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Περικοπή = delete
Τ

ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές
νιώθω έτοιμη για μια εμπειρία τύπου
bungee-jumping, ή ίσως κάτι πιο extreme π.
χ κολύμπι με καρχαρίες.
Τι οδηγεί άραγε άτομο που ανήκει σε ευπαθή κοινωνική ομάδα να φτάσει να παραληρεί; Μήπως
είναι το γεγονός ότι τίποτα από αυτά που γνώριζε μέχρι τώρα δεν υφίσταται; Ή μήπως γιατί οι εφιάλτες που έζησαν οι παλαιότεροι , μας κλείνουν πια το μάτι στα σκοτεινά;
Μέρα με τη μέρα βιώνουμε την τέλεια ανατροπή
των πάσης φύσεως θεσμών. Και όλα γίνονται στο
άρπα-κόλλα χωρίς σχεδιασμό και προοπτική, ωμά, καθοδηγούμενα από τριμερής επιτροπές που
ορίζουν την επιβίωση μας. Μια κατά μέτωπο επίθεση σε κάθε μέχρι σήμερα δημόσιο αγαθό.
Η δίνη των περικοπών στις δαπάνες δεν αφήνει
κανέναν αλώβητο - πόσο μάλλον τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
Ο Γολγοθάς ξεκινάει από τον ΕΟΠΥΥ ή αλλιώς τον
Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας,
που ήδη διαφαίνεται τόσο προβληματική η εφαρμογή του, ώστε να αναγκαστεί και ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών να καταθέσει στις 2/11 εξώδικο για την ανάκληση του. Η χορήγηση των φαρμάκων πλέον για τους ασφαλισμένους όλων ανεξαιρέτως των ταμείων, θα αποτελεί μια πρόκληση ατελείωτης γραφειοκρατίας και διαδικασιών τόσο για τους γιατρούς και φαρμακοποιούς
όσο φυσικά και για τους «ακούραστους πάσχοντες.
Πάσχοντες με Μεσογειακή Αναιμία, που σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του ΚΕΒΑ (Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας), θα ανήκουν
πλέον στους πάσχοντες με ποσοστό αναπηρίας
που ξεκινά από 50%. Είναι ίσως γνωστό πως τε-

λευταία τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών
και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν
βαλθεί να μας πείσουν πως έχουν βρει τον τρόπο
της ’’τελικής’’ ίασής μας. Μάλλον βρισκόμαστε
στο στάδιο του «σώζων εαυτό σωθείτω» και κανένα θέμα δεν πρέπει να αιωρείται.
Ότι βρίσκεται στα κεφάλια των ειδημόνων τελικά
πραγματοποιείται χωρίς διαβούλευση ή διάλογο.
Επόμενο θύμα του πρόχειρου σχεδιασμού τα νοσοκομεία, με τις ενοποιήσεις-καταργήσεις τμημάτων που καμουφλάρονται πίσω από εισηγήσεις των διοικήσεων, που ενώ γνωρίζουν την
πραγματική ανάγκη των ασθενών που περιθάλπουν, τους εμπαίζουν με το χειρότερο τρόπο δηλώνοντας ότι πρόκειται απλά για προσχέδια ενώ
στην πραγματικότητα πετούν τους ασθενείς στο
δρόμο χωρίς ουσιαστικά να νοιάζονται τι θα απογίνουν και που θα καταλήξουν.
Επιπλέον για να μας κρατούν όπως πάντα σε εγρήγορση αναγγέλλουν ελλείψεις αίματος και αναβολές μεταγγίσεων ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη.
Και όλα αυτά υπό τον καταιγισμό των εξαγγελιών
για εργασιακή εφεδρεία-απόλυση, για περικοπές
μισθών και επιδομάτων (προνοιακών και μη), για
κατάργηση όλων των παροχών, για πρόσθετες επιβαρύνσεις από διπρόσωπους πολιτικούς που
με ένα στόμα διατυμπανίζουν όχι επιπλέον βάρη
στις πλάτες των πολιτών και από την άλλη προσθέτουν και άλλα. Βαρίδια που δεν τα ξεφορτώνεσαι ΠΟΤΕ. Φόροι που δεν καταλήγουν σε παροχές προς τους δύσμοιρους πολίτες για την παιδεία, για την υγεία, όπως είθισται αλλά σε αποπληρωμές χρεολυσίων.
Μάιρα Ευαγγελίδου

Όπως όλοι γνωρίζετε, ο ΠΑΣΠΑΜΑ στηρίζεται οικονομικά από τις συνδρομές των μελών του.
Η συνδρομή αυτή καλύπτει βασικά πάγια έξοδα του συλλόγου,
πληρωμές προσωπικού, κάλυψη εξόδων περίθαλψης απόρων συμπασχόντων, καθώς και τα έξοδα του περιοδικού που παραλαμβάνετε και αυτή τη στιγμή διαβάζετε. Δυστυχώς, λόγω αμέλειας πιστεύουμε, πολλά από τα μέλη μας οφείλουν στο σύλλογο τη συνδρομή τους. Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε άμεσα τις οφειλές
σας γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι ακόμα και για συλλόγους.
Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά στα γραφεία του συλλόγου
(Αναστασίου Τσόχα 18 - 20, 115 21 Αθήνα, τηλ: 210 6456013) για να
σας ενημερώσουμε για το ακριβές ποσό της οφειλής σας και για την
εξόφλησή της.
Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να μας στείλετε ταχυδρομική
επιταγή των ΕΛΤΑ στο όνομα του συλλόγου, ή να καταθέσετε τα
χρήματα στην Εμπορική τράπεζα στο λογαριασμό 001/30405994.
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« ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ 2011»

Πανελλήνια
ενημερωτική εκδήλωση
«ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ 2011»

Σ

την πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων έλαβε
χώρα και φέτος το ετήσιο ραντεβού των πασχόντων, μεταξύ τους και με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη Θαλασσαιμία. Η συνάντηση με τον τίτλο Πανελλήνια
Ενημερωτική Εκδήλωση «Θαλασσαιμία 2011» πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Serai των Ιωαννίνων με
την τελετή έναρξης στις 30 Σεπτεμβρίου και τη λήξη της
το μεσημέρι της 2 Οκτωβρίου.
Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η ΕΟΘΑ και συνδιοργανωτές οι Σύλλογοι Ιωαννίνων και Άρτας. Παράλληλα πλαισιώθηκε από μια εξαιρετική επιστημονική επιτροπή στην οποία προέδρευσαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπουραντάς και Νικ. Χαλιάσος.
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων όπως σακχαρώδη διαβήτη, καρδιολογικά, ηπατικά, ενδοκρινολογικά θέματα, όπου οι πάσχοντες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ειδικό όμως ενδιαφέρον είχε η ομιλία της κας Γιαννάκη που αφορούσε τα τελευταία νέα για τη γονιδιακή θεραπεία. Ενδιαφέρον είχε
και η ομιλία του κ. Σουλιώτη προέδρου του ΟΠΑΔ, όπου
‘’ανέλυσε’’ λάθη του παρελθόντος για το πώς ο ΟΠΑΔ
πχ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία με λάθος χειρισμούς
πολλές φορές και κακόβουλες ενέργειες, έφτασε σε σημείο κατάρρευσης μην μπορώντας να ικανοποιήσουν
πολλές φορές και τις πιο βασικές ανάγκες ασθενών, όπου μέσα σε μια λογική του παραλόγου καλούνται να ακολουθήσουν το πλήθος των νέων διατάξεων, συμπληρώνοντας χαρτιά περνώντας επιτροπές, έκπτωση στη
φαρμακευτική αγωγή, έκπτωση στη ποιότητα της ζωής
του ή μήπως έκπτωση στη ζωή;;;
Εάν θα μου επιτρεπόταν μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω
σε κάποιον ‘’ειδικό’’. Στο πλαίσιο της Σωτηρίας της Ελλάδος, των ταμείων, του έθνους γενικά, η λογική των ημερών ποια είναι; Περικόψτε τα φάρμακα των αρρώστων
και όταν εκμηδενιστούν οι πραγματικά άρρωστοι αυτού
που στο τέλος θα επιζήσουν είναι οι μαϊμού ανάπηροι
……. πιάστε τους;;;
Ζητώ συγνώμη για την φρενίτιδα μου όμως φέρνοντας
καλά γεγονότα στο κεφάλι μου, μου γεννιούνται ερωτήματα.
Δε θα ήθελα να παραλείψω, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σοβαρό σημείο κατά την έκβαση της εκδήλωσης. Αυτό
είναι η συνάντηση των προέδρων και των μελών των
συλλόγων με το Δ.Σ. της ΕΟΘΑ. Ήταν μια δίωρη συζήτηση όπου αρχικά ο πρόεδρος της ΕΟΘΑ κ. Β. Δήμος εξέθε6 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ / Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ / Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 1 ΘEMATA M.A.

σε στους παρευρισκομένους το φάσμα δράσης της Ομοσπονδίας, τις τελευταίες εξελίξεις, τι πετύχαμε, τι χάσαμε όμως εξέφρασε και την αγωνία του που είναι και αγωνία όλων μας για το τι απ’ όλα αυτά που εκείνη την ημέρα θα συζητούσαμε θα ήταν και αύριο δεδομένα και όχι
παρελθόν. Ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις σε ένα κλήμα άλλοτε φιλικό άλλοτε εχθρικό ή
μάλλον επιθετικό. Ακούστηκαν προτάσεις αξιόλογες,
καθώς και προτάσεις για γέλια κατά την ταπεινή μου άποψη, ευτυχώς σε μικρή κλίμακα. Βασικό θέμα συζήτησης η κατάσταση και η λειτουργία των μονάδων μετά τις
συνταξιοδοτήσεις και πλήρωσης κενών θέσεων των γιατρών. Όπως επίσης οι παράλογες προτάσεις στο πλαίσιο συγχωνεύσεων των νοσοκομείων με βασικό προβληματισμό η πρόταση του Διοικητή του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγ. Σοφία» να εισηγηθεί συνένωση μονάδων των
παίδων, παρακολούθηση στην μια συσταθείσα πασχόντων έως 16 ετών, τινάζοντας κυριολεκτικά στον αέρα
τις τύχες 600 ενηλίκων πασχόντων, εφόσον δεν αντιπροτείνει το τι μέλει γενέσθαι μ’ αυτούς, λες και οι πάσχοντες μιας μονάδας είναι απλά αριθμημένα ονόματα
σε λίστες χαρτιού.
Σε ερώτηση της κας Κακαράκη εκ μέρους του συλλόγου μας ΠΑΣΠΑΜΑ ο οποίος είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με τον εν λόγο διοικητή για την στάση της ΕΟΘΑ
στο θέμα, ο πρόεδρος διαβεβαίωσε την κοινή πορεία
ΕΟΘΑ – Συλλόγου για την απαράδεκτη εισήγηση του
Διοικητή και αισιοδοξούμε για την αρνητική απάντηση
της Α’ ΥΠΕ.
Σε γενικότερο πλάνο, υπήρξε η σύμφωνη γνώμη προέδρων, μελών συλλόγων και ΕΟΘΑ για μια πιο δυναμική κινητοποίηση για την καλύτερη λύση των προβλημάτων
που μας ταλανίζουν, μετά και την προτροπή του κ. Δήμου για κοινό Αγώνα.
Αναμένονται αποφάσεις και δράσεις. Φυσικά δεν ήταν
όλα μαύρα σ’ αυτή τη συνάντηση… Έγινε άλλη μια φορά αυτό που συχνά λέω. Μου αρέσει να πηγαίνω να
παρακολουθώ συνέδρια όχι μόνο για τα επιστημονικό
ενδιαφέρον μα και γιατί έχω την ευκαιρία να συναντήσω φίλους καλούς και αγαπημένους που δεν μπορώ
να κάνω καθημερινά. Κι αυτό έγινε για άλλη μια φορά,
εφόσον η εκδήλωση…. θες από ενδιαφέρον θες από αγωνία είχε πρωτοφανή προσέλευση.
Νίκος Ψυχογυιός
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ΔΕΗ

Μειωμένο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο:

Ε

Aιτήσεις έως 15/12/2011

ως και τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι (άνεργοι, τρίτεκνοι, ΑμΕΑ, άτομα με
χαμηλό εισόδημα) του
μειωμένου Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου
ρεύματος να υποβάλουν αιτήσεις για
τη χορήγησή του από την 1η Ιανουαρίου και για όλο το 2012.
Όσοι υποβάλουν αιτήσεις μετά τις
15 Δεκεμβρίου, θα ενταχθούν μεν
(εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις) αλλά αργότερα μέσα στο 2012, από
την ημέρα που θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά
τους. Επίσης, όσοι λαμβάνουν ήδη το ΚΟΤ δεν
χρειάζεται να υποβάλουν νέες αιτήσεις για το
2012, εκτός αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα και
δεν είναι πλέον δικαιούχοι.
Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου
υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ι. Μανιάτη, οι αιτήσεις για την ένταξη στο ΚΟΤ, κάθε ημερολογιακό έτος υποβάλλονται από 1/10 έως 15/12 του προηγούμενου έτους. Προβλέπεται επίσης ότι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μετά την παρέλευση
του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η ένταξη όμως αυτών που πληρούν τα κριτήρια, γίνεται για το
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους ένταξης μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των
στοιχείων.
Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
είναι 20 – 30 % φθηνότερο σε σχέση με το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Δικαιούχοι του ΚΟΤ είναι
τέσσερις κατηγορίες καταναλωτών:
- Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών –
συνταξιούχων. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
- Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους είναι μικρότερο ή ίσο από
το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυ1 0 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ / Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ / Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 1 ΘEMATA M.A.

τής. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
- Όσοι είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, με οικογενειακό
εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού
αφορολόγητου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει
το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
του ανέργου. Το κοινωνικό τιμολόγιο
που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 30% επί του σημερινού οικιακού
τιμολογίου.
- Όσοι είναι άτομα με αναπηρία 67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67%, με
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου που προβλέπεται για
τους γονείς τριών τέκνων. Το κοινωνικό τιμολόγιο
που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
Το εισοδηματικό κριτήριο ελέγχεται με βάση την
εκκαθαρισμένη, κατά το προηγούμενο έτος, φορολογική δήλωση. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη το 2012 θα κριθούν με βάση τα εκκαθαριστικά της εφορίας που εκδόθηκαν εφέτος.
Για τη χορήγηση του ΚΟΤ στη διάρκεια του έτους
θα πρέπει η κατανάλωση ρεύματος να μην ξεπερνά, ανά κατηγορία, τα εξής όρια:
- Για ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος το
όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι σε
1400kWh.
- Για τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι σε 1600kWh.
Αν η κατανάλωση ξεπεράσει το όριο αυτό, τότε όλες οι κιλοβατώρες τιμολογούνται με το κανονικό
οικιακό τιμολόγιο ρεύματος, της ΔΕΗ ή εναλλακτικών προμηθευτών.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα ΚΕΠ, από την
ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr ) και στο τηλέφωνο 210 9298000 απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες.
Μάιρα Ευαγγελίδου

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ θ έ μ α τ α

Δρακοπούλειο

Σ

ύμφωνα με την απόφαση της υποδιοικήτριας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και με το άρθρο 24 του Ν. 3599/2007 του
Ε.Σ.Υ.από το προσωπικό του Δρακοπούλειου Κέντρου Αιμοδοσίας
(ΔΚΑ) μετακινούνται προς Γενικό Κρατικό Αθηνών (ΓΚΑ) οι κάτωθι:
Βρεττού Ελένη παιδίατρος
Καραβάς Αντώνης παθολόγος
Χατζηλάου Ιωάννης παθολόγος
Ζάχαρη Αγγελική, Ξαρχά Κωνασταντίνα, Μαργιώτη Ρεβάκα, Σφρίντζερη Χρυσαυγή νοσηλεύτριες του ΕΕΣ.
Από τους παραπάνω τρεις ιατρούς, η κα Βρεττού πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί σύντομα και ο κος Χατζηλάου έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει
στην αιμοδοσία του ΔΚΑ προκειμένου να συμμετέχει στις εξορμήσεις συλλογής αίματος.
Απομένει λοιπόν ένας γιατρός ο κος Καραβάς Αντώνης που θα συνοδεύσει
τους 190 πάσχοντες του ΓΚΑ. Όσο οι πάσχοντες περιμένουν τη μεταφορά
της μονάδας, ο υποδιοικητής του ΕΕΣ κος Πετρόχειλος διαβεβαίωσε την κα
Βρεττού ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα περάσει το αίτημα να καλύπτονται οι πάσχοντες με αίμα από τον ΕΕΣ.
Απλόχερα λοιπόν θα δώσουν 6.000 φιάλες αίματος για μας στην αιμοδοσία του ΓΚΑ.
Και τα ερωτήματα είναι :
Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας διώχνει
τους πάσχοντες και τους παρατάει στη μοίρα τους;
Γιατί κωφεύουν όλοι οι αρμόδιοι στις αμέτρητες αναφορές
και καταγγελίες μας επί σειρά ετών;
Τόσο δύσκολο ήταν να μας δωθεί ένας χώρος στα τόσο κτίρια που υπάρχουν μισοάδεια;

Μαρία Παπαθεοδώρου

ΘEMATA M.A.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νομοκαταιγίδα
1. Στη δίνη της νόμο-καταιγίδας, που
βιώνουμε καθημερινά σχεδόν το τελευταίο αυτό διάστημα, ήρθε να προστεθεί και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που αφορά στο συνταξιοδοτικό.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 10 αναφέροταν ότι:
Από 01.11.2011 στους συνταξιούχους
του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας,
μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει
τα 1000 ΕΥΡΩ. Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του
επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της
ηλικίας.
Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται όσοι
λαμβάνουν με τη σύνταξη τους το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54
του ΠΔ. 169/2007 ή των άρθρων 100
έως και 104 του ΠΔ. 168/2007 (ΦΕΚ Α’
209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις
διατάξεις των νόμων 1897/1990
(Α’120) και 1977/1991 (Α’185).
Προς μεγάλη μας έκπληξη (αν και πλέον τίποτα δεν πρέπει να μας εκπλήσσει) αποκρυπτογραφώντας το σχέδιο
νόμου, παρατηρήσαμε ότι συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 1αναφέροταν:
Από 01.11.2011 στους συνταξιούχους
του ΝΑΤ και των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι
οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο
έτος της ηλικίας μειώνεται κατά 40%
το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000€.
Στο άρθρο αυτό που αφορά πολλά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΑΥ, ΔΕΚΟ κ.α.) και άρα πολλούς συμπάσχοντες μας δεν υπήρχε εξαίρεση που να μας καλύπτει.
Ως τώρα ίσχυε η ευνοϊκή διάταξη του
Ν.2227/94 ΦΕΚ 129 Α’ αρ.16 παρ.3 (
συμπλήρωση του Ν. 612/1977 ΦΕΚ
164 Α’), σύμφωνα με την οποία οι πάσχοντες με Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική
Αναιμία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη γήρατος και
όχι αναπηρίας ή ανικανότητας, μετά α-

πό 15 χρόνια εργασίας στο δημόσιο ή
4050 ένσημα στον ιδιωτικό τομέα.
Στο νέο νόμο, που πήγε προς ψήφιση
στη Βουλή, ο νομοθέτης παραβιάζει
ουσιαστικά τη 15ετία. Όπως είναι γνωστό και για να λέει κανείς τα πράγματα
με το όνομα τους, το ηλικιακό όριο
των 55 ετών στο οποίο αναφέρεται το
νομοσχέδιο είναι μάλλον ουτοπικό,
σύμφωνα βέβαια με το προσδόκιμο
ζωής των Θαλασσαιμικών.
Ο ΠΑΣΠΑΜΑ, ενεργοποιήθηκε έγκαιρα,
ώστε να τροποποιηθούν τα σημεία εκείνα του νόμου που καταργούν κατακτήσεις 30 χρόνων.
Για αυτόν το λόγο, μέλη του προεδρείου του ΠΑΣΠΑΜΑ, η πρόεδρος κα Μυρίλλα, η αντιπρόεδρος κα Μπάκα, η κα
Ευαγγελίδου και η κα Αγγελοπούλου
Μαρία, μέλος του Συλλόγου, καθώς επίσης και η κα Τσάκωνα από την
ΠΕΠΠΑΜΑ, συναντήθηκαν την Τρίτη
11/10 με τον κο Γ.Λεπενιώτη, διευθυντή του Υπουργού Εργασίας κου Γ.
Κουτρουμάνη.
Ο κος Λεπενιώτης εξέφρασε το δίκαιο
του αιτήματος μας και μας διαβεβαίωσε προφορικά πως θα εισηγηθεί την
τροπολογία ενώ το νομοσχέδιο βρισκοταν στη διαδικασία της διαβούλευσης.
Επίσης ήρθαμε σε επαφή με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος καθώς και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκειμένου να κατατεθούν τροπολογίες.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κεδίκογλου
Συμεών μετά από επικοινωνία με την
κα Μυρίλλα κατέθεσε τροπολογία που
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συνυπέγραψαν οι βουλευτές Δαμιανάκης Ευτύχιος και Γιαννακοπούλου Νάντια.
Τροπολογία κατέθεσε και ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Κουρουμπλής. Οι εν
λόγω βουλευτές μας έχουν στηρίξει
πολλές φορές και στο παρελθόν.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό για
εμάς αφου καταφέραμε να εξαιρεθούμε απ αυτό το μέτρο:
2. Στο «Προσχέδιο νόμου για Την
Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των
Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου
Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του
ΚΕΣΥ, την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ιατρών» που εισηγήθηκε το ΚΕΣΥ
προς το ΥΥΚΑ προτείνεται στο άρθρο 4
παρ 12 να καταργηθούν όλες οι κατηγορίες υπεραρίθμων ειδικευομένων,
πλην εκείνης των Ενόπλων Δυνάμεων
και των διακρατικών συμφωνιών.
Μέχρι σήμερα με το νόμο 2194/94
ΦΕΚ: 34Α, ‘Άρθρο 9 : Θέματα ιατρών,
παρ. 1 ισχύει ότι:
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 προστίθεται
εδάφιο, που έχει ως εξής: “Οι ιατροί
που πάσχουν από ομόζυγο β- μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, καθώς
και οι αιμορροφιλικοί, προσλαμβάνονται για ειδίκευση ως υπεράριθμοι, για
την άσκησή τους στην ειδικότητα και
στο νοσοκομείο ή κλινική της επιλογής
τους. Η διάταξη της παραγράφου 5
του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 ισχύει και για τους ιατρούς αυτούς”.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ θ έ μ α τ α
Ιός Δυτικού Νείλου &
Μοριακός Έλεγχος Αίματος
Ο ΠΑΣΠΑΜΑ κατέθεσε υπόμνημα προς
τους αρμόδιους φορείς και ζητάμε να
παραμείνει σε ισχύ η ευνοϊκή αυτή
διάταξη.
Είναι δε ιδιαίτερα λυπηρό για κάποιους και προκλητικό για άλλους να
βλέπουμε ότι το κείμενο για την κατάργηση των υπεραρίθμων ειδικευόμενων την έχουν υπογράψει οι:
Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης Δατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ ως Πρόεδρος, οι
Ομότιμοι Καθηγητές: Ηλίας Λαμπίρης,
Ορθοπαιδικός, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Δημήτρης Λουκόπουλος, Παθολόγος,
ΕΚΠΑ (τι να πούμε για αυτό! Οι παλιοί
θυμάστε πως κατέληξε το Σεβαστουπόλεως!!)
Οι Καθηγητές: Νικόλαος Ντόμπρος,
Παθολόγος-Νεφρολόγος, Πρόεδρος
Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Γεώργιος Πετρίκκος Παθολόγος, ΕΚΠΑ, Παναγιώτης
Σελβιαρίδης, Νευροχειρουργός ΑΠΘ,
Γρηγόριος Κουράκλης Χειρουργός
ΕΚΠΑ,Παναγιώτης Μέγας, Ορθοπαιδικός, Παν. Πατρών, Λάμπρος Μιχάλης,
Καρδιολόγος, Παν. Ιωαννίνων, Χρυσούλα Λεμονίδου, Νοσηλευτικής
ΕΚΠΑ, Αθηνά Καλοκαιρινού, Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Οι Αναπληρωτές Καθηγητές: Αναστάσιος Φιλαλήθης, Κοινωνικής Ιατρικής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης. Παπαδογεωργάκης
Νικόλαος, Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
Οι Συντονιστές Διευθυντές ΕΣΥ: Νικόλαος Μπατάκης, Ακτινοδιαγνωστής,
Βασίλειος Λαοπόδης , Χειρουργός, Νικόλαος Μαρουδιάς ΩΡΛ, Σταμάτης Πίνης Χειρουργός, Γεωργία Μαργαρίτη
Βιοπαθολόγος, Σταματίνα Παγώνη
Παθολόγος, Στέφανος Φούσσας Καρδιολόγος
Οι Ειδικευόμενοι Ιατροί: Κωνσταντίνος
Νικολάου Παιδιατρικής (τώρα είναι υποδιοικητής στο Δαφνί και είχε φέρει
αντιρρήσεις για τα φίλτρα στο αίμα
που χρειαζόμασταν στο Παίδων γιατί
και εκεί ήταν στο ΔΣ ενώ ήταν και
στην απόφαση για απομάκρυνση των
ενηλίκων και κατάργηση των 2 μονάδων Μ.Α) Αλέξιος Βασιλείου, ΩΡΛ.

Ο

ιός του Δυτικού Νείλου ελέγχεται στη χώρα μας με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής σε μοναδιαία δείγματα, στα ΚΜΕ (κέντρα μοριακού ελέγχου) από τις εταιρείες Safe Blood AE και Roche Diagnostics (Hellas)

AE.
Δυστυχώς για να μειώσει το κόστος το ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α και κατ’ επέκταση το
Υπουργείο (εμείς ψηφίσαμε αρνητικά αλλά ήμασταν μειοψηφία) αποφάσισε
την εφαρμογή μικροδεξαμενών (Mini Pools-ΝΑΤ)στη διαδικασία μοριακού ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου στις μη ενδημικές περιοχές.
Φέτος μη ενδημικές χαρακτηρίστηκαν οι περιοχές Αττικής, Πελοποννήσου
και Κρήτης στις οποίες τον έλεγχο σε μικροδεξαμενές ανέλαβε η εταιρεία
Roche αφού στην Πελοπόννησο και Κρήτη η Safe Blood δεν έχει εγκατεστημένα μηχανήματα και στην Αττική έχει μόνο στο Ε.ΚΕ.Α. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει στα 9 ΚΜΕ της χώρας που ήδη γίνεται ο
μοριακός (σε μοναδιαία δείγματα ID-NAT) για HCV, HBV, HIV και έχουν μοιραστεί στις δύο εταιρείες (5 στη Roche και 4 στη Safe Blood).
Σε επανειλημμένες συνεδριάσεις στο Ε.ΚΕ.Α τόνισα ότι είμαι αρνητική ως
προς τον έλεγχο με μικροδεξαμενές αφού η ευαισθησία της μεθόδου σε μοναδιαίο δείγμα (ID-NAT), είναι πολλαπλάσια εκείνης των μικροδεξαμενών
(MP-NAT). Οι πολυμεταγγιζόμενοι δεν μπορούν να εκτίθενται σε αυξημένη
πιθανότητα κινδύνου. Ακολούθησε και έγγραφη διαμαρτυρία της ΕΟΘΑ
(Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας) στον υφυπουργό Υγείας κ. Τιμοσίδη.
Ήδη από 7/10/2011 άρχισε ο έλεγχος σε μικροδεξαμενές στα ΚΜΕ Λαϊκού και
Γ. Γεννηματάς ενώ βέβαια το Ε.ΚΕ.Α συνεχίζει με μοναδιαίο. Ο έλεγχος θα συνεχίσει μέχρι 31/10/2011 αφού μετά τελειώνει και η δραστηριότητα των κουνουπιών με τα οποία μεταφέρεται ο ιός. Είναι βέβαια παράδοξο να δίδεται
στους θαλασσαιμικούς του νομού Αττικής «αίμα δύο ταχυτήτων».
Η περίοδος των κουνουπιών αρχίζει τον Μάιο οπότε του χρόνου θα περιμένουμε εξελίξεις για τον τρόπο ελέγχου στα διάφορα μέρη της χώρας που τυχόν θα εμφανιστεί ο ιός.
Κάποιοι πάντως είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι με το γεγονός του ελέγχου σε μικροδεξαμενές αφού αυτό ίσως γίνει η Κερκόπορτα για εφαρμογή τους και
στους ιούς HIV, HCV, HBV εκθέτοντάς μας σε μεγάλο κίνδυνο.
Βάνα Μυρίλλα

Ενημέρωση
Μοριακός Έλεγχος Αίματος

Α

πό τις 18/7/2011 η εταιρεία Roche άρχισε να χρησιμοποιεί το αναβαθμισμένο αντιδραστήριο MPX ν2.0 για :HBV, HCV, HIV προς
δοκιμή στο ΚΜΕ (Κέντρο Μοριακού Ελέγχου) του Λαϊκού Νοσοκομείου. Μέχρι τότε χρησιμοποιούταν το MPX ν1.0.
Κατά τον δοκιμαστικό αυτό έλεγχο όμως προέκυψε μία άνοδος των
ψευδώς θετικών δειγμάτων, στο διάστημα από 18/7/20112/10/2011. Με τον επανέλεγχο τα δείγματα αποδείχτηκαν αρνητικά
όμως οι αιμοδοσίες έπρεπε να καταστρέψουν τους ασκούς αυτούς
(καταστράφηκαν περίπου 70 ασκοί). Η εταιρεία Roche Ελλάδος μέχρι
να δοθούν ολοκληρωτικές απαντήσεις για το φαινόμενο αυτό από
την Κεντρική Εταιρεία αποφάσισε να ξαναγυρίσει στον έλεγχο με το
προηγούμενο αντιδραστήριο MPX ν1.0.
Θυμίζουμε ότι το ΚΜΕ Λαϊκού ελέγχει τα δείγματα του Λαϊκού, Ευαγγελισμού, Ιπποκράτειου και Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Ευαγγελίδου Μάιρα

Β. Μυρίλλα

Μυρίλλα Βάνα
ΘEMATA M.A.
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ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Και οι Άγιοι Φοβέρα
Τ

ο τελευταίο καιρό οι εξελίξεις τρέχουν, όχι πως δεν έτρεχαν πριν! Οι καλά γνωρίζοντες έκρουαν συνεχώς το καμπανάκι κινδύνου μα κανείς δεν έλεγε να ξεκολλήσει από την άνεση της πολυθρόνας ή του καναπε. Οι ψυχοπαθείς
ή οι προβληματικοί της Μεσογειακής Αναιμίας όπως κάποιος (υψηλά ιστάμενος) μας χαρακτήρισε μετριόταν στα
δάχτυλα του ενός χεριού και πως οι υπόλοιποι 696 πάσχοντες ουδέν πρόβλημα είχαν!
Όταν όμως ο κόμπος φτάνει στο χτένι … και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση που κρίνει τη Ζωή σου … τότε έρχεται η αφύπνιση που μπορεί να καταφέρει να ταρακουνήσει και να δώσει γροθιά κι ένα γερό μάθημα σε όλους εκείνους που μας θεωρούν μια χαμένη υπόθεση ή πολίτες Β’ κατηγορίας!

Τ

ο πρώτο χτύπημα
η εισήγηση του
Διοικητή του Παίδων Αγία Σοφία να
ενωθούν οι δύο
Μονάδες Μεσογειακής
Αναιμίας και να απομακρυνθούν οι ενήλικες. Το που θα
πάμε, αλλού Παππά Ευαγγέλιο. Όταν οι ενήλικες ανέρχονται στα 600 άτομα.
Καμία άλλη Μονάδα στην
Αττική δεν μπορεί να δεχτεί
όχι έναν αλλά ούτε μισό πάσχοντα. Πώς να φύγεις από μία Μονάδα που πληρεί σχεδόν όλες τις προϋποθέσεις; Με τα ντουβάρια πιστέψτε με κανείς δεν είναι
συνδεδεμένος. Γιατί άλλωστε να φύγουμε από ένα
χώρο που με πολύ κόπο των Συλλόγων Γονέων – Πασχόντων καθώς και τη συμμετοχή Πατέρα Θαλασσαιμικού, που εργαζόταν στην εταιρία «Αλουμίνιον της
Ελλάδος», υπήρξε δωρεά προς τη Μεσογειακή Αναιμία. Ένας χώρος τριών ορόφων, που αρκεστήκαμε
στον έναν. Δεν νομίζετε πως πάει πολύ;
Το δεύτερο χτύπημα … αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων της 6ής Οκτωβρίου. Βράδυ Τρίτης
(4/10) και τα τηλεφωνήματα μεταξύ μας, είχαν πάρει φωτιά! Ενημερωμένοι για τις αναβολές των πασχόντων, που με την αιτιολογία της Απεργίας, μεταφερόταν η μετάγγιση τους μετά από πέντε μέρες.
Έτσι εκείνο το πρωινό της 5ής Οκτωβρίου, ήταν αρκετό να δείξει σε όλους εκείνους που πίστευαν πως
δεν διαθέτουμε Φωνή και Ψυχή να μας πάρουν για
μια φορά επιτέλους στα σοβαρά!
Δεν είμαστε αντίθετοι στο να εκτελούν το δικαίωμα
τους στην απεργία οι εργαζόμενοι και ούτε είμαστε
τόσο ανάλγητοι και σαφώς τασσόμαστε υπέρ των
διεκδικήσεων. Όμως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει προσωπικό ασφαλείας σε όλα τα τμήματα έτσι
ώστε να μην θίγονται οι ασθενείς.
Η Αιμοδοσία του Παίδων Αγία Σοφία ως άλλος ’’Χίτ-
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λερ’’ εξέδωσε ανακοίνωση και τελεσίγραφο στους
γιατρούς της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας να αναβληθούν οι μεταγγίσεις
των πασχόντων. Το τελεσίγραφο περιελάμβανε λίστα 15 το πολύ 20 ατόμων.
Όπως την ονόμασε και η
φίλη Ειρήνη η ’’λίστα του
Σίντλερ’’! Ποιος λοιπόν θα
ζήσει και ποιος θα πεθάνει
αργά και βασανιστικά; Ποιοι προηγούνται και ποιοι όχι, όταν οι ανάγκες όλων
μας είναι παρεμφερείς; Προηγούνται οι καρδιοπαθείς; …Μα κι αυτοί που δεν είναι τώρα καρδιοπαθείς,
στο μέλλον εννοείται ότι θα γίνουν αν συνεχιστούν
τέτοιου είδους καταστάσεις. Αφού η Αιμοδοσία ήταν
ανένδοτη να ετοιμάσει τα αίματα μας, οι γιατροί με
πολύ κόπο κατάφεραν να περισώσουν από την αναβολή τους μισούς (στο σύνολο τους τελικά 80).
Έτσι λοιπόν το δυναμικό παρόν των πασχόντων εκείνο το πρωινό της 5ής Οκτωβρίου στις δέκα το πρωί …
κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα σε 40 μόλις λεπτά, και αφού ωρυόμασταν σαν ταύροι εν υαλοπωλείο. Αποφασισμένοι για όλα! Πόσο να ανεχτείς πια να
κινδυνεύει η ζωή σου; Όταν με τόσο κόπο, μέρα με τη
μέρα προσπαθείς για το καλύτερο, ακολουθώντας τη
θεραπευτική αγωγή των γιατρών σου. Πρώτη επίσκεψη στη Διευθύνουσα Νοσηλευτικής κα Χριστοδούλου, η οποία όπως είπε δεν γνώριζε τις αναβολές και
δεσμεύτηκε να στείλει επιπλέον προσωπικό. Δεύτερη στάση στο γραφείο του Διοικητή κ. Παπασάββα.
Στην αρχή μας είπαν πως είναι σε σύσκεψη, μετά πως
δεν είχε έρθει στο γραφείο. Αυτά που ακούστηκαν
δεν μπορώ να τα αναφέρω αν και πολύ θα ήθελα! Μας
δέχτηκε ο Υποδιοικητής κ. Ηρακλής Χαρμανίδης (μακάρι στα νοσοκομεία να υπήρχαν κι άλλοι σαν αυτόν)….ο οποίος μας ανακοίνωσε πως οι μεταγγίσεις
θα γίνουν κανονικά.

ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» θ έ μ α τ α

…Θέλουν
Επόμενος προορισμός το γραφείο του Διευθυντή Αιμοδοσίας κ. Θεόδωρου Σπανού. Εννοείται πως δεν
ήταν εκεί. Στείλαμε λοιπόν το μήνυμα πως δεν επρόκειτο να φύγουμε έως ότου να εμφανιστεί. Δεκαπέντε λεπτά ήταν αρκετά. Η οργή των θαλασσαιμικών ξεχείλιζε και όσο κι αν προσπάθησε πάλι να
μας τουμπάρει (καθότι διαθέτει μέγα ’’λέγειν’’) δεν
ήταν πια αρκετό! Αμφιβάλλω αν κάποιος θυμάται τα
λεγόμενα του, εκτός ίσως από το όνομα του, που
μας το επαναλάμβανε συνεχώς. Μα και να θέλουμε
να το ξεχάσουμε, δεν μας αφήνετε! Μας θυμίζετε
κάθε μέρα, κάθε ώρα πως πρέπει να είμαστε στην
τσίτα (που λένε εις τη λαϊκιστήν) … μη τυχόν και μας
ζητήσετε να φέρουμε αίμα ή μη τυχόν και αναβληθούμε. Κάθε φορά ζούμε με τον τρόμο, ποιο θα είναι
το επόμενο χτύπημα! Δυστυχώς σ’ αυτό το χαρτί δεν
μπορώ να καταγράψω τα όσα διαδραματίστηκαν σ’
αυτή τη συνάντηση και τα όσα ακούστηκαν. Όχι γιατί υπάρχει λογοκρισία μα γιατί διαβάζουν και ανήλικοι. Στα χείλη όλων μας, η αγωνία, ο τρόμος, η αγανάκτηση και ο μεγάλος θυμός! Στα χείλη του ενός …
μεγάλα και ανούσια λόγια, που τώρα πια μόνο γέλιο
μας προκαλούν και υποβαθμίζουν τη νοημοσύνη
μας! Λυπάμαι που θα το πω για πολλοστή φορά …
Μεσογειακή Αναιμία έχουμε κι όχι νοητική στέρηση!
Αντιλαβού;;;
Δεν αμφισβητούμε την επιστημονική σας κατάρτιση κι
ούτε ξεχνάμε πως σε πολλά θέματα υπήρξατε πρωτοπόρος, (στο μοριακό έλεγχο με τη NAT, στα νεοκύτταρα κ.α.), όμως αμφισβητούμε την οργάνωση και την
διαχείριση της αιμοδοσίας και τον τρόπο που μας μεταχειρίζεστε!
Από πού να ξεκινήσουμε; Από τις ανεπαρκείς ποσότητες αίματος; Από τη συνεχή πίεση εις βάρος των
πασχόντων να φέρνουν αίμα για να μεταγγιστούν;
Κάτι που δεν γίνεται πουθενά αλλού παρά μόνο στο
Παίδων ’’Αγία Σοφία’’. Δεν ξέρουμε αν το ίδιο συμβαίνει με τους καρκινοπαθείς ή με τους πάσχοντες
από λευχαιμία μα η Μεσογειακή Αναιμία πιέζεται συνεχώς και μάλλον καλύπτει και όλο το νοσοκομείο.
Ακόμη και οι πάσχοντες που φέρνουν αίμα δηλώνουν πως ούτε και αυτοί δεν μεταγγίζονται επαρκώς.
Τελικός προορισμός η συνάντηση μας με τους γιατρούς της Μονάδας. Ελπίζουμε στο μέλλον πως οι
γιατροί μας δεν θα ξαναπέσουν στη παγίδα των άλλων – γιατί στην τελική εκείνοι χρεώθηκαν την ανευ-

θυνότητα τους!
Όχι λοιπόν άλλες λίστες … θα έρθουμε για μετάγγιση κι ας τολμήσει η αιμοδοσία να μην έχει μεριμνήσει γι’ αυτό … να είστε σίγουροι πως αυτό που είδατε, θα είναι πολύ λίγο σ’ αυτό που θα επακολουθήσει! Η Ανοχή – η Υπομονή μας εξαντλήθηκε! Η Υγεία
είναι ότι πολυτιμότερο υπάρχει και επειδή δόθηκαν
μάχες από εμάς και από τους γιατρούς μας, για να Είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο … να θυμάστε
πως δεν την πετάμε στα σκουπίδια … όπως ίσως θα
θέλατε να πετάξετε εμάς!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία, Ειρήνη, Λευτέρη,
Δημήτρη, Τόλη, Κατερίνα, Άντζελα, Θάλεια, Ανδρέα,
Αφροδίτη, Χρήστο, Παναγιώτη, μα και στους συμπάσχοντες μου, της Πανεπιστημιακής Κλινικής Γιάννη,
Θωμά, Παναγιώτη, Δροσούλα, Κατερίνες κ.α. ας με
συγχωρέσουν που δεν θυμάμαι τα ονόματα όλων που
τάχθηκαν στο πλευρό μας, παρόλο που δεν υπήρχε
πρόβλημα στη δική τους Κλινική. Καθώς όμως και
τους γονείς, που συμμετείχαν μαζί μας σ’ αυτή τη κινητοποίηση. Κι αν υπήρχε περισσότερος χρόνος στη
διάθεση μας, θα ήταν πολύ περισσότεροι.
Δεν μπορώ να ξεχάσω τον Πατέρα πάσχοντα που
μου είπε: «ε’ και τι έγινε τώρα που φωνάξατε;». Αφού
του απάντησα προφορικά, θα το κάνω και γραπτά.
Το ότι μεταγγίστηκαν τελικά όλοι … δεν είναι τίποτα;
Επαναλαμβάνω … με ενότητα και αγώνα μπορούμε
να περισώσουμε ότι δικαιωματικά μας ανήκει! Το δικαίωμα στη Ζωή!
Εκείνο το πρωινό ζήσαμε μεγάλες στιγμές και η μεγαλύτερη από όλες ήταν η ένωση και η συσπείρωση όλων μας. Όλοι για όλους αυτή τη φορά κι όχι ο καθένας μόνος του. Αυτό το μήνυμα προσπαθούσε σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου να περάσει στα μυαλά όλων μα κανείς δεν άκουγε! Τελικά
άρχισε να γίνεται κατανοητό. Μόνο η ενότητα και η
συσπείρωση μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα! Κι αυτό φάνηκε! Έρχονται δύσκολες μέρες
και μόνο αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να αντισταθούμε στα δεινά που έρχονται και μην περιμένετε να
μας σώσει κανένας πολιτικάντης – βολεψάκιας! Σιγά
μην μας σώσουν. Αυτοί που κατακρεουργούν τα πάντα και ποτέ δεν τιμωρούνται;
Μας ακούτε, μας βλέπετε εσείς εκεί των επάνω πατωμάτων; Δεν θα είμαστε πια ποτέ μόνο τέσσερις …
Μελίνα Μπάκα
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θέματα

ΥΓΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ Μ.Α
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Α

γαπητοί συμπάσχοντες, σας είναι ήδη γνωστή η κινητοποίηση που έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που
περιήλθε σε γνώση μας η από 23/9/2011 έγγραφη
εισήγηση του Διοικητή του νοσοκομείου Παίδων
κου Εμμανουήλ Παπασάββα στην οποία ρητά κάνει αναφορά
σε μελλοντικό αποκλεισμό των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών στις 2 μονάδες Μ.Α. του νοσοκομείου αυτού εφόσον είναι άνω των 16 ετών.

Επιπλέον στην εισήγηση αναφέρεται η ενοποίηση των 2 μονάδων καθώς και η μεταφορά των πασχόντων της μονάδας
του Αγλαΐα Κυριακού.
Δεσμευόμενοι απέναντί σας, να σας ενημερώνουμε για τις
ενέργειες που κάνουμε για το θέμα αυτό και με σκοπό την άμεση συμμετοχή σας και την συσπείρωση όλων προκειμένου
να αποτρέψουμε το εγκληματικό σχέδιο εις βάρος των 600 ασθενών των δύο μονάδων Μ.Α. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

σχοντες τις οικογένειές τους και την ιαλεχωμένης εφάμιλλης μονάδας πουθενά
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
τρική κοινότητα.
στην περιφέρεια Αττικής μας διαβεβαίωο Υπουργείο Υγείας και ΚοινωνιΕνημερώθηκε άμεσα η Πρόεδρος της
σε προφορικά ότι η εισήγηση που θα υποκής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) ζήτησε
Επιτροπής Μ.Α. του ΚΕΣΥ κα Αφροδίτη
βάλει περί τα τέλη Οκτωβρίου θα είναι
από όλους τους διοικητές των νοΛουτράδη η οποία δεσμεύτηκε να συγκααρνητική στην πρόταση του κου Παπασοκομείων να συντάξουν πρόταση-εισήλέσει εκτάκτως την επιτροπή και μας
σάββα ως προς την μεταφορά των παγηση για τις συγχωνεύσεις των μονάδων
διαβεβαίωσε ότι η εισήγησή της θα είναι
σχόντων.
των νοσοκομείων που διοικούν και τροαρνητική.
ΣΤ. Συντάχθηκε το υπόμνημα (αναρτηποποίηση των Οργανισμών τους που θα
Γ. Ενημερώθηκαν οι ιατροί των μονάδων
μένο στο site του ΠΑΣΠΑΜΑ) και το οσυζητηθούν περί τα τέλει του Οκτώβριου
οι οποίοι ετοιμάζουν έγγραφη διαμαρτυποίο έχει ήδη αποσταλεί σε όλους τους
2011.
ρία και ραντεβού με τη διοίκηση.
αναγραφόμενους αποδέκτες από 29/9.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω ο διοικητής κ.
Δ. Στις 27/9/2011 είχε προηγηθεί σύΗ. Στην Πανελλήνια Ενημερωτική ΕκδήΠαπασάββας συνέταξε σχετική εισήγηγκληση του Δ.Σ. του νοσοκομείου στο ολωση «Θαλασσαιμία 2011» που έγινε στα
ση προς το ΔΣ του νοσοκομείου για
ποίο συζητήθηκε η ανωτέρω εισήγηση, εΙωάννινα (30/9 - 2/10) ανακοινώθηκε το
«Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οργανιλήφθησαν αποφάσεις πλην όμως οι προπρόβλημα που έχει προκύψει και αποφασμού» η οποία μεταξύ των υπολοίπων κάφορικές πληροφορίες που έχουμε είναι
σίστηκαν κοινές δράσεις με την Ομονει ρητή αναφορά στις δύο μονάδες Μ.Α.
άκρως συγκεχυμένες και για το λόγο αυσπονδία
του νοσοκομείου (την εισήγηση του κ.
τό έχουμε ήδη ζητήσει τα πρακτικά της
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Παπασάββα μπορείτε να την διαβάσεσυνεδρίασης τα οποία αναμένουμε.
1. Η Πρόεδρος κα Μυρίλλα και η Γενική
τε ολόκληρη στο site μας www.paspaΕ. Στις 30/9/2011 έγινε τηλεφωνική επαΓραμματέας κα Κακαράκη, παρευρέθηma.gr)
φή της κας Μυρίλλα με την Υποδιοικήσαν στη έκτακτη συνεδρίαση της επιτροΆμεσα μόλις πληροφορηθήκαμε το γεγοτρια της Α’ ΔΥΠΕ κας Αποστόλου, στην
πής Μ.Α. του ΚΕΣΥ όπου και ζήτησαν την
νός τόσο οι ιατροί των δύο μονάδων όσο
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται μεταάμεση παρέμβασή τους στο θέμα. Η πλεικαι ο σύλλογος μας και ο σύλλογος γονέξύ άλλων και το νοσοκομείο Παίδων. Επιοψηφία των ιατρών της επιτροπής ήταν
ων ΠΕΠΠΑΜΑ κινητοποιήθηκαν και οι εσημαίνεται στο σημείο αυτό ότι μέχρι και
με το μέρος μας.
νέργειες στις οποίες έχουμε μέχρι σήτο πολύ πρόσφατο παρελθόν οι επαφές
2. Στις 26/9 το Δ.Σ. του νοσοκομείου απομερα προβεί είναι οι εξής:
του συλλόγου μας και της Ομοσπονδίας
φάσισε: «τη δημιουργία ενιαίας μονάδας
Ραντεβού στις 29/9/2011 των προέδρων
με την εν λόγω κυρία ήταν πολύ συχνές
Μ.Α. ΕΣΥ στο νοσοκομείο Παίδων ’’Η Αγ.
των δύο συλλόγων κας Μυρίλλα και κου
για τα προβλήματα άλλων μονάδων της
Σοφία’’ με την προϋπόθεση όταν θα νοΠαπαγεωργίου με τον Διοικητή ώστε να
περιφέρειας Αττικής και ουδέποτε έθεσηλεύονται πάσχοντες από Μ.Α. έως 18
διευκρινιστεί και διασαφηνιστεί το πεσε η ίδια θέμα μεταφοράς των ενηλίκων
ετών». Επίσης «μεταφορά της μονάδας
ριεχόμενο της εισηγήσεώς του. Κατά την
του Παίδων. Παρόλα αυτά κατά την τηλεΜ.Α. του νοσοκομείου ’’Παίδων Παν. και
συνάντηση ο Διοικητής δεν διέψευσε την
φωνικής της συνομιλία με την κα ΜυρίλΑγλαιάς Κυριακού’’ στο νοσοκομείο Παίπρόθεσή του, δεν αρνήθηκε και δεν απέλα αρχικά θεώρησε την πρόταση του κου
δων ’’Η Αγ. Σοφία’’».
συρε την πρότασή του να απομακρυνΠαπασάββα λογική και βάσιμη. Όταν της
Παρακαλούμε να φροντίζετε για την
θούν οι ενήλικες άνω των 16 ετών πάσχοαντιτάχθηκαν όλα τα επιχειρήματα που
πλήρη ενημέρωσή σας μέσα από την ιντες και από τις δύο μονάδες χωρίς να έσυνηγορούν στην μη υλοποίηση της πρόστοσελίδα μας και το περιοδικό μας καχει να αντιτάξει κανένα λογικό επιχείρητασης αυτής και κυρίως το γεγονός της
θώς και τις ανακοινώσεις στο νοσοκομα για την πρότασή του αυτή και κυρίως
μη ύπαρξης άλλης οργανωμένης και στεμείο. Αναμένουμε την ενεργό συμμετοχή
χωρίς να παρουσιάζει έτοιμη ασφαλή και
σας γιατί χωρίς αυτή
ολοκληρωμένη πρόταση για τη
θέτουμε σε κίνδυνο την
μεταφορά των πασχόντων που
ίδια μας τη ζωή.
πλήττονται άμεσα. Και οι δύο
πρόεδροι δήλωσαν ρητά και του Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011 έγινε συνάντηση των: κα Μυρίλλα, κα ΚακαράΜε εκτίμηση
κατέστησαν σαφές ότι με την ει- κη και κου Κακαλή με τον Υποδιοικητή της Α’ ΔΥΠΕ κ. Αριστομένη Συγγελάκη.
Του εκτέθηκε αναλυτικά η εισήγηση του Διοικητή του νοσοκομείου Παίδων κ.
το Δ.Σ. του ΠΑΣΠΑΜΑ
σήγησή του αυτή ανοίγει τους α- Παπασάββα, όπου μας διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί με την κα Αποστόλου
σκούς του Αιόλου και θα βρει α- και η άποψή τους είναι αρνητική για την εισήγηση εφόσον δεν υπάρχει κάποια
πέναντί του σύσσωμους τους πά- διάδοχη κατάσταση.

Τ

Συνάντηση με Α’ ΔΥΠΕ
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ΕΟΠΥΥ θ έ μ α τ α

Οι εξελίξεις για τον
πολύπαθο Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Ο

Εθνικός Οργανισμός Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), είναι
το νέο ταμείο υπό την «ομπρέλα» του οποίου βρίσκονται περίπου οκτώ εκατ. ασφαλισμένοι. Στον
ΕΟΠΥΥ «συγχωνεύτηκαν»
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο ΟΓΑ, το Ταμείο των Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και το
ταμείο του Δημοσίου
(ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ).
Ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και αφορά τα ταμεία, καθορίζει τις παροχές
υγείας σε είδος, την έκταση το ύψος τον τρόπο
και τη διαδικασία χορήγησής τους και προσδιορίζει τους δικαιούχους των παροχών καθώς και τον
τρόπο αποζημίωσης της σχετικής δαπάνης.
Όσο αφορά στα άτομα με θαλασσαιμία δεν υπήρχαν παρά ελάχιστες προβλέψεις για τις παροχές.
Έτσι η ΕΟΘΑ σε συνεργασία με το σύλλογό μας
αλλά και άλλους έστειλε προς το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ
και προς το αρμόδιο υπουργείο δηλ το Υπουργείο
Εργασίας προτάσεις για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους θαλασσαιμικούς. Υπάρχει
θετικό κλίμα από την πλευρά του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ,
και αναμένουμε και ραντεβού με τον πρόεδρό
του κ. Βουδούρη ή τον αντιπρόεδρο κ. Σουλιώτη.
Ελπίζουμε ότι τα αιτήματά μας θα γίνουν δεκτά.
Μέχρι τότε μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει όλους
τους θαλασσαιμικούς και τα άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο προκειμένου να πάρουν τα φάρμακά τους. Η απουσία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η ανυπαρξία Ενιαίου Συστήματος
Προμηθειών, η έλλειψη μηχανοργάνωσης στις
μονάδες Υγείας αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία
θεωρούνται από τα πιο βασικά προβλήματα που
μπλοκάρουν τη λειτουργία του νέου ασφαλιστικού Οργανισμού.
Επιπλέον πρόσκομμα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ο μικρός αριθμός γιατρών που θα μεταφερ-

θούν στον ΕΟΠΥΥ. Οι
γιατροί θα κληθούν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μεγάλο αριθμό ασθενών – ασφαλισμένων και η αναλογία που διαμορφώνεται είναι ένας γιατρός ανά 670 ασθενείς
τον μήνα! Αυτό σε ημερήσια βάση μεταφράζεται σε έναν γιατρό ανά 27 ασθενείς, στόχος
που θεωρείται ανέφικτος κατά τον ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών).
Για τα φάρμακα υψηλού κόστος στα οποία πρόσφατα υπάχθηκαν το exjade και ferriprox υπάρχει ιδιαίτερη διαδικασία:
Από 1-11-2011 θα πρέπει ο ασθενής να πάει στον
γιατρό της μονάδας και να του συνταγογραφήσει
σε παραπεμπτικό το φάρμακο (αφού ακόμα δεν
υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις μονάδες) καθώς και γνωμάτευση για το λόγο που το
χρειάζεται. Μετά θα πρέπει να πάει σε συμβεβλημένο ιατρό του ταμείου του (πχ ΟΠΑΔ), να του το
συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά και μετά να πάει
Πειραιώς 167. Εκεί επειδή ακόμα δεν έχουν πάει
οι κατάλογοι των δικαιούχων του ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ,
δεν θα μπορέσουν να τους δώσουν το φάρμακο
εκεί αλλά θα πρέπει να τους βάλουν σφραγίδα ότι δεν μπορούν να τους το διαθέσουν (στερούμεθα). Μετά θα πρέπει με αυτό να πάνε στο φαρμακείο της αρεσκείας τους ώστε να πάρουν το φάρμακο. Όταν θα πάει Πειραιώς θα πρέπει να ρωτήσει τι χρειάζεται να κάνει ώστε την επόμενη φορά
να τον έχουν καταγράψει και να μπορέσει να πάρει το φάρμακο.
Για όσους έχουν τη 2η & 3η επαναλαμβανόμενη
συνταγή στο βιβλιάριό τους χωρίς να την έχουν εκτελέσει, θα μπορέσουν να πάρουν τα φάρμακά
τους από ιδιωτικό φαρμακείο το Νοέμβριο και το
Δεκέμβριο.
- Επειδή καταργείται η χρήση των ατομικών συ-
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ΕΟΠΥΥ

νταγολογίων των ασφαλισμένων και προκειμένου να μπορεί ο
θεράπων να παρακολουθεί την προηγούμενη χορήγηση των
φαρμάκων θα καταγράφεται εφεξής η φαρμακευτική αγωγή στο
βιβλιάριο των εντολών υγειονομικής περίθαλψης στο αντίγραφο (για ΟΠΑΔ) και στα παραπεμπτικά του βιβλιαρίου ασθένειας
στο αντίγραφο (για ΟΑΕΕ).
Στην επαρχία η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους γίνεται από τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής.
ΠΑΝΤΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ ΑΦΟΥ ΤΟ FERRIPROX ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ EXJADE
ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ
ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ!! (ΜΠΑΧΑΛΟ)
Το ΙΚΑ στις 21-10-2011 είχε εκδώσει επείγουσα ανακοίνωση:
Θέμα: «Σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων
σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010 (ΦΕΚ 1666 Β’/27.07.2011)»
Σχετικά:
1. το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/862/26-09-2011
2. το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/853/29.08.2011
Στα πλαίσια της έναρξης λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή
μετάβαση των ασφαλισμένων των εντασσόμενων ταμείων σάς ενημερώνουμε ότι παρατείνεται
η χορήγηση των φαρμάκων που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο (σχετικό1) από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία μέχρι νεωτέρας.
Αυτό πιθανόν να είναι για το ferriprox μόνο (ούτε και οι ίδιοι δεν ξέρουν να μας εξηγήσουν)
Στο www.paspama.gr μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες που εξέδωσε για τα φάρμακα υψηλού κόστους
ο ΕΟΠΥΥ.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πάντως έστειλε εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση-δήλωση προς τον
πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ καθώς και την ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας κ. Δρέττα αλλά και προς τον υπουργό κ. Κουτρουμάνη διότι θεωρούν ότι οι ιατροί δεν μπορούν να προχωρήσουν σε συνταγογράφηση
για το νέο ταμείο αφού δεν έχουν ακόμη υπογράψει κάποια σύμβαση με αυτό. Επίσης ο ΙΣΑ απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ζήτησε αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας συνταγογράφησης μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Συγκεκριμένα τόνισε ότι:
«η υπάρχουσα αδυναμία του οργανισμού σήμερα να αναλάβει πλήρη δράση, αντανακλά στους ασφαλισμένους, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση, είναι οργισμένοι και ταλαιπωρούνται αφάνταστα, αλλά και στο ιατρικό σώμα που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους ασθενείς.
Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται άμεσα να προβείτε σε αναστολή της αναγγελθείσας από 1-112011 δράσης του ΕΟΠΥΥ, να ανακαλέστε την οδηγία – εγκύκλιο που απεστάλη σε φαρμακεία και ιατρούς για εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών μόνο εφόσον αυτή γίνεται σε βιβλιάρια του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
ή του ΕΟΠΥΥ, τα οποία μόλις προ ημερών διατέθηκαν και δεν αναλαμβάνονται από τους ιατρούς, και
να εξακολουθήσει για ικανό χρονικό διάστημα η συνταγογράφηση με βάσει το σύστημα που ίσχυε μέχρι την 31-10-2011».
Τα πράγματα πάντως είναι τόσο περίπλοκα προς το παρόν που φαίνεται ότι θα ταλαιπωρηθούμε πολύ μέχρι να βγάλουμε άκρη. Επίσης ακόμα και αυτά που πιστεύουμε ότι ισχύουν αλλάζουν καθημερινά.
Μυρίλλα Βάνα

2 2 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ / Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ / Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 1 ΘEMATA M.A.

ΚΕΒΑ θ έ μ α τ α

Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας
( Κ Ε Β Α )
Πάντα για να περάσει κάτι πονηρό και κακόβουλο χρησιμοποιείται ο μοναδικός γνωστός τρόπος που γνωρίζει καλά ο
νομοθέτης: αυτός του κατεπείγοντος. Και μάλιστα υπό την
μορφή της υπουργικής απόφασης.
Αυτή τη φορά τη σκυτάλη πήρε το υπουργείο Εργασίας, που
στην κυριολεξία εν μία νυχτί και κάτω από αδιευκρίνιστες
συνθήκες συνέταξε και κατέθεσε το νέο σύστημα
αξιολόγησης της αναπηρίας, με τον αναθεωρημένο ΚΕΒΑ.
Ο νέος αυτός κανονισμός αποτελεί τον πίνακα με τα ποσοστά αναπηρίας της κάθε νόσου, βάσει του οποίου οι εκάστοτε Υγειονομικές Επιτροπές κατά τρόπο δεσμευτικό κρίνουν τους χρονίως πάσχοντες και τους αποδίδουν το ανάλογο με την πάθησή τους ποσοστό αναπηρίας, βάσει του οποίου κρίνεται κάθε φορά το εάν ο κάθε πάσχων θα υπαχθεί
σε συγκεκριμένες ευεργετικές νομοθετικές διατάξεις, που
αφορούν στην υγειονομική του περίθαλψη, στη δωρεάν ή
μη φαρμακευτική του αγωγή και στην εν γένει υπαγωγή του
σε μέτρα κοινωνικής πρόνοιας που το ίδιο το Κράτος έχει
θεσπίσει.
Μέχρι σήμερα όσον αφορά στη νόσο μας, ο ΚΕΒΑ του 2003
(ΦΕΚ Β’, 379/31-3-2003), ο οποίος τροποποίησε τον αντίστοιχο του 1993 (ΦΕΚ Β’ 819/7-10-93), αφού έλαβε υπόψη
του τα νέα ιατρικά δεδομένα και τις νεοεμφανιζόμενες σοβαρές επιπλοκές της νόσου, προέβλεπε περιληπτικά για το ποσοστό αναπηρίας τα ακόλουθα:
Θαλασσαναιμικά σύνδρομα ή Μεσογειακή Αναιμία Μ.Α
«Για τη ομόζυγη –β μεσογειακή αναιμία
ΠΡΟΓΝΩΣΗ/ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Νόσος εξαιρετικά βαριά, περιορίζουσα την επιβίωση
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
Στάδιο 1. Αιμοσιδήρωση-έκπτωση λειτουργίας βασικών οργάνων απαιτούσα συνεχή φαρμακευτική αγωγή 67%-80%
Στάδιο 2. Εκδηλώσεις καρδιακής-ηπατικής ανεπάρκειας, HIV
λοίμωξη, χρ. ενεργός ηπατίτιδα B ή C: 80% »
Ενώ όσον αφορά τη Δρεπανοκυτταρική Αναιμία παρέμειναν
τα ποσοστά αναπηρίας όπως ορίζονται από το 1993
Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Επίπεδο: Ομόζυγος
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
- Σπάνιες κρίσεις αιμολύσεων………………………………..50%
- Συχνές κρίσεις και ανάλογα της πορείας και της
προσβολής οργάνων……………………………………..….67-80%
- Επί θρομβώσεως εγκεφαλικών αγγείων………………….100%
Τι συνέβη λοιπόν και ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας το υπουργείο Εργασίας δηλαδή, εξέδωσε νέο ΚΕΒΑ, με τον οποίο όλως αυθαιρέτως, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις βαρύτατες επιπλοκές της
νόσου μείωσε τα ποσοστά αναπηρίας ως ακολούθως:
βαρειά μορφή ομόζυγης β-μεσογειακής αναιμίας-συχνές
τακτικές ανάγκες σε μεταγγίσεις αίματος:

όπως καρδιακή ανεπάρκεια, ανεπάρκεια ενδοκρινική λόγω
αιμοχρωμάτωσης και της επιτυχούς ή όχι αγωγής αποσιδήρωσης)
Ομόζυγος δρεπανοκυτταρική
Σπάνιες κρίσεις
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ= 40%
συχνές κρίσεις και ανάλογα της κλινικής πορείας και της προσβολής οργάνων
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ = 67-80%
Όπως φαίνεται η αρμόδια επιτροπή με επικεφαλής την κα
Αθηνά Δρέττα Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και μέλη στους οποίους δεν υπήρχε κάποιος αιματολόγος
ούτε εξειδικευμένος γιατρός για το νόσημα, που εισηγήθηκε στον υπουργό κο Κουτρουμάνη τον εν λόγω κανονισμό,
δεν έλαβε υπόψην της, τις σοβαρές διαταραχές του ανοσοποιητικού, τις υποτροπιάζουσες λοιμώξεις λόγω σπληνεκτομής , τη βαρύτατη οστεοπόρωση με αυτόματα κατάγματα, το σακχαρώδη διαβήτη, τον υπογοναδισμό και τον υποπαραθυροειδισμό, την πνευμονική υπέρταση, τις ηπατικές
βλάβες, λόγω της ηπατίτιδας C, από την οποία έχει προσβληθεί το 60% του πληθυσμού.
Είναι μάλλον φυσιολογικό να μην λαμβάνει κανείς υπόψη
του όλα τα παραπάνω μιας και ουδείς μπήκε στον κόπο να
συμβουλευτεί τους αρμόδιους επιστημονικούς (Επιτροπή
Μεσογειακής Αναιμίας του ΚΕΣΥ) και συνδικαλιστικούς φορείς, χωρίς την έγκριση της ΕΣΑμεΑ, με λίγα λόγια χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση.
Το γεγονός αυτό καταγγέλλεται άλλωστε και από την ίδια
την ΕΣΑμεΑ με έγγραφο που στάλθηκε άμεσα στις
31/10/2011 στην οποία αναφέρεται ότι:… «Επισημαίνεται
ότι η υιοθέτηση νέου συστήματος αναπηρίας και η σύζευξή
του με τον αναθεωρημένο ΚΕΒΑ ουδέποτε δεν συζητήθηκε
στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Η δημοσιοποίηση του
αναθεωρημένου ΚΕΒΑ χωρίς να τεθεί σε διάλογο με τους
φορείς του αναπηρικού κινήματος και της ευρύτερης
επιστημονικής κοινότητας και η συνέργεια του με την
υιοθέτηση ενός νέου συστήματος πιστοποίησης αναπηρίας
το οποίο επίσης δεν έχει τεθεί προς συζήτηση με τους
Κοινωνικούς Εταίρους έρχεται σε αντίθεση με τους
κανόνες της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών
με αναπηρία σε θέματα που τους αφορούν».
Το έγγραφο της ΕΣΑμεΑ ακολούθησε και η ΕΟΘΑ με εκ νέου
επιστολή- διαμαρτυρία στις 1/11/2011.
Επίσης στις 3/11/2011 συναντήθηκε αντιπροσωπεία της
ΕΟΘΑ (Δήμου Βασίλης, Ελένη Μιχαλάκη) και του ΠΑΣΠΑΜΑ
(Όλγα Κακαράκη) με τον κ. Φίλη διευθυντή του γραφείου της
κας Δρέττα.
Η απάντηση στα εύλογα ερωτήματα μας δεν ήταν άλλη
παρά το αναμάσημα των τελευταίων ημερών. Ότι δηλαδή
είναι επιταγή της Τρόικα…
Και παρόλο που το αίτημα μας για άμεση αλλαγή με νέα
τροποποίηση του ΚΕΒΑ είναι απόλυτα κατανοητό από την
ηγεσία του Υπουργείου μας κοινοποιήθηκε πως είναι
αδύνατο προς το παρόν να αλλάξει οτιδήποτε παρά μόνον
όταν επικαιροποιηθεί ο ΚΕΒΑ.
Τα πάντα παραμένουν στον αέρα και οι απαντήσεις που
δίνονται δεν πείθουν ΚΑΝΕΝΑ μας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ = 50-80%
(Αναλόγως της ύπαρξης και της βαρύτητας των επιπλοκών
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Στις 21/9/2011 ο σύλλογος Γονέων ΠΕΠΠΑΜΑ μαζί με τον σύλλογό μας ΠΑΣΠΑΜΑ οργάνωσαν ιατρική ενημερωτική ημερίδα στα γραφεία του συλλόγου μας. Καλεσμένοι ομιλητές ήταν ο κ. Βερδούκας, την ομιλία του την δημοσιεύουμε σήμερα και οι κ.κ. Βασιλοπούλου και Σπέγγος την ομιλία των οποίων θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος. Όσοι βέβαια
ήρθαν είχαν την τύχη να ακούσουν και δεδομένα από την ομιλία του κ. Βερδούκα τα οποία όμως δεν μπορούμε να σας
μεταφέρουμε μέσω του περιοδικού γιατί δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί.

Αναδυόμενα δεδομένα
στην Θαλασσαιμία
Τα Θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν:
Σίδηρος Υπόφυσης και η σημασία του
-Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός
Σίδηρος παγκρέατος
-Ρύθμιση γλυκόζης και μαγνητική τομογραφία (MRI)
-Γλυκόζη νηστείας ως υποκατάστατο της MRI για το σίδηρο καρδιάς
Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία στην Θαλασσαιμία

Βασίλης Βερδούκας
Πανεπιστήμιο
Νότιας Καλιφόρνιας
Ιατρική Σχολή Keck
Νοσοκομείο Παίδων
Λος Άντζελες

ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ
Όγκος και σίδηρος Υπόφυσης: Πιστεύουμε ότι η υπόφυση φορτώνεται νωρίς με σίδηρο και ο όγκος μειώνεται από την βλάβη που προκαλείται από το σίδηρο. Μετρήσαμε όγκο και R2 (σε Hertz = sec-1 ) ως μέτρο βαθμού σιδήρωσης σε μια σειρά ασθενών με Θαλασσαιμία. Το ανώτατο όριο του φυσιολογικού R2 σε νέο έφηβο είναι περίπου 14 Hertz.
Η μέτρηση του σιδήρου της υπόφυσης και του μεγέθους της σε νεαρή ηλικία φαίνεται να είναι σημαντική,
προκειμένου να μειωθεί η επίπτωση του υπογοναδοτροπικού υπογοναδισμού
Η αποσιδήρωση ενδέχεται να μειώσει τον σίδηρο και να
αφαιρέσει ελεύθερες ρίζες προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό την υπόφυση.
Εάν οι ασθενείς έχουν περίσσεια σιδήρου υπόφυσης, αλλά το μέγεθος είναι εντός των αποδεκτών ορίων, ενδέ-
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χεται η κατάλληλη αποσιδήρωση να αποτρέψει την εμ-

ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ θ έ μ α τ α
φάνιση του υπογοναδοτροπικού υπογοναδισμού ή ακόμη και να την ανατρέψει. (Είναι πιθανό ότι αυτή η ανατροπή συνέβη στους ασθενείς οι οποίοι βελτιώθηκαν
σύμφωνα με τα δεδομένα της
κ. Φαρμάκη και που έλαβαν εντατική αποσιδήρωση).

ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Κύρια λειτουργία του παγκρέατος είναι η παραγωγή ινσουλίνης και διάφορων ενζύμων για πέψη των τροφών.
Σύμφωνα με ερευνητικό πρωτόκολλο 60 ασθενείς με θαλασσαιμία από το CHLA και τις
ΗΠΑ μετρήθηκαν με R2* για σίδηρο παγκρέατος και καρδιάς και με καμπύλη γλυκόζης
Σύμφωνα με την καμπύλη οι ασθενείς κατανεμήθηκαν ως εξής(κριτήρια της ADA):
NML-(φυσιολογικοί)-γλυκόζη νηστείας : <
99mg/dl
IFG –επηρεασμένη γλυκόζη νηστείας : 100
ως 125 mg/dl
IGT -Επηρεασμένη ανοχή γλυκόζης: επίπεδα
γλυκόζης στο δίωρο 140 ως 199 mg/dl
DM –Διαβήτης: επίπεδα γλυκόζης στο δίωρο
>200 mg/dl
Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με χαμηλό σίδηρο
του παγκρέατος και της καρδιάς είχαν χαμηλό κίνδυνο να έχουν διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης, περίπου 15%
Οι ασθενείς με αυξημένο σίδηρο στο πάγκρεας, αλλά χωρίς καρδιακό σίδηρο είχαν
μέτριο κίνδυνο για διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης, περίπου 38%.Όσοι είχαν σίδηρο
και στην καρδιά και στο πάγκρεας είναι σε υψηλό κίνδυνο για διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης, περίπου 80%

Στη προηγούμενη διαφάνεια φαίνεται ότι οι ασθενείς με
πορτοκαλί είναι αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης ,

όπως καταδεικνύεται από Φαρμάκη et al. Ακόμη και
η διαβητική ομάδα (*κόκκινη) μπορεί να βελτιωθεί με
την ελάττωση του σιδήρου.
Οι διαταραχές στο μεταβολισμό της γλυκόζης ( GMD)
στην Θαλασσαιμία προκύπτουν από το συνδυασμό αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη και μειωμένης απέκκρισης. Με την μείωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, όσο και της έκκρισης της, ο κίνδυνος για GMD αυξάνεται.

Στην ομάδα ασθενών μας με θαλασσαιμία όσο η καμπύλη κινείται προς τη συμβολή των αξόνων οι ασθενείς έχουν μειωμένη ικανότητα έκκρισης των β κυττάρων.
Όταν δεν υπάρχει μαγνητική τομογραφία:
Η εξωκρινής/ενδοκρινής λειτουργία του παγκρέατος είναι ένας έμμεσος δείκτης σιδήρωσης τόσο του παγκρέατος όσο και της
καρδιάς και μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο όταν δεν υπάρχει
πρόσβαση σε μαγνητική τομογραφία Η θρυψίνη μειώνεται όσο αυξάνει ο σίδηρος του
παγκρέατος. Η μέτρηση του σιδήρου του παγκρέατος είναι σημαντική, εάν είναι δυνατή.
Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του σιδήρου του παγκρέατος και της καρδιάς Η
πλειοψηφία των ασθενών με GMD έχουν περίσσεια σιδήρου του παγκρέατος και της
καρδιάς Εάν η μαγνητική τομογραφία δεν είναι διαθέσιμη, η αυξημένη γλυκόζη νηστείας μπορεί να είναι έμμεσος δείκτης σιδήρωσης του παγκρέατος και της καρδιάς, αλλά
ακόμα και με χαμηλή γλυκόζη πχ 100mg/dl
υπάρχει 60% πιθανότητα να υπάρχει σίδηρος στο πάγκρεας.
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ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Αναδυόμενα δεδομένα στην Θαλασσαιμία

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε διάφορες βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία όπως: vit A, Θειαμίνη (vit Β1), vit B6, vit E,
vit D, Σελήνιο (εμπλέκεται στην ανοσία και η σοβαρή
έλλειψή του αποτελεί τη νόσο του Keshan η οποία εμπεριέχει και καρδιομυοπάθεια), Σερουλοπλασμίνη
(χαμηλά επίπεδα της μπορούν να αυξήσουν τη φερριτίνη).

σμός (PTH υψηλή, και κανονικά ή υψηλά επίπεδα της
βιταμίνης D1-25OH), με την
παρουσία αυξημένων NTBI, μπορεί να επιδεινώσει
την καρδιακή πρόσληψη σιδήρου μέσω των LVDCC.
Η παραθορμόνη όσο και η βιταμίνη D1-25OH φαίνεται
να τονώνουν την διαμεμβρανική μετακίνηση του ασβεστίου μέσω των L-type voltage-dependent calcium
channels (LVDCC).
Η διόρθωση της έλλειψης της βιταμίνης D είναι καλά

Η έλλειψη βιταμίνης D, καρδιακός σίδηρος και καρδιακή λειτουργία στην μείζονα Θαλασσαιμία
Και η παραθορμόνη και η βιταμίνη D1-25OH φαίνεται
να τονώνουν την διαμεμβρανική μετακίνηση του ασβεστίου μέσω L-τύπου εξαρτώμενων από την
τάση διαύλων ασβεστίου (L-type voltage-dependent
calcium channels -LVDCC).
Από επιπρόσθετη μελέτη φάνηκε ότι αυτοί που έχουν
αυξημένο σίδηρο στο ήπαρ έχουν αυξημένο σίδηρο
και στη καρδιά και στο πάγκρεας και συχνά μειωμένη
βιταμίνη D
Χαμηλά επίπεδα D25-OH προκαλούν αντίστοιχη αύξηση της παραθορμόνης, που οδηγεί σε υψηλότερους
ρυθμούς της καρδιάς, υψηλότερο ενδοκυττάριο ασβέστιο στην καρδιά και υπερτροφία.
Είναι πιθανό ότι ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδι-

τεκμηριωμένο ότι βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία
σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Συμπερασματικά οι διατροφικές ελλείψεις είναι σχετικά συχνές.
-Ιδιαίτερα οι βιταμίνες C και D, καθώς και το σελήνιο.
-Εάν ένας ασθενής έχει φυσιολογικό Τ2 * καρδιάς
και μειωμένο Κλάσμα Εξώθησης της αριστερής κοιλίας, είναι σημαντικό να αποκλεισθεί η έλλειψη Θειαμίνης. Η περίσσεια σιδήρου στην καρδιά δεν είναι η
μόνη αιτία μείωσης του ΚΕ (κλάσματος εξώθησης) στη
θαλασσαιμία
-Η L-καρνιτίνη είναι, επίσης, συχνά μειωμένη και μπορεί να παίξει ρόλο στην καρδιακή λειτουργία
Οι εξετάσεις για διατροφικές ελλείψεις είναι σημαντικές και τότε τα συμπληρώματα μπορεί να βοηθήσουν.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ θ έ μ α τ α

Ε

Υγειονομικές επιτροπές και
Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας

ιδικότερα: οι ΥγειονομιΣτη συνέχεια, εφόσον ο φάκελος είκές Επιτροπές του ΙΚΑ ναι πλήρης, αποστέλλεται από το φοΕΤΑΜ είναι αρμόδιες αρέα στο πλησιέστερο της μόνιμης
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λισμένων σε όλου
ΕΤΑΜ θα λειτουργούν σε 45 σημεία
ποίηση αναπηρίας, η αίτηση υπο.
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ασ φα λι στ ικ ού ς φο
της χώρας, είναι τριμελείς και στελεβάλλεται στα αρμόδια σημεία παι και
Συμπεριλαμβάνετα
χώνονται από γιατρούς του Ειδικού
ροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α από
αν ατο Δη μό σι ο κα ι οι
Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροτους ίδιους.
πών, που υπάγεται στο ΚΕΠΑ.
Στις Υγειονομικές Επιτροπές κασφάλιστοι.
Γραμματείς των Επιτροπών ορίζονται
θορισμού ποσοστού αναπηρίας
υπάλληλοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ των λοιπών
θα εξετάζονται όλες οι περιπτώΦΚΑ και του Δημοσίου.
σεις, ακόμη και εκείνες για τις οποίες μέχρι σήμερα αΣτην επαρχία στη θέση του Προέδρου και των μελών καπαιτείτο μόνο ιατρική βεβαίωση από Δημόσια Νοσοκολύπτουν ιατροί του Ειδικού Σώματος που μετακινούνται
μείο.
από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Σε περίπτωση
γ) Η κρίση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αποστέλπου δεν είναι δυνατή η συμμετοχή τους, μέλη των Υγειολεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργανομικών Επιτροπών θα ορίζονται ιατροί που υπηρετούν
σίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, η οποία εκδίδει τη σχετική απόφασε κάθε υγειονομική μονάδα ή Υποκατάστημα, γιατροί
ση και την αποστέλλει στον οικείο φορέα, με κοινοποίητου ΕΣΥ και των ΦΚΑ από όμορους νομούς ύστερα από
ση στον ασφαλισμένο.
δημόσια κλήρωση.
δ) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή ο ενδιαφερόμεΕξαιρούνται παιδίατροι, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι και
νος δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση της Α/βάθμιας εοδοντίατροι.
πιτροπής, έχει δικαίωμα ένστασης για επανεξέτασης
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στις Γραμματείες που
στη Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
στεγάζονται στα κτίρια των Τοπικών ή Περιφερειακών
Η υποβολή ένστασης θα πρέπει να συνοδεύεται από έκΥποκαταστημάτων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
θεση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι
Εάν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις μέχρι 31/8/2011 οι
για τους οποίους πρέπει να εξεταστεί ο ασφαλισμένος
αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να ειδοποιήεκ νέου στη Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
σουν τους ασφαλισμένες ώστε να προσκομίσουν τα νέα
Για όλες τις περιπτώσεις (σύνταξη, προγράμματα οικοδικαιολογητικά που απαιτούνται.
νομικής ενίσχυσης, πιστοποίηση αναπηρίας) θα καταΗ διαδικασία που ακολουθείται για την παραπομπή στις
βάλλεται από τον ενδιαφερόμενο το ποσό των 46,14 ευΥγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι:
ρώ).
α) Η αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή επαΑπαιτούμενα δικαιολογητικά www.ika.gr
νεξέτασης με το σχετικό φάκελο, που θα περιέχει όλα τα
Φωτεινή Κουρτέση
απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται από τον ασφαλισμένο στον οικείο φορέα του.
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AΠOΔPAΣEIΣ

ΧΙΟΣ: το νησί της μαστίχας

k

άθε καλοκαίρι έτσι και φέτος, όπως όλος ο καλός ο
κόσμος που θέλει να ξεφύγει από τα καθημερινά
προβλήματα της Αθήνας, έτσι κι
εγώ έκανα τα πλάνα μου για να
πάω διακοπές. Πόσο μάλλον φέτος το καλοκαίρι που δεν είχα να
κάνω και πολλά πράγματα στην
Αθήνα. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκα
τις επιλογές μου. Χίος. Το αγαπημένο μου νησί και ιδιαίτερη πατρίδα μου. Που αλλού, άλλωστε..
Έτσι λοιπόν, A κάπου μετά το Πάσχα..
Καθώς ταξιδεύεις και είσαι μες στη μέση των καταγάλανων νερών του Αιγαίου Πελάγους, σκέφτεσαι πάντα
το τι μπορεί να συναντήσεις εκεί, το τι θα δεις, αν θα είναι όλα όπως τ’ άφησες, οι άνθρωποι, τα μέρη, μέχρι και
οι ίδιες συνήθειες. Ένα δεν αλλάζει. Το συναίσθημα μόλις πλησιάζεις το λιμάνι και αρχίζεις και διακρίνεις τους
ανθρώπους που περπατούν στους δρόμους ασχολούμενοι, ο κάθε ένας ξεχωριστά με τα δικά του προβλήματα
και έγνοιες. Αυτή η γαλήνη, η ηρεμία που με καταβάλλει
στο τέλος του ταξιδιού μου και η εισαγωγή για τη διαμονή μου εκεί.
Η Χίος είναι ένα νησί, από τα μεγαλύτερα του Βορειοανατολικού Αιγαίου γι’ αυτό και μπορείς να το γυρίσεις και
να κάνεις πολλά πράγματα.
Ένα από τα αγαπημένα μου μέρη είναι Το ‘Αίπος’. Το Αίπος είναι ένα από τα πιο ψηλά βουνά του νησιού και με
την ομορφότερη θέα που έχω δει στη ζωή μου. Διανύεις
έντεκα στροφές και
στην κορυφή του, εκτός του μνημείου που
έχει, μπορείς να θαυμάσεις και την υπέροχη θέα του. Όλο το
μπροστινό μέρος του
νησιού από τη Λαγκάδα, -που βρίσκεται στα
βορειοανατολικά του
νησιού-, μέχρι και τα
Νένητα που βρίσκονται στα νότια του. Ξεχωριστά απ’ αυτό, μπορείς να διακρίνεις την
εσωτερική πλευρά των
γειτόνων μας, της
Τουρκίας, -τον εσωτερικό κόλπο, δίπλα στο
Τσεσμέ και μπροστά από τη Σμύρνη-, καθώς
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και τις Οινούσες, ένα μικρό
νησάκι που βρίσκεται στα
βόρεια του νησιού.
Εκεί πηγαίνεις για να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να θυμηθείς, να σκεφτείς, ότι μπορεί να κάνει κάποιος σε τέτοια μέρη. Και για τους πολύ
ρομαντικούς.. να δουν το ηλιοβασίλεμα.
Η Χίος όμως, δεν έχει μόνο
θέες. Έχει και μέρη να πας.
Μέρη που θα σε κάνουν να
ξεχάσεις την πρωτεύουσα,
να ξεχάσεις το βουητό των
αυτοκινήτων και τον όλο θόρυβο που σ’ ενοχλεί μα έχεις συνηθίσει. Ένα από τα πιο όμορφα μέρη του νησιού
είναι η Λαγκάδα. Βρίσκεται στα βόρεια και αποτελείται
από ένα γραφικό λιμανάκι, πάνω στο οποίο βρίσκονται
πολλές καφετέριες και πολλές ψαροταβέρνες που μπορείς να απολαύσεις το φαγητό σου αγναντεύοντας το
λιμάνι και τα θαλάσσια ταξί που σε μεταφέρουν απέναντι, στις Οινούσες. Δε ξέρω αλλά πάντα πίστευα ότι η
στάθμη του νερού –στο συγκεκριμένο λιμάνι- είναι υψηλή. Μπορεί να είμαι τρελός και να θέλω τόσο πολύ να
κάνω βουτιά.
Λίγο πιο κάτω από τη Λαγκάδα, βρίσκεται η παραλία Ναγός. Τι να πω; Για τα καταγάλανα νερά; Για το ότι είναι τόσο καθαρά τα νερά του που μπορείς να δεις τον εαυτό
σου; Να σας πω, λοιπόν ότι η Χίος έχει δυο χαρακτηριστικά στα νερά της. Πεντακάθαρα και πολύ παγωμένα. Όποιος δεν έχει πρόβλημα, λοιπόν, ας βουτήξει μαζί μου.
Καθώς κι ένα χαρακτηριστικό στις παραλίες. Βότσαλο. Οι
περισσότερες αποτελούνται από βότσαλο, μικρό ή μεγάλο και μόνο το 34% αποτελείται από
άμμο και μόνο άμμο.
Να πάμε λίγο βορειότερα; Σ’ ένα
μέρος που μ’ αρέσει να πηγαίνω, ένα μέρος θρησκευτικό, ένας τόπος
μακρυά από την
πόλη, περίπου μία
ώρα με τα’ αμάξι.
Βέβαια, υπάρχουν
και μεγαλύτερες
αποστάσεις απ’ αυτή.
Το μοναστήρι της

AΠOΔPAΣEIΣ

Αγίας Μαρκέλλας. Ένα από τα πιο ιστορικά σημεία του
νησιού, συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου κάθε καλοκαίρι
στο πανηγύρι της, στις 22 Ιουλίου, σ’
ένα πανηγύρι που μπορείς να αγοράσεις πολλώς λογιών καλούδια από
τους πλανώδιους, να φας παστέλι ή
μαστιχόπιτα*, καθώς και να τσιμπήσεις
μεζέ από τα παρεμφερή μεζεδοπωλεία που υπάρχουν στην παραλία της.
Η Αγία Μαρκέλλα έχει δύο χαρακτηριστικά. Το Αγίασμα(ο τόπος που πέθανε η Αγία Μαρκέλλα ή Αγία Μαρκέλλα όπως λένε οι
ντόπιοι κι όχι μόνο, τόπος προσκυνήματος) που βρίσκεται στην παραλία της ένα με δύο χιλιόμετρα περίπου με
τα πόδια. Και το έθιμο του περιπάτου από την τελευταία
στροφή του Αίπους που προανέφερα μέχρι το μοναστήρι της Αγίας Μαρκέλλας.
Λίγο πριν την Αγία Μαρκέλλα, υπάρχει το Όρος Βολισσός.
Ακριβώς πάνω
στο όρος υπάρχει ένα κάστρο
που έχει απέραντη θέα και
μπορείς να πιείς και καφέ και
ακριβώς από
κάτω απλώνονται τα χωριά
του όρους και οι παραλίες τους. Μία απ’ αυτές είναι τα Λημνιά, που πιο πολύ μοιάζει με το Φαληράκι της Ρόδου παρά με τη Χίο.
Ένα από τα πιο must χωριά του νησιού είναι τα Μέστα,
στο νότιο τμήμα του νησιού. Τα Μέστα είναι το πιο γραφικό χωριό του νησιού με απέραντες στοές και σοκάκια
όλα από πέτρα. Μπροστά στην εκκλησία, την Παναγίτσα, υπάρχει μία πλατεία που απλώνονται πλατάνια τριγύρω και μπορείς να πιείς τον καφέ σου ή να φας σε παραδοσιακά ταβερνάκια.
Κάτω από τα Μεστά υπάρχουν πολλές παραλίες –άλλες
πιο κοντά, άλλες πιο απομακρυσμένες-, με καθαρά και
κρυστάλλινα νερά. Μία απ’ αυτές είναι η Αγία Δύναμη, η
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οποία είναι μία μικρή παραλία από άμμο κι έχει ίσως τα πιο
πράσινα νερά του νησιού. Εκπληκτικά! Σας το συνιστώ.
Δεν είναι η πιο ζεστή παραλία, βέβαια, όταν θέλαμε να
πάμε σε μία καυτή παραλία, ένα ήταν το μέρος. Μαύρα
Βόλια.
Γιατί την ονομάζω καυτή: Γιατί λέγεται Μαύρα Βόλια.
Που σημαίνει μαύρο βότσαλο, ΜΟΝΟ. Η συγκεκριμένη
παραλία είναι από τις πιο διάσημες του νησιού σε όλη
την Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από τη μαύρη πέτρα που
έχει και χωρίς υπερβολή αυτό που λέω. Μόνο μαύρη.
Έτσι πυρώνει πάρα πολύ με συνέπεια να θέλεις συνέχεια να κάνεις βουτιές.
Οπότε και λίγο πιο δίπλα από τα Μαύρα Βόλια, βρίσκεται
ένα γραφικό μικρό λιμανάκι, το Εμπορειός. Εκεί υπάρχουν πολλά ταβερνάκια και μπορείς να γευτείς διάφορα
φαγητά και μεζέδες, όπως ψητή φέτα –από τα αγαπημένα
μου- με πρασινές πιπεριές και τομάτα, παραδοσιακή χειροποίητη τυροκαυτερή, κολοκυθάκια τέλεια τηγανισμένα, μαγειρευτά λαδερά κι ότι θελήσετε από κρέας ή ψάρι.
Τις μέρες που δε θέλαμε να ροδοκοκκινίσουμε στα βαθιά νερά των
Μαύρων Βολίων, πηγαίναμε σε μια
παραλία, δίπλα στο Εμπορειός, τόπος
προσέλκυσης πολλών νέων, την Κώμη.
Χμμ.. Η Κώμη είναι μία –άλα Beverly
Hills- απέραντη (3-3,5 χιλιόμετρα) παραλία που έχει
πολλών ειδών καφετέριες και μπαράκια για ατελείωτες
στιγμές απόλαυσης στην παραλία, πίνοντας το ποτό ή
τον καφέ σου κάτω από τον Χιώτικο ουρανό! Η Κώμη δεν
έχει μεγάλο βάθος κι έχει βότσαλο στην ακτή και λίγη
άμμο προς το δρόμο. Πάντα υπάρχουν πιο αγαπημένα
μέρη από κάποια άλλα. Ωστόσο, όλα τ’ αγαπάμε.
Μία παραλία ακόμα που αξίζει να επισκεφτείτε είναι η
Αγία Φωτεινή ή κατά τους Χιώτες Αγιά Φωτιά. Παραλία με
πέτρα, γραφικά φτιαγμένο, με σπιτάκια γύρω γύρω και
πάνω στον παραλιακό δρόμο πολλά καφέ και ψαροταβέρνες. Αυτό που μ’ αρέσει πολύ είναι το ‘Όστρακο’ για
την τηγανητή αθερίνα με κρεμμύδια. Φανταστικό! Κι όταν
συνδυάζεται με κρύα μπύρα.. διότι καλοκαίρι χωρίς παγωμένη μπυρίτσα δε πάει.
Πρέπει να πάτε στη Νέα Μονή. Ένα μοναστήρι καλογραιών στη μέση του νησιού, πίσω από την πόλη, σε βάθος, βέβαια. Έχει θέα όλη την πόλη από μακρυά και όλο
το Αιγαίο Πέλαγος. Είναι ένα σχετικά μεσαίου μεγέθους
μοναστήρι, με «μουσείο» με τις νεκροκεφαλές των Χιωτών μοναχών επί εποχή Τουρκοκρατίας, την κεντρική
εκκλησία, διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, κάποιοι αποκλεισμένοι χώροι, χώροι που στα παλιά χρόνια ήταν εκκλησίες, εκκλησίες στο ύψος του
ποδιού μας, βαθιά χωμένες μες στο έδαφος.
Στην προκυμαία του νησιού, στο ‘Άχνη και Κανέλλα’ θα απολαύσετε

ΘEMATA M.A.

ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 29

θέματα

AΠOΔPAΣEIΣ

ΧΙΟΣ: το νησί της μαστίχας

υπέροχους λουκουμάδες και ελληνικό καφέ με θέα το λιμάνι με τα γιωτ-σκάφη, σκάφη του Π.Ν., καθώς και πολλά
ψαροκάικα. Εκεί που το βράδυ η νυχτερινή ζωή του νησιού βρίσκεται στο ζενίθ της.

Μη ξεχάσετε μια βόλτα στο εμπορικό
τμήμα του νησιού, την Απλωταριά. Είναι ένας εμπορικός δρόμος, ένας από
τους πολλούς αλλά ο πιο διάσημος.
Έχει πολλά μαγαζιά για ν’ αγοράσεις οτιδήποτε έχει σχέση με ρουχισμό, υποδήματα, μαγαζιά τεχνολογίας. Κάθετα
της Απλωταριάς θα βρείτε το ‘Ρόδι’.
Ένα καφέ που συνδυάζεις σκιά από τον
ήλιο μιας κι έχει δέντρα από πάνω καθώς και πασαρέλα (λαϊκιστί) με τις όμορφες παρουσίες που περνούν από δίπλα
σου.
Το κέντρο της πόλης φημίζεται για την
καλή νυχτερινή ζωή. Έχεις απεριόριστες
επιλογές. Μία απ’ αυτές είναι το Remezzo,

ΜΑΣΤΙΧΑ:

τριώροφο ξένης pop μουσικής μαγαζί από τα πιο πολυσύχναστα της πόλης, που γίνεται και μπαράκι. Λίγο πιο πέρα,
βρίσκεται το Sueno, μαγαζί για καφέ και ποτό πάλι, μικρό
και –στην κυριολεξία-, κλείσε τραπέζι καλύτερα, αν θες
να πας. Κάποιες φορές θέλεις βαβούρα κι άλλες, κάτι πιο
ήσυχο. Αν ψάχνεις κάτι ήσυχο, εδώ είναι το μέρος σου.
Mπούρτζι. Ένα πιο ήσυχο καφέ-μπαρ στην άκρη του λιμανιού, δίπλα στο φάρο.
-Όλα τα μαγαζιά στη Χίο συνδυάζουν καφέ και ποτό για
αργότερα-. Το πανέμορφο στο συγκεκριμένο μέρος είναι ότι το πλοίο περνάει σχεδόν από πάνω σου κι έτσι
μπορείς να το βγάλεις φωτογραφία ή βίντεο.
Αν θελήσει κάποιος κάτι πιο σκληρό, όσοι είμαστε της
«σκληρής» μουσικής, ένα είναι το μέρος. Εν Πλω! Μπυραρία, με πολύ καλή μουσική, στυλ κι εμφάνιση καλής αθηναϊκής μπυραρίας, πράγμα πολύ θετικό για το νησί. Γιατί
δεν αγαπάμε όλοι την ίδια μουσική!
Βέβαια, εκτός από τα μαγαζιά της πόλης, μπορείς να
πας είτε στο Βροντάδο –που είναι 5 λεπτά με τ’ αμάξι-,
με το Καφεκούτι να δεσπόζει, καθώς έχει υπέροχη θέα,
όλο το Αιγαίο, είτε στον Καρφά που είναι 10 λεπτά με τ’
αμάξι κι είναι από τα πιο τουριστικά μέρη του νησιού με
πολλά παραθαλάσσια καφέ, εστιατόρια πάνω στο κύμα,
πολλά ξενοδοχεία, πολλά νοικιαζόμενα δωμάτια και μια
απέραντη παραλία άμμου.
Πέρασαν οι μέρες και πλησιάζει ο καιρός για να φύγω.
Μόνο συναισθήματα λύπης θα μπορούσαν να με καταβάλλουν. Αυτά τα οποία με περιέβαλλαν τόσο καιρό, τώρα θα χαθούν.. μα θα ξανάρθουν. Τη σημερινή εποχή είναι
πολύ σημαντικό να έχεις ένα μέρος δικό σου για να πας,
χωρίς έξοδα διαμονής. Το συναίσθημα σε καλεί μες στη
σκέψη σου. Αρκεί να πας. Έτσι και έκανα. Και ήρθε η ώρα
να φύγω.
Θα τα ξαναπούμε..
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*Μαστιχόπιτα: Προϊόν της μαστίχας,
σχεδόν συνώνυμο με τη λέξη Χίος.
Όσα χρόνια ζει η Χίος στ’ αυτιά μας
άλλα τόσα ζει και το όνομα της μαστίχας.
Η μαστίχα Χίου αποτελεί ένα μοναδικό γεωργικό προϊόν το οποίο παράγεται μόνο σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή στο νότιο τμήμα της
Χίου. Οι οικισμοί της περιοχής αυτής ονομάζονται Μαστιχοχώρια.

Αναστάσιος Νεαμονίτης

