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Σκοτιμότητα ύτοόολής το·ύ ταρόντος νομοσχεδίου.

[. Μεταξύ των μολυσματικών νότων είνα: καί ή νότε: του 
Χα-νσεν. για την ότοία -ύ2 τρέτει νά λαμόάνωντα·. τα καταλ- 
'■ r/ α χύτρα. τόσο γιά τήν ταχεία διάγνωση καί άτοτελεσμσ- 
τ:·/.η -ύερατεία τής νόσου έτε καί για τήν ατετόλαξη των 
άτόμων τοϋ τεριόάλλοντος τοϋ άσϊενοϋς. Ύτοχρεωση τού 
άτοσρέε: άτό Συνταγματική Διάταξη.

2, Ο: νεώτερες αντιλήψεις γιά τήν νέτε αυτή μετεόλήνη- 
χαν άτό τή στιγμή τεό διαπιστώθηκε ότι είναι όλιγώτερο 
μεταδοτική -/.α: επικίνδυνη γιά τή δημοσία ύγεία (σχετική 
Χ2: ή 113S/23.2.7T γνωμάτευση τεϋ Ανώτατου "Υγειονομικού 
Συμβουλίου)'. ΊΙ νότες τεϋ Χάνσεν δέν μεταδίδεται παρά μό- 
·,εν κατόπι·/ μακράς /.α: στενής έταςής, ή δέ έτώατη μπο
ρεί νά σ·3άσει τά τριάκοντα καί πλέον χτένια.

3. II άνατροσαρμογή τεϋ X. Λ/τες 3369/55 μέ τις σημε- 
σινες άντ'-λήψεις καί τά νέα επιστημονικά δεδομένα Ψεωρείταί 
άναγκαία, γιατί ό ΰτό ψήσιση νόμος καί ή κατάλληλη δια
φώτιση τεϋ κοώοϋ -5ά τροσελκύσουν τούς άτοκρυττομένους 
άσίενείς νά τροσέρχωνται έγκαιρα γ:ά τήν ένδεδειγμένη ιε
ρατεία τους.

Τό τνεϋμα σέ γεν:νές γραμμές τεϋ ύτόψη νομοσχεδίου είνα*. 
έγκαιρη προσέλευση τεϋ άσψενοϋς, έγκαιρη διάγνωση τής 
νότευ καί δραστική ψερατεία. Γ:ά νά τετύχει ό σκοπός αυ
τός. τό νομοσχέδιο ταρέχει στούς άσΨενείς περισσότερη ελευ- 
νερία κίνήσεώς τευς, κατ’ οίκον νετηλεία μέ όρ:τμένες 
προϋποθέσεις, οίκενεμική ενίσχυση καί κοινωνική τροττατία 
γεν,κέτερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ρυψμίσεις του τροβλέτονται σέ κάψε άρ-Spo.

Στο άρ-Spo 1 τροόλέτετα! ό χαρακτηρισμός των Χανσενι
κών άσΨενών, ποιοι είναι επικίνδυνοι (ψετικοί) καί τοίοι 
ακίνδυνε: (αρνητικοί) γεά τή δημοσία υγεία.

Στό άρ·5ρο 2 τροόλέτεται 1) ή υποχρεωτική δήλωση κάψε 
βεόαίας τερ:ττώτεως τής νότου στις αρμόδιες Υγειονομικές 
Υπηρεσίες άτό τό γιατρέ τεό εξέτασε τον άσΨενή καί ταρα- 

τεμτή σ’ αυτές κάψε ΰτέττευ περιστατικού για έλεγχε καί 
επιβεβαίωση ή άτοκλεισμό τής νότευ. 2) ή μέ μεγάλη δια
κριτικότητα έτιδημ'ελεγΊκή έρευνα άτό τά αρμόδια υγειονο
μικά όργανα στό στενό περιβάλλον τεϋ άσΨενοϋς, 3) τριαε- 
λής έτ'-τροτή του νά εξετάζει τον άσΨενή σέ τερίττωση άμσι- 
σβητουμένης ε'.αγνώτεως τής νόσου ό τρότες δίορισμοϋ τεϋ κα- 
νηγητεϋ καί προσδιορισμού άτεζημιώσεώ; του καί 4) ή ύτο- 
χρεώσή'τοϋ έχουν ε! υγειονομικές καί διοικητικές υπηρεσίες 
ε: γιατροί καί τε νοσηλευτικό τρετωτ'-κό νά τηρούν άτόλυ- 
τη έχεμύΨε:2 γιά τά τροσόληψέντα άτομα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Νοσηλεία των Χανσενικών άσΨενών.
Στό άρψρο 3 καψ ορίζοντα; α) τά Ιδρύματα στα ότοία νο

σηλεύονται οί Χανσενικοί άσ-Ψενείς Ψετικοί καί ίρνητικεί. 
Η εισαγωγή των έτικινδύνων χανσενικών (Ψετικών) στό νο

σοκομείο Λοιμωδών Νόσων είναι υποχρεωτική έρ’ όσον διά
γουν βίον έταίτη, αλήτη ή στερούνται οικογενειακής Ψαλτω- 
ρής καί οικονομικών τέρων. ξ) Ή κατ' οίκον νοσηλεία σέ 
εξαιρετικές τεριττώσεις καί έρ’ όσον ύτάρχουν όρ'-σμενες 
τροϋτο·3έσεις (χωριστό δωμάτιο). Τήν -ορεία τής άσ·3ϊνε!ας 
ταρακολου-ϋοϋν τά αρμόδια υγειονομικά όργανα τεϋ τόσου δια
μονής τών ασθενών.

Στό άρ3ρε 4 τρείλετεται α)-ή χθ?ή-γηση εξιτηρίου στους 
ά-ο·3ερα-ευ-3έντας χα-^σενικοός άτό τό ΝΑΝΑ τό όαοίο άτο- 
οελεί εχέγγυο εμπιστοσύνης στον άσίενή, στό τεεριεάλεν αΰτεϋ 
7·αί στη κοινωνία γενικώτερα ότι είνα· άκίνϊυνες γιά τή δη
μοσία όγεία. ί) ή χορήγηση τροσωρίνής άδειας άτό τό ταρα- 
τά-^ω 'ίδρυμα στους-νοσηλευόμενους σ’ αΰτό έτί τρίμηνο γ'·ά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τους -ύετικευς καί ερ- όσον ύτάρχουν τροϋτε-όέσείς υγιεινής 
διαόιώσεώς τους 'χωριστό δωμάτιο) καί έτί εξάμηνο γιά τούς

ητικο :. γ· και δ'1 ή διαδικασία εξόδου καί ό κα-ϋερι- 
. ; τροσώτου τού^-όά ζεί μέ τά ανήλικα τμιδιά άτό χανσε- 

γονείς του νοσηλεύονται στό Νοσοκομείο Λοιμωδών νό
σων.

Στό πούρο 5 τροόλέτετα: ό εξαμηνιαίος εργαστηριακός 
έλεγχο; ίσοόιως γιά του; λετρεματώδους μορρής χανσενικούς 
κτ': έτί ΙΟετίαν τούλάριστον στούς μή μεταδοτικής μορρής. 
ΣΙ χρονική διάρκεια τής άνά εξάμηνο ύτεχρεωτ'-κής έξετά- 
σεω; τών χανσενικών τής μή μεταδοτικής μορρής δυναται νά 
μειω-ύεί μέ άτόραση τοϋ Γτουσγοϋ Κοινωνικών Ύτηρεσιών 
μετά σύμρωνη γνώμη τοϋ Α.Τ.Σ.

Οί ταρατάνω εξετάσεις 3ά γίνονται στό Νοσοκομείο μ\οι- 
μωδών Νόσων ή στά Δερματολεγ'-κά Κέντρα ή στις Α/νσεις 
καί Τμήματα Υγιεινής τών Νομαρχιών.

ΚΕΦΑΛΑεΟ Γ'

Κοινωνική Προστασία τών Χανσενικών άσ-ύενών.

Στό άρ-ύρο 6 τροόλέτεται ή ίσοόιως δωρεάν άνοικτή καί 
κλειστή τερί-ύαλψη τού τροσρέρεται στούς χανσενικούς άτό τό 
Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή τά Δερματολογ'-κά Κέντρα 
ή τις Δ/νσε'-ς καί Τμήματα Υγιεινής τών Νομαρχιών τής
χωράς. ^ ^ , , ,

Στό άρύρο 7 τροόλέτετα: ή χορήγηση μηνιαίου έτιδέματος 
ίερατείας α) στούς νοσηλευομένους στό Νοσοκομείο άσ-3ενείς, 
r) στούς έτί τρίμηνο καί εξάμηνο άδε’-ούχους ασθενείς καί 
γ) στούς κατ’ οίκον νοσηλευομένους κατά τή διάρκεια 
τής άτοχής άτό τήν εργασία τους, έξ αιτίας τής νόσου. 
Τό έτίδομα -ύερατείας έκτος άτό τούς κατ’ οίκον νοσηλευο
μένους χορηγείται άτό τό Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων.

Στο ίδιο άρ-ύρο τροόλέτεται άκόμη ή χορήγηση έ’τίδόμα- 
τος άτονερατείας στούς έξιτηριούχους χανσενικούς τροσαυη 
ξανόμενο κατά 50% στούς μή ικανούς τρός εργασίαν έξ 
αιτίας τής νέσου. 1

Τό έτίδομα άτο-3ερατείας χορηγείται ΐσοίίως καί άνεξαρ- 
τήτου οικονομικής καταστάσεως τών έξιτηριούχων χανσενι
κών, τό έτοίον δέν είναι κατώτερο τοϋ δίτλασίου χορηγου- 
μένου έτιδέματος θερατείας καί εις εκείνους τού νοσηλεύ
τηκαν κατ’ οίκον καί αν είναι άνίκανο: τροσαυτημένο
50%; _ _ _
- Μέ τό αυτό άρύρο καΰορίζεται ή χορήγηση μηνιαίου χρη
ματικού βοηθήματος στά άτομα τά ότοία έξαρτώνται οΐκο- 
νομικώς άτό τον νοσηλευόμενο στό Νοσοκομείο χανσενικόν 
άσ-ύενή κστά τή διάρκεια τής Ψερατείας του.

Τό ταρατά-αω ίοή-ύημα χορηγείται καί στά ταιδιά τού 
έξήλ-ύαν άτό τόν Παιδικό Στα-3μό τοϋ Νοσοκομείου καύώς 
καί σ’ αυτά τοϋ οί γονείς τους νοσηλεύτηκαν ή νοσηλεύον
ται στό Νοσοκομείο. Στά μέν αγόρια μέχρι τής ένηλικ'ώ- 
σεώς τους στά δέ κορίτσια μέχρι τής νυμοεύσεώς τους. Τό 
όοήύημα αυτό δέν ·ύά είνα· κατώτερο τοϋ χορηγημένου έτ'·- 
δόματος ·3ερατείας. Ή διαδικασία χορηγήσεως τών έτιδομάυ 
των καί βοηθήματος, ό τρότος τληρωμής καί μά-ύε; λεττο- 
μερεια κα-ύορίζονται καί τροτοτοιοΰντα: μέ κοινή άτόρατη 
αρμοδίων Ύτουργών καί βαρύνουν τόν τοοϋτολογισμόν τοϋ
ΤΚΤ. ' ' 1

Στό άρ·3ρο 8 τροόλέτεται; α) οί άκίνδυνοι χανσενικοί 
τροσόληύεντες άτό άλλη νόσο μτοροϋν νά νοσηλεύωνται σέ 
Γενικά Κρατικά Νοσοκομεία μαζί μέ άλλους άσ-ύενείς, β) 
άτομα τοϋ διέκοψαν τήν εργασία ή τις στουδές τους λόγω 
τής νόσου. άτο-5ερατευ-3έντες μτοροϋν νά συνεχίσουν. Qi 
άτο-υερ ατευ-ύέντε ς μτοροϋν νά συνάττουν οίαδήτοτε σύμ
βαση καί νά ασκούν οίοδήτοτε έτάγγελμα. κατότιν γ-νωμα- 
τεύσεως τριμελούς ειδικής κατά τερίττωση Έτιτροτής ορι
ζόμενης μέ άτέςαση τοϋ Ύτουργοϋ Κοινωνικών Ττηρ εσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ποινικές διατάξεις — διοικητικές κυρώσεις.

Στά άρ·3ρα 9, 10 καί 11 τροίλέτονται οί τοινικές καί 
διοικητικές κυρώσεις στούς ταραβάτες τών διατάξεων τού 
ταρέντος νόμου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Τελικές διατάξεις.

ΝΑ
θετ

ν

Στο atp-Spo 12 διαγράφονται οι λέξεις λέπρα και λεπρές 
ί αντικαθίστανται με τον όρο νότος τού Χάνσεν καί χανσε-
ς ασθενής. , .
Μέ την παράγραφο 2 τοΰ ίδιου άρθρου καταργειται το 
Α. 3369/1955 καί κάθε γενική ή ειδική διάταξη άντί- 
:η προς τις διατάξεις τοό παρόντος νόμον.
Στο άρθρο 13 προίλέπετα: ή έναρξη ισχύος τοΰ παρόντος

νόμον. , , , ,
Έται έχει το προτεινόμενο νομοσχέδιο και εισηγουμεθα

τη·/ επιψήφισή τον.
Αθήνα'. 24 'Απρίλιον 1980

Οί ' Υπουργοί

Δικαιοσύνης Οικονομικών

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΤΛΟΣ

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών

πονργών Οικονομικών, καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών να προσίιο- 
ρισθεί γι’ αντέν 'αποζημίωση πού θά βαρύνει τον προϋπολογι
σμέ τον Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

,4. Οί 'Υγειονομικές καί Διοικητικές 'Υπηρεσίες καθώς 
καί οί ιατροί καί το λοιπέ νοσηλευτικέ προσωπικέ οφείλουν 
νά τηρούν απόρρητο άπέ τούς μή νπηρεσίακονς παράγοντες 
την προσβολή ένές άτόμον άπέ τή νόσον τον Χάνσεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Νοσηλεία τών χανσενικών ασθενών.

Άρθρο 3.

1. Ο! χανσενικοί άσθενείς νοσηλεύονται αποκλειστικά στα 
Δερματολογίκά Κέντρα τής χώρας ή στο Νοσοκομείο Λοιμω
δών Νόσων κατά την ελεύθερη εκλογή τονς. Ή νοσηλεία 
τών επικινδύνων γιά τή δημόσια υγεία χανσενικών άσθενών 
στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων είναι υποχρεωτική μόνον άν 
διάγουν βίο έπαίτη ή αλήτη ή στερούνται οικογενειακής στέ
γης καί οικονομικών πόρων.

ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

• .......__ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ --------- --------—

Περί νοσηλείας καί κοινωνικής προστασίας 
τών χανσενικών άσνενών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1 Χανσενικοί ασθενείς.

; Άρθρο 1.

1. Χανσενικοί άσθενείς είναι σύμφωνα μέ τήν έννοια τοΰ 
παρόντος νόμου όσοι έχουν προσβληθεί άπέ τή νόσο τοΰ Χάν
σεν. -

2. Οί χανσενικοί άσθενείς χαρακτηρίζονται είτε ώς επι
κίνδυνοι είτε ώς ακίνδυνοι γ:ά τή δημόσια υγεία. Επικίνδυ
νοι γιά τή δημόσια υγεία θεωρούνται οί χανσενικοί πού έξαι
τίας τής αποβολής ζώντων βακίλλων άπέ το ρινικέ έκκρι
μα ή άπέ ανοικτές βλάβες τοΰ δέρματος, βρίσκονται σέ κατά
σταση μεταδόσεως τής νόσου (θετικοί). Ακίνδυνοι γιά τή δη
μόσια υγεία χαρακτηρίζονται οί χανσενικοί οί οποίοι δεν υπήρ
ξαν, ποτέ ίακιλλοφόροι (κλειστή μορφή) καθώς καί έκείνοι 
ο! οποίοι βρίσκονται σέ κατάσταση άποθεραπείας, δηλαδή 
μετά άπέ τρεις διαδοχικές ιατρικές εξετάσεις πού απέχουν 
είκοσι μέρες ή μιά άπέ τήν άλλη. ·δέν άποβάλλουν ζώντας 
βακίλλους άπέ τέ ρινικέ έκκριμα ή άπέ τις άνοικτές βλά
βες τού δέρματος (άρνητίκοί).

Άρθρο 2.

1. Κάθε βέβαιη περίπτωση νέσου τοΰ Χάνσεν δηλώνεται 
υποχρεωτικά άπέ τέν ιατρέ πού έξέτασε τέν άσθενή στις 
κατά τόπους αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες καί παραπέμπε- 
ται σ' αυτές κάθε ύποπτο περιστατικό, γιά έλεγχο κι" επιβε
βαίωση ή αποκλεισμέ τής νέσου.

2. Ή ύγείνομική ύπηρεσία πού έλαβε τήν ανωτέρω δήλω
ση οφείλει νά εξετάσει έπιδημιολογίκά μέ κάθε διακριτικό
τητα. όσους συγκατοικούν μέ τέν χανσενικέ άσθενή καί νά 
υποβάλλει σχετική έκθεση στήν αρμόδια ύπηρεσία τοΰ Υπουρ
γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

3. ’Αν έ άσθενή; ή ή υγειονομική υπηρεσία αμφισβητεί 
τήν ορθότητα τής ίιαγνώσεως γίνεται νέα ιατρική εξέτα
ση τοΰ ασθενούς άπέ κοινού άπέ ένα Καθηγητή ή 'Υφηγητή 
τής Δερματολογίας, άπέ τέν Επιστημονικέ Διευθυντή τοΰ 
Κέντρου Χανσενικών καί άπέ ένα ιατρέ τής εκλογής τοΰ εν
διαφερομένου.

Ό Καθηγητής ή 'Υφηγητής μαζί μέ τό νόμιμο άναπληρω- 
τή τους ορίζονται μέ άπόφαση τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικών 
Υπηρεσιών μετά άπέ πρόταση τής Ιατρικής Σχολής τοΰ Πα
νεπιστημίου Αθηνών. Είναι δυνατόν μέ κοινή άπόφαση Ύ-

2. Επιτρέπεται ή κατ' οίκον νοσηλεία τών χανσενικών 
άσθενών άν κατά τήν κρίση τής αρμόδιας υγειονομικής 'άρχής 
είναι δυνατή ή διαβίωσή τους σέ ιδιαίτερο δωμάτιο έλοκλη- 
ρο τέ χρονικέ διάστημα τής αποβολής τών ζώντων βακίλ
λων.
"Στή περίπτωση αυτή ή~ νοσηλεία καί ή παρακολούθηση τής 

πορείας τής άσθενείας γίνεται άπέ τά Δερματσλογικά Κέν
τρα ή τις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις ή Τμήματα 'Υ
γιεινής.

Άρθρο 4.

1. 0! νοσηλευόμενο*, στή Κλινική τοΰ Κέντρου Χανσενι
κών-τού Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων μπορούν νά εξέρχον
ται άπέ τήν άνωτέρω Κλινική μετά άπέ αίτησή τους γιά νά 
συνεχίσουν τήν θεραπεία τους κατ' οίκον, κατόπιν χορηγήσεως 
σ’ αυτούς σχετικού εξιτηρίου. Στούς σονη/.ευθμένους στέ Κέν
τρο Χανσενικών τοΰ Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων, ο! οποίοι 
μετά τή-; θεραπεία τους είναι ακίνδυνοι γιά τήν Δημόσια Υ
γεία. χορηγείται εξιτήριο τέ οποίο γνωστοποιείται στην Διεύ
θυνση Δημοσίας ’Υγιεινής τοΰ 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπη
ρεσιών.

2. Οί νοσηλευόμενοι στήν άνωτέρω Κλινική μπορούν να 
λαμβάνουν άδεια προσωρινής εξόδου άπέ τέ Κέντρο Χανσε
νικών τοΰ Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων μέχρι έξ (6) μηνών 
τέ χρόνο άν είναι άκίνδυνοι καί μέχρι τριών (3) μηνών άν 
είναι επικίνδυνοι γιά τή δημόσια ύγεία. Ή τρίμηνη άδεια προ
σωρινής έξόδου τών έπικιδνύνων γιά τή δημοσία ύγεια χανσε
νικών άσθενών χορηγείται μόνον άν διαπιστωθεί ότι συντρέ
χουν οί προϋποθέσεις τής παραγράφου 2 τοΰ προηγουμένου 
άρθρ ου.

3. Τέ εξιτήριο καί ο! άδειες προσωρινής εξόδου χορηγούν
ται άπέ τή Διεύθυνση τοΰ Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων κα
τόπιν σχετικής θετικής γνωματεύσεως τοΰ ’Επιστημονικού 
Διευθυντή τοΰ Κέντρου Χανσενικών.

4. Ή έξοδος άπέ τέ Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων τών 
άνηλίκων παιδιών άπέ χανσενικούς γονείς πού νοσηλεύονται 
σ" αύτέ θά γίνεται μέ άπόφαση τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικών 
Υπηρεσιών πού επιδίδεται μετά άπέ σύμφωνη γνώμη του 
’Επιστημονικού Διευθυντή τής Κλινικής Χανσενικών τοΰ άνω
τέρω Νοσοκομείου. Ή ίδια άπόφαση. έπειτα άπέ συναίνεση 
τών γονέων τοΰ παιδιού, ορίζει καί τέ πρόσωπο μέ τέ οποιί 
θά ζεί τούτο μέχρι τής ενηλ'-κιώσεώς του ή τής άποθερσ- 
πείας τοΰ ένές άπέ τούς γονείς του.

Άρθρο 5.

1. Ο! αποθεραπευμένοι άσθενείς άπέ τή νόσο τοΰ Χάνσε* 
ανεξάρτητα άπέ τέν τρόπο μέ τέν οποίο νοσηλεύτηκαν (Μζ 
σοκομείο Λοιμωδών Νόσων, Δερματολογίκά Κέντρα ή κ.α; 
οίκον) οφείλουν νά προσέρχονται κάθε έξάμηνον γιά εργα
στηριακέ καί κλινικέ έλεγχο στέ Νοσοκομείο Λο’-μωδών X5- 
σων ή στά πλησιέστερα Δερματολογίκά Κέντρα ή τις πλη;:ι* 
στερες Διευθύνσεις ή Τμήματα ’Υγιεινής.


