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 03 Σεπτεµβρίου 2012 
 Αρ. Πρωτ: 79 
 

            
 
 
 
                                                                                            
 
Προς: . 1. κ. Γ. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
 

2. κ. Α. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

Κοιν.:  1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Α. Σαµαρά  
 2. κ. Ε. Βενιζέλος, Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ   

    3. κ. Φ. Κουβέλη, Πρόεδρο της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς 
 4. κ. Γ. Στουρνάρα, Υπουργό Οικονοµικών 
 5. κ. Γ. Βουδούρη, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 
 6. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
 7. Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο 

 8. ΕΣΑµεΑ 
    

Θέµα: Αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρµάκων και επίσχεση εργασίας ιατρών 
στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ 
 

Σχετ:  1. ∆Τ/06.06.2012 

 2. Επιστ./18.07.2012 

  

Κύριοι Υπουργοί, 

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα παρατηρείται ολοκληρωτική αποδόµηση κάθε έννοιας 
κοινωνικού κράτους. Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης λαµβάνουν χαρακτηριστικά 
σκληρής ανθρωπιστικής κρίσης για τα άτοµα µε χρόνιες και εξειδικευµένες παθήσεις 
όπως οι µεταµοσχευµένοι από ήπαρ. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατάρρευσης είναι η αναστολή της επί πιστώσει 
χορήγησης φαρµάκων όπως και η επίσχεση εργασίας των ιατρών στους ασφαλισµένους 
του ΕΟΠΥΥ που αναγκάζει τους ασθενείς να πληρώνουν και το φάρµακο και τον ιατρό 
από την τσέπη τους.  
Επί προσθέτως, η τελευταία απόφαση της εταιρίας NOVARTIS να σταµατήσει την 
πίστωση συγκεκριµένων φαρµάκων στον ΕΟΠΥΥ που αφορά µεταµοσχευµένους οδηγεί 
σε αδιέξοδα που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ίδια µας τη ζωή.   
Μάλιστα ο συνδυασµός των προθέσεων της κυβέρνησης, µε την εφαρµογή των νέων 
µέτρων οικονοµικού «στραγγαλισµού» των ατόµων µε αναπηρία, µε την κατάσταση 
που επικρατεί σήµερα στον τοµέα της Υγείας έχει σαν αποτέλεσµα να καθιστά τη 
βιωσιµότητα µας αδύνατη.   
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Κύριοι Υπουργοί, 
 
Ο βίος ενός µοσχεύµατος και κατ’ επέκταση η διάρκεια της ζωής ενός µεταµοσχευµένου 
είναι συνυφασµένη µε την αυστηρή και αναγκαία λήψη της ανοσοκατασταλτικής του 
φαρµακευτικής αγωγής αλλά και µε την εξειδικευµένη και συστηµατική ιατρική 
παρακολούθηση. Ως εκ τούτου η παραµικρή παρέκκλιση, αλλά πολύ περισσότερο η µη 
λήψη της ως άνω φαρµακευτικής αγωγής ή της µη σωστής ιατρικής επιτήρησης οδηγεί 
στην απόρριψη του µοσχεύµατος και στο θάνατο. 
    
Κύριοι Υπουργοί, 
Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» κάνει έκκληση προς την 
Πολιτεία και σε σας προσωπικά ώστε να βρεθεί άµεση λύση στα προβλήµατα που 
µαστίζουν τον ΕΟΠΥΥ αλλά και γενικότερα στον τοµέα της Υγείας. Ζητάµε άµεσα να 
οµαλοποιηθεί η άκρως αναγκαία παροχή των φαρµάκων αλλά και η ιατρική κάλυψη 
των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ.  
 
∆ώστε άµεση λύση πριν θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές.  
 

Με εκτίµηση, 

 

Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας Πρόεδροs  
   
 
 

 


