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Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την πρόσβαση
των ανασφάλιστων στο ΕΣΥ
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Αθήνα, 4 Απριλίου 2016

 

Σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου 4368/2016  (παράλληλο πρόγραμμα) υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση

(ΚΥΑ) με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο  Σύστημα Υγείας».  Η

ΚΥΑ διασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των

πανεπιστημιακών νοσοκομείων) και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών ελαχιστοποιώντας

http://www.moh.gov.gr/photos/w_800px/21715e_ID-100200001.jpg
http://www.moh.gov.gr/


6/4/2016 Υπογράφηκε η Κοι νή Υπουργι κή Απόφαση γι α την πρόσβαση των ανασφάλι στων στο ΕΣΥ - Υπουργεί ο Υγεί ας

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3844-ypografhke-h-koinh-ypoyrgikh-apofash-gia-thn-prosbashs-twn-anasfalistwn-sto-esy 2/2

Copyright © Υπουργείο Υγείας 2016.

τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι παροχές που διασφαλίζει η ΚΥΑ είναι ισότιμες με τον κανονισμό παροχών του

ΕΟΠΥΥ (κάθε υπηρεσία νοσηλείας, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικά βοηθήματα κλπ). Οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με

την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και χωρίς καμία άλλη διαδικασία θα δικαιούνται ισότιμης πρόσβασης στο δημόσιο

σύστημα υγείας όπως και οι ασφαλισμένοι. Καταργούνται οι τριμελείς επιτροπές καθώς και κάθε οικονομική

επιβάρυνση για τη νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία. Όσον αφορά τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, εισάγεται

ένα σύστημα συνδυασμού εισοδηματικών, κοινωνικών και κλινικών* κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί η

απαλλαγή από τη συμμετοχή για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο έλεγχος αυτών των κριτηρίων θα γίνεται κατά κύριο

λόγο αυτόματα και σε real time μέσω της «συνομιλίας» των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και της ΓΓΔΕ. 

Επίσης, μέσω της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπών που θα χορηγείται από τα νοσοκομεία καλύπτονται

όλες οι ευάλωτες ομάδες των μεταναστών/ προσφύγων που έχουν ανάγκη συστηματικής φροντίδας και διαβιούν στη

χώρα, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος (έγκυες, ανήλικοι, χρόνιοι ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, ασθενείς με βαριά

νοσήματα, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι κ.α.).

Για την παραπάνω ΚΥΑ,  το προσφυγικό καθώς και την εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα του

ΕΣΠΑ  2014-2020** η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 11

Απριλίου 2016, στις 11 πμ (υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, αίθουσα Τύπου).

 

 *Ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ΑΜΕΑ κ.α

** Η ημερίδα «Η εθνική στρατηγική  και οι επιχειρησιακές προτεραιότητες του Τομέα Υγείας: Προτάσεις εξειδίκευσης

της στρατηγικής στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη 5 Απριλίου στο

Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196) και θα είναι ανοιχτή για τους

δημοσιογράφους. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.
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