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Στις 8.269 ανέρχονται στο πρώτο εξάμηνο του 2018 οι επισκέψεις ανασφάλιστων
συμπολιτών στα Επείγοντα και τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Βόλου, όπου έχουν
δωρεάν περίθαλψη.

Οι περισσότεροι ανασφάλιστοι εξυπηρετούνται για παθολογικά και παιδιατρικά
περιστατικά.

Από τη διοίκηση του Νοσοκομείου επισημαίνεται πως σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να
υπάρξει μια μείωση των ανασφάλιστων που συνδέεται και με το γεγονός της εύρεσης
εργασίας για αρκετούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, υπάρχουν πολίτες που
έρχονται ως ασφαλισμένοι να εξεταστούν, ενώ παλιότερα ήταν ανασφάλιστοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοίκησης του Νοσοκομείου Βόλου στο πρώτο εξάμηνο του
2018, οι ανασφάλιστοι στα Επείγοντα και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ανήλθαν στους
8.269. Μάλιστα ο πληθυσμός αυτός μοιράζεται κατά το ήμισυ στα Επείγοντα και στα
Εξωτερικά Ιατρεία.

Ποια εικόνα επικράτησε τα τελευταία δύο χρόνια;

Το 2016, πραγματοποιήθηκαν στα επείγοντα και τα Εξωτερικά Ιατρεία 19.880 επισκέψεις
ανασφάλιστων όπου εκεί εντάσσονται και οι ανασφάλιστοι μετανάστες. Για το 2017
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πραγματοποιήθηκαν 21.221 επισκέψεις, δηλαδή 1.341 περισσότερες που σε ποσοστό
αγγίζουν το 7%.

Αυξημένες ήταν και οι ημέρες νοσηλείας των ανασφάλιστων στις Κλινικές του Νοσοκομείου
Βόλου, καθώς από τις 2.100 που ήταν το 2016, το 2017 ανήλθαν στις 2.220.

Το 2016 το συνολικό ποσό που διέθεσε το Νοσοκομείο για την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των ανασφάλιστων άγγιξε τα 190.000 ευρώ και το 2017 έφτασε τις 440.000
περίπου.

Με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το
δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή
νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο
είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων
Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο
δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης
και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Τι δικαιούται ο ανασφάλιστος; Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και
πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων
χωρίς καμία χρέωση, αλλά και προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς καμία χρέωση.
Πρόληψη και προαγωγή υγείας (π.χ. εμβολιασμοί) χωρίς καμία χρέωση. Δωρεάν
οδοντιατρική περίθαλψη. Δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμού
τοκετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά
και τα δημόσια φαρμακεία. Σημαντικό τμήμα του ανασφάλιστου πληθυσμού δικαιούται
μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.. Κατάργηση του 1€ ανά συνταγή για τους
ανασφάλιστους που δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής
αγωγής. Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών.
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