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            28 Απριλίου 2015 
 Αρ. Πρωτ.: 93 

 

 
Προς: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία   

 
Θέμα:  Παρατηρήσεις – Προτάσεις στο σχέδιο του Ε.Κ.Π.Υ.    
 

 
Σας αποστέλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις – προτάσεις μας όσον αφορά το σχέδιο 

του Ε.Κ.Π.Υ.  
   
Άρθρο 8 - ∆ιαγνωστικές εξετάσεις- Ιατρικές Πράξεις 

 
Στο άρθρο 8 αναφέρεται: 

 
«∆εν προβλέπεται συμμετοχή του δικαιούχου για την πραγματοποίηση των εξετάσεων 
εντός των μονάδων του Π.Ε.∆.Υ., των σχηματισμών του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών 

και στρατιωτικών νοσοκομείων. Το ποσοστό συµµετοχής των ασφαλισμένων (άμεσα και 
έµµεσα) ορίζεται στο 15% επί της τιμής αποζημίωσης (ασφαλιστικής τιμής). Τα 

συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα δεν απαιτούν επιπλέον δαπάνη από τους 
δικαιούχους του Οργανισμού για τις εξετάσεις αυτές.»    

 
Όπως είναι γνωστό, οι διαγνωστικές εξετάσεις  στο σωστό χρόνο έχουν το πρωτεύοντα 
ρόλο διαχείρισης ενός χρόνια και ιδιαίτερα ευαίσθητο πάσχοντα, όπως οι 

μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι μονάδες του 
Π.Ε.∆.Υ. ή του Ε.Σ.Υ. δεν είναι ικανές ή διαθέσιμες στο σωστό χρόνο να 

πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις. 
 
Γι’ αυτό και μόνο το λόγο και εφόσον αποδεικνύεται σαφώς (π.χ. βεβαίωση ιατρικού 

υπευθύνου ιατρικής μονάδας) η αδυναμία των μονάδων Π.Ε.∆.Υ. ή Ε.Σ.Υ. να 
εκτελέσουν τη ιατρική πράξη και στο σωστό χρόνο να δίνεται η δυνατότητα στον 

ασφαλισμένο χρόνιο πάσχοντα να απευθύνεται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και 
ταυτόχρονα να εξαιρείται από την υποχρέωση της καταβολής του 15% της συνολικής 
δαπάνης.  

 
ΑΡΘΡΟ 9  - Φαρµακευτική περίθαλψη 

 
1. Συμμετοχή του δικαιούχου στη χορήγηση της φαρμακευτικής του θεραπείας 
 

Είναι γνωστό και απόλυτα σωστό ότι η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του 
Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου. Ωστόσο οι μεταμοσχευμένοι 

συμπαγών οργάνων προμηθεύονται από εκεί μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα των 
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ανοσοκατασταλτικών θεραπειών. 
 

Θα θέλουμε να τονίσουμε η φαρμακευτική διαχείριση του μοσχεύματος είναι μια από 
τις ποιο σημαντικές διαδικασίες για τη διατήρηση του μοσχεύματος στη ζωή και κατ’ 

επέκταση και του ίδιου του ασθενούς. Για το λόγο αυτό, οι φαρμακευτικές θεραπείες 
τόσο σοβαρών ασθενειών βρίσκονται διαχρονικά στον κατάλογο μηδενικής συμμετοχής 
(αυτό άλλαξε στη μνημονιακή εποχή).  

 
Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να υπενθυμίζουμε : 

  
• το Δελτίο 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»  
 

• 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 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 
 

2. Ετήσια ιατρική βεβαίωση που πιστοποιείται η υποβληθείσα μεταμόσχευση 
 
Σ΄αυτό θα θέλαμε και να καταδικάσουμε το απαράδεκτο αίτημα των υπευθύνων των 

φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ που ζητάνε κάθε χρόνο ιατρική βεβαίωση από τους 
μεταμοσχευμένους ασθενείς για να πιστοποιείται ότι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση 

ώστε να τους χορηγούνται οι φαρμακευτικές τους θεραπείες. Γεγονός που βάζει σε 
μεγάλη ταλαιπωρία μεταμοσχευμένους ασθενείς για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους 
που είναι συνέπεια της μη ορθής οργάνωσης των δομών του ΕΟΠΥΥ.    

 
Για τους ως άνω λόγους προτείνουμε : 

 
α) πρέπει να επεκταθεί η μηδενική συμμετοχή στην αγορά όλων των φαρμάκων 
σκευασμάτων που περιλαμβάνουν την εξειδικευμένη και επιβεβλημένη θεραπεία των 

μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων. 
 

β) όσον αφορά τα μεταμοσχευμένους ανήλικους ασθενείς να προβλεφθεί η μηδενική 
συμμετοχή στη προμήθεια ειδικού γαλακτικού σκευάσματος εφ’ όσον έχει 

συνταγογραφηθεί από το θεράποντα ιατρό τους γιατί είναι πολύ σημαντικό για την 
μετά - χειρουργική  τους πορεία.  
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γ) κατάργηση της ετήσιας ιατρικής βεβαίωσης που ζητάνε οι υπεύθυνοι των 

φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ από το μεταμοσχευμένο ασθενή που να πιστοποιεί ότι έχει 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 - ΙΖ. Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων 
  

Τα μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι να επιβαρύνονται με 

μεγάλα χρηματικά ποσά τόσο για διαμονή όσο και για τροφεία, ασθενείς που η κατοικία 
τους απέχει αρκετά χιλιόμετρα από το μεταμοσχευτικό κέντρο που θα υποβληθούν σε 
μεταμόσχευση. 

 
Προτείνουμε να αποδίδονται δαπάνες διαμονής και διατροφής ασθενούς και συνοδού 

όταν η κατοικία τους είναι εκτός των ορίων του νομού που βρίσκεται το 
μεταμοσχευτικό κέντρο που θα υποβληθεί ο ασθενείς σε μεταμόσχευση.  
 

ΑΡΘΡΟ 11 - Περίθαλψη και παροχές ασθενείας σε είδος σε κράτη-µέλη ΕΕ και 
λοιπές χώρες 

 
Σύμφωνα με τον υπό συζήτηση νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για προγραµµατισµένη 
περίθαλψη σε κράτη-µέλη ΕΕ και λοιπές χώρες για τους ασθενείς των παρακάτω δύο 

κατηγοριών (Α,Β)  
 

« …Α. Πάσχει από σοβαρό νόσηµα, το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί στην Ελλάδα 
είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστηµονικά µέσα είτε γιατί δεν εφαρµόζεται η 
ειδική ιατρική µέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται και µε την προϋπόθεση 

ότι όλα τα παραπάνω είναι δυνατά στο εξωτερικό και δεν αποτελούν πειραµατική ή 
ερευνητική µέθοδο.   

 
Β. Πάσχει από σοβαρό νόσηµα, το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα 
εγκαίρως και µέσα στον ιατρικώς αναγκαίο χρόνο και η τυχόν καθυστέρηση της 

αντιµετώπισής του θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση της υγείας του ασθενούς… 
    

Αναφέρει: 
 
 «…αν το Νοσοκοµείο δέχεται για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας το ευρωπαϊκό 

έντυπο Ε112 ή S2 (εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε κράτος-µέλος της ΕΕ) ή 
προκαταρκτικός προϋπολογισμός για το χρηματικό ποσό που απαιτεί το Νοσοκομείο ως 

προκαταβολή (εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε χώρα εκτός ΕΕ ή σε Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο εντός ΕΕ ή σε ιδιωτική πτέρυγα ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου εντός ΕΕ).» 
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Ωστόσο για την κατηγορία Γ δηλαδή μόνο στις περιπτώσεις µεταµόσχευσης ιστών 
και οργάνων,  

 
Αναφέρει:   

   
«…Σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες Κρατικών 
Νοσοκοµείων, όπου τα έντυπα των Κανονισµών δεν γίνονται αποδεκτά, θα 

προσκοµίζεται βεβαίωση του Νοσοκοµείου που να το πιστοποιεί . 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 παιδιά έως δέκα έξι (16) ετών συµπληρωµένα, η συµµετοχή του 
ασφαλισµένου ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί των προσκοµιζοµένων τιµολογίων της 

νοσηλείας.»   
 

Είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη διατύπωση είναι ιδιαίτερα άδικη για το λόγο ότι 
επιβαρύνονται οικονομικά ΜΟΝΟ οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ενώ 
εξαιρείται η οποιαδήποτε άλλη υποβληθείσα ιατρική πράξη εκτός Ελλάδος. 

 
Για το λόγο αυτό ζητάμε να ισχύσει και στους ασθενείς της κατηγορίας Γ (περιπτώσεις 

µεταµόσχευσης ιστών και οργάνων) η διατύπωση που ισχύει και στις κατηγορίες 
ασθενών Α και Β. 
 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. 
 

Με εκτίμηση, 
 
 

 

 
 
 

 


