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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον υπουργό Υγείας
Θέμα: Δυσλειτουργίες και έλλειψη ειδικοτήτων και εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία
του νομού Σάμου
Στο άρθρο 1 του κανονισμού λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, αναφέρεται ρητώς ότι ο Εθνικός
Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας οφείλει να φροντίζει για την ισότιμη πρόσβαση
όλων των δικαιούχων σε υπηρεσίες υγείας, πρόληψης και αποκατάστασης. Εν τούτοις, αυτό
το δικαίωμα καταστρατηγείται με προκλητικό τρόπο σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως
για παράδειγμα στον νομό Σάμου.
Όπως μας πληροφορεί το Σωματείο Συνταξιούχων Σάμου, τα νοσοκομεία, τα αγροτικά
ιατρεία και τα κέντρα υγείας του νησιού στερούνται πολλών ιατρικών και παραΪατρικών
ειδικοτήτων. Επιπλέον οι δημόσιες δομές υγείας δεν έχουν τα απαραίτητα μηχανήματα
ακόμα και για βασικές εξετάσεις. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι υποχρεώνονται να πληρώνουν
για τις εξετάσεις τους, αλλά και για τις επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς των ειδικοτήτων που
δεν υφίστανται στο δημόσιο νοσοκομείο. Παρατηρείται μάλιστα το οξύμωρο να
υποχρεώνονται οι νοσηλευόμενοι ασθενείς του Δημόσιου Νοσοκομείου να κάνουν εκτός
νοσοκομείου εξετάσεις τις οποίες δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, πληρώνοντας οι ίδιοι εξ
ολοκλήρου το κόστος.
Παρά ταύτα, ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ, άρθρο 18 παράγραφος δ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018)
αναφέρει ότι «σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης θεραπευτικής πράξης ή εξέτασης κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας, τα δημόσια νοσοκομεία αναζητούν δημόσια δομή να
εκτελέσουν την ιατρική πράξη. Εάν δεν υπάρχει, τότε εκτελείται από ιδιώτη πάροχο που
επιλέγει η Διοίκηση του Νοσοκομείου και αποζημιώνεται από αυτό».
Σε συνέχεια της ερώτησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που καταθέσαμε με ΑΠ561/21-102022,και η οποία παραμένει αναπάντητη,
Ερωτάται ο υπουργός:


Γνωρίζετε τα προαναφερθέντα, και αν ναι, τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτά;






Θεωρείτε ισότιμη την πρόσβαση όλων των δικαιούχων ασφαλισμένων στις
υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ,
και πώς δικαιολογείτε την αδυναμία των δημοσίων δομών υγείας να
εξυπηρετήσουν όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες απανταχού στην επικράτεια, όπως
επιτάσσει το σύνταγμα ;
Πόσο σύννομο ή ηθικό είναι να πληρώνουν εκ νέου οι ασφαλισμένοι τις υπηρεσίες
υγείας για τις οποίες έχουν πληρώσει – ή εξακολουθούν να πληρώνουν- αδρά σε
όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής μέσω των εισφορών στα
ασφαλιστικά ταμεία;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

