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1. Περιγραφή Παραπόνου

Ο κ· υπέβαλε στο Γραφείο μου παράπονο κατά της
απόφασης του Υπουργείου Υγείας να απορρίψει την αίτηση κάλυψης των εξόδων 
θεραπείας της συζύγου του στον ιδιωτικό τομέα και κατά της παράλειψής του να 
απαντήσει στην ένσταση που ο ίδιος υπέβαλε εναντίον της εν λόγω απόφασης στις 
25 Απριλίου 2016.

Σύμφωνα με τα όσα ο παραπονούμενος υποστηρίζει:

- Στις 18 Μαρτίου 2015, η σύζυγος του,
(ΑΔΤ 05 - 386605), υπέστη επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο επί καθήκοντι ιατρός της συνέστησε να 
επισκεφθεί Νευρολόγο ιατρό.

- Ακολουθώντας την υπόδειξη του ιατρού, η σύζυγός του επισκέφθηκε τον αρμόδιο 
ιατρό με ειδικότητα στη νευρολογία στο Νευρολογικό Τμήμα του ίδιου Νοσοκομείου 
στις 30 Μαρτίου 2015, ο οποίος της όρισε νέο ραντεβού, για εξετάσεις, στις 
10 Νοεμβρίου 2015, μετά πάροδο, δηλαδή, οκτώ και πλέον μηνών.

- Την ίδια ημέρα, ο παραπονούμενος και η σύζυγος του επισκέφθηκαν τον 
Δρ. Παναγιώτου, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, ο οποίος υπέβαλε αμέσως τη σύζυγό 
του σε εξετάσεις (εγκεφαλογράφημα και μαγνητική τομογραφία) και την παρέπεμψε

• στο νευροχειρουργό ιατρό Δρ. , ο οποίος διέγνωσε την ύπαρξη
μεγάλου όγκου1 στον εγκέφαλο και συνέστησε την υποβολή της σε χειρουργική 
επέμβαση.

- Έχοντας απολέσει την εμπιστοσύνη τους προς τις ιατρικές υπηρεσίες του
δημοσίου, ο παραπονούμενος και η σύζυγος του επέλεξαν την υποβολή της 
κ. ; σε χειρουργική επέμβαση από το Δρ.

Τα έξοδα των διαγνωστικών εξετάσεων και της χειρουργικής επέμβασης ανήλθαν στις 
€13.810, ποσό το οποίο ο παραπονούμενος ζήτησε, εκ των υστέρων, από το 
Υπουργείο να καλύψει· υπέβαλε, προς τούτο, σχετική αναλυτική κατάσταση. Η 
σύζυγος του παραπονούμενου είναι δικαιούχος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

1 Η ακριβής διάννωση των γιατρών ήταν μηνιγγίωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι διαθέσιμε 
στο διαδίκτυο (www.neurocenter.gr). το μηνιγγίωμα, σε γενικές γραμμές, είναι καλοήθης όγκος, 
δηλαδή, αναπτύσσεται αργά και δεν εισχωρεί στο εγκέφαλο. Σε σπάνιες, ωστόσο, περιπτώσεις το 
μηνιγγίωμα έχει κακοήθεις χαρακτήρες.
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1. Περιγραφή Έρευνας

Μέσα στα πλαίσια της διερεύνησης της υπόθεσης, με επιστολή Ανώτερου Λειτουργού 
του Γραφείου μου ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, ζήτησα τα σχόλια και τις απόψεις 
της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας. Με την εν λόγω επιστολή ζητήσαμε 
να ενημερωθούμε, επίσης, κατά πόσο η ένσταση που ο παραπονούμενος είχε υποβάλει 
κατά της άρνησης του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τα έξοδα διάγνωσης και 
θεραπείας της συζύγου του είχε εξεταστεί και, σε περίπτωση που η απόφαση ήταν και 
πάλι αρνητική, όπως δοθούν οι ακριβείς λόγοι. Ζητήσαμε, τέλος, όπως μας αποσταλεί 
ο διοικητικός φάκελος της υπόθεσης.

2. Γεγονότα - Διαπιστώσεις - θ)εσμικό Πλαίσιο

[1] Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας στην απαντητική της επιστολή, 
ημερομηνίας 1 Φεβρουάριου 2017, μου ανέφερε τα εξής:

«.....

1. Το αίτημα της κας. Χαραλάμπους επανεξετάστηκε στις 23.09.2016 από το 
Αναθεωρητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 10 του Σχεδίου Οικονομικής Αρωγής 
για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα και 
γνωμοδοτούν ότι, βάσει της Ιατρικής έκθεσης του Ιδιώτη Νευροχειρουργού, η 
ασθενής διαγνώστηκε τέλος του Μάρτη (31/3/2015) με μηνιγγίωμα και 
χειρουργήθηκε στις 13/4/2016, δηλαδή 2 εβδομάδες μετά, χρόνος μέσα στον 
οποίο μπορούσε η ασθενής να παραπεμφθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική του 
Γενικού Νοσοκομείου Αευκωσία ή να αιτηθεί εκ των προτέρων.

2. Η Αρμόδια Αρχή αφού έλαβε υπόψη της γνωμοδότηση/έκθεση του
Αναθεωρητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση του θεράποντα ιατρού της 
ασθενούς αποφάσισε την μη ικανοποίηση του αιτήματος του κ. ' για
επιδότηση της θεραπείας της συζύγου του στον ιδιωτικό τομέα. Σχετική επιστολή 
στάλθηκε στον ίδιο στις 12/12/2016.

»

Με την ίδια επιστολή της η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας με 
ενημέρωσε ότι, από τις 18/5/2016, είχε ζητήσει από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας) να διερευνήσει 
την υπόθεση περιλαμβανομένων όλων των ισχυρισμών που ο κ. Χαράλάμπους είχε 
προβάλει.

[2] Στα πλαίσια της εσωτερικής έρευνας που το Υπουργείο Υγείας διενήργησε σχετικά, 
ο Διευθυντής του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας, με επιστολή του προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ίδιου 
Νοσοκομείου, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2016, σημείωσε τα εξής:
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ce...; Στιc 18 Μαρτίου 2015 και ώρα *35  υεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ η
; με ΑΔΤ. i παραπονούμενη δια τρόμο. Κατά την

κλινική εξέταση από τον ιατρό του ΤΑΕΠ δεν βρέθηκε οτιδήποτε το παθολογικό. Το 
ατομικό αναμνηστικό της ασθενούς ήταν ελεύθερο.Ο ιατρός έθεσε σαν πρώτη 
διάγνωση την αγχώδη συνδρομή και σαν δεύτερη διάγνωση πιθανή επιληπτική κρίση. 
Προς τούτο της εδόθη όπως κλείσει ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία για εξέταση από 
Νευρολόγο. Δεν κλήθηκε οποιαδήποτε ειδικότητα στο ΤΑΕΠ για την ανωτέρω ασθενή 
διότι δεν εκρίθη αναγκαίο.

Τώρα όσο αφορά το παράπονο του ανωτέρου ότι της εδόθη αργοπορημένο ραντεβού 
στα εξωτερικά ιατρεία, αυτό δεν αφορά το ΤΑΕΠ. Εάν θα ικανοποιηθεί το αίτημα του 
ανωτέρω για κάλυψη των εξόδων του, η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να 
ικανοποιηθεί διότι εφόσον εδιαγνώσθη στον ιδιωτικό τομέα με πιθανό μηνιγγίωμα, 
μπορούσε να ζητήσει να μεταφερθεί σε δημόσιο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση της.

.... »

[3] Για το περιστατικό της κ. i , . , Νευρολόγος Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης,
με επιστολή ημερ. 8 Ιουνίου 2016, έθεσε υπόψη της Γενικής Διευθύντριας του 
Υπουργείου Υγείας τα εξής:

«.....

1. Η κα. δεν εξετάσθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του ■
Τμήματος Νευρολογίας.

2. Ασθενείς που επισκέπτονται τις Πρώτες Βοήθειες του ΓΝΛ εξετάζονται από γιατρό 
των Πρώτων Βοηθειών γίνονται οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και καλείται 
ο γιατρός της ανάλογης ειδικότητας (στην περίπτωση της κας. Ρίμπας, 
Νευροχειρούργος)

α) εάν η περίπτωση του ασθενούς κρίνεται ως κατεπείγουσα τότε συνιστάται 
εισαγωγή στο νοσοκομείο από τον ιατρό των Πρώτων Βοηθειών και όταν γίνει η 
εισαγωγή καλείται ο γιατρός της ανάλογης ειδικότητας και εξετάζει τον ασθενή. (Δεν 
γνωρίζω αν έγινε εισήγηση από τον γιατρό των Πρώτων Βοηθειών για εισαγωγή),

β) εάν το περιστατικό κρίνεται ως επείγον τότε καλείται ο γιατρός της ανάλογης 
ειδικότητας στις Πρώτες Βοήθειες και εξετάζει τον ασθενή ή δίνεται παραπεμπτικό για 
εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία επισημαίνοντας το επείγον της περίπτωσης,

γ) εάν το περιστατικό δεν κριθεί ως επείγον μπό τον γιατρό των Πρώτων Βοηθειών 
τότε δίνεται παραπεμπτικό για εξέταση <ττα εξωτερικά ιατρεία ο δε ασθενής 
αποτείνεται στην γραμματέα για να του δοθεί ραντεβού.

Όσον αφορά την περίπτωση της κας. ισχύει η περίπτωση (γ).»
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[4] Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες 
Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα (το Σχέδιο)2, οικονομική αρωγή 

. σε ασθενή, για διάγνωση ή θεραπεία εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων, ή με τη 
μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα στα κρατικά νοσηλευτήρια παρέχεται:

(α) αν η πάθηση δεν μπορεί να τύχει αποτελεσματικής διάγνωσης ή 
θεραπείας στα κρατικά νοσηλευτήρια.

(β) αν η διάγνωση ή θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί από τα κρατικά 
νοσηλευτήρια μέσα στα χρονικά όρια που από ιατρική άποψη επιβάλλει 
η κατάσταση της υγείας του ασθενούς και η πιθανή εξέλιξη της υγείας 
του.

Η απόφαση για αποστολή ασθενούς εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων λαμβάνεται από 
τον Υπουργό Υγείας, με βάση αιτιολογημένη έκθεση που ετοιμάζει η αρμόδια 
Επιτροπή Ειδικών Ιατρών. Σύμφωνα με το άρθρο 7 (1) του ίδιου Σχεδίου, η 
Επιτροπή συνέρχεται, τουλάχιστον, μια φορά την εβδομάδα και σε έκτακτα ή 
επείγοντα περιστατικά συνέρχεται χωρίς καθυστέρηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
που δεν παρέχεται χρόνος για να συνέλθει η Επιτροπή ή σε περίπτωση που το 
αίτημα εκκρεμεί ενώπιον της για περίοδο πέραν των 7 ημερών χωρίς να ληφθεί 
απόφαση, τότε η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό, μετά από σύσταση του 
θεράποντα ιατρού και τη σύμφωνη γνώμη ειδικού για την περίπτωση ιατρού.

Με βάση το άρθρο 9 (1) του Σχεδίου, ασθενής ο οποίος μετέβη εκτός κρατικών 
νοσηλευτηρίων για διάγνωση ή θεραπεία, χωρίς προηγουμένως να ακολουθήσει την 
πιο πάνω διαδικασία, δικαιούται να ζητήσει με αίτηση του στον Υπουργό ή στο 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας την, εκ των υστέρων, καταβολή μέρους 
των σχετικών εξόδων από τη Δημοκρατία. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί το 
αργότερο σε 4 μήνες από την ημερομηνία που ο ασθενής εξετάστηκε για πρώτη 
φορά. Ο Υπουργός ή ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου αφού λάβει υπόψη τις 
περιστάσεις και τη σοβαρότητα της περίπτωσης και ικανοποιηθεί ότι εύλογα δεν 
τηρήθηκε η διαδικασία της εκ των προτέρων έγκρισης, παραπέμπει την αίτηση για 
εξέταση στην Επιτροπή Ειδικών Ιατρών, η οποία και σε αυτές τις περιπτώσεις 
ακολουθεί την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 6 έως 8.

Το άρθρο 12(7) του Σχεδίου δίδει το δικαίωμα στους εκάστοτε Υπουργούς Υγείας και 
Οικονομικών να εγκρίνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος ή για ανθρωπιστικούς λόγους, την αχτόστολή ασθενούς στο εξωτερικό 
ή την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των εξόδων που αυτός θα επωμιστεί.

2 Άρθρο 2
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[5] Το άρθρο 4 του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των 
Ασθενών Νόμου προβλέπει ότι «κάθε ασθενής έχει δικαίωμα σε φροντίδα υγείας, 
όπως αρμόζει στις ανάγκες της υγείας του», την οποία, ο παροχέας ιατρικών 
υπηρεσιών, οφείλει να του παρέχει εντός εύλογου χρόνου. Πέραν του δικαιώματος 
για παροχή φροντίδας υγείας ο ασθενής, έχει δικαίωμα, όπως η φροντίδα υγείας 
που του παρέχεται είναι καλής ποιότητας και αυτή την χαρακτηρίζουν τόσο τα υψηλά 
τεχνικά επίπεδα, όσο και η ανθρώπινη σχέση που αναπτύσσει με τον παροχέα.

Σημειώνεται, ότι με βάση τις ερμηνευτικές διατάξεις (άρθρο 2) του πιο πάνω Νόμου, 
«φροντίδα υγείας», σημαίνει κάθε μορφής ιατρική, παραϊατρική, εργαστηριακή, 
φαρμακευτική ή νοσηλευτική υπηρεσία, για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία ή 
προαγωγή της υγείας.

Στο άρθρο 6 του ίδιου Νόμου, ορίζεται ότι «οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι 
συνεχώς διαθέσιμες και προσβάσιμες», σύμφωνα με τις δυνατότητες του ισχύοντος 
Συστήματος Υγείας, αλλά και τους διαθέσιμους οικονομικούς, ανθρώπινους και 
υλικούς πόρους του κράτους.

Σύμφωνα, τέλος, με τις πρόνοιες του άρθρου 8, στις περιπτώσεις που, εκ πρώτης 
όψεως, οι περιστάσεις συνιστούν επείγον ιατρικό περιστατικό, το ιατρικό ίδρυμα και 
ο ιατρός που θα κληθεί να παράσχει φροντίδα υγείας, εξετάζει και περιθάλπει τον 
ασθενή το συντομότερο δυνατό, κατά το μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων του. Εάν όμως για οποιουσδήποτε λόγους, αδυνατεί να το πράξει, τότε 
παραπέμπει τον ασθενή σε άλλο ιατρικό ίδρυμα ή παροχέα υπηρεσιών υγείας, όπου 
εύλογα αναμένεται ότι ο ασθενής θα λάβει την κατάλληλη φροντίδα υγείας και 
διασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατό ότι θα γίνει η μεταφορά αυτή.

1. Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις - Εισηγήσεις

Από τη μελέτη του συνόλου των στοιχείων της υπόθεσης, προκύπτει ότι το Υπουργείο 
Υγείας εύλογα απέρριψε το αίτημα του παραπονούμενου για κάλυψη των εξόδων 
επέμβασης και θεραπείας στην οποία η σύζυγός του είχε υποβληθεί. Σύμφωνα με ρητές 
πρόνοιες του Σχεδίου, η κάλυψη των εξόδων θα μπορούσε να είχε γίνει μόνο αν η 
συγκεκριμένη επέμβαση/θεραπεία δεν μπορούσε να προσφερθεί από τα δημόσια 
νοσηλευτήρια.

Το χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων που μεσολάβησε μεταξύ της ημερομηνίας της 
διάγνωσης (της συζύγου του παραπονούμενου) με μηνιγγίωμα και της ημερομηνίας 
υποβολής της σε χειρουργική επέμβαση στο Αρεταίειο -Νοσοκομείο, ήταν, κατά την 
άποψή μου, αρκετό και της επέτρεπε, εάν επιθυμούσε, να επιστρέψει στο Γ. Ν. 
Λευκωσίας και να ζητήσει όπως οι διαγνωστικές εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί 
στο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο αξιολογηθούν και από Νευροχειρούργο Ιατρικό Λειτουργό 
του Δημοσίου. Αυτό δεν έγινε και η κ. . έλαβε την απόφασή της να
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο χωρίς να εξετάσει το 
ενδεχόμενο υποβολής της στην εν λόγω επέμβαση στο Γ. Ν. Λευκωσίας. Η επιλογή
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στις οποίες είχε υποβληθεί στο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο αξιολογηθούν και από 
Νευραχειρούργο Ιατρικό Λειτουργό του Δημοσίου. Αυτό δεν έγινε και η 
κ. Χαραλάμπους, έλαβε την απόφασή της να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση 
στο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο χωρίς να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής της στην εν 
λόγω επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η επιλογή αυτή θα είχε πολύ 
χαμηλότερο κόστος για την ίδια αφού ήταν δικαιούχος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Το Υπουργείο Υγείας όμως, θα έπρεπε να καλύψει τα κόστος που ο 
παραπονούμενος επωμίστηκε για τη διάννωση του προβλήματος υγείας της συζύγου 
του το οποίο, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση που αυτός υπέβαλε, ανήλθε στα 
€625 περίπου. Για το λόγο αυτό, με επιστολή μου ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2017, 
ζήτησα από την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας όπως επανεξετάσει το 
όλο θέμα. Και τούτο διότι, όταν η κ. : πτισκέφθηκε, στις 30 Μαρτίου
2015, τα Εξωτερικά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για να διευθετήσει 
ημερομηνία για εξέταση από Νευρολόγο, η ημερομηνία που της δόθηκε ήταν η 
10η Νοεμβρίου 2015, δηλαδή, 8 περίπου μήνες μετά.

Η απάντηση που λάβαμε από την Γενική Διευθύντρια, στις 10 Ιανουάριου 2018, ήταν 
αρνητική και το σκεπτικό της ήταν πανομοιότυπο με τα όσα το Υπουργείο είχε ήδη 
αναφέρει προηγουμένως ότι, δηλαδή, το Αναθεωρητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή 
Ειδικών Νευροχειρουργικής που είχαν εξετάσει την περίπτωση απέρριψαν το αίτημα 
για κάλυψη των εξόδων θεραπείας της κ. i

Η θέση αυτή του Υπουργείου δεν με βρίσκει σύμφωνη. Το ποσό των €625 δεν αφορά 
έξοδα θεραπείας της ασθενούς αλλά έξοδα που αυτή επωμίστηκε για τη διάγνωση 
του προβλήματος της καθ’ότι το Νευρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου , της 
είχε ορίσει ημερομηνία διαγνωστικής εξέτασής, ύστερα από οκτώ, περίπου, μήνες. 
Το διάστημα αυτό δεν ήταν εύλογο υπό τις περιστάσεις.

Ό ασθενής επισκέφθηκε το Νοσοκομείο μετά από σοβαρό επεισόδιο επιληπτικής 
κρίσης και η αναμονή του για οκτώ μήνες για μία ολιγόλεπτη διαγνωστική εξέταση 
καθίσταται βασανιστική και τυχόν επικίνδυνη για εκείνον.

Με βάση, συνεπώς, όλα τα πιο πάνω και δεδομένου ότι το Σχέδιο παρέχει τη 
δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να καλύψει μέρος ή το σύνολο των εξόδων που 
ένας ασθενής έχει επωμιστεί για σκοπούς διάγνωσης και θεραπείας, εισήγηση μου 
είναι όπως το ποσό των €625 που αντιστοιχεί σε έξοδα διάγνωσης, την οποία κατά 
την δεδομένη στιγμή το κρατικό νοσηλευτήριο αδυνατούσε να την παράσχει άμεσα, 
δικαιολογούνται υπό τις περιστάσεις και θα πρέπει καταβληθούν άμεσα στον

° δικαιούχο.
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