ΘΕΜΑ: «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ»

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» έλαβε την αναφορά της κας
***** (αριθµ. πρωτ. 7083/2007) µε θέµα την εισαγωγή του ανιψιού της,
κ.*****, σε κατάλληλο πλαίσιο αποκατάστασης, διότι οι συνθήκες διαβίωσής
του θέτουν άµεσα σε κίνδυνο την επιβίωσή του. Συγκεκριµένα, ο κ.***** είναι
28 ετών, τετραπληγικός µε ποσοστό αναπηρίας 70% (γνωµάτευση υπ’ αριθµ.
9/01 της Α/βάθµιας Ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής Ιωαννίνων) και πάσχει
από ηπατίτιδα C. Είναι παντρεµένος και πατέρας ενός ανήλικου εξάχρονου
κοριτσιού. Αποτελεί µέλος οκταµελούς πολύ προβληµατικής οικογένειας, η
οποία αδυνατεί να τον φροντίσει. Παρόλο που το Τµήµα ΥποδοχήςΕπιτόπιας Παρέµβασης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Παρεµβάσεων του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης απευθύνθηκε σε διάφορα
ιδρύµατα
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Γεώργιος»

Ιωαννίνων), δεν στάθηκε δυνατή η εισαγωγή του σε αυτά λόγω διάταξης του
Οργανισµού των Ιδρυµάτων που αποκλείει ασθενείς µε µεταδοτική νόσο.
Μετά από συνεργασία της Αρχής µε τον ∆/ντή της Κλινικής Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης του Παν/κου Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, έγινε
δεκτή η εισαγωγή του κ. **** στο Νοσοκοµείο για διαγνωστικό επανέλεγχο
και βραχύχρονη φιλοξενία µε σκοπό τη φυσική του αποκατάσταση.

2. Παρόµοιας φύσης περιστατικό έχει να αντιµετωπίσει ο Συνήγορος του
Πολίτη µε αφορµή την αναφορά του κ.***** (αριθµ. πρωτ. 7548/14.5.2007).
Με αυτήν ο κ.***** απευθύνθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή µε το αίτηµα να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανεύρεση δυνατότητας νοσηλείας
για τον αδελφό της µητέρας του, κ. *****. Πρόκειται για έναν άστεγο, άνεργο
και άγαµο, ο οποίος πάσχει από τραχειοστοµία και καρκίνο λάρυγγος κι έχει
µείνει κατάκοιτος µετά από εγκεφαλικό τον Σεπτέµβριο 2006. Στις 13.2.2007
ο κ.***** εισήχθηκε στο Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων, όπου
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βρίσκεται µέχρι σήµερα. Από το εν λόγω ίδρυµα ο κ.***** ενηµερώθηκε ότι η
νοσηλεία του θείου του έληξε στις 30.4.2007 και κλήθηκε να παραλάβει τον
ασθενή.
Από το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων ∆υτικής Αθήνας, ∆ωδεκανήσου 1,
ΤΚ 12351 Αγ. Βαρβάρα (∆ιοίκηση 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Αιγαίου), στο οποίο ο κ.***** είχε υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή του
θείου του, έλαβε απορριπτική απάντηση (23.3.2007, αριθµ. Πρωτ. 0344) µε
το αιτιολογικό ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 Π∆ 385/90 και άρθρο 4 Π∆ 332/1985.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε µε δύο έγγραφα µε ηµεροµηνία
29.5.2007 αφενός στο Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων, ζητώντας
την παράταση της παραµονής του κ.***** σε αυτό µέχρι την ανεύρεση άλλης
λύσης, και αφετέρου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε το
αίτηµα της αναζήτησης δυνατότητας φιλοξενίας και νοσηλείας για τον
κ.*****. Από το Τµήµα Κοινωνικών Παρεµβάσεων του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης γνωστοποιήθηκε ότι το αίτηµα διαβιβάστηκε στη
∆ιεύθυνση Προστασίας ΑΜΕΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, διότι η εισαγωγή του κ.***** στα υπάρχοντα ιδρύµατα
αποκλείεται από τον Κανονισµό τους. Έπειτα από αλληλογραφία της Αρχής
µε το Γ΄ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων ∆υτικής Αθήνας έγινε δεκτή η
κατά παρέκκλιση εισαγωγή του κ.***** σε αυτό.
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί στο πλαίσιο διερεύνησης των
µεµονωµένων αναφορών πρωτίστως ως Συνήγορος του εξατοµικευµένου
πολίτη που προσφεύγει σε αυτόν, χωρίς ωστόσο να αδιαφορεί για την τύχη
των υπολοίπων. Με αφορµή τις υποβληθείσες αναφορές συνεργάζεται µε τη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση µε σκοπό τον εντοπισµό των δυσλειτουργιών και τη λήψη
µέτρων για την εξοµάλυνσή τους.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε µε το µε
ηµεροµηνία 14 Ιουνίου 2007 έγγραφό του στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆ιεύθυνση ΑΜΕΑ, τη διαπιστωθείσα έλλειψη
δοµών, προτείνοντας να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την εκ των
προτέρων εξεύρεση γενικότερης λύσης για τη φιλοξενία και νοσηλεία
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ατόµων που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας κι έχουν βεβαρηµένο ιατρικό
ιστορικό που αποκλείει τη φιλοξενία τους στα υπάρχοντα ιδρύµατα, ώστε να
µην αναζητείται κάθε φορά κατά παρέκκλιση σχετική δυνατότητα. Μετά το
επιτυχές πέρας των διαµεσολαβητικών ενεργειών του, ο Συνήγορος του
Πολίτη απευθύνθηκε µε το µε ηµεροµηνία 24 Σεπτεµβρίου 2007 έγγραφό του
εκ νέου στη ∆ιεύθυνση ΑΜΕΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ∆ιεύθυνση ΑΜΕΑ, θέτοντας και πάλι το ίδιο θέµα και
εκθέτοντας τις διαπιστώσεις, στις οποίες κατέληξε στο πλαίσιο της δράσης
του.
Με τον τρόπο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη επιδιώκει να συµβάλει στη
δηµιουργία δοµών κοινωνικής φροντίδας και να αποτρέψει στο µέλλον τον
κίνδυνο της εισαγωγής ασθενών που χρήζουν πρωτίστως κοινωνικών
υπηρεσιών σε ιδρύµατα παροχής κατ’ εξοχήν ιατρικών υπηρεσιών,
επιβαρύνοντας έτσι το έργο τους.
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