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Αξιότιμοι
Ελπίζοντας στην προοδευτική ομαλοποίηση της καθημερινότητάς
Γεν.
μας, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε κάποια
Γραμματέας:
Πετράς Δημήτριος σημαντικά θέματα που ανακύπτουν σε σχέση με τους ασθενείς
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
1.Μετά από πολλά ερωτήματα μελών μας, Διευθυντών και Υπεύθυνων
Ταμίας:
Σταυρουλόπουλος Νεφρολογικών Τμημάτων και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) της
Αριστείδης
περιφέρειας, θα επιθυμούσαμε την επίσημη θέση του ΕΟΔΥ, για να
δώσουμε σαφείς οδηγίες στα μέλη μας, για τα εξής:
Ειδ. Γραμματέας:
Κατά τους θερινούς μήνες, αρκετοί ασθενείς που υποβάλλονται σε
Σονικιάν Μάκρω
Μέλη:
Στάγκου Μαρία
Παπαδοπούλου
Δωροθέα

αιμοκάθαρση μετακινούνται σε τόπους καταγωγής τους ή για
παραθεριστικούς λόγους σε ΜΤΝ της περιφέρειας. Ασφαλώς και
είναι γνωστό ότι ακόμη ισχύει απαγορευτικό για μετακινήσεις στα
νησιά και σε άλλες περιφέρειες, λόγω λοίμωξης COVID-19, κάτι
που όμως ίσως μεταβληθεί.
Ζητούμε την θέση του ΕΟΔΥ με συγκεκριμένες οδηγίες για
αυτούς ασθενείς, σε περίπτωση που επιτραπεί στον γενικό
πληθυσμό να μετακινείται ελεύθερα στο μέλλον. Η έκδοση
επίσημων οδηγιών θα συμβάλλει στο να μην υπάρξουν φαινόμενα
διαταραχής της ασφάλειας υγείας, δυσπιστίας και φιλονικιών
μεταξύ υπευθύνων και ασθενών.
2.Πληροφορηθήκαμε από την ΥΣΕ ότι οι ανασφάλιστοι ασθενείς που
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση περιφερόμενοι στα εφημερεύοντα
Νοσοκομεία που διαθέτουν Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, αυξάνονται
διαρκώς. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε,
μέρος αυτών των ασθενών, καλύφθηκε με ειδικό κονδύλι χρημάτων σε
ιδιωτικές μονάδες μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Όμως μετά από αυτό,
συνεχίζεται η αύξηση των συγκεκριμένων ασθενών οι οποίοι φαίνεται
να μη καλύπτονται από την προηγούμενη απόφαση και μετακινούνται
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και πάλι περιφερόμενοι σε εφημερεύοντα Νοσοκομεία. Πέρα από το
χρόνιο αυτό πρόβλημα που υπάρχει και που ουσιαστικά επιβαρύνει
κατά πολύ περισσότερο την Οικονομία του Κράτους, στη συγκεκριμένη
περίοδο της λοίμωξης COVD-19 δεν είναι δόκιμο να συνεχίζεται η
συγκεκριμένη κατάσταση και ελπίζουμε στην κάλυψη και αυτών των
ασθενών μέχρι τελικών αποφάσεων.
3. Οι ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κυρίως για την
πιθανή κάλυψή τους στις άδειες ειδικού σκοπού.

Αναμένουμε την απάντηση και τις οδηγίες σας.

Με τιμή,
Εκ του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος

Αποστόλου Θεοφάνης
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