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Ο Συνήγορος του Πολίτη µε αφορµή αναφορά Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης,
εξέτασε τη νοµιµότητα των προϋποθέσεων και των συνθηκών διενέργειας των
ιατρικών πράξεων-παρεµβάσεων που προβλέπει η υγειονοµική διάταξη ΥΑ
ΓΥ39α/2012 «Ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών
νοσηµάτων».
Η διάταξη αυτή αφήνει περιθώριο υποχρεωτικής διεξαγωγής εξετάσεων, ανεξάρτητα
από τη συναίνεση του εξεταζόµενου, ενώ πολλά από τα νοσήµατα που καλύπτουν οι
έλεγχοι έχουν µικρή πιθανότητα να µεταδοθούν. Επίσης, δεν ορίζεται ο χώρος
διεξαγωγής των ελέγχων, ούτε προσδιορίζεται χρονικό διάστηµα κατά το οποίο
µπορούν να επιβληθούν, ενώ δεν προβλέπεται η παροχή συµβουλευτικής πριν και
µετά τον έλεγχο. Επικεντρώνεται τέλος σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού,
όπως τα άτοµα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, τα εκδιδόµενα άτοµα
που στερούνται του προβλεπόµενου βιβλιαρίου υγείας, οι µετανάστες χωρίς
νοµιµοποιητικά έγγραφα και οι αιτούντες άσυλο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το υπουργείο Υγείας το περιεχόµενο των,
προβλεπόµενων εισηγήσεων-γνωµών των αρµόδιων φορέων, οι οποίες
τεκµηριώνουν επαρκώς τον «κίνδυνο δηµόσιας υγείας προερχόµενο από µεταδοτικά
νοσήµατα ή µικροβιολογικές µολύνσεις» και καθιστούν για την αντιµετώπισή του
αναγκαία την έκδοση της συγκεκριµένης υγειονοµικής διάταξης. Περαιτέρω, ο
Συνήγορος επεσήµανε ότι δεν έχει εκδοθεί η κατά τον νόµο απαιτούµενη κοινή
υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τις λεπτοµέρειες επιβολής των υποχρεωτικών
µέτρων (αρµόδια όργανα, διαδικασία, χώροι εκτέλεσης). πριν από την πρόβλεψη της
επιβολής µέτρων µέσω της υγειονοµικής διάταξης (υποβολή σε ιατρικό έλεγχο,
παρακολούθηση, εµβολιασµό, φαρµακευτική αγωγή και νοσηλεία, αποµόνωσηκαραντίνα), ούτε και προβλέφθηκε σε αυτήν ορισµένη χρονική διάρκεια για την
επιβολή τους. Επιπλέον, τόνισε ότι η επιβολή υποχρεωτικών µέτρων πλήττει
θεµελιώδη δικαιώµατα όσων υποβάλλονται σε αυτά, όπως της ελευθερίας της
αυτοδιάθεσης, και δεν είναι επιτρεπτή, παρά µόνο για την προστασία της δηµόσιας
υγείας και των δικαιολογηµένων συµφερόντων των άλλων ή του κοινωνικού
συνόλου. Συνεπώς, πρώτον, είναι αναγκαίο να τεκµηριωθεί επιστηµονικά ότι το HBV,
HCV και HIV εµπίπτουν στην κατηγορία των λοιµωδών νοσηµάτων που είναι
επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία, αφού συνεκτιµηθεί και η πιθανότητα µετάδοσής
τους. ∆εύτερον, πριν από την επιβολή υποχρεωτικών µέτρων θα πρέπει να
εξαντληθούν τα ηπιότερα µέτρα και να αποδειχθούν αναποτελεσµατικά για την
προστασία της δηµόσιας υγείας.
Το υπουργείο Υγείας ενηµέρωσε εγγράφως τον Συνήγορο του Πολίτη ότι θα λάβει
υπόψη τις επισηµάνσεις του σχετικά µε την υγειονοµική διάταξη και ότι θα
συµπληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον περιορισµό της διάδοσης
λοιµωδών νοσηµάτων, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες.
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