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στην ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Σ ουηδία δεν θα γίνουμε ποτέ σε 
ό,τι αφορά την αντίληψη του 
κράτους, του ευρύτερου δημό-

σιου τομέα, αλλά και πολλών πολιτών 
για τα ΑμεΑ. Με τη Σουηδία δεν μας 
χωρίζουν απλώς χιλιάδες χιλιόμετρα, 
αλλά έτη φωτός όπως αποδεικνύει η 
ειρωνική ατάκα μιας δημόσιας υπαλ-
λήλου στην Περιφέρεια Αττικής, της 
«κυρίας» Αλεξοπούλου-που καλύπτο-
ντας την αδειούχο προϊσταμένη της εί-
χε το θράσος και την περισσή αγένεια 
να ρωτήσει την εκπρόσωπο της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με 
Σκλήρυνση κατά Πλάκας: «Γιατί κάνα-
τε πρόεδρο έναν άνθρωπο που δεν κι-
νείται;» Η απαξιωτική ερώτηση αναφε-
ρόταν στον  προηγούμενο πρόεδρο της 
ΠΟΑμΣΚΠ, τον κ. Θεοδωράκη, που εί-
ναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξί-
διο και προφανώς για την εν λόγω δη-
μόσια υπάλληλο αποτελεί «άνθρωπο 
κατώτερου Θεού». Φανταστείτε να ζού-
σε στη χώρα μας ο Στίβεν Χόκινγκ, τι 
αντιμετώπιση θα είχε από την «κυρία» 
Αλεξοπούλου και τους ομοϊδεάτες της…

Αυτό το κράτος που αντιμετωπίζει 
με μεσαιωνική αντίληψη όσους έχουν 
κινητικά προβλήματα πρέπει να αλλά-
ξει. Για τα κακώς κείμενα, τις ελπίδες 

της, το όραμά της για κάθε χρόνιο ασθε-
νή μιλά στην «ΜΠΑΜ» η Βάσω Μαρά-
κα, πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ, η οποία 
ζει με την πολλαπλή σκλήρυνση σχε-
δόν δύο δεκαετίες.

Πώς είναι να νοσείς από ένα χρό-
νιο νόσημα που θέλει δια βίου θε-
ραπεία και τακτικές εξετάσεις;
Στην αρχή της διάγνωσης η άρνηση 

και ο θυμός είναι πολύ έντονα όμως μό-
νο όταν την αποδεχτούμε και αρχίσου-
με να ζούμε αρμονικά μαζί της μπορού-
με να τη διαχειριστούμε.  

Η χρόνια θεραπεία είναι απαραίτη-
τη για την αντιμετώπιση των συμπτω-
μάτων της νόσου και την αναχαίτιση 
της εξέλιξής της. Είναι το αναγκαίο 
«κακό» που μας διατηρεί σε καλή κα-
τάσταση και μας επιτρέπει να έχουμε 
καλή ποιότητα ζωής. Ευτυχώς το ελ-
ληνικό κράτος, παρόλη την οικονο-
μική κρίση, φροντίζει η κύρια θερα-
πεία των πασχόντων από ΠΣ (δηλαδή 
τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους) να δια-
τίθενται δωρεάν. Βέβαια, οι συμπληρω-
ματικές θεραπείες, τα συμπληρώματα 
διατροφής και όλα τα υγειονομικά υλι-
κά που χρειαζόμαστε έχουν συμμετο-
χή για εμάς 25%, επιβαρύνοντας ση-

μαντικά τον μηνιαίο προϋπολογισμό 
μας. Υπάρχει επίσης αρκετή καθυστέ-
ρηση στην εισαγωγή και αποζημίωση 
καινοτόμων θεραπειών για την Πολ-
λαπλή Σκλήρυνση, και αυτό θα θέλαμε 
να αλλάξει σύντομα. Η βασική εξέτα-
ση για τη διάγνωση και παρακολούθη-
ση της ενεργότητας της νόσου είναι η 
Μαγνητική Τομογραφία (MRI) στην 
οποία επίσης επιβαρυνόμαστε με συμ-
μετοχή εάν διενεργηθούν σε ιδιωτικό 
διαγνωστικό κέντρο. Τουλάχιστον μία 
φορά ετησίως, ή συχνότερα εάν υπάρ-
χει υποτροπή ή το συστήσει ο θεράπων 
ιατρός είμαστε υποχρεωμένοι να κά-
νουμε 3 μαγνητικές (εγκεφάλου, θώ-
ρακα, σπονδυλικής στήλης), καθώς μό-
νο έτσι θα μπορέσει ο θεράπων ιατρός 
να κάνει προσαρμογές στη θεραπευτι-
κή στρατηγική. Μας θορύβησε λοιπόν 
η νέα απόφαση του ΕΟΠΥΥ για πλα-
φόν διαγνωστικών εξετάσεων ανά μη-
χάνημα, που μπορεί να προκαλέσει με-
γάλα προβλήματα στην εκτέλεσή τους 
σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας 
μας. 

Τι σε προβληματίζει το καλοκαίρι 
με βάση τις εμπειρίες σου; 
Δυστυχώς η νόσος δεν τα πάει καλά 

Μεσαιωνική	η	αντίληψη	
για	τα	ΑμεΑ	στην	Ελλάδα

«Θα περίμενα 
από το κράτος 
να υποστηρίζει 
τους πάσχοντες 
περισσότερο και να 
απαλύνει τα βάρη 
που προσθέτει μια 
χρόνια νόσος στους 
ώμους και την 
τσέπη»

«Ας φροντίσουν οι αρμόδιοι να γίνει όλη 
η αμέτρητη ακτογραμμή της Ελλάδας 
προσβάσιμη στα ΑμεΑ», τονίζει στη «Μ» η 
Βάσω Μαράκα


