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Οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού θα εξυπηρετούν και οροθετικούς
ασθενείς.
Η µη κυβερνητική οργάνωση «PRAKSIS» κατήγγειλε στον Συνήγορο του
Πολίτη την άρνηση γενικού νοµαρχιακού νοσοκοµείου της περιφέρειας να
παρέχει υπηρεσίες αιµοκάθαρσης σε οροθετικό νεφροπαθή σε τελικό στάδιο.
Ο ασθενής παρακολουθείτο στη Μονάδα Ειδικών Λοιµώξεων (ΜΕΛ) γενικού
νοσοκοµείου της Αθήνας και έπρεπε να ενταχθεί στο πρόγραµµα
αιµοκάθαρσης του νοσοκοµείου της περιφέρειας κατοικίας του, ώστε να
επιστρέψει στην καθηµερινότητά του.
Το νοσοκοµείο δικαιολόγησε την άρνησή του µε το επιχείρηµα ότι δεν διέθετε
οροθετικό τµήµα αιµοκάθαρσης και κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό (πχ.
διαχωριστικό του ασθενούς από τους άλλους αιµοκαθαρόµενους) ούτε
Μονάδα Ειδικών Λοιµώξεων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στο εµπλεκόµενο νοσοκοµείο ότι η
άρνηση παροχής στον ενδιαφερόµενο των υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για
την υγεία του µε επίκληση λόγων προστασίας των υπόλοιπων ασθενών δεν
ευσταθεί. Αφενός αντιβαίνει στον σκοπό του νοσοκοµείου, όπως αυτός
καθορίζεται στον Οργανισµό του, αλλά και στις νόµιµες προδιαγραφές
λειτουργίας µίας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Αφετέρου, εφ’ όσον είναι
δυνατή η λήψη µέτρων ώστε να εξυπηρετηθεί ο ασθενής χωρίς να
διακινδυνεύει η υγεία των υπόλοιπων ασθενών, υποκρύπτεται διάκριση λόγω
αναπηρίας. Εξάλλου, οι προδιαγραφές λειτουργίας Μονάδων Τεχνητού
Νεφρού δεν επιβάλλουν την ύπαρξη οροθετικής Μονάδας για την
αιµοκάθαρση οροθετικών ασθενών, ούτε την ύπαρξη Μονάδας Ειδικών
Λοιµώξεων, δεδοµένου ότι ο ασθενής παρακολουθείται από την αντίστοιχη
µονάδα άλλου νοσοκοµείου.
Προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι όροι τους οποίους πρέπει να πληροί µία
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ώστε να εξυπηρετεί οροθετικούς νεφροπαθείς, ο
Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε και στην Υπηρεσία Συντονισµού και
Ελέγχου προγράµµατος χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΥΣΕ) του ΓΝΑ «Γ.
Γεννηµατάς». Η απάντηση που έλαβε από την ΥΣΕ επιβεβαίωσε τη θέση του
Συνηγόρου.
Με την αλλαγή της διεύθυνσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του
εµπλεκόµενου νοσοκοµείου διαµορφώθηκαν οι απαιτούµενες υποδοµές και ο
ασθενής εντάχθηκε στο πρόγραµµα αιµοκάθαρσης.
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