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Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013 

 

Προς: 

Τοπική Μονάδα ΕΟΠΥΥ Αγρινίου 

Εθνικής Αντιστάσεως 6 

30100,  Αγρίνιο 

 

Υπ’ όψη:  Κου Γεράσιμου Σπηλιώτη 

 

Κοινοποίηση: 

1. Κο Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο, Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 

2. Κο Μάριο Σαλμά, Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας 

3. ΕΣΑμεΑ 

 

 

Αξιότιμε κύριε Σπηλιώτη, 

 

Είναι ευρέως γνωστή η κρισιμότητα και η αναγκαιότητα της λήψης των ανοσοκατασταλτικών 

φαρμάκων στους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων. Η παράληψη έστω και μιας δόσης 

μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του μοσχεύματος και κατ’ επέκταση την ίδια 

τους τη ζωή.  

 

Τα συγκεκριμένα φάρμακα, οι μεταμοσχευμένοι μπορούν πλέον να τα προμηθεύονται μόνο 

από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Δυστυχώς όπως γνωρίζετε, το φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ 

Αγρινίου δεν κρατά αποθέματα των φαρμάκων αυτών. Επί προσθέτως, το συγκεκριμένο 

φαρμακείο δεν έχει φαρμακοποιό και δεν μπορεί να κάνει παραγγελίες φαρμάκων από τη 

Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Πατρών.  

Συνέπειες των προαναφερόμενων είναι οι μεταμοσχευμένοι του νομού Αιτωλοακαρνανίας 

να αναγκάζονται να καταθέτουν στο φαρμακείο σας τις συνταγές και να περιμένουν την 

παραλαβή των φαρμάκων μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, είτε να πηγαίνουν στην 

Πάτρα ή στα Γιάννενα προκειμένου αν είναι δυνατό να τα προμηθευτούν.  

 

Είναι κατανοητό ότι, και στις δύο περιπτώσεις δεν εκπίπτει ο κίνδυνος της μη έγκυρης 

χορήγησης των ανοσοκατασταλτικών θεραπειών παρόλο την οικονομική επιβάρυνση και την 

ταλαιπωρία που υφίστανται οι μεταμοσχευμένοι στην προσπάθεια ανεύρεσης της 

αναντικατάστατης θεραπείας τους.  

 

Για τους ως άνω λόγους, ζητάμε να μεριμνήσετε ώστε να διασφαλιστεί η συνεχή και η 

απρόσκοπτη χορήγηση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων στο φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ 

Αγρινίου, ώστε να εξασφαλιστεί η θεραπεία των μελών μας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη 

διατήρηση στο φαρμακείο σας ικανού αποθέματος φαρμάκων προκειμένου οι 

μεταμοσχευμένοι να τα προμηθεύονται άμεσα χωρίς άμεσο κίνδυνο για την εύθραυστη 

υγεία τους. 
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Σας εφιστούμε την προσοχή πριν φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα. 

Αναμένοντας την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνηση.  

 

 

Με εκτίμηση,   

  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ 

  

 

Χρήστος Σβάρνας 

Πρόεδρος 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΠΑΡxω»  

 

 

Δέσποινα Μουτζίδη 

Πρόεδρος 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ «Συνεχίζω»  

 

 

Πέτρος Κακολύρης  

Πρόεδρος 


