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ΕΡΩΤΗΣΗ
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Θέμα: Φαινόμενα διακριτικής μεταχείρισης ασθενών βάσει εθνικότητας με
αφορμή καταγγελία στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου
Στα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στο
σύστημα υγείας λόγω περιστολής τακτικών δραστηριοτήτων προστίθενται, όπως
προκύπτει από σχετική καταγγελία, φαινόμενα άνισης μεταχείρισης και
διαχωρισμού στην περίθαλψη ασθενών βάσει εθνικότητας.
Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται από έγγραφο του Διοικητή του ΓΝ Σάμου που
έφερε στη δημοσιότητα η Εφημερίδα των Συντακτών κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου καλοκαιριού1, στο νοσοκομείο της Σάμου εφαρμόζεται καθεστώς
διαχωρισμού των ασθενών σε «ντόπιους και μετανάστες», με ποσόστωση
εξυπηρέτησης από τα εξωτερικά ιατρεία 8/10 σε ντόπιους, 2/10 σε μετανάστες
που κατοικούν στο ΚΥΤ και -μόνο εφόσον υπάρξει κενό ή ακύρωση κάποιου
ραντεβού ντόπιου ασθενή- δυνατότητα ενός ραντεβού σε μετανάστες που
κατοικούν σε κάποια δομή ή διαμέρισμα εκτός ΚΥΤ. Επιπλέον, έχει έρθει στη
δημοσιότητα περίπτωση νεαρού μετανάστη από τη Γκάνα του οποίου ο φύλακας
του Νοσοκομείου - παρότι η περίπτωσή του έχρηζε περίθαλψης από το Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και όχι από τα εξωτερικά ιατρεία - εμπόδισε την
είσοδο με συνέπεια το θάνατό του. Το συγκεκριμένο περιστατικό αποδεικνύει ότι
τα φαινόμενα άρνησης παροχής της αναγκαίας φροντίδας στο ΓΝ Σάμου είναι
ακόμα ευρύτερης κλίμακας από τα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητή.
Σε πρόσφατο δημοσίευμά της η ίδια εφημερίδα - Εφημερίδα των Συντακτών,
18/2/2021 – αποκαλύπτει παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το
συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως αναφέρεται «ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό
του από τις 8/1/2021, στο πλαίσιο της διερεύνησης των σχετικών καταγγελιών για
την πολιτική μεταχείρισης όσων αναζητούν κάποιο ραντεβού στα εξωτερικά
ιατρεία του νοσοκομείου, καλεί τους αρμόδιους να δώσουν γραπτές εξηγήσεις και
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να ενημερώσουν την υπηρεσία για τυχόν ενέργειες που έχουν γίνει από τότε μέχρι
σήμερα».
Επειδή το δικαίωμα στην υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα,
Επειδή η ισότιμη πρόσβαση όλων στις υγειονομικές υπηρεσίες οφείλει να
καθορίζεται αποκλειστικά στη βάση της ανάγκης για περίθαλψη και να είναι
ανεξάρτητη από χαρακτηριστικά όπως η εθνικότητα,
Επειδή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4368/2016 και ν. 4443/2016) όλα τα
άτομα δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ενώ
απαγορεύεται οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση για λόγους, μεταξύ άλλων,
εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής,
Επειδή η εφαρμογή ρατσιστικών πρακτικών εις βάρος προσφύγων - μεταναστών
αποτελεί επικίνδυνη πρακτική που, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να επεκταθεί και σε
άλλες κοινωνικές ομάδες,
Επειδή η παρεμπόδιση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων που διαβιούν κάτω από ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες
προκαλεί, μεταξύ άλλων, και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Έχει ενημερωθεί για τις πρακτικές άνισης μεταχείρισης και
διαχωρισμού που εφαρμόζονται στο ΓΝ Σάμου και, αν ναι, ποια
μέτρα έχει λάβει προκειμένου να αποκατασταθεί η ισότιμη
πρόσβαση όλων και η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου;
2. Έχει διερευνήσει διοικητικά τη συγκεκριμένη καταγγελία ώστε να
αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους;
3. Έχει λάβει γνώση περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος
μεταναστών-προσφύγων και σε άλλες δομές του δημόσιου
συστήματος υγείας; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να
προληφθούν και να αποτραπούν αντίστοιχου τύπου ρατσιστικές
πρακτικές;
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