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Δξαιπεηικά Δπείγον 
ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ   

 
Ππορ:  
κ. Αν. Λοβέπδο,  
Τποςπγό Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ  

ΚΟΙΝ- 
-Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ Κνπ Γ. Παπαλδξένπ  
-θ. Μ. Τηκνζίδε, Υθππνπξγό Υγείαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ  
-Γελ. Γξακκαηέα Δεκόζηαο Υγείαο   
-Δηαξθή Επηηξνπή Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ  
-Θ. Τνύληα, Πξόεδξν Ε.Ο.Φ 
- Φνξείο - Μέιε Ε.Σ.ΑκεΑ.  
 
Θέμα:  «Πλήπη εξαίπεζη ηων αηόμων με αναπηπία και σπόνιερ παθήζειρ από ηην ¨απνηηική¨ λίζηα ηος 

Δ.Ο.Φ»  
 
Κύριε Υπουργέ,  
 
 
Η αλαθνίλσζε ηεο αξλεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ιίζηα ησλ Με Σπληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ 
πνπ αλαθνηλώζεθε ηνλ πεξαζκέλν Μάην είλαη θόιαθνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηόκσλ κε 
αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο αθνύ ηνπο νδεγεί ζε νηθνλνκηθό θαη ζεξαπεπηηθό αδηέμνδν.  
 
Πνιιά από απηά ηα ζθεπάζκαηα, ηα νπνία δελ ζα ζπληαγνγξαθνύληαη πιένλ από ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ελδερνκέλσο 
λα είλαη κηθξνύ θόζηνπο. Η ρξήζε όκσο απηώλ ησλ θαξκάθσλ είλαη ηόζν ζπρλή γηα ηνπο ρξόληα πάζρνληεο πνπ νδεγεί 
πξαγκαηηθά ζε νηθνλνκηθή αθαίκαμε ην πεληρξό εηζόδεκά ηνπο. Γλσξίδεηε όηη πνιινί από απηνύο είλαη 
ρακεινζπληαμηνύρνη, ή αθόκα θαη εξγαδόκελνη πνπ έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο ιόγσ ησλ 
πιεζσξηζηηθώλ πηέζεσλ θαη ησλ πεξηθνπώλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνπο κηζζνύο ηνπο. Άιινη δε από απηνύο είλαη 
καθξνρξόληα άλεξγνη.  
 
Η εμαίξεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο, πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξόληα ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη 
ιακβάλνπλ ζε ηαθηηθή βάζε θαξκαθεπηηθή αγσγή, από ηελ αξλεηηθή ιίζηα ηνπ Ε.Ο.Φ. είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαίν.   
 
Υπάξρνπλ άηνκα κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, ηα νπνία αληηδξνύλ ζηελ ηληεξθεξόλε θαη ρξόληα ηώξα ιάκβαλαλ 
αλνζνζθαηξίλεο. Η κε ζπληαγνγξάθεζε απηνύ ηνπ ζθεπάζκαηνο ζε έλα ρξόληα πάζρνληα, ηνπ νπνίνπ ε 
ιεηηνπξγηθόηεηα παξακέλεη ζηαζεξή ζην ρξόλν θαη δελ νδεγείηαη ζε παξάιπζε ησλ κπώλ ηνπ,  αληηιακβάλεζηε όηη είλαη 
άθξσο ζνβαξό δήηεκα.   
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Άηνκα κε ζαιαζζαηκία ε ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο έρνπλ αλάγθε από ηε ιήςε ηνπ viagra ιόγσ πλεπκνληθήο ππέξηαζεο. 
Η κε ζπληαγνγξάθεζε ηνπ θαξκάθνπ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, έσο θαη θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπο. Από ηε 
κία πιεπξά ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο απμάλεη ην πξνζδόθηκν δσήο ηνπο θαη από ηελ άιιε πιεπξά έξρεηαη ην Κξάηνο θαη 
ηνπο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζηε δσή.  
 
Άηνκα κε λεθξνπάζεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ πνπ αθνινπζνύλ ηε κέζνδν πεξηηνλατθήο θάζαξζεο έρνπλ άκεζε αλάγθε 
θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ γλσζηνύ Betadine, ην νπνίν εάλ δελ ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θηλδπλεύνπλ από ινηκώμεηο θαη 
πεξηηνλίηηδα. Καηαζηάζεηο άθξσο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηνπο θαη ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή.  
 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Η πνιηηεία έρεη ρξένο λα ζέζεη ηέξκα ζηελ αλεμέιεγθηε ζπληαγνγξάθεζε θαη λα πεξηνξίζεη ηελ αιόγηζηε ζπαηάιε 
πόξσλ. Όρη όκσο κε κέηξα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ζπκπνιηηώλ καο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο πην εππαζείο νκάδεο.  
 
Ζεηνύκε ηελ πιήξε εμαίξεζε όισλ ησλ ρξνλίσο παζρόλησλ από ηελ αξλεηηθή ιίζηα ησλ θαξκάθσλ πνπ πξνηείλεη ν 
Ε.Ο.Φ. θαη από ηε ιίζηα Με Σπληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ. Ωο αζθαιηζηηθή δηθιείδα, γηα ηελ απνηξνπή 
δπζάξεζησλ θαηλνκέλσλ, πξνηείλνπκε λα αλαθεξζεί ξεηά όηη ε ζπληαγνγξάθεζε ζα ζπλνδεύεηαη από πιήξε 
αηηηνιόγεζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ. Επίζεο, πξνηείλνπκε ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθνύ ειέγρνπ ησλ 
ζπληαγνγξαθήζεσλ πνπ αθνξνύλ ρξόληα πάζρνληεο. 
 
Με ηε βεβαηόηεηα όηη ζα εμεηάζεηε κε πξνζνρή ηελ πξόηαζή καο.  
 

Με εκηίμηζη  
 
 
                                      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 
 
 
                           Ι. ΒΑΡΓΑΚΑΣΑΝΗ                                                                ΥΡ. ΝΑΣΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


