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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια. 
 

Θέμα: «Αδιαφορία της Πολιτείας έναντι του κ. Σιαχίν Σερήφ - Ελλείψεις και προβλήματα στην Υγεία.» 

Επαναφέρω ως επίκαιρη την απ’ αρ. 9080/31.08.2020 αναπάντητη ερώτησή μου για το ζήτημα του ΑμεΑ κ. 
Σιαχίν Σερίφ, το οποίο παράλληλα αναδεικνύει σοβαρές ελλείψεις στις Τοπικές Μονάδες Υγείας. Το ζήτημα έχει 
αναδείξει με σχετικά δημοσιεύματα και ο δημιουργός της ομάδας, «Συνήγορος των ΑμεΑ», κ. Ανδρέας 
Μπαρδάκης. 

Ο κ. Σιαχίν από τον Ήφαιστο Κομοτηνής βρίσκεται καθηλωμένος κλινήρης εξαιτίας κακοήθους παχυσαρκίας, 
είναι αντικειμενικά αδύνατο να αυτοεξυπηρετείται και να μετακινείται χωρίς οργανωμένη βοήθεια, ζυγίζει 360 
kg, πάσχει από συνοδό καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια και ηπατίτιδα, τελεί υπό μόνιμη αγωγή και διαρκή 
μηχανική υποστήριξη με συμπυκνωτή οξυγόνου, διουρητικά και βρογχοδιασταλτικά, και έχει επιβεβαιωμένο 
από ΚΕΠΑ ποσοστό αναπηρίας 85%, κρινόμενος από το 2012 ανάπηρος εφ’ όρου ζωής.  

Ο ασθενής καταγγέλλει ότι οι τοπικές αρχές και το Νοσοκομείο Κομοτηνής αδιαφορούν πλήρως για την 
κατάστασή του, ιατροί αρνούνται επί σειρά ετών να μεταβούν στην οικία του και να τον εξετάσουν, με την 
τελευταία φορά που τον επισκέφθηκε ιατρικό κλιμάκιο να εντοπίζεται τον Ιανουάριο του 2017  (με απόφαση 
του τότε Διοικητή του Νοσοκομείου κατόπιν επανειλημμένων έντονων διαμαρτυριών). Ακόμη και τότε, οι 
ιατροί δεν τον εξέτασαν, δεν του ζήτησαν ιστορικό ιατρικών εξετάσεων, γνωματεύσεων, και λήψης φαρμάκων, 
παρά μόνο πρότειναν συνταγογράφηση αντικαταθλιπτικού. Παρ’ό,τι ο ασθενής δικαιούται για τις ανάγκες του 
συνδρομή Οικογενειακού Ιατρού από τις ΤΟ.Μ.Υ., έχει δεχθεί τέτοια επίσκεψη μία και μοναδική φορά, ενώ δεν 
λαμβάνει πλέον στήριξη από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».  

Επιπλέον, ο κ. Σιαχίν αντιμετωπίζει καθημερινό πρόβλημα επιβίωσης, με μόνο έσοδο την αναπηρική σύνταξη 
του (περί τα 700 ευρώ), με κόστος αναλωσίμων 250 Ευρώ μηνιαίως και μείωση από τον ΕΟΠΥΥ των υλικών που 
δικαιολογούνται για δωρεάν χορήγηση, ενώ η πλήρης απουσία κατ’ οίκον νοσηλείας επιβαρύνει καθημερινά 
την οικογένειά του. Μόνη ουσιαστική ανακούφιση έλαβε όταν του παραδόθηκε ειδική κλίνη από τη 
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής στις 13 Μαρτίου 2020, κατόπιν αιτήματος του 
Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ροδόπης. Παράλληλα, άλλες καταγγελίες αναδεικνύουν πιθανότητα 
διακριτικής μεταχείρισης, καθώς λόγος γίνεται για απαντήσεις και τηλεφωνήματα με ρατσιστικό περιεχόμενο 
λόγω καταγωγής και δήθεν ψυχικής διαταραχής.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 
1. Τι και πότε προτίθεστε να πράξετε για την υπόθεση του κ. Σιαχίν Σερήφ;  

2. Τι και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προς: α) αναβάθμιση των ΤΟ.Μ.Υ. της Χώρας, β) προαγωγή του 
θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού, γ) ενίσχυση του φορέα «Βοήθεια στο Σπίτι», δ) διεύρυνση της λίστας 
δωρεάν χορηγούμενων υλικών, ε) εγκαθίδρυση της δυνατότητας κατ’ οίκον νοσηλείας για τέτοιες 
εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 
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