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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Υγείας
Θέμα : Οι ανασφάλιστοι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα αναφέρουν
μεγάλες δυσκολίες στην πρόσβαση σε Δημόσιες Δομές Υγείας και ζητούν
τροποποίηση του άρθρου 8 ν. 4865/2021
Όπως πληροφορούμαστε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων –
Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), οι ανασφάλιστοι
πάσχοντες από Διαβήτη αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στην διαχείριση της
χρόνιας πάθησής τους, και αυτό οφείλεται στην αμέλεια/αδιαφορία του κράτους.
Το ίδιο ισχύει και για ανασφάλιστους πάσχοντες από άλλα χρόνια
νοσήματα(μεταγγιζόμενοι, αιμοκαθαιρόμενοι, καρκινοπαθείς,
ρευματοπαθείς, πάσχοντες από ΧΑΠ, καρδιοπαθείς).
Είναι αυτονόητο ότι οι χρονίως πάσχοντες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε
τακτική επαφή με τους φορείς υγείας είτε για ιατρικές εξετάσεις , είτε για
συνταγογράφηση φαρμάκων είτε για και τα ιατροτεχνολογικά υλικά που απαιτεί η
αγωγή τους.Δυστυχώς , η διαδικασία για αυτούς τους συνανθρώπους μας έχει
καταστεί εξαιρετικά χρονοβόρα και επικίνδυνη με τον νέο νόμο.
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 4865/2021 , που βρίσκεται σε ισχύ από
1/1/2022 «Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται
στην παρ. 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις
Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης……Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ.
2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6), παρέχονται αποκλειστικά από τα
φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ……Οι ως άνω θεραπευτικές
πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές
υγείας.».
Επομένως, άνθρωποι που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, συχνά ανήμποροι ή
ηλικιωμένοι, με κινητικά και άλλα προβλήματα, εξαναγκάζονται να μεταβαίνουν σε
τακτά χρονικά διαστήματα σε κεντρικά νοσοκομεία, όπου παρατηρούνται
καθημερινά αθρόες προσελεύσεις ασθενών, μεγάλες καθυστερήσεις και τεράστια
γραφειοκρατία. Ο συνωστισμός, που οφείλουν όλοι οι πολίτες να αποφεύγουν
λόγω πανδημίας, καθίσταται επομένως υποχρεωτικός για ανθρώπους που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, με την πολύωρη αναμονή να
ζημιώνει την ούτως ή άλλως ευπαθή υγεία τους, ενώ, αν δεν υπάρχει η
δυνατότητα μετάβασης από τον ανασφάλιστο χρόνια πάσχοντα, μένει ουσιαστικά
χωρίς αγωγή! Η τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4368/2016, που
προέβη το Υπουργείο Υγείας με τον Ν.4865/2021 ουσιαστικά θέτει εμπόδια στην

πρόσβαση των ανασφάλιστων ΑμεΑ στην Υγεία. εμπόδια από την ίδια την
Πολιτεία, που υποτίθεται ότι υπάρχει για να τους προστατεύει.
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία
(ΕΣΑμεΑ) αιτούνται την κατάργηση του άρθρου 38 του νόμου 4865/2021. Ζητούν
την επαναφορά της διαδικασίας που ίσχυε από το 2016 με επέκταση αυτής και
στη συνταγογράφηση και εκτέλεση των γνωματεύσεων για τα αναλώσιμα υλικά
από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και εύκολα προσβάσιμα
φαρμακεία στην περιοχής τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα,
Ερωτάται ο υπουργός:




Θα ενισχύσετε το δημόσιο σύστημα υγείας έτσι ώστε να επανέλθει η
κανονικότητα στις υπηρεσίες των νοσοκομείων;
Πώς προτίθεστε να διαφυλάξετε την υγεία και την επιβίωση των
ανασφάλιστων συνανθρώπων μας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα;
Θα καταργήσετε το άρθρο 38 του νόμου 4865/2021 ώστε να δίνεται η
δυνατότητα αποκεντρωμένης εξυπηρέτησης των χρονίως πασχόντων
ανασφάλιστων πολιτών από τον γιατρό της γειτονιάς τους, ή θα
διατηρήσετε τον τεχνητό αποκλεισμό τους από την Υγεία;
Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

