
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ACCES OF THE  REFUGEES TO 

THE NATIONAL HEALTH 

SYSTEM   

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»  



Από το επείγον στην φάση σταθεροποίησης… 

    



ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ  

ΑΜΕΣΕΣ  ΕΜΜΕΣΕΣ  

• ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
• ΣΤΑΘΜΟΙ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
• ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
• ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ  

• ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
• ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
• ΕΛΛΙΨΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
• ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  
  



Το προφίλ των προσφύγων μακράς παραμονής 

στη χώρα μας 

65% νέοι υγιείς με ήσσονος 
σημασίας ιατρικά προβλήματα 
 
30% ευπαθείς ομάδες : παιδιά, 
έγκυοι  η λεχωίδες, Τρίτη ηλικία 
κλπ 
 
5% ασθενείς με σοβαρά 
νοσήματα, τραύματα η 
προυπάρχουσες νόσους  



Ομάδα Α΄ (άσπρη κάρτα) 

 

Πακέτο υγειονομικής κάλυψης   
     πρώτης υποδοχής 
 
Δυνατότητα 10-15 επισκέψεων  
    κατ έτος σε υγειονομικές μονάδες του    
    Δημοσίου Συστήματος Υγείας  η   
    ιατρικών ΜΚΟ περιλαμβανομένων και    
    μονάδων ψυχικής υγείας.  
 
Πακέτο βασικών εργαστηριακών     
    διαγνωστικών εξετάσεων δύο φορές   
    κατ έτος. 

 
Η δωρεάν χορήγηση βασικών  
    φαρμάκων για θεραπείες που δεν   
    υπερβαίνουν τις έξη ημέρες και έως    
    τρείς φορές κατ έτος. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι νέοι υγιείς που με βάση την αρχική αδρή 
υγειονομική εκτίμηση στο σημείο εισόδου, δεν πάσχουν από εμφανές οξύ η 

χρόνιο η πιθανά μεταδοτικό νόσημα.  



Ομάδα Β΄( κίτρινη κάρτα) 
   Όσοι κατά την είσοδό τους διαγνώστηκαν με οξέα νοσήματα που χρειάστηκαν     
 νοσηλεία  σε κέντρο υγείας η νοσοκομείο (σχεδόν πνιγμός, αφυδάτωση, 
 υποθερμία, μυοσκελετικές η άλλες κακώσεις. οξέα εμπύρετα κλπ)  
   Παιδιά μόνα  η ασυνόδευτα 
   Μητέρες με παιδιά- λεχωίδες 
   Έγκυοι 
   Υπερήλικες >65 ετών 

Πακέτο υγειονομικής κάλυψης  
    πρώτης υποδοχής 
 
Δυνατότητα 20 επισκέψεων  
 
Πακέτο εργαστηριακών διαγνωστικών     
    εξετάσεων περιλαμβανομένου και   
    ελέγχου εγκυμοσύνης και     
    προγεννητικού ελέγχου 
 
Πακέτο  τοκετού  σε δημόσιο   
    μαιευτήριο και ελέγχου νεογνού με   
    εμβολιαστική κάλυψη  
 
 Δωρεάν χορήγηση βασικών φαρμάκων  
    που δεν υπερβαίνουν τις 10 ημέρες έως    
    και πέντε  φορές κατ έτος. 
  
Πακέτο υγιεινής και φροντίδας νεογνού   



Ομάδα Γ΄ (κόκκινη κάρτα) 
 Ασθενείς με γνωστό η πρωτοδιαγιγνωσκόμενο χρόνιο νόσημα (Σακχαρώδης  
    διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιοπάθεια, βαριές μόνιμες αναπηρίες κλπ) . 
 
 Ασθενείς θύματα τραυματισμών, ατυχημάτων, βασανιστηρίων η απάνθρωπης  
    μεταχείρισης. 

Αριθμός 15-20 επισκέψεων σε εξειδικευμένα    
    τμήματα υγειονομικών δομών ανάλογα με το     
    είδος της πάθησης 
 
Πακέτο εργαστηριακών διαγνωστικών  εξετάσεων 
 
Δωρεάν χορήγηση βασικών φαρμάκων για χρόνιες   
    θεραπείες  
 
Βραχεία νοσηλεία 24 ωρών ανάλογα με το είδος  
    της πάθησης. Ειδικές ιατρικές και νοσηλευτικές  
    πράξεις (λχ αιμοκάθαρση, ρύθμιση πίεσης,   
    ρύθμιση αρρύθμιστου Σακχ. Διαβήτη κλπ). 
 
Νοσηλεία σε νοσηλευτήριο (Πακέτο κλειστού  
    νοσήλειου) ανάλογα με το είδος της πάθησης  


