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«Χρυσωρυχείο» ο καρκίνος!
ελευθερία της έκφρασης και γενικότερα
η ελευθεροτυπία, είναι τα κυρίαρχα θεμέλια της δημοκρατίας και του Κράτους
Δικαίου, τα οποία προστατεύονται τόσο από το
Άρθρο 19 του Συντάγματος όσο και από το
Άρθρο 10 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα διακηρύττεται αυτή η ελευθερία και από την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Η
διάδοση γεγονότων και πληροφοριών είναι
εχέγγυο της ελευθεροτυπίας κι εμείς στην «24»,
καλέσαμε πολλές φορές όσους καταγγέλλουμε
για τα θέματα Υγείας να αρθρώσουν το δικό
τους λόγο και με έγγραφα να αποδείξουν ότι

Η

Στην Κύπρο
βασιλεύει
η διαφθορά,
η διαπλοκή
και κυριαρχεί
η δύναμη
του χρήματος
και η εξαγορά
συνειδήσεων
με τελικά
θύματα, όπως
πάντα, τους
ασθενείς και
στην περίπτωση
για την οποία
αναφερόμαστε,
τους
καρκινοπαθείς!

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
κάπου σφάλλουμε, γιατί για εμάς τα Δικαιώματα στην Υγεία, τη Ζωή και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι το θεμέλιο της ύπαρξής μας.
Δηλώναμε και δηλώνουμε ενυπόγραφα ότι θα
δημοσιεύσουμε τον δικό τους αντίλογο. Φευ και
αλίμονο εδώ και πολλούς μήνες. Κλείστηκαν
στις σκοτεινές τους στοές και στέλλουν τρίτους
όχι για να δώσουν εξηγήσεις για τα εγκλήματά
τους αλλά για να παραπλανήσουν ώστε να κρατούν τους πολίτες σε κατάσταση βαθέως ύπνου
και να τον αρμέγουν με ότι τους απόμεινε.

Είμαστε οι χειρότεροι της ΕΕ
στα θέματα Υγείας
Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το
2016 οι δαπάνες στην Κύπρο της Γενικής Κυβέρνησης για κοινωνική προστασία ανήλθαν στο
35,7% του ΑΕΠ. Χαμηλές είναι και οι δαπάνες για
Υγεία, άτομα με αναπηρία και ανέργους. Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης για
τον τομέα της Υγείας ανέρχονται μόλις στο 2,6%.
Αυτό είναι το πιο χαμηλό ποσοστό
στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, όπου ο μέσος όρος
είναι 7,1%.

Οι καρκινοπαθείς και
το «χρυσορυχείο» καρκίνου
Όπως αποδείξαμε με έγγραφα τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου τα νέα περιστατικού καρκίνου
(ΝΠΚ) φέτος θα είναι πάνω από 4.500. Δυστυχώς Υπουργείο Υγείας και τραπεζίτες, όπως και
κάποιοι «αγιοποιηθέντες του καρκίνου» παραπλανούν, κοινώς λένε ψέματα και θα εξηγήσουμε
το γιατί πιο κάτω:
1. Οι πιο πάνω ισχυρίζονται ότι τάχατες τα ΝΠΚ
θα είναι μόνο 3.300, ενώ πριν 3-4 χρόνια μας
έλεγαν ότι είναι μόνο 2.200. Γιατί; Να θυμίσουμε ότι στις δυο προηγούμενες εκδόσεις,
αποδείξαμε με έγγραφα της ΕΕ, της ESTRO
και ASTRO ότι μίνιμουμ το 65% των ΝΠΚ θα
χρειαστούν ακτινοθεραπεία.
2. Το 65% του 2.200 είναι 1.430 τα άτομα που
έκαναν ετησίως ακτινοθεραπεία στο Ογκολογικό της Τράπεζας που από το 2010 έχει 3
Γραμμικούς Επιταχυντές (ΓΕ), που έκαστος ΓΕ
μπορεί να κάνει ακτινοθεραπεία σε 400-450
άτομα ετησίως. Έτσι, άφηναν χιλιάδες καρκινοπαθείς χωρίς ακτινοθεραπεία αλλά και το
εγκληματικό ΧΩΡΙΣ ΝΑ τους ΤΟ ΛΕΝΕ!!!
3. Ξαφνικά φέτος, στις 3 Φεβρουαρίου, μας
είπαν ότι τα ΝΠΚ είναι 3.300! Γιατί ξαφνικά η
αύξηση αυτή; Με απλά λόγια με τη λειτουργία
του Γερμανικού Ογκολογικού, στο οποίο είναι
μέτοχος η Τράπεζα Κύπρου και συγγενικά
πρόσωπα υψηλά ιστάμενων πολιτικών, το
οποίο έχει 2 Γραμμικούς Επιταχυντές θα μπορεί να κάνει ακτινοθεραπεία σε άλλους 800900 καρκινοπαθείς. Έτσι αν δούμε το
3.300Χ65%= 2.145.
4. Άρα, μας λένε παραπληροφορώντας μας, με

τους 5 Γραμμικούς Επιταχυντές βολευόμαστε
και δεν θέλουμε άλλους ΓΕ και προπαντός δεν
θέλουμε να κάνουμε στο Κρατικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα! Έλα
ψεύδονται!!!
5. Τα ΝΠΚ είναι μίνιμουμ φέτος 4.500, όπως
αποδείξαμε με έγγραφά τους. Το 65% του
4.500=2.925 οι ασθενείς που χρήζουν φέτος
ακτινοθεραπεία. Άρα αν ξεκινήσει να προσφέρει το Γερμανικό ακτινοθεραπευτικές υπηρεσίες στο Κράτος, θα μείνουν 800-900
ασθενείς ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!!! Άραγε
θα τους το πουν; Προκαταβολικά λέμε ΟΧΙ.
Γιατί;
6. Δεν θα τους το πουν, για να τους υποβάλουν
σε χημειοθεραπεία που στοιχίζει κατά μέσο
όρο €22.000 αλλά το κυριότερο αφήνει μπόνους στους γιατρούς. Αυτά δεν τα λέμε εμείς
αλλά το FBI της Αμερικής με τις αποκαλύψεις
για την Novartis στην Αμερική και την Ελλάδα
και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Συμπτωματικά» ο αντιπρόσωπος της Novartis στην Ελλάδα είναι και για την Κύπρο. Στην Ελλάδα,
την Αμερική και σε χώρες της Ευρώπης γίνονται σε βάθος έρευνες από την Αστυνομία και
την Βουλή στην εκάστοτε χώρα. Στην Κύπρο…
υπνώττουμε βαθέως! Γιατί; Γιατί για κάπου
900 άτομα που δεν θα κάνουν ακτινοθεραπεία αλλά χημειοθεραπεία θα στοιχίσουν στο
κράτος 900Χ22.000=€19.8 εκ. αντί 2,25 εκ.
που θα στοίχιζε η ακτινοθεραπεία, που κοστίζει μόνο €2.500 εκάστη.
7. Μια άλλη πτυχή του όλου θέματος που βασανίζει τους Καρκινοπαθείς είναι η πιο κάτω:
Α. Ο Καρκίνος εντοπίζεται στο 70% των Καρκινοπαθών ύστερα από εγχείριση. Άρα στις
4.500 ΝΠΚ το 70% είναι 3.150.
Β. Σύμφωνα με έρευνα, από αυτούς μόνο κάπου
800 κάνουν εγχειρήσεις στα Κρατικά Νοσοκομεία εξαιτίας της λίστα αναμονής που μπορεί να φτάνει και 12 μήνες. Οπόταν ο κάθε
άνθρωπος με υποψία καρκίνο, κάπου 3.350,
τρέχουν σε μια κλινική και πληρώνουν όσαόσα για να κάνουν την εγχείριση το συντομότερο δυνατό «διότι ο καρκίνος δεν
χωρατεύει». Ψάχνουν για δάνεια, πουλούν ότι
έχουν. Να σημειωθεί ότι μια εγχείρηση κατά
μέσο όρο και πάντα σύμφωνα με την ΕΕ, στοιχίζει €12.000. Δηλαδή θα πάνε στις τσέπες

των κλινικών για εγχειρίσεις καρκινοπαθών
τουλάχιστον €40.2 εκ.
Γ. Από τους 3.350 που έκαναν εγχείριση το 20%,
σύμφωνα με την ΕΕ, θα κάνει μια δεύτερη εγχείριση. Άρα για τους 670 Καρκινοπαθείς που
θα κάνουν τη δεύτερη εγχείριση θα χρειαστούν άλλα €8.04 εκ.
Δ. Από τα πιο πάνω συμπεράσματα μόνο για εγχειρίσεις στις ιδιωτικές κλινικές θα δοθούν
από τις τσέπες των καρκινοπαθών κάπου €48,
24 εκ.
Αν συνυπολογίσουμε τα πιο πάνω ευρήματα, περισσότερα από €60 εκ. ετησίως πάνε σε τσέπες
μόνο για τον καρκίνο. Μ’ αυτά τα δεδομένα καταλαβαίνουμε γιατί κάποιοι ψάχνουν αιτίες για
να διαλύσουν τα Κρατικά Νοσοκομεία και κυρίως
αυτό της Λευκωσίας το οποίο είναι το μόνο Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο που έχει όλες τις υποδομές… πλην Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα. Τα περί
«νοσοκομείο ναυαρχίδα» και «αναβάθμιση» είναι
παραπέτασμα καπνού, για να μπορέσουν όσο
μπορούν πιο γρήγορα να τα διαλύσουν κι αν είναι
δυνατό να μην γίνει το ΓεΣΥ.
Για εμάς της «24» είναι αναντίλεκτο ότι το ΓεΣΥ
και η σωστή και ολοκληρωμένη αυτονόμηση των
νοσοκομείων θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση.
Φοβούμαστε, όμως, από τη διαπλοκή και τη διαφθορά που επικρατεί, φοβούμαστε από τα πολύπλοκα κυκλώματα των εμπόρων υγείας και τους
υπόγειους συνασπισμούς που λυμαίνονται τον
χώρο της υγείας, φοβούμαστε από τις αρρωστημένες νοοτροπίες πολιτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Φοβούμαστε από την εσκεμμένη
αδιαφορία των θεσμών. Δεν εφησυχάζουμε γιατί
οι Κύκλωπες και αι Λαιστρυγόνες να παρεμβληθούν στο δρόμο του ΓεΣΥ.

Βίοι ιατρών παράλληλοι
Κύπρος
Φωτιά πήρε το σκηνικό στο ΓεΣΥ αφού αποκαλύφθηκε ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας διαφωνεί με τις απαιτήσεις του Παγκύπριου
Ιατρικού Συλλόγου για τις αμοιβές των Προσωπικών Ιατρών στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος
Υγείας. Ο Οργανισμός τους πρότεινε ς
€230.000 ετησίως για 2.500 ασθενείς ανά γιατρό με μίνιμουμ €100.000 για 1.000 ασθενείς
και ο ΠΙΣ απαίτησε €560.000 για τον ίδιο αριθμό
ασθενών. Σημειώνεται ότι Προσωπικός Ιατρός,

είναι ειδικός ιατρός, παιδίατρος, παθολόγος, ειδικός γενικής ιατρικής. Ο μέσος όρος επισκέψεων των ασθενών στους Προσωπικούς Ιατρούς
σε αντίστοιχα συστήματα υγείας στην ΕΕ κυμαίνεται από τρεις έως έξι επισκέψεις ετησίως. Με
αυτά τα δεδομένα θα πρέπει ο μέσος όρος να
είναι 4,5 επισκέψεις ετησίως x €50 = €225. Το
μέγα ερώτημα είναι: Πόσοι ιδιώτες γιατροί δηλώνουν ετησίως στον Φόρο Εισοδήματος εισοδήματα €230.000 ή ακόμη και €560.000; Όσα
δήλωσαν τα τελευταία πέντε χρόνια, να διαιρεθεί δια του 5 και να είναι αυτό το ετήσιο εισόδημά τους από ΟΑΥ. Δέχονται;;;
Γαλλία
Το 2014 οι γιατροί οι Γάλλοι ιδιώτες γιατροί διαμαρτυρήθηκαν για νομοσχέδιο του γαλλικού
υπουργείου Υγείας, το οποίο κατά την άποψή
τους θα ενίσχυε τον δημόσιο τομέα σε βάρος
των ιδιωτικών γιατρών. Πίστευαν ότι θα αυξήσει
την ανεργία των γιατρών σε επίπεδα.
Καναδάς
Περισσότεροι από 800 γιατροί και φοιτητές ιατρικής υπέγραψαν διαδικτυακό αίτημα με το
οποίο ζητούν να ακυρωθεί η αύξηση των απολαβών των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.
«Εμείς οι γιατροί του Κεμπέκ που πιστεύουμε
ακράδαντα στο δημόσιο σύστημα υγείας, είμαστε αντίθετοι με τις πρόσφατες αυξήσεις που
διαπραγματεύτηκαν οι ιατρικές ομοσπονδίες μας
με την κυβέρνηση», αναφέρουν.
Επισημαίνουν, μάλιστα, πως έχουν ηθικό και συνειδησιακό πρόβλημα να πληρώνονται αυτοί περισσότερο όταν οι εργασιακές συνθήκες για τον
υπόλοιπο κλάδο, όπως νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, είναι εξίσου δύσκολες και αμείβονται λιγότερο. Όπως γράφει η Washington
Post, μόνο στον Καναδά θα μπορούσε να γίνει
μια τέτοια διαμαρτυρία.
Ελλάδα
Τα ιδιωτικά ιατρεία που λειτουργούν στον πολεοδομικό ιστό της Πάτρας μπήκαν μεταξύ 2-5
Μαρτίου στο στόχαστρο κλιμακίου του ΣΔΟΕ, τα
μέλη του οποίου επικεντρώθηκαν σε έλεγχο βιβλίων και αποδείξεων στο χώρο της ιδιωτικής
υγείας. Διενεργήθηκαν συνολικά 34 έλεγχοι σε
κλινικές και ιδιωτικά γραφεία ιατρών και μόνο
έξι γιατροί είχαν κόψει αποδείξεις. Διαπιστώθηκε ότι οι άλλοι 28 είχαν κόψει αποδείξεις για
μειωμένο ποσό είσπραξης ή και δήθεν δωρεάν
εξετάσεις και προχώρησε σε επιβολή προστίμου
της τάξεως των 500 ευρώ στον καθένα.
Ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας διαμαρτύρεται
πάντως για τον τρόπο που έγινε ο έλεγχος. Σε
ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «έχει γίνει αποδέκτης αναφορών / καταγγελιών από μέλη του για
αθέμιτη και καταχρηστική συμπεριφορά ελεγκτών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με προδιαγεγραμμένη επιβολή
προστίμων αξίας 500 ευρώ στη συντριπτική πλειοψηφία των ελεγχόμενων ιατρείων για τις εκπτώσεις ή δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας στους
πολίτες».
Μεταξύ άλλων αναφέρει, ότι «επειδή το φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επίδοση
εξώδικης διαμαρτυρίας για αθέμιτη και καταχρηστική συμπεριφορά των ελεγκτών έναντι των ιατρών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, με την
επισήμανση ότι η κοινωνική πολιτική που ασκείται στα ιατρεία, προστατεύεται πλήρως από την
κείμενη νομοθεσία».
Ο παραλληλισμός της Κύπρου με άλλες χώρες
δείχνει πόσο υπανάπτυκτοι είμαστε ή καλύτερα
σε ποια τριτοκοσμική χώρα ζούμε. Η απαίτηση
του κάθε πολίτη σε μια χώρα ευρωπαϊκή, σε ένα
Κράτος Δικαίου, είναι να έχουμε σεβασμό στους
Νόμους και στα Θεμελιώδη Δικαιώματα των Ανθρώπων. Οποιοσδήποτε περιορισμός ενός έστω
δικαιώματος είναι ανεπίτρεπτος ή/και εγκληματικός. Εδώ όλα καταπατούνται και κάποιοι μας
λένε «κρύψε να περάσουμε».
Οι σελίδες της εφημερίδες είναι διαθέσιμες
μόνο για όσους θέλουν να πουν αλήθειες…

