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Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Την  Τρίτη  23/10/2013  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  του  Υπουργού  Υγείας  κου Γεωργιάδη 

Άδωνι με τον κ. Σβάρνα  Χρήστο,  Πρόεδρο του  Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευμένων εκ 

Νεφρού, την  κα. Θεοδωρίδου Χριστίνα, Πρόεδρο του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων 

Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» και τον  κ. Μαγγίνα  Δημήτριο,  Πρόεδρο  του Συλλόγου Μεταμοσχευμένων 

Καρδιάς και Φίλων της Μεταμόσχευσης "Συνεχίζω". 

 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν σοβαρά ζητήματα που ήδη είχαν γνωστοποιηθεί στον Υπουργό 

Υγείας από κοινό υπόμνημα των τριών Συλλόγων.   

 

Ύστερα από διεξοδική συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

1. Εξαίρεση των μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων από: 

•••• το εισιτήριο νοσηλείας των 25 €  στα νοσοκομεία που θα ισχύσει από 

01/01/2014 

•••• από την χορήγηση γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων όσον αφορά την 

ανασοκατασταλτική τους θεραπεία 

 

2. Σημερινή αδυναμία εξεύρεσης λύσης λόγω μνημονικών δεσμεύσεων για: 

•••• το ετήσιο πλαφόν του 15% της συνταγογράφησης με χρήση του εμπορικού 

ονόματος του φαρμακευτικού σκευάσματος ανά ιατρό, όπως προβλέπει η 

απόφαση οικ. 27361 22/08/2013  του ΕΟΠΥΥ 

•••• τη χρέωση του 1 € ανά εκτελούμενη φαρμακευτική συνταγή που θα ισχύσει από 

01/01/2014 

 

3. Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι θα δώσει απαντήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα για 

τα ακόλουθα : 

• Χρεώσεις στη παροχή φαρμακευτικών θεραπειών  και  διαγνωστικών εξετάσεων 

• Ένταξη ιατρικών πρωτοκόλλων ανά πάθηση στο ενιαίο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ  

• Εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργού Εργασίας – Υπουργού 

Υγείας ΦΕΚ 2883/Β/26.10.2012 που εξαιρεί τους μεταμοσχευμένους συμπαγών 

οργάνων από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στη προμήθεια των 

φαρμακευτικών θεραπειών τους   

• Δωρεάν χορήγηση υγειονομικών υλικών και αναλώσιμων που χρησιμοποιούν οι 

Ασθενείς με (ΜΥΚ) Μηχανική Υποβοήθηση Καρδιάς γνωστή και ως Τεχνική 

Καρδιά 

 

Τόσο οι τρεις Πρόεδροι όσο και ο Υπουργός Υγείας συμφώνησαν να ανανεώσουν τη συνάντηση 

τους σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να ξανά εξεταστούν τα εκκρεμή ζητήματα, με σκοπό 

την άμεση επίλυση τους, λόγω των σοβαρών συνεπειών που προκαλούν στη ζωή των 

μεταμοσχευμένων ασθενών.  
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Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ 

  

Χρήστος Σβάρνας 

Πρόεδρος 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΠΑΡxω»  

 

Χριστίνα  Θεοδωρίδου 

Πρόεδρος 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ 

«Συνεχίζω»  

 

Δημήτρης  Μαγγίνας  

Πρόεδρος 


