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Οξηζκέλεο Κεληξηθέο θαη Αλαηνιηθέο ρώξεο ηεο Επξώπεο έρνπλ θάλεη
ζεκαληηθά βήκαηα γηα λα απαιιαγνύλ από ηε δηαθζνξά ζην
ζύζηεκα θξνληίδαο πγείαο. Δελ κπνξνύκε λα πνύκε ην ίδην θαη γηα ηε
Ληζνπαλία, ε νπνία αθόκα παιεύεη κε ηε δσξνδνθία θαη ηε ζνβαξή
έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ ρξόλνπ , ην 50% ησλ αζζελώλ κε
θαξθίλν παξαδέρηεθε όηη δσξνδνθεί επαγγεικαηίεο κε αληάιιαγκα
θαιύηεξε πνηόηεηα θξνληίδαο, ζύκθσλα κε θαηακέηξεζε ηνπ
Σπιιόγνπ Αζζελώλ κε Καξθίλν ηεο Ληζνπαλίαο. Ο Πξόεδξόο ηεο,
Šarūnas Narbutas, πεξηέγξαςε ηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ηειεδηάζθεςεο ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ – Παγθόζκηα εκέξα Καηά
ηνπ Καξθίλνπ – κε ηε Sarah Wheaton, δηεπζύληξηα ηνπ Global Policy
Lab ηνπ POLITICO.
Οη λένη αζζελείο είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζε απηό ην είδνο
πεξηβάιινληνο. Ο Narbutas, επίζεο, ζπληδξπηήο ηεο Νενιαίαο
Καξθίλνπ Επξώπεο, αλαθάιπςε ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα, όηαλ
δηαγλώζηεθε κε θαξθίλν ζε ειηθία 18 εηώλ.
Παξαηήξεζε όηη δελ ππήξρε άκεζε δηαζέζηκε ππνζηήξημε γηα λένπο
αλζξώπνπο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία – είηε πξόθεηηαη γηα
βνήζεηα θαζνδήγεζεο ζε εξσηήκαηα γηα ηελ ςπρηθή πγεία, ηε
γνληκόηεηα ή ην θόζηνο ηεο ζεξαπείαο. Ούηε ππήξραλ
ππνζηεξηρηηθέο νκάδεο αθηεξσκέλεο ζηε βνήζεηα ησλ λεαξώλ
θαξθηλνπαζώλ πνπ επέδεζαλ.

Ο Šarūnas, ηνπ νπνίνπ ην δίθηπν ππεξάζπηζεο αζζελώλ εηδηθεύεηαη
ζηε θξνληίδα λέσλ αλζξώπσλ κε θαξθίλν ζε όιε ηελ Επξώπε,
ζπδεηά πσο κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί ε δηαθζνξά, πσο κπνξεί ε
δηαζπλνξηαθή θξνληίδα λα γίλεη πην απνδεθηή από ηνπο πνιίηεο θαη
πσο λα βεβαησζεί όηη νη λένη θαξθηλνπαζείο πνπ επέδεζαλ
ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε καθξνρξόληα θξνληίδα θαη ππνζηήξημε.
Επίζεο, κνηξάδεηαη ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ην πώο νη νκάδεο ησλ
αζζελώλ κπνξνύλ λα επηηύρνπλ ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο απόθηεζεο
ησλ πεγώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ – ζπρλά από ηε
θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία – θαη παξάιιεια λα παξακέλνπλ
αλεμάξηεηνη.
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