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            28 Νοεµβρίου 2012 
 Αρ. Πρωτ.: 123 

 
Προς:  1. κ. Παπαγεωργόπουλο Λ. Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ  

 2. ∆ιεύθυνση Φαρµάκου ΕΟΠΥΥ 

 

Κοιν.:  1. κ. Λυκουρέντζο Α. Υπουργό Υγείας  

   2. κ. Σαλµά Μ. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 

   3. κ. Τούντα Γ. Πρόεδρο ΕΟΦ 

   4. κ. Χατζή Α. Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων  

 5. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο  

    6. Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο  

   7. Ελληνική Εταιρεία Μεταµοσχεύσεων 

   8. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος 

   9. ΕΣΑµεΑ 

 

Θέµα:  Μη χορήγηση του ανοσοκατασταλτικού φαρµακευτικού σκευάσµατος  
         Sandimmun Neoral στους µεταµοσχευµένους ασθενείς.   
  
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Με την παρούσα, θα θέλαµε να εκφράσουµε την αγανάκτηση και την οργή µας για την  
απαράδεκτη και ανάλγητη απόφαση του ΕΟΠΥΥ να µην χορηγεί στους 
µεταµοσχευµένους ασθενείς παρά µόνο στους νεφροπαθείς !!!, το 
ανοσοκατασταλτικό φάρµακο Sandimmun Neoral µε τη δραστική ουσία 
Cyclosporine από τα φαρµακεία του οργανισµού. 
Με την υπ’ αρ. 43900/19.10.2012 οδηγία της ∆ιεύθυνσης Φαρµάκου του ΕΟΠΥΥ 
ενηµερώνει ότι για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών, εκτός των ιδιωτικών 
φαρµακείων και τα φαρµακεία του οργανισµού θα χορηγούν συγκεκριµένα 
φαρµακευτικά σκευάσµατα. Ένα απ’ αυτά είναι και το Sandimmune Neoral. 
Αυτό έχει σαν συνέπεια µεγάλο µέρος µεταµοσχευµένων από άλλα συµπαγή όργανα 
(ήπαρ, καρδιά, πνεύµονες κ.τ.λ.) να µην µπορούν να προµηθευτούν το 
αναντικατάστατο για τη βιωσιµότητα τους συγκεκριµένο φάρµακο.  
Μάλιστα αυτή η απαράδεκτη οδηγία έχει σαν επακόλουθο, να κατηγοριοποιεί τους 
µεταµοσχευµένους ασθενείς σε ασθενείς ανωτέρας τάξης που προµηθεύονται δωρεάν 
τα φαρµακευτικά σκευάσµατα και σε πληβείους που αναγκάζονται να χρεωθούν ή να 
δανειστούν για να προµηθευτούν την αναντικατάστατη ανοσοκατασταλτική αγωγή τους 
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και µάλιστα σε συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας. 
Επί προσθέτως, η συγκεκριµένη οδηγία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση, εκτός της 
λογικής και µε : 
  

• ΦΕΚ 2883/Β/26.10.2012 Αριθµ. ∆ΥΓ3(α) /οικ.104747 (2) Τροποποίηση της υπ' 
αριθ.Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργού 
Εργασίας - Υγείας (ΦΕΚ497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρµακα των 
οποίων χορηγούνται µε µειωµένη ή µηδενική συµµετοχή του ασφαλισµένου», 
όπου εξαιρεί από την καταβολή συµµετοχής τους µεταµοσχευµένους από 
συµπαγή ή ρευστά όργανα 

  
• ΦΕΚ Β 2456/03.11.2011 Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), όπου 

εξαιρεί τους µεταµοσχευµένους από συµπαγή όργανα από το µέτρο της 
συντανογράφησης µε βάση τη δραστική 

 
Για το λόγο αυτό, ζητάµε την τροποποίηση της απαράδεκτης, 
αντιεπιστηµονικής και αντισυνταγµατικής οδηγίας που βάζει σε κίνδυνο την 
εύθραυστη υγεία των µεταµοσχευµένων ασθενών και απαιτούµε άµεσα: 
 

1. Την έκδοση απόφασης ώστε να χορηγείται και από τα φαρµακεία του 
ΕΟΠΥΥ το συγκεκριµένο φάρµακο Sandimmun Neoral µε τη δραστική 
ουσία Cyclosporine σ’ όλους τους µεταµοσχευµένους από συµπαγή 
όργανα. 

 
2. Την οικονοµική κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών που κατέβαλλαν 

οι µεταµοσχευµένοι ασθενείς για την προµήθεια του συγκεκριµένου 
φαρµάκου στο χρονικό διάστηµα που βρίσκεται σε ισχύ αυτή η 
απαράδεκτη, ανάλγητη, αντιεπιστηµονική και αντισυνταγµατική οδηγία.   

 
Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι αν πληροφορηθούµε για µη αναστρέψιµη βλάβη 
σε µόσχευµα µεταµοσχευµένου ασθενούς εξαιτίας αυτής της ανάλγητης, 
αντιεπιστηµονικής και αντισυνταγµατικής οδηγίας τότε εµείς θα κινηθούµε 
νοµικά κατά παντός υπευθύνου. 
 
 

Με εκτίµηση, 

 

Θεοδωρίδου Χριστίνα            Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                                                                       Πρόεδροs 

  
 


