
 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ                       Ηράκλειο, 16-3-2022 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Απαράδεκτος ο αποκλεισμός ανασφάλιστων πολιτών από τη δυνατότητα συνταγογράφησης σε 

ιδιώτες γιατρούς εν μέσω πανδημίας. 

Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της κατάπτυστης τροπολογίας που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη, που τροποποιούσε διατάξεις του Ν.4368/2016, που καταργεί επί της ουσίας το δικαίωμα των 

ανασφάλιστων πολιτών, των πιο ευάλωτων πολιτών, κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση 

στο σύνολο του δικτύου ιδιωτών γιατρών όλης της χώρας, κάτι το οποίο δεν μπορεί πάρα να εκφεύγει ηθικής, 

να είναι απαράδεκτο και πέρα από κάθε λογική, ειδικά σε μια περίοδο που το δημόσιο σύστημα υγείας είναι 

ήδη υπερφορτωμένο από τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, λόγω της πανδημίας του covid19. 

Σύμφωνα με αυτή, οι ανασφάλιστοι πολίτες για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους θα έχουν πρόσβαση 

μόνο σε ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και όχι και σε ιδιώτες 

γιατρούς όπως γινόταν μέχρι τώρα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση εξαιτίας των πολιτικών 

των κυβερνήσεων και ήδη  αντιμετώπιζαν  την πραγματικότητα της χρήσης αποκλειστικά δημοσίων δομών 

υγείας για την πραγματοποίηση θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων  με αποτέλεσμα την 

τεράστια καθυστέρηση πολλές φορές με αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία τους, τώρα πλέον αποκόπτονται  

τελείως από το δίκτυο ιδιωτών γιατρών της χώρας,  με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που αυτό μπορεί θα  

επιφέρει.  

Να σημειωθεί ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αντιλαμβανόμενος τον αντίκτυπο που αυτό θα έχει, είχε 

ζητήσει την απόσυρση του μέτρου, αναφέροντας ότι οι δημόσιες δομές δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις 

αυξημένες ανάγκες των πολιτών εν μέσω πανδημίας. Επίσης, η Ένωση Παθολόγων Ελλάδος σε δελτίο τύπου 

της ανέφερε ότι με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται εμμέσως η ισοτιμία υπογραφής και υποβαθμίζονται 

υπηρεσίες υγείας λόγω της αναμενόμενης δυσκολίας πρόσβασης στους δημόσιους φορείς την παρούσα 

περίοδο. 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

Τι οδήγησε την κυβέρνηση να προβεί σε μια τέτοια αρνητική ενέργεια που επηρεάζει την υγεία το 

βασικότερο ανθρώπινο αγαθό και δικαίωμα εκατομμυρίων συμπολιτών μας; 

Ποια είναι τα μέτρα που η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ή αναμένεται να λάβει για την επανασύνδεση αυτού 

του μέρους του πληθυσμού στο  δίκτυο ιδιωτών γιατρών της χώρας; 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 
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