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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη Γ. 
 
Την Τετάρτη 19/09/2012 εκπρόσωποι του ∆Σ του Σωµατείου Ηπατοµεταµοσχευθένων 
Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» συναντήθηκαν µε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη. 
Πραγµατοποιήθηκε συζήτηση πάνω στα πολύ δύσκολα ζητήµατα που έχουν προκύψει 
τους τελευταίους µήνες σ’ όλο το φάσµα ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ. Το Σωµατείο 
Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» µαζί µε το Σύλλογο Μεταµόσχευσης 
Καρδιάς και Φίλων της Μεταµόσχευσης «Συνεχίζω», ήδη από της 18/07/2012 µε κοινή 
επιστολή είχαν γνωστοποιήσει τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τόσο 
οι µεταµοσχευµένοι όσο και οι υπό-µεταµόσχευση ασθενείς.  
 
Συγκεκριµένα ο κ. Βουδούρης εξήγησε ότι : 
 

• στο θέµα των ακοστολόγητων εξετάσεων, αρµόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας και 
ποιο συγκεκριµένα το ΚΕ.Σ.Υ. Θα πρέπει το ΚΕ.Σ.Υ. να προχωρήσει άµεσα στην 
κοστολόγηση των υπολοίπων ακοστολόγητων εξετάσεων  διορθώνοντας αυτή 
την παράβλεψη, µε αποτέλεσµα να µην επιβαρύνεται άδικα ο ασφαλισµένος 
ασθενής.      

• στο πολύ σοβαρό ζήτηµα των φαρµάκων ζήτησε την συνεργασία µας ώστε να 
δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων µε τις φαρµακευτικές θεραπείες των 
µεταµοσχευµένων ασθενών. Μ’ αυτό τον τρόπο θα προσδιοριστεί το ετήσιο 
κόστος τους. Αν καθοριστεί, τότε ο ΕΟΠΥΥ όπως µας διαβεβαίωσε ο κ. 
Βουδούρης θα εγγυηθεί την οµαλή παροχή των φαρµακευτικών σκευασµάτων 
στους µεταµοσχευµένους ασθενείς. 

• για τις µεταβάσεις στο εξωτερικό, η µόνη λύση είναι να προχωρήσουµε σε  
διακρατικές συµφωνίες µε κέντρα του εξωτερικού ώστε µ’ αυτόν τον τρόπο να 
αποφευχθούν οι υπερτιµολογήσεις που έχουν τεράστιο κόστος στη λειτουργία 
του οργανισµού. Άποψη που συµµερίζεται και το «ΗΠΑΡxω». Επίσης τονίστηκε η 
ανάγκη αλλαγής του άρθρου που αναφέρεται στις µεταβάσεις στο εξωτερικό, στο 
νόµο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ πoυ επιβαρύνει αδικαιολόγητα τον ασθενή. 

 
Με τη συνάντηση αυτή εγκαινιάζεται πλέον µια ποιο στενή συνεργασία µε τον ΕΟΠΥΥ, 
µε στόχο την ελαχιστοποίηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
µεταµοσχευµένοι ασθενείς πάντα βέβαια µέσα στα πλαίσια της δύσκολης οικονοµικά 
εποχής που ζούµε όλοι. 
 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                           Πρόεδροs 


