
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

            

Θέμα: Περίθαλψη νοσούντος υπαλλήλου.  

              

Κύριε Υπουργέ,  

    Ενημερωθήκαμε από σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών 

Υπαλλήλων Ελλάδος , ότι σωφρονιστικός υπάλληλος προσβλήθηκε από ηπατίτιδα 

C, κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του και πλέον πάσχει από κύρωση του ύπατος. 

    Η αναλγησία όμως της Πολιτείας προκαλεί αγανάκτηση καθώς η 

αρμόδια  Επιτροπή Έγκρισης Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους απέρριψε 

με απόφασή της την απαιτούμενη  φαρμακευτική αγωγή παρά το γεγονός 

ότι  ο  θεράπων ιατρός  έχει  διαγνώσει την κρισιμότητα και την χειροτέρευση της 

κατάστασης του. 

Παρόλο που τα καταστήματα κράτησης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της 

εσωτερικής ασφάλειας και αποτελούν το πλέον επιβαρυμένο εργασιακό χώρο, οι 

εργαζόμενοι σε αυτά δεν απολαμβάνουν ούτε καν τα στοιχειώδη δικαιώματα άλλων 

εργαζομένων σε αντίστοιχες υπηρεσίες ασφαλείας , όπως το ειδικό μισθολόγιο ή 

στην περίπτωση αυτή την δωρεάν και άμεση υγειονομική περίθαλψη.     

Αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας να ενσκήπτει πάνω στα σοβαρά 

προβλήματα υγείας που οφείλονται στις συνθήκες εργασίας, καθώς είτε μέσα στα 

καταστήματα κράτησης, είτε στις μεταγωγές στα δικαστήρια ή στα νοσοκομεία, είτε 

στις φρουρήσεις νοσηλευόμενων κρατουμένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα ελλοχεύει 

ο κίνδυνος επαφής και μετάδοσης  προς τους υπαλλήλους των καταστημάτων 

κράτησης και στις οικογένειες αυτών σοβαρών μολυσματικών  νόσων.  
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Τονίζουμε ακόμη το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η υπογραφή Κ.Υ.Α. μεταξύ του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Άμυνας για την παροχή πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και νοσηλείας στα στρατιωτικά νοσοκομεία.  Ο απερχόμενος υπουργός 

εθνικής άμυνας δεν υπέγραψε ποτέ την σχετική Κ.Υ.Α.  

 

Ενδεχομένως για το Υπουργείο Άμυνας να μην ήταν προτεραιότητα, όμως για 

το Υπουργείο Δικαιοσύνης και γενικότερα για μια συντεταγμένη Πολιτεία θα έπρεπε να 

αποτελεί αυτονόητη παροχή για έναν τόσο εκτεθειμένο κλάδο εργαζομένων. 

 

Κύριε Υπουργέ,  η άμεση κατάθεση τροπολογίας, η οποία θα προβλέπει τον 

δωρεάν έλεγχο και εμβολιασμό των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης όπως 

επίσης και την άμεση έγκριση φαρμάκων υψηλού κόστους σε όσους συναδέλφους 

εν ώρα υπηρεσίας έχουν προσβληθεί από μολυσματικές μεταδιδόμενες νόσους και 

η υπογραφή της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. για νοσηλεία στα στρατιωτικά 

νοσοκομεία, πρέπει να αποτελέσουν για εσάς προτεραιότητα, ώστε το εκπεμπόμενο 

μήνυμα σας προς σε εμάς, να αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον σας. 

Πιστεύουμε πραγματικά ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

επιθυμεί να εκπέμπει το μήνυμα στους υφισταμένους του, ότι βρίσκεται δίπλα τους 

σε κάθε κρίσιμη στιγμή της υπηρεσιακής και όχι μόνο ζωής τους. 

  

 Αυτονόητα δηλώνουμε την αμέριστη και με κάθε τρόπο μας ζητηθεί 

συμπαράσταση τόσο στον άτυχο συνάδελφο, όσο και στην φυσική και εργασιακή 

του οικογένεια.  
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