
Αθήνα, 8/10/2018 
   Αρ. Πρωτ.: 527 

Προς: -Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό 
  -Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Υπεύθυνο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

(ΠΦΥ), Σταμάτης Βαρδαρός 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

Θέμα: Άρνηση χορήγησης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ανασφάλιστο άτομο με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 από το Νοσοκομείο Ρόδου 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Κατέφθασε στην Ομοσπονδία μας καταγγελία ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 που 
είναι ανασφάλιστο και αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με τη χορήγηση αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού από το Νοσοκομείο της Ρόδου. 

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Ν.Ι.Μ. είναι ανασφάλιστη από το Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’), την υπ’ αρ. Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016 
(ΦΕΚ 908 Β’) και την παράγραφο 5 της διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με Aρ. 
Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31.5.2016, οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας δικαιούνται, όπως και 
οι ασφαλισμένοι, όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), 
η χορήγηση των οποίων πραγματοποιείται από τα Νοσοκομεία.  

Αρχικά και μετά την άρνηση του Νοσοκομείου για τη χορήγηση του απαραίτητου 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, η κ. Μ. απευθύνθηκε στο Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου, το οποίο μετά από επικοινωνία με το Νοσοκομείο Ρόδου αναφέρει ως 
αιτία της μη χορήγησης του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού τη μη προσκόμιση 
συγκεκριμένων δικαιολογητικών που ζητήθηκαν να καταθέσει η κ. Μ. στο Νοσοκομείο. 

Ωστόσο, κατόπιν αίτησής της στο Νοσοκομείο Ρόδου και την προσκόμιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δέχεται το αίτημά της για χορήγηση 
βελονών και σκαριφιστήρων ως αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, όχι όμως και των ταινιών 
μέτρησης σακχάρου, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως «Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό». Μάλιστα η 
χορήγηση των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες! 
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Στο εν λόγω μάλιστα έγγραφο, το οποίο και επισυνάπτεται, το Νοσοκομείο Ρόδου 
αποδέχεται ότι η κ. Μ. εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4368/2016 περί ανασφαλίστων.  

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται μεμονωμένα από 
το Νοσοκομείο Ρόδου οι ταινίες μέτρησης σακχάρου ως «Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός», 
ενώ αφορά αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και για ποιο λόγο η χορήγηση του αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, όταν στις νομοθετικές 
διατάξεις δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.  

Κύριοι Υπουργοί, 

Οι ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις στοιχειοθετήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα που 
έχουν μείνει ανασφάλιστα και πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο σακχαρώδης 
διαβήτης, χρήζουν μέριμνας από την Πολιτεία στο επίπεδο χορήγησης όλων εκείνων των 
φαρμακευτικών σκευασμάτων, αλλά και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της χρόνιας πάθησής τους.  

Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντούμε προβλήματα με τη χορήγηση αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού στους ανασφάλιστους συνανθρώπους μας με σακχαρώδη διαβήτη, κάτι 
που και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας, αλλά και μέσω επιστολών σάς έχουμε ενημερώσει. 

Απαιτούμε την άμεση επίλυση του θέματος της κ. Μ., προκειμένου να έχει ό,τι προβλέπει 
ο νόμος για την αντιμετώπιση της χρόνιας πάθησής της. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. 

 O Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας 

 Χρήστος ∆αραµήλας       Γεώργιος Τσούτσας 
  6941611221  6955099745 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης
 Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
 Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
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