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 08 Οκτωβρίου 2012 
 Αρ. Πρωτ: 103 
 

            
 
 
 
                                                                                            
 

Προς:  1. κ. Βουδούρη Γ. 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. Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων  

 5. Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος  

    6. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  

   7. Ελληνική Εταιρεία Μεταµοσχεύσεων 

   8. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος 

   9. ΕΣΑµεΑ 

 

Θέµα:  Συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία – Οικονοµική συµµετοχή του 
µεταµοσχευµένου ασθενούς στην αγορά της φαρµακευτικής θεραπείας. 
  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Με την παρούσα θα θέλαµε να εκφράσουµε την αντίθεση αλλά και την αγανάκτηση µας 
στη απόφαση σας να θέσετε σε εφαρµογή το µέτρο της συνταγογράφησης µε βάση τη 
δραστική ουσία σ’ όλα τα σκευάσµατα χωρίς να εξαιρείτε τους µεταµοσχευµένους 
ασθενείς από το συγκεκριµένο µέτρο και κατά συνέπεια και από την οικονοµική 
συµµετοχή στην αγορά των φαρµακευτικών σκευασµάτων.  
 
Επίσης, µας προκαλεί µεγάλη έκπληξη ότι στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο 
γραφείο σας στις 20/09/2012 δεν αναφερθήκατε καθόλου στην πρόθεση σας να 
εφαρµόσετε και στους µεταµοσχευµένους ασθενείς το µέτρο της συνταγογράφησης µε 
βάση τη δραστική ουσία, προωθώντας έµµεσα τη χορήγηση γενοσήµων φαρµάκων 
στην άκρως  εξειδικευµένη και αναγκαία ανοσοκατασταλτική αγωγή των 
µεταµοσχευµένων ασθενών.  
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1. Συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Η απόφαση σας έρχεται σε πλήρη ασυµφωνία µε αποφάσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
που ναι µεν εφαρµόζουν το ίδιο µέτρο, χωρίς όµως να θίγουν ασθενείς µε χρόνιες και 
βαριές παθήσεις.  
 
Ποιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να εξαιρεθούν ασθενείς όπως οι µεταµοσχευµένοι που η 
ρύθµισή τους µε συγκεκριµένα φάρµακα (ανοσοκατασταλτικά) είναι ουσιώδους 
σηµασίας και οποιαδήποτε αλλαγή µπορεί να επιφέρει άµεσο κίνδυνο  απορρύθµισης 
της απαραίτητης για την επιβίωσή τους θεραπείας. 
 
Όπως είναι ευρέως γνωστό, ο µεταµοσχευµένος οργανισµός εκτός από τη 
µεταµοσχευτική διαδικασία, είναι ένας επιβαρυµένος οργανισµός που απαιτεί την 
εφαρµογή και άλλων φαρµακευτικών θεραπειών που µε τη σειρά τους επηρεάζουν τη 
βιολογική κατάσταση του µεταµοσχευµένου ασθενούς ακόµα και την αναγκαία 
ανασοκατασταλτική του θεραπεία.   
 
Ωστόσο µε την απόφασή σας να προχωρήσετε στην εφαρµογή του µέτρου σηµαίνει ότι 
έχετε δώσει απάντηση στο πιο ουσιώδες ερώτηµα. ∆ηλαδή στο πώς και µε ποιο τρόπο 
θα λειτουργήσει ένα γενόσηµο φαρµακευτικό σκεύασµα παρουσία και άλλων 
φαρµάκων σ’ ένα ανασοκατεσταλόµενο µεταµοσχευµένο οργανισµό; 
 
Επειδή γνωρίζουµε ότι η συγκεκριµένη ερώτηση δεν µπορεί να απαντηθεί για τον 
απλούστατο λόγο ότι οι µελέτες βιοϊσοδυναµίας στη διαδικασία έγκρισης γενοσήµων 
φαρµάκων αφορούν µόνο µικρές µελέτες σε υγιείς οργανισµούς µε αποτέλεσµα, να µην 
µπορούν να δώσουν απάντηση στο πως θα λειτουργήσει ένα γενόσηµο φάρµακο σ’ ένα 
µεταµοσχευµένο οργανισµό, ζητάµε την άµεση εξαίρεση των µεταµοσχευµένων 
ασθενών από το µέτρο της συνταγογράφησης µε βάση τη δραστική ουσία γιατί 
βάζει την εύθραυστη βιωσιµότητα τους σ’ άµεσο κίνδυνο.  
 
2. Συµµετοχή στην αγορά των φαρµακευτικών σκευασµάτων 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Θα θέλαµε να σας τονίσουµε ότι φάρµακα τόσο σοβαρών ασθενειών όπως των 
µεταµοσχευµένων ασθενών βρίσκονται διαχρονικά στον κατάλογο µηδενικής 
συµµετοχής χωρίς να αναγκάζονται οι ασθενείς να πληρώνουν για την προµήθεια 
τους. 
 
Σ’ αυτό το σηµείο θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε το ∆ελτίο Τύπου του ΕΟΦ στις 
26/06/2012 «Επικαιροποιηµένος κατάλογος συµµετοχών φαρµάκων» που αναφέρει 
χαρακτηριστικά: 
 
«Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Φ42000/οικ.255/353 (ΦΕΚ Β’ 497/2012) οι πάσχοντες από 
παραπληγία, τετραπληγία, οι µεταµοσχευθέντες συµπαγών οι ρευστών οργάνων και 
ιστών……. δικαιούνται συµµετοχή 0% σ’ όλα τα φάρµακα»   
 
Παρά τις προαναφερόµενες επισηµάνσεις µας και έχοντας πάντα υπ’ όψη τις µεγάλες 
ελλείψεις φαρµάκων στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, υπάρχουν σήµερα αρκετοί 
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µεταµοσχευµένοι ασθενείς που έχουν πληρώσει για την αναγκαιότατη για την επιβίωση 
τους φαρµακευτική αγωγή, παρόλο το µεγάλο οικονοµικό κόστος για την απόκτηση 
της. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Ζητάµε την άµεση παρέµβαση σας : 
 
Α) Για την εξαίρεση των µεταµοσχευµένων ασθενών από το µέτρο της 
συνταγογράφησης µε βάση τη δραστική ουσία γιατί βάζει την εύθραυστη 
βιωσιµότητα τους σ’ άµεσο κίνδυνο. 
 
Β) Για την εφαρµογή της µηδενικής συµµετοχής στην προµήθεια των 
φαρµακευτικών θεραπειών χωρίς να αναγκάζουν τους µεταµοσχευµένους 
ασθενείς να πληρώνουν συµµετοχή στην αγορά τους. Επίσης να αποζηµιωθούν 
από τον Οργανισµό οι ασφαλισµένοι µεταµοσχευµένοι ασθενείς που έχουν ήδη 
επιβαρυνθεί από την αγορά της υποχρεωτικής και επιβεβληµένης 
φαρµακευτικής τους αγωγής. 
 
Είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία. 
 
Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                                                                      Πρόεδρος 

  
 
 

 
 


