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Θέματα Κανονισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας - 

ΕΟΠYΥ 

Παραθέτουμε συγκεκριμένα άρθρα του Κανονισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠYΥ 

όπου χρειάζονται συγκεκριμένες τροποποιήσεις. 

 

1. Άρθρο 8 - Παρακλινικές διαγνωστικές εξετάσεις  

1.Α  Ποσοστό συμμετοχής  

Στο ΦΕΚ 3054/Β’/ 18-11-2012 (άρθρο 8 σελ. 46361) αναφέρονται τα εξής: «Για την 

πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο Οργανισμός 

αποζημιώνει τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με το ποσό που προβλέπεται κάθε 

φορά από το κρατικό τιμολόγιο, ή το ποσό που προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση και 

σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά σύμβαση, ή την ασφαλιστική αποζημίωση, ή το ποσό 

που προκύπτει από τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού, με ποσοστό συμμετοχής των 

ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%». 

Δεν γίνεται κανένας απολύτως διαχωρισμός υπέρ των χρονίως πασχόντων, όπως συνέβαινε 

στο παρελθόν. Με δεδομένο ότι οι χρονίως πάσχοντες υποχρεούνται να υποβάλλονται σε 

δεκάδες παρακλινικές εξετάσεις, προκειμένου να παρακολουθούν την πορεία της πάθησής 

τους και με δεδομένο ότι, για παράδειγμα, κάθε μαγνητική τομογραφία στοιχίζει πάνω από 

200 ευρώ, η μέτρηση του ϊικού φορτίου στους προσβεβλημένους από ιογενείς ηπατίτιδες 

έχει κόστος 400€ περίπου,  γίνεται αντιληπτό ότι οι πάσχοντες και οι οικογένειές τους 

επωμίζονται μία ακόμα σημαντική δαπάνη κατ’ έτος. που οφείλεται στην αδυναμία  του 

συστήματος Υγείας την οποία καλείται να καλύψει ο μεταμοσχευμένος  ασθενής εξ ιδίων 

πόρων, δηλαδή συνήθως τη πενιχρή σύνταξη του ΟΓΑ, αυτή του ΙΚΑ, της αναπηρικής 

σύνταξης κλπ.  

1.Β Ακοστολόγητες διαγνωστικές εξετάσεις 

Μια σειρά από απαραίτητες εξετάσεις (πχ μαγνητική χολοκυστοπαγκρεοτογραφία  κ.α) 

παραμένουν ακοστολόγητες με αποτέλεσμα να μην αποδίδονται οι δαπάνες στους 

ασφαλισμένους.  (αρθρ.10 στοιχ. Δ3) 

Αλλά και οι κοστολογημένες – ακριβές - ιατρικές πράξεις και οι παρακλινικές  εξετάσεις, 

εξαιρούνται του νοσηλίου των ιδιωτικών κλινικών και αποζημιώνονται με το 80% της 

πρώτης στήλης του κρατικού τιμολογίου, εκτός από τις κάτωθι που αποζημιώνονται με το 

55% της πρώτης στήλης του κρατικού τιμολογίου. (Αρθρο 10 στοιχ Δ 8 νέου ΕΚΠΥ του 

ΕΟΠΥΥ )  

Αυτές είναι, 

 i. Μαγνητικές τομογραφίες 
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ii. Αξονικές τομογραφίες 

iii. TRIPLEX αγγείων και καρδιάς 

iv. Ορμονολογικές εξετάσεις (όχι οι δοκιμασίες)  

Κατά συνέπεια ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να πληρώνει περίπου το 45% της δαπάνς 

για τις ακριβές εξετάσεις !!! 

2. Άρθρο 10 κεφ.Θ - Μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων  

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την 100% κάλυψη των εξόδων διαμονής και 

διατροφής  για τον επανέλεγχο του λήπτη στο μεταμοσχευτικό του κέντρο από τον 

θεράποντα όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα παρακολούθησης του μεταμοσχευτικού κέντρου,  

υπό την προϋπόθεση πως όλα εξελίσσονται ομαλά για τον μεταμοσχευμένο. 

Το αυτό να ισχύει και για κάθε έκτακτο περιστατικό οποτεδήποτε και αν συμβεί. 

3. Μετάβαση στο εξωτερικό - Άρθρο 11 παρ. 1Γ   

Εξ αιτίας του ότι η μεταμόσχευση είναι εκτός από εξαιρετικά πολύπλοκη  και εξαιρετικά 

πολυδάπανη ζητάμε  να ισχύσουν και για τη περίπτωση της πραγματοποίησης της στο 

εξωτερικό οι διατάξεις του νέου μεταμοσχευτικού νόμου 3984/11 να καλύπτεται δηλαδή 

το 100% της δαπάνης, διότι και μόνη η έγκριση της μετάβασης στο εξωτερικό του 

μεταμοσχευμένου λήπτη, του  τυχόν δότη και του απαραίτητου συνοδού προϋποθέτει την 

αδυναμία είτε  πραγματοποίησης της είτε πραγματοποίησής της  εγκαίρως στην Ελλάδα.  

Κατά συνέπεια ο μεταμοσχευμένος δεν επιλέγει τη μετάβασή του στο εξωτερικό αλλά η 

φύση της ασθένειας του και οι επικρατούσες συνθήκες στην Ελλάδα, με δεδομένο δε  ότι 

για τον πάσχοντα από βαριά ηπατική ανεπάρκεια, δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική έστω 

και πρόσκαιρη δυνατότητα, όπως συμβαίνει για άλλα όργανα (καρδιά ,νεφρό) έτσι η 

μεταμόσχευση ήπατος είναι μονόδρομος και ή θα πραγματοποιηθεί εγκαίρως ή θα 

εκλείψει οριστικά  ο λόγος για την πραγματοποίησή της.  

Επίσης δεν είναι δυνατόν να πρέπει ο υπό μεταμόσχευση βαριά ασθενής, να  

προκαταβάλει τα νοσήλια του σε Μεταμοσχευτικό Κέντρο της Ε.Ε. διότι κάτι τέτοιο είναι 

αδύνατο για το σύνολο  των προς μεταμόσχευση ασθενών, καθώς  τα ποσά που 

απαιτούνται ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, καθιστώντας έτσι την 

μεταμόσχευση απραγματοποίητη.  

Θα πρέπει λοιπόν  να προκαταβάλλεται μέρος των προϋπολογισθέντων – από το 

Νοσοκομείο- εξόδων από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς (ή τον Οργανισμό όπως 

αναφέρει ο νέος νόμος)  προκειμένου να εισαχθεί απρόσκοπτα και να δρομολογηθεί η 

διαδικασία μεταμόσχευσης του και να καταβάλλονται τα νοσήλια τμηματικά με την 

εκκαθάριση των αποστελλομένων τιμολογίων. Χωρίς βεβαίως καμία συμμετοχή του 

ηπατοπαθούς κατά τα πιο πάνω.  
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Πιο συγκεκριμένα δε : 

Το άρθρο 11 του κανονισμού που αφορά τα νοσήλια εξωτερικού αναφέρει στις 

προϋποθέσεις του παρ 1 στοιχ Α.Β.Γ αναφέρει (στοιχ. 3) ότι «σε περίπτωση νοσηλείας σε 

ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες Κρατικών Νοσοκομείων, όπου τα κοινοτικά 

έντυπα δεν  γίνονται αποδεκτά θα προσκομίζεται βεβαίωση του Νοσοκομείου που να το 

πιστοποιεί και να το αιτιολογεί. Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός αποδίδει δαπάνες 

σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα τιμολόγια της νοσηλείας και με συμμετοχή του 

ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% ανεξαρτήτως παθήσεως . Για τα παιδιά έως 16 ετών 

συμπληρωμένα, η συμμετοχή του ασφαλισμένου ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί των 

προσκομιζομένων τιμολογίων της νοσηλείας...» 

Εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα : Πως είναι δυνατόν μια χώρα που δεν είναι ικανή να 

προσφέρει στους πολίτες της την απαραίτητη για τη ζωή τους παροχή υγείας και τους 

αναγκάζει να απευθυνθούν στο εξωτερικό να τους ζητά την προπληρωμή στο 

μεταμοσχευτικό κέντρο της νοσηλείας τους και εν γένει της ιατρικής τους δαπάνης που 

ανέρχεται σε δυσθεώρητα ύψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, και εν συνεχεία να τους 

παρακρατά και μέρος των δαπανών χωρίς κανένα λόγο και λογική ;  

To συγκεκριμένο άρθρο έρχεται μάλιστα σε πλήρη αντίθεση με το αμέσως προηγούμενο 

άρθρο 10 στοιχ. Θ όπου αναφέρει ότι «Οι μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων από ζώντα ή 

νεκρό δότη διενεργούνται αποκλειστικά σε ειδικές Μονάδες Μεταμόσχευσης νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο 

Οργανισμός αποδίδει το 100% της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

Ν. 3984/2011….»      

4. Μετάβαση στο εξωτερικό - Άρθρο 11 παρ. 2  

Αναλύοντας  περαιτέρω τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου 

να δοθεί η έγκριση σε άτομο με βαριά ηπατοπάθεια να μεταβεί για μεταμόσχευση  στο 

εξωτερικό (σε χώρα της Ε.Ε) μας κάνει εντύπωση πως το συγκεκριμένο άτομο το οποίο 

χρήζει άμεσα να μεταμοσχευθεί πρέπει να προσκομίσει πέρα από τις αναγκαίες για τη 

μετάβαση του ιατρικές γνωματεύσεις και «βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά 

ιδρύματα της χώρας αντίστοιχης με την πάθηση του ασθενούς ειδικότητας, ανεξαρτήτως 

νομικής μορφής, ότι λόγω πληρότητας κλινών δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το 

περιστατικό έγκαιρα.» 

Θεωρούμε τελείως ανούσια τη συγκεκριμένη απαίτηση γνωρίζοντας την κρίσιμη 

κατάσταση της υγείας του ασθενούς με την ταυτόχρονη  απογοητευτικά δεδομένα που 

επικρατούν στην Ελλάδα (τελευταία χώρα της Ευρώπης μακράν των άλλων, στη προσφορά 

μοσχευμάτων) και της μεγάλης λίστας αναμονής δεν θα προλάβει ουδόλως να 

μεταμοσχευθεί στην Ελλάδα ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ελεύθερες κλίνες. 

Κλίνες μπορούν να υπάρξουν μοσχεύματα όμως;;   
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Λειτουργία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

χρόνια πάσχοντες 

Η πλειοψηφία των μεταμοσχευμένων ασθενών για τη επανεξέταση της κατάστασης τους 

απευθύνονται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας (δομές δευτεροβάθμιου δικτύου 

υγείας) και κυρίως σ’ αυτά που υποστηρίζουν μεταμοσχευτικές μονάδες. Ο λόγος είναι ότι 

σ’ αυτές τις συγκεκριμένες ιατρικές μονάδες βρίσκεται η κατάλληλη ιατρική εμπειρία και 

εξειδίκευση αλλά και η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την ορθή διαχείριση της 

εύθραυστης υγείας τους.  

Ωστόσο, για αρκετές ανάγκες τους όπως, η συνταγογράφηση φαρμακευτικών 

σκευασμάτων αλλά και η εκτέλεση κάποιον διαγνωστικών εξετάσεων απευθύνονται στις 

δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Για το λόγο αυτό παραθέτουμε 

τις παρακάτω επισημάνσεις. 

 

1. Κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ 

Όπως είναι ήδη γνωστό έχει θεσμοθετηθεί το εισιτήριο των 5 ευρώ σε όσους προσέρχονται 

για επίσκεψη στα πολυϊατρεία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Για το 

λόγο ό,τι οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς αλλά και οι χρόνια πάσχοντες γενικότερα 

απευθύνονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

της χώρας λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης τους προτείνουμε την κατάργηση του 

εισιτηρίου των 5 ευρώ. Επί προσθέτως, προτείνουμε για την εξιδανίκευση των παθήσεων 

που πρέπει να εξαιρεθούν από το συγκεκριμένη συμμετοχή μπορούμε να πάρουμε υπόψη 

τη λίστα των 43 μόνιμων και μη αναστρέψιμων παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια της 

αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον.   

2. Προτεραιότητα στις δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)    

Για το λόγο ότι οι χρόνια πάσχοντες είναι μια ειδική κατηγορία ασθενών με αρκετές 

ιδιαιτερότητες (π.χ. οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς είναι συγχρόνως και 

ανοσοκατασταλόμενοι με συνέπεια να είναι ευάλωτοι σε κάθε είδους μόλυνση ή επιπλοκή) 

να θεσμοθετηθεί η προτεραιότητα τους σε σχέση μ’ άλλους ασθενείς με λιγότερης 

σοβαρότητάς ασθένειες. Μ’ αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί και η ασφάλεια του 

εξειδικευμένου ασθενούς αλλά και η έγκυρη αντιμετώπιση της κατάστασης τους.  

3. Ενίσχυση των δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)    

Για να μπορέσει το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) να ανταπεξέλθει στο ρόλο 

του και ειδικότερα για τους χρόνια πάσχοντες, θα πρέπει άμεσα να ενισχυθεί τόσο σε 

ειδικότητες ιατρών αναγκαίες για το ρόλο αυτό (π.χ. ηπατολόγους, παθολογοανατόμους, 

αιματολόγους κ.τ.λ.) αλλά και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων.  
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Θέματα φαρμακευτικής πολιτικής 

Είναι ευρέως γνωστή η κρισιμότητα και η αναγκαιότητα λήψης ποιοτικών φαρμακευτικών 

σκευασμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανοσοκατασταλτικές – και όχι μόνο – θεραπείες 

για τη βιωσιμότητα των μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων. Για το λόγο αυτό 

επισημάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις 

 

1. Θετική - Αρνητική Λίστα Φαρμάκων  

1.Α  Απουσία αναγκαίων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τη θετική λίστα 

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο φαρμακευτικά σκευάσματα σημαντικά για τη διαχείριση 

της υγείας των μεταμοσχευμένων ασθενών και μάλιστα ανοσοκατασταλτικά (π.χ. myfortic 

κ.τ.λ.) να μην συμπεριλαμβάνονται στη θετική λίστα φαρμάκων. Αυτό έχει σαν συνέπεια να 

αναγκάζονται οι ασθενείς να εμπλέκονται σε μια μεγάλη γραφειοκρατική ταλαιπωρία 

έγκρισης του συγκεκριμένου σκευάσματος ή να προμηθεύονται άλλο συγγενή σκεύασμα μ’ 

άμεσο κίνδυνο απορρύθμισης της ευαίσθητης υγείας τους. Άμεσα το Υπουργείο Υγείας 

πρέπει μέσω τον επιστημονικών εταιρειών κάθε πάθησης να αναδιοργανώσει τη 

συγκεκριμένη λίστα ώστε να εξασφαλίζει την άμεση και ορθή φαρμακευτική περίθαλψη 

στο χρόνια πάσχοντα ασθενή. 

1.Β Εξαίρεση από το πλαφόν του 15% της συνταγογράφησης με χρήση εμπορικού 

ονόματος του φαρμακευτικού σκευάσματος 

Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ 

με Aρ. Πρωτ: οικ 27361/22.08.2013 προβλέπει το πλαφόν του 15% της συνταγογράφησης 

κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους με χρήση εμπορικού ονόματος δημιουργεί τεράστια 

προβλήματα στους μεταμοσχευμένους ασθενείς που οφείλουν να παίρνουν πρωτότυπα 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα σύμφωνα και με την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 

3057/B/18.11.2012.  

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι ότι αν ο συνταγογράφος ιατρός εξαντλήσει το 

πλαφόν του 15% είναι υποχρεωμένος να συνταγογραφήσει ακόμη και για τους 

μεταμοσχευμένους γενόσημα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα; 

Η γενικευμένη εφαρμογή αυτής της διάταξης σε όλους τους ασθενείς δεν λαμβάνει υπ’ 

όψιν τις βασικές ιδιαιτερότητες των χρονίων παθήσεων στενού θεραπευτικού δείκτη όπως 

είναι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων (νεφρού, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, κ.λ.π.) 

δημιουργεί μεταμοσχευμένους δύο κατηγοριών αφού θα υπάρχουν «οι ευνοημένοι – 

τυχεροί» μεταμοσχευμένοι οι όποιοι θα παίρνουν τα πρωτότυπα ανοσοκατασταλτικά 

φάρμακα και οι υπόλοιποι, οι αποκλεισμένοι που λόγω υπέρβασης του πλαφόν του 

συνταγογράφου ιατρού θα παίρνουν γενόσημα δεδομένου ότι θα συνταγογραφούνται τα 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα με βάση την δραστική ουσία. 
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Για τους ως άνω λόγους ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας να μας εξαιρέσει από το πλαφόν 

του 15% της συνταγογράφησης με χρήση εμπορικού ονόματος για το λόγο ότι όλοι οι 

μεταμοσχευμένοι ασθενείς πρέπει και οφείλει η Πολιτεία να τους παρέχει ισότιμη και ορθή 

παροχή υγείας. 

1.Γ Εξαίρεση με νομοθετική ρύθμιση των ανοσοκατασταλτικών θεραπειών από την 

παροχή γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων  

Είναι ευρέως γνωστή, η κρισιμότητα και η αναγκαιότητα λήψης ποιοτικών φαρμακευτικών 

σκευασμάτων ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανοσοκατασταλτικές – και όχι μόνο – θεραπείες 

στους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων.  

Το Υπουργείο Υγείας δυστυχώς αδυνατεί να λάβει υπόψη ότι οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας 

στη διαδικασία έγκρισης γενοσήμων φαρμάκων στενού θεραπευτικού δείκτη αφορούν 

μικρές μόνο μελέτες σε υγιείς εθελοντές. Ο μεταμοσχευμένος όμως οργανισμός εκτός της 

μεταμοσχευτικής διαδικασίας είναι ένας επιβαρυμένος οργανισμός με μεγάλου βαθμού 

συνοσηρότητα. Η συνοσηρότητα αυτή απαιτεί την εφαρμογή και άλλων φαρμακευτικών 

θεραπειών, οι οποίες επηρεάζουν τη βιολογική ομοιόσταση ενός μεταμοσχευμένου αλλά 

και την ανοσοκατασταλτική του θεραπεία. Επομένως, οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας που όπως 

προαναφέραμε γίνονται μόνο σε υγιείς εθελοντές δεν λαμβάνουν υπ’ όψη τις 

αντικειμενικές δυσκολίες και τις συνοσηρότητες ενός ευαίσθητου μεταμοσχευμένου 

ασθενούς. Συγχρόνως δεν δίνουν απάντηση με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει ένα γενόσημο 

φαρμακευτικό σκεύασμα σε συνδυασμό με την παροχή άλλων φαρμακευτικών 

σκευασμάτων με επακόλουθο, μια τέτοια μεγάλη αλλαγή στη φαρμακευτική θεραπεία να 

χρίζει μεγαλύτερο αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων με συνέπεια να αυξάνει το οικονομικό 

κόστος διαχείρισης κάθε μεταμοσχευμένου ασθενούς.  

Ωστόσο, παρόλο ότι με την υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 3057/B/18.11.2012 «Μηχανισμός 

εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και 

εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας» εξαιρεί από το 

μέτρο της συνταγογράφησης με βάσει τη δραστική ουσία και κατ’ επέκταση από την 

παροχή γενοσήμων τους μεταμοσχευμένους ασθενείς, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.  

Ζητάμε άμεσα από το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει το νόμο ΦΕΚ 3057/B/18.11.2012 

«Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει 

δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής 

ουσίας» που εξαιρεί από το μέτρο της συνταγογράφησης με βάσει τη δραστική ουσία και 

κατ’ επέκταση από την παροχή γενοσήμων ώστε να μην κινδυνεύσει η εύθραυστη υγεία 

των  μεταμοσχευμένων ασθενών. Σ’ αυτό το σημείο θέλουμε να τονίσουμε ότι η 

συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να ισχύει και για τους μεταμοσχευμένους 

ασθενείς στο διάστημα νοσηλείας τους στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. 

2. Συμμετοχή ασφαλισμένων χρονίως πασχόντων στην φαρμακευτική αγωγή 

Παρόλο ότι υπάρχει νομοθετική ρύθμιση με το ΦΕΚ 2883/Β/26.10.2012 Αριθμ. 

ΔΥΓ3(α)/οικ.104747(2) Τροποποίηση της υπ' αριθ.Φ.42000/οικ.2555/353/28.2.2012 κοινής 
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υπουργικής απόφασης Υπουργού Εργασίας – Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 497/Β/2012) 

«Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική 

συμμετοχή του ασφαλισμένου», που εξαιρεί τους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων 

από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στη προμήθεια των φαρμακευτικών θεραπειών 

τους, οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων εξακολουθούν να επιβαρύνονται 

οικονομικά σε αγορές αναντικατάστατων και αναγκαίων φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας την άμεση εφαρμογή του νόμου όπου εξαιρεί τους 

μεταμοσχευμένους ασθενείς από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στην αγορά των 

φαρμακευτικών θεραπειών      

3. Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων - κρατική τιμολόγηση αποζημίωση ιατρικών 

διαγνωστικών πράξεων από ασφαλιστικά ταμεία 

Η μεταμόσχευση είναι μια πολύ απαιτητική και δύσκολη θεραπευτική επιλογή. Οι 

επιπλοκές-παρενέργειες που προκύπτουν είτε από τη χειρουργική επέμβαση είτε από την 

εφ’ όρου ζωής επιβεβλημένη χρήση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής δεν είναι διόλου 

αμελητέες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις θρομβώσεις των αγγείων, την οξεία και χρόνια 

απόρριψη του μοσχεύματος, την οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (με πιθανή ακόμα 

και τη μεταμόσχευση νεφρού), τις νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις διαφόρων τύπων, το 

Σακχαρώδη Διαβήτη, την οστεοπόρωση κ.α. Είναι εύλογα κατανοητό ότι για την επιβίωση 

του μοσχεύματος και κατ΄επέκταση της ζωής του ίδιου του μεταμοσχευμένου είναι 

αναγκαία η εξειδικευμένη, ορθή και τακτική χρονικά, ιατρική παρακολούθηση. Ωστόσο 

μεγάλο μέρος αναγκαίων εξετάσεων παραμένει ακοστολόγητο με συνέπεια να 

επιβαρύνονται οικονομικά οι ασθενείς.  

Ποιο συγκεκριμένα : 

Μια σειρά από απαραίτητες εξετάσεις για τους μεταμοσχευμένους (πχ μαγνητική 

χολοκυστοπαγκρεοτογραφία κ.α) παραμένουν ακοστολόγητες με αποτέλεσμα να μην 

αποδίδονται οι δαπάνες στους ασφαλισμένους. (ΦΕΚ 3054/Β’/18.11.2012 άρθρο 10 στοιχ. 

Δ3).  

Αλλά και οι κοστολογημένες – ακριβές – ιατρικές πράξεις και οι παρακλινικές εξετάσεις, 

εξαιρούνται του νοσηλίου των ιδιωτικών κλινικών και αποζημιώνονται με το 80% της 

πρώτης στήλης του κρατικού τιμολογίου, εκτός από τις κάτωθι που αποζημιώνονται με το 

55% της πρώτης στήλης του κρατικού τιμολογίου. (ΦΕΚ 3054/Β’/18.11.2012 άρθρο 10 

στοιχ. Δ8) 

Αυτές είναι, Μαγνητικές τομογραφίες, Αξονικές τομογραφίες, TRIPLEX αγγείων και καρδιάς, 

Ορμονολογικές εξετάσεις (όχι οι δοκιμασίες) 

Για τους ως άνω λόγους ζητάμε άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα εξαιρεί τους 

μεταμοσχευμένους από οποιαδήποτε χρέωση όσον αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις. 

Συγχρόνως με την ένταξη ιατρικών πρωτοκόλλων ανά πάθηση στο Ενιαίο Κανονισμό 

Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ που θα λύσει οριστικά τις απαράδεκτες επιβαρύνσεις των 

αναγκαίων και απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων στο σύνολο των χρόνια πασχόντων. 
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Λειτουργία Μονάδων χρονίως πασχόντων στα 

νοσοκομεία 

Στη χώρα µας είναι βεβαιωμένο ό,τι υπάρχει αναμφισβήτητη έλλειψη προσφοράς 

μοσχευμάτων και επί πλέον μη οργανωμένες μεταµοσχευτικές μονάδες που ενώ 

εξειδικεύονται εδώ και χρόνια στις μεταμοσχεύσεις υπολειτουργούν λόγω έλλειψης 

εξειδικευμένου προσωπικού ή υποδομών. Σήμερα, η κατάσταση όσον αφορά τη 

μεταμοσχευτική διαδικασία έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο λόγω οικονομικής κρίσης 

και εφαρμοσμένων πολιτικών που σαν συνέπεια έχουν τη συνολική απορρύθμιση του 

Ε.Σ.Υ. 

Παρόλο που οι σύλλογοι μεταμοσχευμένων ασθενών έχουν καταθέσει διαχρονικά τις 

θέσεις τους για την ανάπτυξη της μεταμοσχευτικής διαδικασίας στη χώρα μας, το 

υπουργείο Υγείας κωφεύει και πολλές φορές υπεκφεύγει να απαντήσει σε καίρια 

ερωτήματα. 

Σε σοβαρά αιτήματα όπως, αν αξιολογούνται τα μεταμοσχευτικά προγράμματα της χώρας 

με βάση τα διεθνή στάνταρ, δηλαδή σε σχέση με τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών πριν 

και μετά τη μεταμόσχευση, τον τρόπο λειτουργίας της εθνικής λίστας αναμονής 

μοσχευμάτων ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τον τρόπο όπου αδειοδοτούνται οι 

μονάδες μεταμοσχεύσεων ώστε να μην επαναληφθεί η απαράδεκτη περίπτωση 

κατάρρευσης μονάδας όπως το 2009 στο «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών δεν υπάρχει 

καμία απάντηση τόσο από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων όσο και από το 

υπουργείο Υγείας. 

Επειδή οι μεταμοσχεύσεις δεν είναι προσωπική ή συντεχνιακή υπόθεση και με αίσθημα 

ευθύνης, απέναντι στους μεταμοσχευμένους ασθενείς και ιδιαίτερα στους συνανθρώπους 

μας που περιμένουν εναγωνίως ένα μόσχευμα  προτείνουμε τα ακόλουθα : 

•  Στελέχωση επιστημονικού ιατρικού προσωπικού στον εποπτεύοντα και εποπτευόμενο 

φορέα  

Κατά την άποψη µας, το επιστημονικό ιατρικό προσωπικό που θα στελεχώνει, τόσο τον 

εποπτεύοντα φορέα (Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων) µε σκοπό την έκδοση άδειας 

λειτουργίας µεταµοσχευτικής µονάδος όσο και τον εποπτευόμενο φορέα (μεταµοσχευτική 

μονάδα) θα πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητα μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται η 

εύρυθμη λειτουργία και η αποτελεσματική εποπτεία αυτών.  

•  Αδειοδοτήσεις μεταμοσχευτικών μονάδων 

Οι αδειοδοτήσεις των μεταμοσχευτικών μονάδων καθώς και οι τρόποι λειτουργίας του 

πρέπει να ταυτίζονται μ’ αυτά που καθορίζει ο νόμος 3984/27.06.2011 και η υπουργική 

απόφαση με ΦΕΚ 1262/11.04.2012. Όμως ακόμα και σήμερα οι διατάξεις του νόμου 

αγνοούνται από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΜ, υπουργείο Υγείας) με καταστροφικές 
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συνέπειες για τους μεταμοσχευμένους, ιδιαίτερα για τους συνανθρώπους μας που 

περιμένουν εναγωνίως ένα μόσχευμα.  

•  Αξιολογήσεις μεταμοσχευτικών μονάδων – προγραμμάτων 

Οι αξιολογήσεις των μεταμοσχευτικών κέντρων πρέπει και στη χώρα μας να λειτουργούν 

σύμφωνα µε τα παγκόσμια χαρακτηριστικά διασφάλισης ποιότητας (π.χ. στατιστικά 

στοιχεία αναφορικά µε τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών πριν και μετά τη 

μεταμόσχευση) καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου με ΦΕΚ 3984/27.06.2011 

και της υπουργικής απόφασης με ΦΕΚ 1262/11.04.2012. 
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Θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που 

απασχολούν τους άπορους χρόνια πάσχοντες 

Για τους προαναφερόμενους λόγους τόσο στην φαρμακευτική όσο και για την ιατρική 

περίθαλψη γίνεται εύκολα κατανοητό ό,τι για τους άπορους χρόνια πάσχοντες πολλές 

δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι απροσπέλαστες. 

Εμείς προτείνουμε διαχρονικά τη δωρεάν ιατροφαρμακευτικά περίθαλψη στους 

αποδεδειγμένα άπορους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. 

Ωστόσο χρειάζεται η πολιτεία να ταυτοποιήσει αλλά και να καταγράψει τον αριθμό των 

πασχόντων πολιτών της χώρας ώστε μ’ αυτό τον τρόπο να είναι διασφαλίζει την 

αξιοκρατικότατα της διαδικασίας αλλά και τη σωστή κοστολόγηση της δαπάνης.  

 

Για το Δ.Σ. 

 

               Γ.Γραμματέας                            Πρόεδρος 

             Περρής Ιωάννης                                                                              Θεοδωρίδου Χριστίνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


