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Είναι ευρέως γνωστό ό,τι η βιωσιμότητα ασθενών που ανήκουν στην κατηγορία των χρόνια 

πασχόντων, όπως οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων έχει άμεση σχέση με την ορθή, 

εξειδικευμένη και χρονικά ακριβής φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη. 

Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια ο συνδυασμός της εφαρμοσμένης πολιτικής στον οικονομικό και 

ιατρικό τομέα έχει σαν επακόλουθο, να δημιουργεί συνθήκες αποκλεισμού με τεράστιες συνέπειες 

τόσο στην ιατρική όσο και στη ψυχική ισορροπία ασθενών. 

Παρόλο που έχουμε ήδη επισημάνει με μεγάλη σαφήνεια στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας  τα 

τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζει 

πολιτικές με στόχο τη «λογιστική» προσαρμογή της ανθρώπινης ζωής και όχι την ίδια την ανθρώπινη 

ζωή. 

Οι σύλλογοι μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων με αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στα μέλη 

τους όσο και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα ζητάμε από το υπουργείο Υγείας να αποδεχτεί και 

κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε σ’ άμεσο χρόνο να υλοποιηθούν οι παρακάτω θέσεις μας. 

1. Πλαφόν στη συνταγογράφηση σε σχέση με τη μηνιαία δαπάνη 

Με το ΦΕΚ 3117/Β/9.1.2013 και 433/7.1.2014 (απόφαση ΕΟΠΥΥ) αντίστοιχα καθορίζεται όριο 

συνταγογράφησης για το έτος 2014 για κάθε ιατρό προκειμένου η μηνιαία δαπάνη του συνόλου 

των συνταγών του να μην υπερβαίνει το 80% της αντίστοιχης μέσης μηνιαίας δαπάνης για το έτος 

2013. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αποκλείουν από τις αναντικατάστατες φαρμακευτικές 

θεραπείες ένα μεγάλο μέρος από το σύνολο των μεταμοσχευμένων ασθενών που η 

βιωσιμότητας τους είναι άκρως συνυφασμένη μ’ αυτές (π.x. ανοσοκατασταλτικές θεραπείες). M’ 

επακόλουθο, οι ασθενείς είτε θα πρέπει να αναζητούν γιατρό που δεν έχει συμπληρώσει το 

πλαφόν ατομικής συνταγογράφησης, είτε θα πληρώνουν τα φάρμακα από την τσέπη τους, είτε 

θα μένουν χωρίς φαρμακευτική αγωγή με άμεσο κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή τους. 

ΖΗΤΑΜΕ: Tην άμεση κατάργηση του συγκεκριμένου πλαφόν με σκοπό την ολική εξαίρεση των 

μεταμοσχευμένων από το απεχθές αυτό μέτρο. 

2. Πλαφόν στη συνταγογράφηση σε σχέση με τη χρήση του εμπορικού ονόματος 

Με την οικ. 27361/22.08.2013 (απόφαση ΕΟΠΥΥ) καθορίζεται ετήσιο πλαφόν 15% της 

συνταγογράφησης με χρήση του εμπορικού ονόματος τους φαρμακευτικού σκευάσματος ανά 

ιατρό. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Η συγκεκριμένη απόφαση επιτρέπει να συνταγογραφούνται φαρμακευτικές 

θεραπείες βάσει δραστικής ουσίας που για κατηγορία ασθενών όπως οι μεταμοσχευμένοι 

ασθενείς είναι διεθνώς μη ενδεδειγμένες και άκρως επικίνδυνες. Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε 

να επισημάνουμε ό,τι η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με νόμο της προηγούμενης 

ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα με το ΦΕΚ 3057/β/18.11.2012 «Μηχανισμός 

εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και 

εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας» όπου εξαιρούνται οι 

μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων από την αναγκαστική εγγραφή της δραστικής ουσίας από 

το σύστημα συνταγογράφησης (σελ. 46453). 

ΖΗΤΑΜΕ: Την άμεση κατάργηση του συγκεκριμένου πλαφόν με την άμεση αλλά ορθή εφαρμογή 

του νόμου με ΦΕΚ 3057/β/18.11.2012 «Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη 

συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης 
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βάσει δραστικής ουσίας» με σκοπό την ολική εξαίρεση των μεταμοσχευμένων από το απεχθές 

αυτό μέτρο.  

3. Χρεώσεις στην προμήθεια των φαρμακευτικών σκευασμάτων, υγειονομικών υλικών και 

αναλωσίμων 

3.1 Χρεώσεις στην προμήθεια των φαρμακευτικών σκευασμάτων 

Ενώ ισχύει ο νόμος με 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 - 

Υγείας (ΦΕΚ497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με 

μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» με τον οποίο εξαιρούνται από κάθε είδους 

συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που τους χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασης 

τους οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, ωστόσο υπάρχει οικονομική 

επιβάρυνση.  

Αυτή οφείλεται στην πρωτοφανή μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, με εκτίναξη της 

ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης, αφού μετακυλίεται στον ασθενή η επιβάρυνση που 

προκύπτει μεταξύ της λιανικής τιμής και της ασφαλιστικής τιμής του φαρμάκου, δηλαδή της 

τιμής που αποζημιώνει ο ασφαλιστικός φορέας. Η σημαντική αυτή οικονομική επιβάρυνση για 

τους ασθενείς είναι 50% στη κατηγορία φαρμάκων που δεν υπάρχουν γενόσημα σκευάσματα και 

100% στην κατηγορία που υπάρχουν.  

3.2 Χρεώσεις στην προμήθεια των υγειονομικών υλικών και αναλωσίμων 

Επί προσθέτως, εξακολουθούν ακόμα και σήμερα, παρόλο της επαναλαμβανόμενες 

επισημάνσεις μας στο υπουργείο Υγείας, οι παράλογες χρεώσεις στην προμήθεια  υγειονομικού 

υλικού και αναλωσίμων που είναι απαραίτητα και αναντικατάστατα σ’ ασθενείς που βρίσκονται 

στο τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας και υποστηρίζονται από μηχανική υποστήριξη καρδίας 

(ΜΥΚ) γνωστή και σαν τεχνική καρδία. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ:   Τέτοιου είδους παραλήψεις, ηθελημένες ή μη του υπουργείου Υγείας συγχρόνως 

δε, με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική (μειώσεις μισθών – συντάξεων) αποκλείουν 

εξειδικευμένους ασθενείς από την ενδεδειγμένη  φαρμακευτική ή  ιατρική μέθοδο με σκοπό τη 

διατήρησή τους στη ζωή. 

ΖΗΤΑΜΕ: α) Νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει ρητά τη μη οικονομική συμμετοχή ή επιβάρυνση 

στην παροχή των αναγκαίων φαρμακευτικών θεραπειών τους των χρόνια πασχόντων ασθενών, 

όπως είναι οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων  με σκοπό, η επιλογή της να γίνεται με βάση 

την ορθά ιατρική αντιμετώπιση της εύθραυστής υγείας τους και όχι της ποιο οικονομικής.   

β) Την άμεση εξαίρεση με νομοθετική ρύθμιση των ασθενών που βρίσκονται στο στάδιο της 

τελικής ανεπάρκειας κάποιου ζωτικού τους οργάνου απ’ οποιαδήποτε χρέωση για την προμήθεια 

φαρμακευτικού ή υγειονομικού υλικού που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της εύθραυστης 

ισορροπίας ενός τόσο επιβαρυμένου ασθενούς.  

4. Χρεώσεις διαγνωστικών εξετάσεων 

Παρόλο ό,τι το υπουργείο Υγείας έχει ενημερωθεί επανειλημμένα, μεγάλο μέρος 

ιατρικών/διαγνωστικών εξετάσεων παραμένει ακοστολόγητο με συνέπεια, οι οικονομικές 

χρεώσεις τους να επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ασθενείς. Μια ακόμη αιτία που πρέπει να 

επισημανθεί είναι η πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκτέλεση των    

διαγνωστικών εξετάσεων από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μ’ επακόλουθο, να 
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αναγκάζονται πολλοί ασθενείς, λόγω αδυναμίας του Ε.Σ.Υ. να απευθύνονται σε ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Αδυναμία εκτέλεσης της ιατρικής πράξης από τον ασθενή λόγω μεγάλου 

οικονομικού κόστους ή η πραγματοποίηση της σε όχι κατάλληλο χρόνο με συνέπεια τη μη ορθή 

ιατρική εκτίμηση  της κατάστασης του.  

ΖΗΤΑΜΕ: α) Την άμεση ένταξη ιατρικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων ανά πάθηση στον ενιαίο 

κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα να υπάρχει σαφής καταγραφή των αναγκαίων 

διαγνωστικών εξετάσεων με την ταυτόχρονη οικονομική τους κοστολόγηση.  

β) Την άμεση εξαίρεση των μεταμοσχευμένων ασθενών απ’ οποιαδήποτε οικονομική χρέωση 

στην εκτέλεση των διαγνωστικών εξετάσεων ή ιατρικών επισκέψεων από τα δημόσια νοσοκομεία 

της χώρας αλλά και από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα εφόσον η παραπομπή τους εκεί είναι 

συνέπεια της αδυναμίας του Ε.Σ.Υ. να διεκπαιρεώσει την ιατρική πράξη. (μεγάλη χρονική 

καθυστέρηση, έλλειψη αναγκαίων υποδομών, κ.τ.λ.). 

γ) Την υιοθέτηση οδηγίας από το υπουργείο Υγείας όπου θα ορίζει προτεραιότητα στην εκτέλεση 

των ιατρικών πράξεων στους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων αλλά και στους ασθενείς  

που βρίσκονται στο στάδιο της τελικής ανεπάρκειας κάποιου ζωτικού τους οργάνου, σε όλες τις 

δομές του Ε.Σ.Υ. 

5. Mεταμοσχευτική διαδικασία – Αδειοδοτήσεις/Αξιολογήσεις μεταμοσχευτικών 

προγραμμάτων  

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» 

νοσοκομείο 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 
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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 με ΦΕΚ 1043 /22.07.2005. Όμως ακόμα 

και σήμερα οι διατάξεις του νόμου αγνοούνται από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΜ, υπουργείο 

Υγείας) με καταστροφικές 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 1043 /22.07.2005. 

 

 Αύξηση της προσφοράς μοσχευμάτων 

Ο πρώτος και κύριος παράγοντας για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στη δωρεά 

οργάνων και ιστών είναι η εμπιστοσύνη που διακατέχει την κοινωνία απέναντι στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας κάθε χώρας. Σήμερα όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στη 

χειρότερη του κατάσταση. Για την αντιστροφή αυτής της ζοφερής κατάστασης προτείνουμε 

στο υπουργείο Υγείας να ξεκινήσει ένα δημόσιο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και 

συλλόγους ασθενών με στόχο τη διαμόρφωση και εν τέλει εφαρμογή ενός εθνικού 

προγράμματος ανάπτυξης των μεταμοσχεύσεων. 

 

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 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ 

«ΣΥΝΕΧΙΖΩ»  

 

 

 

Δημήτρης Μαγγίνας  

Πρόεδρος 


