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Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση σχετικά µε τη χορήγηση
φαρµάκου για θεραπεία σοβαρής πάθησης, σε κάτοικο νησιωτικής περιοχής για τη
φαρµακευτική περίθαλψη της ανήλικης κόρης του. Μετά τη διάγνωση της
ασθένειας κρίθηκε από τους θεράποντες ιατρούς αναγκαία η συνεχής και
αδιάλειπτη χορήγηση του συγκεκριµένου φαρµάκου. Το Νοέµβριο του 2013 το
νοσοκοµείο της περιοχής όπου διέµενε το παιδί αντί να χορηγήσει το φάρµακο,
εξέδωσε βεβαίωση για την αδυναµία χορήγησής του, λόγω ανεπάρκειας
πιστώσεων, µε αποτέλεσµα το παιδί να στερείται τη φαρµακευτική περίθαλψη και
πρότεινε στους γονείς να απευθυνθούν σε νοσοκοµείο της πρωτεύουσας.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη διοικητική πρακτική το εν λόγω
φάρµακο συγκαταλέγεται στα φαρµακευτικά προϊόντα που η χορήγησή τους
γίνεται αποκλειστικά από τα φαρµακεία των νοσοκοµείων όλης της χώρας για τη
θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Κατά συνέπεια, το συγκεκριµένο νοσοκοµείο
όφειλε να χορηγήσει στους κατοίκους της περιοχής το φάρµακο αυτό.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς το αρµόδιο
νοσοκοµείο και την αρµόδια Υγειονοµική Περιφέρεια, τόνισε ότι το γεγονός ότι το
νοσοκοµείο χορήγησε αρχικά το φάρµακο και γνώριζε την αναγκαιότητα
ολοκλήρωσης της φαρµακευτικής θεραπείας συνεπάγεται την ανάληψη της
δέσµευσης της διοίκησης του νοσοκοµείου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
προκειµένου να εξασφαλίσει τα κρίσιµα αποθέµατα και την αναγκαία επάρκεια. Με
τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση το ενδεχόµενο έλλειψης του
φαρµάκου και θα είναι δυνατή η απρόσκοπτη και άµεση χορήγησή του.
Επεσήµανε ότι η επιλογή του νοµοθέτη για υποχρεωτική χορήγηση του
φαρµάκου από το δηµόσιο νοσοκοµείο σηµαίνει ότι η πολιτεία αναλαµβάνει την
ευθύνη να εξασφαλίζει τη χορήγηση φαρµάκων, µε γνώµονα την προστασία του
δικαιώµατος του ασθενή για ασφαλή και εξατοµικευµένη θεραπεία. Κατά συνέπεια,
η χορήγηση βεβαίωσης προς αναζήτηση του φαρµάκου από τον ίδιο τον ασθενή
από άλλο νοσοκοµείο µακριά από τον τόπο κατοικίας του (δεδοµένου ότι κατοικεί
σε νησιωτική περιοχή) δεν συµφωνεί µε την εκ του νόµου προβλεπόµενη
διαδικασία. Επίσης, η τυχόν άρνηση άλλου νοσοκοµείου από αυτό του τόπου
κατοικίας του ασθενούς είναι απολύτως δικαιολογηµένη.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η αρµόδια Υγειονοµική Περιφέρεια
εξασφάλισε άµεσα τη χορήγηση του φαρµάκου στην ανήλικη ασθενή από
νοσοκοµείο της αρµοδιότητάς της και επεσήµανε στα νοσοκοµεία την υποχρέωση
άµεσης εξυπηρέτησης αυτών των περιστατικών.
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