Βασίλη Πλαγιαννάκο, σημειώνει: «Με μεγάλη μας
έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι επι
βληθήκαν διοικητικά πρόστιμα και
κυρώσεις σε γιατρούς-μέλη μας για
λάθη στη συνταγογράφηση τυπικής
και ελάσσονος σημασίας, τα οποία
μάλιστα προέκυψαν από την εφαρ
μογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα έτη 2013 και 2014, για
τα οποία ήδη έχουν ελεγχθεί». Σύμ
φωνα με τον Σύλλογο, τα συγκεκρι
μένα έτη ήταν τα πρώτα της εφαρ
μογής συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, με αποτέλεσμα
να έχουν γίνει κάποια εκ παραδρο
μής λάθη στη συμπλήρωση των
συνταγών. «Εύλογη θα ήταν η απο
στολή μιας κατ’ αρχάς ενημερωτικής-προειδοποιητικής επιστολής
με την οποία ο ΕΟΠΥΥ θα ενημέρωνε
τους ιατρούς για τα λάθη τους, όσα
τουλάχιστον δύναται να χαρακτη
ριστούν μικρής σημασίας, εφιστώντας την προσοκή για να αποφευχθεί
τυχόν επανάληψή τους».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οπως ανέφερε στην «Κ» ο πρό
εδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης,
παρατηρείται μία «υπερβολή» ως
προς τον αριθμό των παραβάσεων
που καταλογίστηκαν σε γιατρούς,
το είδος τους αλλά και τη χρονική
στιγμή που εκδόθηκαν οι σχετικές
αποφάσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα
με τον κ. Πατούλη, «απεστάλησαν
τις τελευταίες ημέρες ομαδικά αρ
κετές δεκάδες αποφάσεις για κυ
ρώσεις και με συχνότητα πολύ
υψηλότερη σε σχέση με το πα
ρελθόν, ενώ οι παραβάσεις ήταν
κυρίως μικρής σημασίας και χωρίς
καμία οικονομική στόχευση».Σύμ
φωνα με τον ΙΣΑ, σε αρκετές πε-

Κάνει λόγο για ιδιαίτερα
αυστηρές αποφάσεις
που εκδόθηκαν βεβια
σμένα από την απελθούσα
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
ριπτώσεις οι κυρώσεις που επι
βλήθηκαν αφορούν σε γιατρούς
δημόσιων δομών υγείας και η
αφαίρεση του δικαιώματος συνταγογράφησης σε αυτούς τους
γιατρούς θα έχει σοβαρές επιπτώ
σεις στους ασθενείς των δομών
αυτών. Ο Σύλλογος επικαλείται
και ευνοϊκή προς τους γιατρούς
απόφαση του Συμβουλίου της Επι
κράτειας (274/2014), σχετικά με
την επιστημονική ελευθερία ως
προς τη συνταγογράφηση, ως επι
χείρημα υπέρ της αναστολής της
εκτέλεσης των κυρώσεων. Ο ΙΣΑ
έχει προτείνει τη σύσταση επι
τροπής με τη συμμετοχή του Συλ
λόγου και του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα
διερευνά τις υποθέσεις όλων των
παραβάσεων στη συνταγογράφηση πριν επιβληθούν κυρώσεις.

1

 Περί ανάπτυξης και περιβάλλοντος
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

407.68 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

13

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

14860

Περί ανάπτυξης
και περιβάλλοντος
διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέ
δου ηλεκτροπαραγωγής.
Αμεση σηνάφεια με τα ενεργει
ακά έχει και η κλιματική αλλαγή.
σχολεί στο ανώτατο διεθνές
πολιτικό επίπεδο, ιδίως λό Παγκοσμίου επιπέδου πρόβλημα,
γω των συχνότερων και εντεινόόσο και αν ο στρουθοκαμηλισμός
μενων πολύνεκρων συμβάντων
ή η ημιμάθεια περί το θέμα «επι
που βιώνει ο πλανήτης μας και
φυλάσσεται» ή «απορρίπτει». Οταν
αποδίδονται στο φαινόμενο της
οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές
κλιματικής αλλαγής.
εταιρείες «ενδιαφέρονται», οι υπό
Στα καθ’ ημάς, τα θέματα περι λοιποι, στον βαθμό που αναλογεί
βάλλοντος ελάχιστα απασχόλησαν
σε κάθε χώρα, πρέπει να τρέξουν.
κατά την πρόσφατη προεκλογική
Σε πρώτη φάση, η χώρα μας αρ
περίοδο. Στις προγραμματικές δη κεί να επικεντρωθεί στη χρήση
λώσεις του αρμόδιου υπουργού κυ λιγότερο ρυπογόνων καυσίμων
ριάρχησαν τα ενεργειακά θέματα,
και στην προώθηση ανανεώσιμων
με άλλα, όπως της ατμοσφαιρικής
πηγών και μέτρων εξοικονόμησης
ρύπανσης και του θορύβου των
ενέργειας. Σχετικά με την αυθαί
αστικών κέντρων και της διαχεί
ρετη δόμηση, η ελληνική πολιτεία
ρισης των υγρών απόβλητων, να
με κατά καιρούς νομοθετήματα
απουσιάζουν παντελώς.
επιδεικνύει πνεύμα κατανόησης,
Εξ αφορμής, ακολουθούν επι μετατοπίζοντας σταδιακά από το
σημάνσεις για επιλεγμένα σημα
1983 έως το 2011 (επί του παρό
ντικά, περιβαλλοντικού χαρακτή ντος) την «κόκκινη γραμμή» του
ρα, προβλήματα της χώρας μας.
εγγύτερου έτους κατασκευής των,
τυπικά προς κατεδάφιση, επω
Κατ’ αρχάς, αξίζει να σημειωθεί
ότι, με ή χωρίς τη θεσμική παρέμ
φελούμενων αυθαιρέτων. Παρε
βαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
μπιπτόντως, με τα ποικιλώνυμα
και του Δικαστηρίου της Ευρω πρόστιμα (διατήρησης, τακτοποί
παϊκής Ενωσης, η ποιότητα του
ησης κ.ά.) αξιοποιείται η ελληνική
περιβάλλοντος στη χώρα μας πα πραγματικότητα προς όφελος των
δημόσιων ταμείων. Για ποιον λόγο
ρουσιάζει βελτίωση τις τελευταίες
δύο δεκαετίες. Απασχολούν ακό
μη έντονα όμως οι περιπτώσεις
πόλεων χωρίς κεντρική επεξερ
Είναι απαραίτητη
γασία των αστικών λυμάτων και
η εύρυθμη λειτουργία
της λειτουργίας χωματερών. Η πε
ριορισμένη αναφορά στην ατμο
ελεγκτικών μηχανι
σφαιρική ρύπανση («νέφος») που
σμών. Το κρίσιμο
ταλάνιζε την Αθήνα κατά το τε
λευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα
ερώτημα είναι
οφείλεται στη σημαντική μείωση
αν το περιβάλλον αντι
των τιμών ρύπων λόγω κατάλλη
μετωπίζεται ως σημα
λων μέτρων (αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μετρά,
ντικό τμήμα της με
κατανάλωση φυσικού αερίου), της
γάλης εικόνας ή ως
αποβιομηχάνισης και της πρόσφα
της οικονομικής κρίσης με τη γε
παραπεταμένη ψηφίδα
νικότερη μείωση της κατανάλω
της για αξιοποίηση.
σης ενέργειας.
Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζε
ται στον περιορισμό των οξειδί να μην υπάρξει και επόμενη «τε
ων του αζώτου, με κήρια πηγή το
λευταία ευκαιρία τακτοποίησης»;
κυκλοφοριακό. Σημαντική συμβο
Απαραίτητη, ιδιαίτερα στο
λή στο πρόβλημα και σε επίπεδο
πλαίσιο ενός σκοπούμενου «επι
χώρας έχει ο στόλος των ρυποτελικού» κράτους, είναι η εύρυθ
γόνων φορτηγών οχημάτων που
μη λειτουργία ελεγκτικών μηχα
νισμών, ενδεικτικά, της τήρησης
πρέπει, επιτέλους, να εκσυγχρονιτων περιβαλλοντικών όρων μιας
σθεί. Πρέπει επίσης να καταργηθεί η οικονομικά και περιβαλλο εγκατάστασης, της αυθαίρετης
ντικά καταστροφική αύξηση του
δόμησης και της διακίνησης των
υγρών καυσίμων. Υποστελεχωμέ
ειδικού φόρου κατανάλωσης του
πετρελαίου θέρμανσης, που έχει
νες, για διαφόρους λόγους, υπηρε
σίες δεν μπορούν να επιτελέσουν
ως αποτέλεσμα σε πολλές πόλεις
να εμφανίζεται περιστασιακά η
το έργο τους με την ασηδοσία και
τη διαφθορά να ελλοχεύουν, όπου
επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία
«αιθαλομίχλη» λόγω της κατανά δεν είναι ήδη παρούσες.
λωσης στερεών και ακατάλληλων
Η απάντηση στο υποτιθέμενο
καυσίμων με πολύ αυξημένες εκ δίλημμα «Ανάπτυξη ή περιβάλ
πομπές σωματιδίων.
λον;», ακόμη και σε περίοδο βα
θιάς οικονομικής κρίσης, δεν εί
Αναφορικά με τα ενεργειακά,
προφανώς πρέπει να διευθετη ναι προφανές, ούτε μονολεκτική.
θούν οι εκκρεμότητες με τις λιγνιΟύτως ή άλλως, η ανάπτυξη είναι
τικές μονάδες της ΔΕΗ (απόσηρση ποικιλόμορφη και μια μορφή της
των ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου
μπορεί να επηρεάσει άλλες μορ
και πώληση των ΑΗΣ Μελίτης II
φές, πόσο μάλλον την ποιότητα
και Μεγαλόπολης Β), χωρίς όμως
του περιβάλλοντος. Το κρίσιμο
ερώτημα είναι αν το περιβάλλον
να αγνοείται, γενικότερα, ότι ο
αντιμετωπίζεται ως σημαντικό
λιγνίτης είναι ένας σημαντικός
εγχώριος πλουτοπαραγωγικός πό τμήμα της μεγάλης εικόνας ή ως
παραπεταμένη ψηφίδα της για
ρος. Το σκάνδαλο της ιδιωτικής
αξιοποίηση, αν και όποτε αυτή
ενεργειακής εταιρείας Enron στις
κριθεί σκόπιμη.
ΗΠΑ και οι περιοχές της Καλιφόρντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για
* 0 κ. Δημ. Χατζηδάκης είναι
συνεχόμενες μέρες το 2001 πεί
θουν ότι σε κάθε περίπτωση είναι
δρ Χημικός Μηχανικός, πρώην
απαραίτητη η βιώσιμη παρουσία
υπάλληλος του υπουργείου
μιας δημόσιας επικείρησης για τη
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ*

ο περιβάλλον και πάλι απα

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αναπόφευκτα τα πρώτα λάθη στη συνταγογράφηση
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Επιφάνεια:

645.67 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

6725

1

ΙΣΑ: ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
χώρα μας κατά την τελευταία δεκαετία.
Η δημόσια εξωνοσοκομειακή κρατική
χρηματοδότηση παραμένει καθηλωμέ
νη στο 1,945 δισ. ευρώ την τελευταία
τετραετία. Η μείωσή της δε υπήρξε
ραγδαία την περίοδο 2009-2018 κατά
61%!
Ο ασθενής αφέθηκε σχεδόν στην
τύχη του, να πληρώνει συνεχώς από
την τσέπη του για να καλύψει τις ανά
γκες του σε φάρμακα. Το φάρμακο δεν
αντιμετωπίζεται ως αγαθό αλλά ως
εμπόρευμα σε ένα πλαίσιο συνολικής
εμπορευματοποίησης της Υγείας.

Αδικα θεωρούν
οι γιατροί
ία υπέρογκα
πρόστιμα για
αστοχίες που
έγιναν λόγω των
αντικρουόμενων
εγκυκλίων και
τπς ανεπάρκειας
του συστήματος
κατά την αρχική
εφαρμογή του

Το ΣχΕ

Αναπόφευκτα τα πρώτα
λάθη στη συνταγογράφηση
;

► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ην αναστολή των κυρώσεων που
επιβλήθηκαν στους γιατρούς που εκ
παραδρομής έκαναν λάθη στη συντα
γογράφηση τα πρώτα έτη εφαρμογής
της ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
(ΙΣΑ). Η κίνηση που φέρει την υπο
γραφή του προέδρου του Συλλόγου
και ισχυρού άνδρα της Περιφέρειας
Αττικής, νεοδημοκράτη Γιώργου Πα
τούλη, θα μπορούσε να παρεξηγηθεί
για ρουσφέτι.
Ωστόσο ανατρέχοντας στην πρώτη
αυτή περίοδο εφαρμογής της ηλεκτρο
νικής συνταγογράφησης, 2013-2014,
συναντά κανείς μια πληθώρα αντικρουόμενων εγκυκλίων και μια ρευ
στή νομοθεσία που άφηνε παντελώς
ανοιχτό το ενδεχόμενο λάθους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Οι διαρκώς αντικρουόμενες, συνε
χώς μεταβαλλόμενες εγκύκλιοι και η
ανεπαρκής νομοθεσία είναι χαρακτη
ριστικά της πρώτης περιόδου εφαρ
μογής του συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης», λέει ο Αλέξανδρος
Αρδαβάνης, παθολόγος-ογκολόγος,
διευθυντής Α’ Παθολογικού-Ογκολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου
«Αγιος Σάββας», αντιπρόεδρος της
Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελ
λάδας.
Σε αυτά οφείλονταν τα πολλά λάθη
που παρατηρήθηκαν, επισημαίνει και
προσθέτει πως αυτή την ανεπάρκεια
του συστήματος δεν μπορούν να κλη
θούν να πληρώσουν οι γιατροί.
Η πλειονότητα των περιπτώσεων
επιβολής κυρώσεων λόγω εκ παρα
δρομής λαθών στη συνταγογράφηση

αφορά την υπέρβαση των ορίων της
φαρμακευτικής δαπάνης από γιατρούς
που υπηρετούν σε δημόσιες δομές και
κυρίως μέλη του, σύμφωνα με τον ΙΣΑ.
Τα πρόστιμα δε που έχουν επιβληθεί
είναι υπέρογκα, αναφέρει ο ΙΣΑ στην
επιστολή του. Ο λόγος γίνεται για δε
κάδες χιλιάδες ευρώ, σημειώνει ο Αλ.
Αρδαβάνης. Οι επιστήμονες που έχουν
κληθεί να δώσουν εξηγήσεις για τη
συνταγογραφική τους συμπεριφορά
τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της ηλε
κτρονικής διαδικασίας, προσθέτει, εί
ναι χιλιάδες.

Ο ασθενής
Σημειώνεται ότι η συμπίεση της
φαρμακευτικής δαπάνης είχε αποτέ
λεσμα τη συρρίκνωση και την απαξί
ωση της φαρμακευτικής κάλυψης στη

Το Συμβούλιο της Επικράτειας από
την πλευρά του (Ε.Α. 274/2014) έκρι
νε ότι «...κατά την αληθή έννοια..., ως
«υπέρβαση» των ορίων της φαρμακευ
τικής δαπάνης, εξαιτίας της οποίας κα
λείται ο ιατρός από τον ΕΟΠΥΥ προς
δικαιολόγηση της συνταγογραφήσεώς
του - εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές
προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ειδι
κότερα εφ’ όσον δεν πρόκειται για με
μονωμένο περιστατικό αλλά για «επα
νειλημμένη υπέρβαση» -, δεν νοείται
κάθε υπέρβαση των ορίων ανεξαρτή
τως... (ενώ υφίσταται) η αντίστοιχη
υποχρέωση της Διοικήσεως να ελέγχει
την τήρηση των διατάξεων αυτών και
να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυ
ρώσεις (βλ. και Ε.Α. 59/2014, σκέψη 8)»
και επιπλέον ότι «...η Διοίκηση (ο ΕΟ
ΠΥΥ) δύναται να καλεί τον ιατρό προς
δικαιολόγηση των συνταγογραφήσεων
και ενδεχομένως επιβολή κυρώσεων
μόνον υπό τις προϋποθέσεις, που τάσ
σονται στο σκεπτικό».
Σε άλλες αποφάσεις του το ΣτΕ
αποφάνθηκε ότι η επιστημονική
ελευθερία του γιατρού είναι ο κύριος
και μοναδικός οδηγός του στο πλαί
σιο άσκησης των καθηκόντων του
(ΣτΕ Ολομ. 1749/2016-σκ 17 και ΣτΕ
3802/14 ). Τέλος, σημειώνεται πως
τους γιατρούς έχει δικαιώσει επανει
λημμένα το αρμόδιο Διοικητικό Πρω
τοδικείο Αθηνών.

3

 Πυρηνικό μυστήριο στη Ρωσία
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

710.47 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

44

Αρθρογράφος:

Πυρηνικό
μυστήριο
στη Ρωσία

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

13695

η αύξηση της ραδιενέργειας ήταν στο διπλάσιο και αυτό
διήρκεσε μόνο μία ώρα. Ο Βιατσεσλάβ Σολοβιόφ, από τους
αξιωματούχους του ινστιτούτου στην πόλη Σαρόφ - την οποία
δεν επιτρέπεται να επισκεφθούν άτομα που δεν εργάζονται
εκεί -, δεν διευκρίνισε τι ακριβώς δουλειά έκαναν οι πυρηνικοί
επιστήμονες, αλλά ανέφερε ότι εργάζονταν τόσο σε στρατιωτικά
όσο και σε πολιτικά προγράμματα. Ο Βαλεντίν Κοστιουκόφ,
επικεφαλής του πυρηνικού ερευνητικού κέντρου που ανήκει
στην κρατική εταιρεία Rosatom, πρόσθεσε ότι είχε προηγηθεί
ένας χρόνος προσεκτικής εργασίας πριν από τη δοκιμή και
ότι κρατική επιτροπή ερευνά τι πήγε λάθος. Πρόσθεσε ότι οι
επιστήμονες, τους οποίους αποκάλεσε «εθνικούς ήρωες», προ
σπάθησαν να ελέγξουν την κατάσταση αλλά δεν τα κατάφεραν.

ΝΕΑ ΟΠΛΑ. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Σολοβιόφ ότι οι
δοκιμές αφορούσαν «πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας με τη
χρήση σχάσιμων υλικών», αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν
πως η έκρηξη αφορά έναν τύπο νέων βαλλιστικών πυραύλων
που το ΝΑΤΟ αποκαλεί SSC-X-9 Skyfall - εκείνων για τους
οποίους ο πρόεδρος Πούτιν είχε καυχηθεί πως μπορούν
Σε δοκιμή πυρηνοκίνητων βαλλιστικών
να φθάσουν σε κάθε γωνιά της Γης επειδή κινούνται
πυραύλων αποδίδεται η έκρηξη που
εν μέρει από μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, που
εξαλείφει έτσι τους περιορισμούς στο βεληνεκές
προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων
που αντιμετωπίζουν οι συμβατικοί πύραυλοι.
Μάλιστα ο Πούτιν στην ετήσια ομιλία του προς
και εκτεταμένη διαρροή ραδιενέργειας
το έθνος το 2018 είχε παρουσιάσει και βίντεο
του πυραύλου - το Skyfall αποτελεί μέρος μιας
νέας τάξης όπλων σχεδιασμένων για να απο
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φεύγουν τις αμερικανικές πυραυλικές άμυνες.
Σε αρκετές πρόσφατες μελέτες του Πεντα
ια την έκρηξη δεν μάθαμε πολλά. Σημειώθηκε
γώνου, η προοπτική ρωσικών πυρηνοκίνητων
την περασμένη εβδομάδα έξω από τις ακτές
βαλλιστικών πυραύλων αναφέρεται συχνά ως ένα
της Βόρειας Ρωσίας και προκάλεσε διαρροή ρα
πιθανό νέο είδος απειλής. Εκτοξεύονται στον αέρα
διενέργειας. Οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δοκιμή
και μπορούν να ακολουθήσουν ένα απρόβλεπτο δρομολόγιο
ενός νέου τύπου πυρηνοκίνητων πυραύλων τους οποίους
σε σχετικά χαμηλό ύψος. Αυτό τους κάνει ασταμάτητους
είχε παρουσιάσει με τυμπανοκρουσίες πριν από λίγο καιρό ο
από τα υπάρχοντα αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα
πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε αστό το πυρηνικό
στην Αλάσκα και στην Καλιφόρνια, που είναι σχεδιασμένα να
δυστύχημα - ένα από τα χειρότερα μετά το Τσερνόμπιλ στην
αναχαιτίζουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πύραυλους που
ευρύτερη περιοχή - έχασαν τη ζωή τους πέντε επιστήμονες,
ακολουθούν ένα σχετικά προβλέψιμο δρομολόγιο.
Παρά τη συζήτηση όμως, οι πρώτες δοκιμές των Ρώσων
για τους οποίους τελέστηκε χθες μνημόσυνο στη Μόσχα,
φαίνεται να αποτυγχάνουν, ακόμα και πριν από το δυστύχημα
αλλά και άλλοι δύο εργαζόμενοι στην ανάπτυξη ενός μικρού
πυρηνικού αντιδραστήρα.
της περασμένης εβδομάδας. Οι Αμερικανοί αναρωτιούνται
εάν το μεγάλο όνειρο του Πούτιν για ενισχυμένο οπλοστάσιο
Οι ρωσικές αρχές είναι ιδιαίτερα φειδωλές γύρω από τα
εξατμίστηκε στη μυστηριώδη έκρηξη ή εάν ήταν απλώς μια
όσα συνέβησαν κατά την έκρηξη στην πλατφόρμα που βρι
αποτυχία στην προσπάθεια της Μόσχας. Υπενθυμίζουν πάντως
σκόταν έξω από τις ακτές του Αρχανγκέλσκ και σύμφωνα
ότι και η Ουάσιγκτον είχε προσπαθήσει να αναπτύξει τέτοια
με την Greenpeace προκάλεσε εικοσαπλάσια αύξηση της
τεχνολογία τη δεκαετία του ‘60, χωρίς ποτέ να τα καταφέρει.
ραδιενέργειας στην κοντινή πόλη Σεβεροντβίνσκ. Τοπικά
Μέσα μετέδωσαν ότι κάτοικοι εφοδιάζονται με ιώδιο που
χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιδράσεων έκθεσης σε
Οι Αμερικανοί αναρωτιούνται εάν ίο μεγάλο
ακτινοβολία μετά το δυστύχημα, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλεί
σει μέρος ενός όρμου στη Λευκή Θάλασσα. Υπάρχουν επίσης
όνειρο του Πουιιν για ενισχυμένο οπλοστάσιο
και αρκετοί τραυματίες.
εξατμίστηκε στη μυστηριώδη έκρηξη ή εάν ήιαν
Σε τηλεοπτική συνέντευξη ρώσοι αξιωματούχοι του ινστι
απλώς μια αποτυχία στην προσπάθεια ms Μόσχας
τούτου στο οποίο εργάζονταν οι επιστήμονες δήλωσαν πως
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Οι εγκαταστάσειβ του
επιστημονικού κέντρου
στη Βόρεια Ρωσία όπου
διεξάγονταν οι έρευνεβ
που προκάλεσαν την
έκρηξη με τα 7 θύματα,
μεταξύ των οποίων 5
επιστήμονεε
ιΐ—ϋΥι-'Γι-ιίΓι
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 Συστάσεις από Κοντοζαμάνη
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

130.41 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
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Συστάσεις από Κοντοζαμάνη
Να τηρούν πιστά τη σειρά προτεραιότητας στα προγραμ
ματισμένα ραντεβού για γιατρούς και εξετάσεις ζητά ο
υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνπς, από τους
επικεφαλής των δομών του ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγεί
ας). Με εγκύκλιό του προς τους διοικητές των Υγειονο
μικών Περιφερειών αναφέρει ότι το υπουργείο Υγείας
γίνεται συχνά αποδέκτης αναφορών και οχλήσεων για
τη μη τήρηση της σειράς των ραντεβού στα δημόσια νο
σοκομεία και τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας, είτε έχουν
κανονιστεί μέσω του 1535 και με τους πενταψήφιους
αριθμούς κλήσης είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστή
ματος eRDV της ΗΔΙΚΑ, ή και μέσω των τηλεφωνικών
κέντρων. Γι’ αυτό εφιστά την προσοχή για τήρηση της
σειράς προτεραιότητας, «χωρίς να είναι δυνατή η οποια
δήποτε παρέμβαση
και για οποιονδήποτε
λόγο, με εξαίρεση τις
υγειονομικές εξετά
σεις που πραγματο
ποιούν οι υποψήφιοι
των στρατιωτικών
σχολών και των
σχολών σωμάτων
ασφαλείας για τις
πανελλαδικές εξε
τάσεις καθώς επίσης
και των υποψηφίων
λοιπών προκηρύξε
ων των σωμάτων
ασφαλείας». Μ.Ν.-Γ.
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 Ζαριφόπουλος: «Τέλος σιην ταλαιπωρία του
πολίτη»
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

198.62 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

8215

1

Ζαριφόπουλοδ:
«Τέλοβ σιην
ταλαιπωρία
του πολίτη»
Μήνυμα κατά
ins γραφειοκρατίαβ
ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ σε «γρή
γορες νίκες» κατά της γρα
φειοκρατίας στοχεύει η κυ
βέρνηση προκειμένου ο πο
λίτης να δει τη διαφορά,
όπως ανέφερε σε συνέντευ
ξή του ο υφυπουργός Ψηφι
ακής Διακυβέρνησης Γρήγο
ρης Ζαριφόπουλος. Στόχος,
όπως είπε, στο πλαίσιο αυ
τό είναι και μια διαδικτυακή πύλη που θα βοηθά τον
πολίτη να διεκπεραιώνει τις
υποχρεώσεις του.
0 κ. Ζαριφόπουλος δι
αβεβαίωσε ότι «δεν πρόκει
ται να ψηφιοποιήσουμε τη
γραφειοκρατία», ενώ εξή
γησε ότι, ακριβώς επειδή τα
συστήματα δεν επικοινω
νούν μεταξύ τους, αναγκά
ζεται ο πολίτης να αναλάβει
ρολό «διακομιστή» της πλη
ροφορίας με δική του φυσι
κή παρουσία και μετακίνη
ση, με συνέπεια παραγωγι
κές ώρες χαμένες και εκνευ
ρισμό.

Παράδειγμα
0 υφυπουργός έφερε ως πα
ράδειγμα τη γέννηση ενός
παιδιού. Οπως εξήγησε,
όταν γεννιέται αυτό, πρέπει
να δηλώνεται άπαξ και δη
στο μαιευτήριο και κατόπιν
να διαλειτουργούν τα συ
στήματα μεταξύ των μητρώ
ων. «Οι γονείς σήμερα θα
πρέπει να πάνε στο ληξιαρ
χείο και σε άλλες υπηρεσίες
του Δημοσίου, ενώ θα πρέ
πει να εκδίδονται αμέσως ο
ΑΜΚΑ, ο ασφαλιστικός φο
ρέας και η οικογενειακή με
ρίδα» σημείωσε.
Αξίζει να σημειωθεί πως
υπάρχουν πάνω από 100 γε
γονότα ζωής (γέννηση, θά
νατος, ένταξη παιδιών σε
σχολεία κ.λπ.) τα οποία ο πο
λίτης πρέπει να δηλώνει μία
φορά μόνο. «Απαξ δήλωση
της πληροφορίας στο Δημό
σιο, η οποία να διαχέεται»
τόνισε ο κ. Ζαριφόπουλος.
«θέλουμε μια πύλη, ένα
gov.gr, στην οποία ο πολίτης
να βρίσκει τις πληροφορίες
που χρειάζεται, αλλά και να
διεκπεραιώνει τις υποχρε
ώσεις του ηλεκτρονικά, στα
πρότυπα ξένων χωρών» ανέ
φερε.
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 «Βόμβα» Ραγκούση: «Κερκόπορτα» για κατάργηση
του ΑΣΕΠ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

227.42 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:
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«Βόμβα» Ραγκούση: «Κερκόπορτα» για κατάργηση τουΑΣΕΠ!

Ο Γιάννης Ραγκούσης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΘΕΣΗ στην κυβέρνηση με αφορμή την τροπολογία
Βορίδη για τις 50 προσλήψεις στο υπουργείο Αγρουκής Ανάπτυξης εξαπέλυσε ο Γιάννης Ραγκούσης.
Η ρύθμιση ψηφίστηκε την Πέμπτη από την Ολο
μέλεια και προβλέπει 50 έκτακτες προσλήψεις ορι
σμένου χρόνου στο υπουργείο, με σκοπό την «αντι
μετώπιση των έκτακτων ή απρόβλεπτων κινδύνων σε
αγροπκή, αλιευπκή ή αγροηκή παραγωγή». Μάλιστα,
σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, προκαλείται
ετήσια δαπάνη 945.000 ευρώ.
0 υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά προσλήψεις
κτηνιάτρων που θα ασχοληθούν με την ενταπκοποίηση των ελέγχων, λόγω της μεταφοράς της ζωονό
σου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε Ρου
μανία και Βουλγαρία. Ωστόσο, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης κατήγγειλε την κυβέρνηση
για την εν λόγω ρύθμιση, κάνοντας λόγο για «τροπο

λογία-όνειδος», που ανοίγει την «κερκόπορτα» για κα
τάργηση του ΑΣΕΠ. Οπως υποστηρίζει, «με την έγκρι
ση Μητσοτάκη, την άθλια τροπολογία υπογράφουν
οι Βορίδης, Σταϊκούρας και θεοδωρικάκος, οι οποί
οι θα περάσουν στην ελληνική πολιτική Ιστορία ως
εκείνοι που κατέστρεψαν μία από τις σημαντικότε
ρες μεταρρυθμίσεις κατά του πελατειακού και κομμαπκού κράτους».
Να σημειωθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Ν.Δ.
ότι, με την «αποσπασματική» αυτή διάταξη, ανοίγει
τον δρόμο για να βγουν και άλλες κατηγορίες προ
σλήψεων εκτός ΑΣΕΠ. Την επίμαχη διάταξη κατήγ
γειλε και ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή. «Μη μετα
φέρετε τεχνογνωσία του ΚΕΕΛΠΝΟ στο υπουργείο»
είχε πει μάλιστα απευθυνόμενος στον Μάκη Βορίδη,
μιλώντας για ασάφειες στη ρύθμιση, προτείνοντας να
προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό μέσω διαδι
κασίας που είχε ακολουθηθεί για το επικουρικό προ
σωπικό στα νοσοκομεία.
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 ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας νησί. 0
...
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επιφάνεια:

52.63 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ
Στη Σκιάθο βρίσκεται ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός και χθες περιόδευσε στα
έργα που η Περιφέρεια υλοποιεί στο
νησί. 0 κ. Αγοραστός επισκέφθηκε
τις αντιπλημμυρικές κατασκευές, τα
έργα οδοποιίας αλλά και το Κέντρο
Υγείας, όπου μίλησε με το προσωπικό
για τα νέα δεδομένα και τις συνθήκες
που δημιούργησε ατην παροχή
υπηρεσιών υγείας το νέο κτίριο.
0 κ. Αγοραστός στις επαφές του
με το προσωπικό άκουσε όλα τα
αιτήματα για ενίσχυση με προσωπικό
και οδηγούς ασθενοφόρων ώστε να
καλύπτονται οι βάρδιες.
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 Στα φαρμακεία της γειτονιάς τα φάρμακα υψηλού
κόστους
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επιφάνεια:

484.85 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
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Αρθρογράφος:
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• ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ - ΘΕΤΙΚΑ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Στα φαρμακεία της γειτονιάς
τα φάρμακα υψηλού κόστους
Σε έναν περίπου μήνα αναμένεται να
ξεκινήσει η διάθεση των Φαρμάκων
Υψηβού Κόστους (ΦΥΚ) από τα
φαρμακεία της γειτονιάς μετά την
ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη
Βουβή.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
ι φαρμακοποιοί τπς Μαγνησίας είναι θετικοί,
βλέπουν, όμως και κάποιους κινδύνους που
χρειάζονται προσοχή.
Ωφελημένοι από την όλη εξέλιξη είναι οι ασθενείς, κα
θώς δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων για να
προμηθεύονται τα φάρμακα που τόσο έχουν ανάγκη
για τη σοβαρή τους πάθηση. Αντιθέτως σε λίγες εβδο
μάδες με μια σύντομη μετακίνηση στο φαρμακείο της
γειτονιάς θα είναι σε θέση να εξυπηρετούνται άμεσα
και χωρίς ταλαιπωρία.
«Η θέση του φαρμακευτικού κλάδου είναι πως τα
φάρμακα πρέπει να διατίθενται από τα φαρμακεία
και σε αυτό πλαίσιο βλέπουμε θετικά τη διάθεση των
φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία της
γειτονιάς που μέσα στην κρίση έχουν σταθεί δίπλα
στον ασθενή και τον πολίτη. Και η πληροφόρηση που
έχουμε, είναι πως η διάθεση των ΦΥΚ από τα φαρ
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μακεία της γειτονιάς θα ξεκινήσει σε περίπου έναν
μήνα, καθώς ψηφίστηκε ο νόμος, αλλά απαιτείται
εξειδίκευση και εδώ εμείς θα καταθέσουμε τις προ
τάσεις μας» τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Μαγνησίας κ. Κώστας Ματσιόλης.
Τα ΦΥΚ και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποτελούν
το 20% του συνόλου των σκευασμάτων, ενώ η τιμή
ενός φαρμάκου ξεκινά κατά μέσο όρο από τα 500
ευρώ και άνω.
Πρόκειται συνεπώς για ακριβά φάρμακα που ένα
φαρμακείο της γειτονιάς θα πρέπει να προσπαθήσει
να το προμηθευτεί, δεδομένου μάλιστα ότι ένα σημα
ντικό ποσοστό φαρμακείων είναι χρεωμένο.

Πώς λοιπόν το φαρμακείο της γειτονιάς θα μπορεί να
εξασφαλίσει τα φάρμακα αυτά στους ασθενείς που
μπορεί να πάσχουν από νεοπλασίες, σκλήρυνση κατά
πλάκας και άλλες σοβαρές ασθένειες;
Όπως αναφέρουν οι φαρμακοποιοί, τα φαρμακεία
μπορούν να εκτελούν τη συνταγή παραγγέλνοντας
το ΦΥΚ από την εταιρία και διαθέτοντάςτο άμεσα στον
ασθενή. Η εταιρεία με τπ σειρά τπς θα λαμβάνει τα
χρήματα απευθείας από το Κράτος, άρα ο φαρμακο
ποιός θα είναι ο μεσάζων, καθώς είναι πολύ δύσκολο
για τους περισσότερους να αγοράζουν οι ίδιοι τα φάρ
μακα που είναι πανάκριβα, δεδομένου μάλιστα ότι και
το ποσοστό κέρδους είναι ελάχιστο.

«Οι φαρμακοποιοί μπορούν να λαμβάνουν μια μι
κρή αποζημίωση από το Κράτος για το γεγονός ότι
αναλαμβάνουν να διαθέτουν τα ΦΥΚ στους ασθενείς
και έτσι να μην επιβαρύνονται τα Νοσοκομεία και ο
ΕΟΠΥΥ. Και αυτή είναι μια σκέψη στον φαρμακευτικό
κλάδο» τόνισε ο κ. Ματσιόλης.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως στον νόμο υπάρχει και ένα ση
μείο με το οποίο ο κλάδος δεν συμφωνεί. Ειδικότερα
αναφέρεταιπως «για τις απομακρυσμένες περιοχές η
διάθεση των ΦΥΚ μπορεί να γίνεται και μέσω courier
με το οποίο δεν συμφωνούμε».
Εκτός από τα φαρμακεία της γειτονιάς ΦΥΚ θα μπο
ρούν να διαθέτουν και οι ιδιωτικές κλινικές.
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 Μπαίνουν στο «πλυντήριο» 3.150 κάδοι
απορριμμάτων
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιφάνεια:

235.07 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

20

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

0

Μπαίνουν σιο
«πλυντήριο»
3.150 κάδοι
απορριμμάτων
ΜΕΓΑΛΗ επιχείρηση ταχεί
ας δράσης για την εξάλειψη
κάθε εστίας δυσοσμίας και
για την προστασία της δη
μόσιας υγείας εν μέσω θέ
ρους και υψηλών θερμο
κρασιών βρίσκεται σε πλή
ρη εξέλιξη στον Δήμο Νεά
πολης - Συκεών.
Πρόκειται για το πρό
γραμμα εκτεταμένης παρέμ
βασης της αντιδημαρχίας
Περιβάλλοντος και Καθαρι
ότητας. Δύο ειδικά οχήματα
πλύσης των κάδων απορριμ
μάτων θα «σαρώνουν» όλους
τους δρόμους του δήμου
προκειμένου να καθαρίσουν
τους κάδους, να τους πλύνουν με ειδικά υλικά καθα
ρισμού και να τους αποκα
ταστήσουν πλήρως. Στόχος
της Διεύθυνσης Καθαριότη
τας είναι η πρώτη αποστολή
καθαρισμού και πλυσίματος
των 3.150 κάδων απορριμ-

Ειδιχό όχημα πλύσης χάδοτν

μάτων που είναι διασκορπι
σμένοι σε όλο τον δήμο (Συ
κιές, Νεάπολη, Πεύκα, Αγ.
Παύλος - Ευαγγελίστρια) να
ολοκληρωθεί σε λίγες ημέ
ρες, ώστε να επανέλθουν τα
συνεργεία με επαναλαμβα
νόμενες παρεμβάσεις.
Η διαδικασία καθαρι
σμού και πλυσίματος διαρκεί περί τα 15 λεπτά για
κάθε κάδο, και θα επαναληψθεί επτά με οκτώ φο
ρές σε κάθε περιοχή για να
ολοκληρωθεί έως τα τέλη
Οκτωβρίου. Μάλιστα, στους
καθαρισμούς βρέθηκε ο δή
μαρχος Νεάπολης - Συκε
ών Σίμος Δανιηλίδης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας θοδωρή Κυζιρίδη, ο οποίος επιθεώρη
σε τις εργασίες σε όλο το μή
κος της οδού Επταπυργίου
στις Συκιές.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Θεριακλής επιτέθηκε σε φύλακα νοσοκομείου
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιφάνεια:

224.58 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

0

1

θεριακλής
επιτέθηκε
σε φύλακα
νοσοκομείου
Εκανε άνω κάτω
ίο «Παπανικολάου»
ΑΝΔΡΑΣ γρονθοκόπησε φύ
λακα προχθές, λίγο μετά τις
09.30 το βράδυ, στο Γενι
κό Νοσοκομείο Θεσσαλονί
κης «Γεώργιος Παπανικολάου», προσθέτοντας ένα ακό
μη κρούσμα επίθεσης σε
βάρος εργαζομένων στα δη
μόσια νοσηλευηκά ιδρύματα
της χώρας.
Σύμφωνα με καταγγε
λία που έγινε σε τοπική ιστο
σελίδα, όλα άρχισαν όταν ο
άνδρας προκάλεσε φασαρία
εντός του Τμήματος Επειγό
ντων Περισταηκών. Το απο
τέλεσμα ήταν να αναστατω
θούν οι γιατροί, τα μέλη του
νοσηλευτικού προσωπικού
και οι πολίτες που βρίσκο
νταν εκεί. Πηγές ανέφεραν
ότι ο άνδρας δεν μπορούσε
να συγκροτήσει τα νεύρα του,
ενώ άρχισε να βρίζει όταν
έφτασε στον χώρο του νο
σοκομείου. Επιπλέον, παρα
βίαζε κάθε μέτρο υγειονομι
κής ασφάλειας, αφού κάπντζε ηλεκτρονικό τσιγάρο μέσα
στο Τμήμα Επειγόντων Περι
στατικών και τον παρακολου
θούσαν έκπληκτοι όσοι βρί
σκονταν στον χώρο.

Παρέμβαση
Για την αποκατάσταση της
τάξης τον πλησίασε ένας από
τους φύλακες, ο οποίος του
συνέστησε να ηρεμήσει και
του ζήτησε να εξέλθει από το
Τμήμα Επειγόντων Περιστα
τικών, όπως επίσης να στα
ματήσει τη χρήση ηλεκτροντκού τσιγάρου εντός του νο
σοκομείου. Ο άνδρας, όμως,
επιτέθηκε στον φύλακα ρίχνοντάς του δύο γροθιές!
Την επίθεση αντιλήφθηκε ο δεύτερος φύλακας, ο
οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον οξύθυμο πο
λίτη, αλλά κατά τη διάρκεια
της προσπάθειας έσπασε το
δάχτυλό του. Για το συμβάν
ενημερώθηκε άμεσα η Αστυ
νομία, άνδρες της οποίας συ
νέλαβαν τον δράστη. Οι δύο
φύλακες κατέθεσαν μήνυση
στο Αστυνομικό Τμήμα Πυ
λαίας. Σε βάρος του άνδρα
σχημαυστηκε δικογραφία και
πρόκειται να οδηγηθεί στον
αρμόδιο εισαγγελέα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δύο νεκροί από σύγκρουση σκαφών
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Επιφάνεια:

599.92 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

12

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

2300

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

Δύο νεκροί από σύγκρουση σκαφών
Αναδείχτηκαν για άλλη μια φορά οι τραγικές ελλείψεις στα δημάσια νοσοκομεία
και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ύο αδέλφια νεκρά και η αδελφή τους που νοση
λεύεται στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του
Νοσοκομείου «Αγιος Σάββας» είναι τα θύματα
του δυστυχήματος που έγινε το βράδυ της πε
ρασμένης Παρασκευής, στο Πόρτο Χέλι.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ταχύπλοο σκάφος «φουσκωτό» 12 μέτρων, στο οποίο επέβαιναν 11 Γάλ
λοι, ανάμεσά τους και παιδιά, κινούνταν με μεγάλη
ταχύτητα και εμβόλισε μικρή ψαρόβαρκα, στην ο
ποία επέβαιναν τα τρία ηλικιωμένα αδέλφια που δι
έμεναν στο Κρανίδι. Η ψαρόβαρκα κόπηκε στη μέ
ση και βυθίστηκε αμέσως, ενώ ο 44χρονος Γάλλος,
κτηματομεσίτης και χειριστής του ταχύπλοου, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Η 70χρονη γυναίκα αρχικά μεταφέρθηκε σε κρίσι
μη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, το ο
ποίο όμως διαθέτει μόνο ακτινολογικό εργαστήριο.
Επειδή απαιτούνταν η εισαγωγή της σε Μονάδα Ε
ντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) μεταφέρθηκε 166 χιλιόμετρα
μακριά, σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς σ’ όλο το νομό

Δ

Αργολίδας με περίπου 100.000 μόνιμους κατοίκους δεν
υπάρχει ούτε ένα δημόσιο κρεβάτι ΜΕΘ, αναδεικνύοντας
τις εγκληματικές ευθύνες όλων των μέχρι τώρα κυβερνή
σεων για το ρήμαγμα των δημόσιων νοσοκομείων και τις
τραγικές ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ερανος για φάρμακα και
φαρμακευτικό υλικό στη μοναδική
δημόσια δομή Υγείας
Το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου είναι η μοναδική δημόσια
δομή που έχει στην ευθύνη του μια τεράστια περιοχή, α
πό το Κρανίδι, την Ερμιόνη, το Πόρτο Χέλι, τα Δίδυμα και
τις Σπέτσες, με δεκάδες χιλιάδες μόνιμους κατοίκους,
που υπερδιπλασιάζονται το καλοκαίρι. Σήμερα, υπηρε
τούν μόνο γενικοί γιατροί κι ένας παιδίατρος, ενώ δεν υ
πάρχει άλλη ειδικότητα, όπως καρδιολόγος, δερματολό
γος, πνευμονολόγος, ορθοπεδικός κ.ά. Το πλήρωμα για
τα δύο ασθενοφόρα είναι μόλις ...τρεις οδηγοί (αντί για 12
άτομα εκ των οποίων έξι οδηγοί), με αποτέλεσμα να μη
βγαίνουν όλες οι βάρδιες και να μένουν ακάλυπτες κά
ποιες πρωινές και βραδινές, παρά το φιλότιμο και τις τε
ράστιες προσπάθειες των εργαζομένων. Παράλληλα, ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πειδή πρόκειται για μοντέλα του 2007 παρουσιάζουν δι
αρκώς βλάβες.
Ενδεικτική των ελλείψεων είναι η καμπάνια που έγινε
πριν από δύο μήνες περίπου από τους κατοίκους προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις σε φάρμακα και φαρ
μακευτικό υλικό που δεν υπήρχαν (γάζες, οξυζενέ, ιώ
διο, σύριγγες, επίδεσμοι), όπως είχε καταγγείλει τότε η
ΤΕ Αργολίδας του ΚΚΕ. «Η κάλυψη των αναγκών του ΚΥ
Κρανιδίου όπως και κάθε δημόσιου φορέα γενικά, είναι
υποχρέωση του κράτους και πρέπει να καλύπτεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Οσο καλές προθέσεις κι αν
υπάρχουν, ακόμη και αν μπαλώνουν πρόσκαιρα κάποιες
τρύπες, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ανεπαρκείς και α
δυνατούν να λύσουν μακροπρόθεσμα το πρόβλημα εφό
σον δεν στοχεύουν την αιτία του. Η αιτία του δεν είναι
άλλη από τη διαχρονική υποχρηματοδότηση του δημό
σιου συστήματος Υγείας, που με τη σειρά της οφείλεται
στην πολιτική που υπηρετούν ΕΕ και κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους. Καλούμε τους κατοίκους και τους εργαζόμενους
να απαιτήσουν από το κράτος την άμεση και συνεχή κά
λυψη των αναγκών τους με όλο το απαιτούμενο υλικό»,
είχε επισημάνει η ΤΕ Αργολίδας του ΚΚΕ.
Μπροστά σ’ αυτήν την εκρηκτική κατάσταση, κάτοι
κοι και παραθεριστές είναι αναγκασμένοι για να βρουν

την υγειά τους να διανύσουν πάνω από 100 χιλιό
μετρα για να φτάσουν στο Νοσοκομείο Ναυπλί
ου ή Αργους. Ομως και στο Νοσοκομείο Ναυπλί
ου οι γιατροί είναι ελάχιστοι και όχι όλες οι ειδικό
τητες, οι εφημερίες του ΤΕΠ καλύπτονται από γε
νικούς ιατρούς του Κέντρου Υγείας Λυγουριού και
από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ Αργους και Ναυπλίου, ο
αναισθησιολόγος είναι μόνο ένας(!) και εφημερεύει
10 μέρες το μήνα, οι κλινικές λειτουργούν δύσκο
λα λόγω των ελλείψεων σε φάρμακα και τεχνολογι
κό εξοπλισμό, η έλλειψη αξονικού τομογράφου α
ναγκάζει τους ασθενείς να μεταφερθούν στο Νο
σοκομείο Αργους και να επιστρέφουν όταν βρεθεί
διαθέσιμο ασθενοφόρο. Τα ασθενοφόρα στο νομό
είναι λιγοστά και το προσωπικό που στελεχώνει το
ΕΚΑΒ ελάχιστο, με συνέπεια να μην επαρκούν για
να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Ενώ πριν από λί
γους μήνες έκλεισε το Τμήμα Επειγόντων Περιστα
τικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Ναυπλίου για να μεταφερ
θεί και να μπαλωθεί το κενό του Νοσοκομείου Αργους,
προκαλώντας την άμεση αντίδραση εργατικών σωματεί
ων και μαζικών φορέων.
Σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ, είναι ανύπαρκτες και στα δύο
νοσοκομεία. Στη χώρα σήμερα υπάρχουν μόνο 750 δη
μόσια κρεβάτια ΜΕΘ, αν και οι ανάγκες είναι πολλαπλά
σιες και λειτουργούν μόλις τα 560 λόγω έλλειψης προ
σωπικού, ενώ εξοπλισμό έχουν τα 650. Εδώ και 15 χρό
νια - προ και μετά τα μνημόνια, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ - το 25% των υπαρχουσών κλι
νών ΜΕΘ παραμένουν σταθερά κλειστές.
Οι υπεύθυνοι γι’ αυτήν την αθλιότητα, που θέτει κα
θημερινά σε κίνδυνο τη ζωή του λαού προκειμένου να
διευρυνθούν τα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, έ
χουν ονοματεπώνυμο: Είναι η ΕΕ και οι κυβερνήσεις που
θεωρούν την υγεία του λαού «κόστος» και «ατομική ευ
θύνη». Είναι οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές, που
όχι μόνο δεν διεκδικούν αλλά δεν βγάζουν άχνα για το
χάλι των δημόσιων δομών Υγείας των περιοχών τους. Ε
νώ η δέσμευση και της σημερινής και της προηγούμενης
κυβέρνησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερό
τητας 2019 - 2022, για την παραπέρα μείωση της κρατι
κής χρηματοδότησης για την Υγεία από το 5,2% του ΑΕΠ το 2017 σε 4,7% το 2022, επιβεβαιώνει την επιδεί
νωση της κατάστασης.
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 Βιτρίνα
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Επιφάνεια:

108.39 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

1
Σελ.:

2

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

2300

Βιτρίνα
Σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές
της Πελοποννήσου, στο νομό Αργολί
δας, όπου το βράδυ της Παρασκευής έ
γινε το θανατηφόρο ατύχημα με το τα
χύπλοο και την ψαρόβαρκα, το Κέντρο
Υγείας Κρανιδίου, που εξυπηρετεί την
περιοχή, είναι υποστελεχωμένο και δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που
αυξάνονται κατακόρυφα τους καλοκαι
ρινούς μήνες, πόσο μάλλον σε ένα τόσο
σοβαρό περιστατικό, όπως ο τραυματι
σμός της όΟχρονης, που δίνει μάχη για
τη ζωή της. Οπως καταγγέλλουν κάτοι
κοι και παραθεριστές στην περιοχή, α
κόμα και τα ασθενοφόρα που έσπευσαν
στο τόπο του ατυχήματος τα οδηγούσαν
υπάλληλοι του δήμου, ελλείψει οδηγών!
Να λοιπόν μια σοβαρή πλευρά της άθλι
ας πραγματικότητας που ζει ο λαός πί
σω από τη βιτρίνα της ανάπτυξης στον
κλάδο του τουρισμού, όπως την κατέ
γραψε ο «Ριζοσπάστης του Σαββατοκύ
ριακου», με αποκαλυπτικά παραδείγμα
τα για τις τεράστιες ελλείψεις στις δη
μόσιες δομές Υγείας τουριστικών περι
οχών, που γίνονται διπλά επικίνδυνες για
τα λαϊκά στρώματα την περίοδο του κα
λοκαιριού. Χειμώνα - καλοκαίρι, είτε με
«δεξιές» είτε με «σοσιαλδημοκρατικές»
είτε με «αριστερές» κυβερνήσεις, οι λα
ϊκές ανάγκες βρίσκονται στην «πρέσα»,
για να μπορούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού - και όχι μόνο - να απο
λαμβάνουν απλόχερα την κρατική στήρι
ξη με «ζεστό» χρήμα και προνόμια, και
να καυχιούνται ότι σπάνε το ένα ρεκόρ
μετά το άλλο...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΟΕΔΗΝ: Ανάγκη καλύτερης φύλαξης
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

Επιφάνεια:

80.98 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

6

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

14860

ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ: Ανάγκη
καλύτερης φύλαξης
Την ανάνκη αύξησης ίων κονδυλίων
για τη φύλαξη ίων δημόσιων νοσο
κομείων επισημαίνει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων. Αφορμή στάθηκαν
νέα περιστατικά βίας που σημειώθη
καν την προηγούμενη εβδομάδα στο
νοσοκομείο Αριας, όταν χρήστης
ναρκωτικών ουσιών απείλησε το
προσωπικό του τμήματος Επειγόν
των Περιστατικών και συνοδός
ασθενούς έσπασε την τζαμαρία της
πόρτας του τμήματος. Σύμφωνα με
την ΠΟΕΔΗΝ, στο συγκεκριμένο νο
σοκομείο δεν υπηρετεί κανένας φύ
λακας, λόγω έλλειψης κονδυλίων.
Οπως σημειώνει σε σχετική ανακοί
νωση, «στην πρώτη συνάντησή μας
με τον νέο υπουργό Υγείας επισημάναμε τον κίνδυνο που αντιμετωπί
ζει το προσωπικό από βίαιες συμπε
ριφορές συνοδών και ασθενών, και
συχνότατες είναι οι καταστροφές
δημόσιας περιουσίας και οι κλοπές.
Οι αιτίες είναι τα πλημμελή μέτρα
φύλαξης».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 χτυπάει πάντα 2 φορές φ
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σελ.:

Επιφάνεια:

660.56 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

1

2

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

0

Οπου
φύγει - φύγει

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

χτυπάει πάντα 2 φορές φ
Με το καλό.

Στην τελετή ορκωμοσίας

«παίζει» αν θα προλάβει να παραβρεθεί ο ση
μερινός αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών
Θάνος Θεοδώρου.
Ο κ. Θεοδώρου μετρά αντίστροφα για τον
ερχομό στον κόσμο του δεύτερου παιδιού
του, που αναμένεται τις ημέρες εκείνες και ο
ίδιος θα βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου

Επίσκεψη.

του.

Στο Νοσοκομείο Βόλου βρέθηκε χθες ο Γε

Ε.Χ.

νικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ Γιώργος Ρο
κάς, ο οποίος μάλιοτα είχε συνάντηση με τα

Δεν αρκεί.

μέλη της ΔΑΚΕ Νοσοκομείου.

Την άγουσα έχει πάρει η κί

νηση οτην κορύφωση της φετινής τουριστι

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τα προβλή

κής σεζόν, πλην όμως δεν λείπουν τα παρά

ματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας

πονα από την πλευρά των επιχειρηματιών του

και βέβαια για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέ

τουρισμού, οι οποίοι κάνουν λόγο για εξαιρε

πει να παρεμβαίνουν τα συνδικαλιστικά όργα

τικά μειωμένους τζίρους σε σύγκριση με πέ

να.
Στο Αχιλλοπούλειο πάντως το σωματείο των

ρυσι.
Η κίνηση που σημειώνεται το συγκεκριμένο

εργαζομένων οτο ΓΝΒ έχει διαπρέψει διά της

διάστημα, δεν αρκεί για να ξεχρεώσει τις

σιωπής του. Το γνωρίζουν αυτό στην ΠΟΕ

υποχρεώσεις που έχει η κάθε επιχείρηση,

ΔΗΝ; Β.Κ.

όπως υπογραμμίζουν σε όλους τους τόνους
οι επιχειρηματίες, υπενθυμίζοντας με νόημα
ότι η σεζόν έχει περιοριστεί δραματικά σε
σύγκριση με τις «χρυσές» εποχές του παρελ
θόντος. Γ.Υ.

Επιβίωση.

τουργεί αποτρεπτικά στην προσπάθεια προ
σέλκυσης επενδυτών στην Ελλάδα. Ειδικοί

και το τοπικό χρώμα της κάθε περιοχής, με

πάνω στο θέμα επισημαίνουν ότι δεν μπο

την αντιδήμαρχο Σκοπέλου να ανοίγει δρό
μους, χρήσιμους για το μέλλον. Γ. Υ.

Στον αντίποδα των αιτημά

ρούν να γίνουν επενδύσεις όταν βρίσκεται

των επιβίωσης των επαγγελματιών του κλά

στα ύψη η φορολογία στην Ελλάδα, και δεν

δου, βρίσκεται το ζήτημα της φορολογίας,

έχουν άδικο.

που απασχολεί το σύνολο των επαγγελμα-

Κοινή πλεύση.

Γ.Υ.

Ανοίγει δρόμους.

Μεγάλο κεφάλαιο

βοήθειας σε άπορους μαθητές.

ο πολιτισμός στην τουριστική ανάπτυξη, με

Η συνέχιση του προγράμματος σίτισης άπο

σουν αρκετές επιχειρήσεις» σχολίασε στον

την αρμόδια αντιδήμαρχο Σκοπέλου Αθηνά

ρων μαθητών και οι κοινές δράσεις συζητήθη

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η Μαίρη Διαμάντη, πρόεδρος

Ντάκη, να δίνει την ανάλογη βαρύτητα οτο

καν στην χθεσινή συνάντηση του Μητροπολί

των ξενοδόχων της Σκοπέλου, για να συμπλη

συγκεκριμένο πεδίο.

τη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου με τους διευθυν

Η χρησιμότητα του πολιτισμού ως μοχλού

τές εκπαίδευσης, Γιώργο Πολύζο της πρωτο

ανάπτυξης, αποδεικνύεται στην πράξη μέσα

βάθμιας και Σωκράτη Σαβελίδη της δευτερο

από κύκλους εκδηλώσεων και θεσμών που

βάθμιας. Κοινή γραμμή πλεύσης για το κοινό

συγκεντρώνουν δεκάδες επισκέπτες στο νη-

καλό, με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος να

Οικονομικοί κύκλοι εκτι

σί. Πέρα από το κλασσικό πλέον ήλιος - θά

αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά μπροστά

μούν, παράλληλα, ότι η βαριά φορολογία λει

λασσα, οι τουρίστες αναζητούν δραστηριότη

ρης οτις πρωτοβουλίες προσφοράς. Γ. Υ.

Φορολογία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πολύβιος,

Κοινούς κώδικες επι

γιατί όπως πάμε, τα επόμενα χρόνια θα κλεί-

ρώσει ότι η βαριά φορολογία «πνίγει» την επι

ο

και οι φορείς εκπαίδευσης, τείνοντας χέρι

ότι η νέα κυβέρνηση θα οταθεί στο πλευρό

χειρηματικότητα. Γ. Υ.

Πήραν
φωτιά

κοινωνίας έχουν αναπτύξει η τοπική Εκκλησία

τιών, ανεξαρτήτως κλάδου. «Ευελπιστούμε
μας και θα μειώσει κάπως την φορολογία,

τες που αναδεικνύουν το πολιτιστικό προφίλ
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 «Γυαλιά καρφιά» από νταήδες το (αφύλακτο)
Νοσοκομείο Άρτας
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

189.79 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

14

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-08-2019

Κυκλοφορία:

8215

«Γυαλιά καρφιά» από νταήδες ίο (αφύλακτο) Νοσοκομείο Apxas
ΣΕ ΞΕΦΡΑΓΟ αμπέλι έχουν μετατραπεί τα νοσο
κομεία, όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομο
σπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ), καθώς σημειώθηκαν ακόμα δύο πε
ριστατικά βίας, αυτή τη φορά στο Νοσοκομείο Αρ
τας. Την ίδια στιγμή, η ομοσπονδία καταγγέλλει
και τις μεγάλες ελλείψεις που έχουν δύο Κέντρα
Υγείας στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, την προηγούμε
νη εβδομάδα χρήστης τοξικών ουσιών απειλούσε
οργισμένος το προσωπικό του Τμήματος Επειγό
ντων Περιστατικών, ενώ συνοδός ασθενών έσπα
σε την τζαμαρία της πόρτας των Επειγόντων! «Από
τύχη δεν είχαμε τραυματισμό από τα θραύσμα
τα» σημειώνουν και τονίζουν: «Εχουμε επισημάνει αρκετές φορές την πλημμελή φύλαξη των νο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σοκομείων, χωρίς η προηγούμενη κυβέρνηση να
πάρει μέτρα».
Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο Αρτας δεν δι
αθέτει κανέναν φύλακα, καθώς υπάρχει έλλειψη
κονδυλίων! Οπως αναφέρουν, την ίδια επισή
μανση για τα ελλιπή μέτρα προφύλαξης έκαναν
και στην πρώτη συνάντησή τους με τον υπουργό
Υγείας Β. Κικίλια, διευκρινίζοντας πως είναι η αι
τία που το προσωπικό των νοσοκομείων κινδυ
νεύει από βίαιες συμπεριφορές συνοδών.
Παράλληλα, επισημαίνουν και τις ελλείψεις
που παρατηρούνται στον τομέα της περίθαλψης
στην Αρτα. Οπως στο Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 15.000 κα
τοίκους και έχει εξελιχθεί σε Κέντρο Υγείας «φά
ντασμα», καθώς υπάρχει μόνο ένας ειδικευμένος

γιατρός και αυτός οδοντίατρος, που είναι και ο δι
ευθυντής της δομής. Το Κέντρο Υγείας καλύπτε
ται μόνο από κάποιους αγροτικούς γιατρούς. Μά
λιστα, συχνά έχουν καταγραφεί περιστατικά κα
τά τα οποία κινδύνεψε η ζωή ασθενών, καθώς
τα έκτακτα περιστατικά διακομίζονται στην Αρτα,
που βρίσκεται σε απόσταση μιάμισης ώρας.
Επίσης, τραγική είναι η κατάσταση στο Κέντρο
Υγείας Καλεντίνης, δεδομένου ότι υπάρχει μόνο
ένα παλιό ασθενοφόρο, με μόνιμες βλάβες, ενώ
υπηρετούν τρεις οδηγοί. Τα έκτακτα περιστατικά
μεταφέρονται με ιδιωτικά μέσα, όπως αυτοκίνη
τα, ακόμα και αγροτικά οχήματα, ενώ εάν κληθεί
ασθενοφόρο από την Αρτα ή το Βουργαρέλι, όπου
υπάρχουν σταθμοί του ΕΚΑΒ, απαιτείται διαδρο
μή μιάμισης ώρας!
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