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∆ωρεάν εξετάσει και φάρµακα για 
Ειδικό «εισιτήριο» ετήσιας 

διάρκειας για δωρεάν 
εξετάσεις, επισκέψεις σε 

γιατρό και φάρµακα για 100.000 
ανασφάλιστους και συµπολίτες µας 
µε εισοδήµατα κάτω από το όριο της 
φτώχειας θα ισχύσει το 2013 και το 
2014, σύµφωνα µε το νέο σχέδιο 
αξιοποίησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ 
από το υπουργείο Υγείας. 

Οπως έχουµε εξάλλου δεσµευτεί 
εδώ και χρόνια ως χώρα στα αρµόδια 

όργανα της E.E., θα κλείσουν 
τα τέσσερα ψυχιατρικά νοσοκοµεία 
(∆αφνί και ∆ροµοκαΐτειο σε Αττική, 
Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης, Ψυχιατρικό 

Τρίπολης) και θα δηµιουργηθούν 
ειδικές δοµές στο ΕΣΥ και τις κατά 
τόπους περιφέρειες. 

Κατ' οίκον νοσηλεία 
Αλλά στα σχέδια της ηγεσίας του 
υπουργείου Υγείας είναι και n αξιοποίηση 

των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 
για κατ' οίκον νοσηλείες σε συµπολίτες 

µας µε οικονοµικά-προβλήµατα 
που µόλις εξήλθαν νοσοκοµείου ή 
πάσχουν από σοβαρό και χρόνιο νόσηµα 

και, βέβαια, οι εµβολιασµοί των 
παιδιών - Ελλήνων και αλλοδαπών 
όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, A 
Λυκουρέντζος. 

To προηγούµενο πρόγραµµα ΕΣΠΑ 
των ετών 2008-2013 απορροφήθηκε 

µόνο κατά 6,8% ano το υπουργείο 
Υγείας και τους εποπτευόµενους 

1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ 
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φορείς του, µε αποτέλεσµα 60 εκατ 
ευρώ να µείνουν αναξιοποίητα και 
κάποιες αναθέσεις να ακυρωθούν! 

Ο νέος σχεδιασµός έχει κατατεθεί 
στην E.E. µε συγκεκριµένους στρατηγικούς 

στόχους και παρεµβάσεις, π 
υλοποίηση των οποίων θα ελέγχεται 
ανά 3µηνο, και φιλοδοξούν να παρουσιάσει 

απορρόφηση των 90 εκατ 
που διατίθενται κατά 48%. 

«Λάβαµε υπόψη τις ανάγκες της 
κοινωνίας και δηµιουργήσαµε νέες 
δράσεις για την πρωτοβάθµια φρο- 

Οι στόχοι και 
οι παρεµβάσεις 
για αξιοποίπση των 
κονδυλίων ΕΣΠΑ 
θα ελέγχονται 
ανά τρίµηνο i 

¦ -' 

ντίδα και τη δηµόσια υγεία Τα τελευταία 
πέντε χρόνια είµαστε σε ύφεση, 

µε µείωση στο εισόδηµα, απώλεια 
ασφαλιστικής κάλυψης και αποκλεισµό 

ολόκληρων οικογενειών από το 
ασφαλιστικό σύστηµα», δήλωσε κατά 

την παρουσίαση του νέου σχεδιασµού 
ο κ. Λυκουρέντζος. 

Κατά την ανάλυση του σχεδιασµού 
που έκανε ο γενικός γραµµατέας του 
υπουργείου Υγείας, Πελ. Καλλίρπς, 
αναφέρθηκε στον εξορθολογισµό του 

συστήµατος εσωτερικών ελέγχων και 
προµηθειών στα δηµόσια νοσοκοµεία 
και οε εκσυγχρονισµό του ΕΚΑΒ και 
της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Επίσης, 
ο κ. Καλλίρπς αποκάλυψε ότι στο νέο 
σχεδιασµό των προγραµµάτων ΕΣΠΑ 

υπάρχουν π αναθεώρηση των KEN 
(Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια), n 
τελειοποίηση του συστήµατος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης αλλά 
και ενεργοποίηση της υπηρεσίας 
του «οικογενειακού γιατρού» που 
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To σχεδιασµό για την απορρόφηση 
των κονδυλίων ΕΣΠΑ στον τοµέα της Υγείας 
παρουσίασε ο Ανδρέας Λυκουρέντζος. 

θα αποτελεί το απαραίτητο πρώτο 
βήµα πριν από τα εξωτερικά ιατρεία 
των νοσοκοµείων. 

Αλλοι στόχοι είναι n πρόληψη 
σοβαρών νοσηµάτων, όπως είναι 
σι καρκίνοι και τα καρδιαγγειακά, 

και n ασφαλής διευθέτηση των 
αποβλήτων των νοσοκοµείων, οι 
απαγορεύσεις και οι έλεγχοι για τον 
περιορισµό του καπνίσµατος, n καλύτερη 

λειτουργία της αιµοδοσίας και n 
προώθηση της µεσογειακής διατρο¬ 

φής ως µέσο πρόληψης ασθενειών. 
Συγκεκριµένα, στο πρόγραµµα «Κατ' 
οίκον νοσηλεία» προϋπολογίζονται 
για τη διετία 2013-2014 περί τα 4,5 
εκατ. ευρω. Για τους εµβολιασµούς 
ανασφάλιστων και κάτω από το όριο 

της φτώχειας ενηλίκων και παιδιών 
προϋπολογίστηκαν για την ίδια διετία 

5 εκατ. ευρώ. Για προγράµµατα 
κατάρτισης άνεργων γιατρών και 
νοσηλευτών προϋπολογίζονται 15 
εκατ. ευρώ, για την αγωγή υγείας 
των παιδιών θα διατεθούν 3,5 εκατ. 
ευρώ, για τη βελτιστοποίηση των 
λειτουργιών του ΕΣΥ θα δοθούν 10 
εκατ. ευρώ κ,λπ. 

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το εισιτήριο 
υγείας, οι πολίτες που έχουν 

µείνει ανασφάλιστοι ή έχουν φορολογική 
δήλωση που αποδεικνύει ότι 

ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας 
θα έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται 
στις αρχές του νέου έτους τη λήψη 
ενός ειδικού εισιτηρίου υγείας, µε 
το οποίο θα µπορούν οι ίδιοι και τα 
παιδιά τους να κάνουν επισκέψεις σε 
γιατρούς του δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα, να πραγµατοποιούν διαγνωστικές 

εξετάσεις κάθε είδους, εφόσον 
το κρίνει απαραίτητο ο γιατρός 

αυτός, και να λαµβάνουν τις ενδεδειγµένες 
θεραπείες δωρεάν επί ένα 

έτος. Η πρόβλεψη είναι για 100.000 
πολίτες ετησίως, οπότε ακόµα δεν 
έχει διευκρινιστεί αν όσοι λάβουν το 
ειδικό εισιτήριο το 2013 θα το κρατήσουν 

και για το 2014 ή θα «ανακυκλωθούν» 
µε άλλους 100.000 που 

το έχουν ανάγκη. 
Για την επιλογή των πολιτών που 

θα τύχουν αυτής της ευνοϊκής ρύθµισης 
µέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα 

ανακοινωθούν στις αρχές του 2013 
τα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο 
χρόνος κατάθεσής τους. Τονίστηκε 
πάντως ότι θα γίνεται διάσταύρωση 
στοιχείων από διάφορες υπηρεσίες 
ώστε να επιλεγούν µε προσοχή αυτοί 
που έχουν πραγµατικά ανάγκη. 

Σε ό,τι αφορά την «Κατ' οίκον 
νοσηλεία», σι ανασφάλιστοι καιρέ 
πολύ χαµηλά εισοδήµατα πολίτες 
που είναι χρόνια πάσχοντες ή µόλις 
βγήκαν από νοσοκοµείο και χρειάζονται 

αποθεραπεία και οι ασθενείς µε 
εγκεφαλικά επεισόδια και σοβαρές 
καρδιοπάθειες θα µπορούν να αξιοποιήσουν 

τη δυνατότητα κατ' οίκον 
υπηρεσιών νοσηλείας, αποθεραπείας 
και αποκατάστασης (από φυσιοθεραπευτές). 

Χωρίς όριο 
To πρόγραµµα δεν έχει όριο συµµετεχόντων 

και θα αφορά τη διετία 2013 
και 2014. Οι λεπτοµέρειες για τους 
ενδιαφερόµενους θα ανακοινωθούν 
µέσα στις επόµενες εβδοµάδες. 

Τέλος, σχετικά µε την ανάπτυξη 
συστήµατος υποστήριξης ατόµων 
µε αυτισµό, θα αναπτυχθεί εθνικό 
σύστηµα υποστήριξης και περίθαλψής 

τους µε παροχή πληροφοριών 
και συµβουλών για όποιον το έχει 
ανάγκη. Τέτοιο σύστηµα υπάρχει σε 
όλες σχεδόν τις χώρες της E.E. και 
υπήρχε δέσµευση να αναπτυχθεί και 
στην Ελλάδα. ¦ 
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