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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: Υπέρογκο κόστος για την επίσκεψη σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
Κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια των αναποτελεσματικών μέτρων που λαμβάνετε για την αντιμετώπιση της
πανδημίας ήταν και αυτή της υποχρεωτικής διεξαγωγής μοριακού τεστ σε όσους
επιθυμούν να επισκεφτούν μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Αν και η προστασία της
υγείας και της ζωής των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας είναι κάτι παραπάνω από
σωστή και αναγκαία η απόφαση αυτή δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στους
ίδιους τους ηλικιωμένους όσο και στα συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα που επιθυμούν
να τους επισκεφτούν.
Ενώ οι προηγούμενες οδηγίες απαιτούσαν αρνητικό τεστ αντιγόνου (Rapid) για να έχει
κανείς τη δυνατότητα επίσκεψης σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων πλέον απαιτείται η
προσκόμιση μοριακού τεστ (PCR) για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, αυξάνοντας
κατακόρυφα το κόστος που καλείται κανείς να καταβάλει ώστε να μπορεί να επισκεφτεί
ηλικιωμένους οικείους του. Η αδυναμία επίσκεψης στερεί από τους ηλικιωμένους
συμπολίτες μας από τα προσφιλή τους πρόσωπα, τη φροντίδα τους, οδηγώντας τελικά
στην ιδιώτευση, εγκατάλειψη, απομόνωση και αποκοινωνικοποίηση. Πλήθος συζητήσεων
έχει γίνει για το κόστος (από τα υψηλότερα στην Ευρώπη) των μοριακών τεστ που
απαιτούνται σχεδόν παντού και για τους αποκλεισμούς που το κόστος αυτό επιβάλλει
στην σημαντικότατη κοινωνική ζωή, με την κυβέρνηση να αρνείται να νομοθετήσει την
δωρεάν αν όχι με χαμηλό κόστος, παροχή των απαραίτητων για κάθε τι, με νομοθέτηση
της κυβέρνησης σας, μοριακών τεστ.

Τούτων δοθέντων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σκοπεύετε, έστω και τώρα να νομοθετήσετε την συνταγογράφηση των μοριακών
τεστ;
2. Τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε να μειωθεί το κόστος που απαιτείται και να
διευκολυνθεί η δυνατότητα επίσκεψης προσφιλών προσώπων στους τροφίμους
των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων;
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