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h  Σπάνιες παθήσεις. Ποιες 
είναι και ποιους αφορούν

h  Τεχνητή σιαγόνα  
από 3D εκτυπωτή! 

h  Ηλεκτρονικά τσιγάρα.  
Όσα πρέπει να ξέρουμε

h  Η δίαιτα της κρίσης  
με σεφ το... μνημόνιο 

Παραμένει 
πάντα 

απειλή

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ
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Ρεπορτάζ
Πολιτική υγείας - Συνταγογράφηση

Ακόμα και 
σήμερα, 
παρά τις 
διαρκείς 

διαβεβαι-
ώσεις των 
αρμοδί-
ων περί 

υποχρεωτι-
κής ηλε-

κτρονικής 
συνταγο-

γράφησης, 
υφίστανται 

χειρό-
γραφες 

συνταγές, 
που προ-
σθέτουν 

μία ακόμη 
υποχρέω-
ση στους 
ασφαλι-

σμένους, 
προτού 

αυτοί την 
εκτελέ-

σουν στο 
φαρμακείο

Η ταλαιπωρία 
των ασθενών 
Βάσει νόμόυ, φάρμακα που προορίζονται για 
την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, συχνά 
υψηλού κόστους, χορηγούνται στους ασφαλισμέ-
νους δωρεάν είτε από τα φαρμακεία κρατικών 
νοσοκομείων είτε από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 
(στους ασφαλισμένους του) είτε από τα ιδιωτικά 
φαρμακεία. Κάπου εδώ ξεκινά η ταλαιπωρία των 
ασθενών για να τα προμηθευτούν και ιδίως των 
ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, καθότι κάποια εξ αυ-
τών έχουν δεσμευτεί για αποκλειστική χορήγησή 
τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ τα υπό-
λοιπα μπορεί ο ασφαλισμένος να τα προμηθευτεί 
απευθείας από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σοβαρά προβλήματα 
στην επαρχία 
άυτά για όσους κατοικούν εντός του λεκανοπεδίου 
Αττικής, γιατί για εκείνους που ζουν στην περιφέ-
ρεια η κατάσταση έχει ως εξής: Οι ασθενείς είναι 
αναγκασμένοι να μεταβαίνουν κάθε μήνα στις 
Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής τους, 
προκειμένου να προμηθευτούν τα φάρμακά τους. 
Όπου τα σκευάσματα που προορίζονται για εκεί-
νους αποστέλλονται στην υπόλοιπη Ελλάδα από 
το Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου στην 
Αθήνα! Αυτό, βέβαια, με την προϋπόθεση αυτά 
να υπάρχουν διαθέσιμα. Διότι δεν είναι σπάνια η 
περίπτωση το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ να έχει έλλει-
ψη στα συγκεκριμένα φάρμακα, με αποτέλεσμα 
ο χρόνιος και ταλαιπωρημένος ασθενής να είναι 
αναγκασμένος να αναμένει ακόμα και για ώρες 
στην ουρά με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, 
προκειμένου να σφραγιστεί η συνταγή του με την 
ένδειξη «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ» για να μπορέσει στη συνέ-
χεια να προμηθευτεί το φάρμακό του από ιδιωτικό 
φαρμακείο! 

Φάρμακα με 
το σταγονόμετρο
Κάι στά ιδιωτιΚά φάρμάΚειά, όμως, όταν κατα-
φεύγει ο ασθενής, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. 
Φαρμακοποιοί καταγγέλλουν ότι συχνά υφίστανται 
ελλείψεις ακόμα και σε βασικά φάρμακα (για πα-
ράδειγμα σε αντιβιοτικά), με αποτέλεσμα αυτά να 
χορηγούνται στους ασθενείς, και ειδικά σε αυτούς 
που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, κυριολεκτικά 
με το σταγονόμετρο και οι συνταγές να εκτελούνται 
σε διάστημα ημερών ή ακόμα και μηνός. Και σε όλο 
αυτό το διάστημα οι ήδη καταπονημένοι ασθενείς 
πηγαινοέρχονται στο φαρμακείο για να λάβουν τα 
φάρμακά τους. Δεν λείπουν, βέβαια, και οι περιπτώ-
σεις που οι φαρμακευτικές εταιρείες απαιτούν από 
τους ιδιώτες φαρμακοποιούς την άμεση πληρωμή 
των φαρμάκων, ακόμα και μετρητοίς. Ενδεικτική εί-
ναι η περίπτωση του ασφαλιστικού Οργανισμού του 
Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, ο οποίος έχει 
να καταβάλει νοσήλια στους ασφαλισμένους του 
από τον Σεπτέμβριο του 2009, έχοντας, μάλιστα, 
μόνο δυο υπαλλήλους για την εκκαθάριση των συ-
νταγών χιλιάδων ασφαλισμένων.

Μ
όνο η λέξη «χάος» θα μπο-
ρούσε να χαρακτηρίσει την 
κατάσταση που βιώνουν οι 
ασφαλισμένοι, ειδικά αυτοί 
του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου 

να προμηθευτούν τα φάρμακά τους. Ατελεί-
ωτες ουρές αναμονής και μεγάλη ταλαιπωρία 
περιμένει τους ασφαλισμένους του νεοσύστα-
του Οργανισμού, προκειμένου να λάβουν τις 
πολύτιμες για αυτούς θεραπευτικές αγωγές και 
μάλιστα, πολλές φορές, η ταλαιπωρία είναι χω-
ρίς αποτέλεσμα... Η κατάσταση είναι ακόμη πιο 
δύσκολη για τους ηλικιωμένους ασθενείς, αλλά 
και γενικά για όσους πάσχουν από σοβαρές και 
συνήθως χρόνιες παθήσεις.

Οι λίστες της… ταλαιπωρίας
Η αρχή της ταλαιπωρίας των ασθενών ξεκίνη-
σε με την ένταξη των φαρμάκων σε διάφορες 
λίστες: αρνητική λίστα, λίστα μη συνταγογρα-
φούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), θετική λίστα 
φαρμάκων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα 
όχι μόνο το να βάλουν οι ασφαλισμένοι το χέρι 
τους βαθιά στην τσέπη, ιδίως οι χρονίως πά-
σχοντες, αλλά και να δημιουργηθεί κυριολεκτι-
κά το χάος, αφού αυτήν τη στιγμή υφίστανται 

φάρμακα τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν σε 
καμία λίστα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει 
κανείς εάν και πώς θα αποζημιωθούν από τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

Παρέμβαση του ΦΣΑ 
Χαρακτηριστική είναι η επιστολή που έστει-
λε στις 10.2.2012 ο Φαρμακευτικός Σύλλο-
γος Αθηνών. Στην εν λόγω επιστολή, μεταξύ 
άλλων, επισημαίνεται η έκταση του προβλή-
ματος στους αρμοδίους και ζητούνται άμεσα 
λύσεις. Από τη μεριά τους ασθενείς, όπως οι 
πάσχοντες από το σοβαρότατο κληρονομικό 
νόσημα της κυστική ίνωσης, καταγγέλλουν 
την περίπτωση αναντικατάστατου φαρμάκου, 
που στοιχίζει μηνιαίως περίπου 4.000 ευρώ 
και το οποίο, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος 
για την Κυστική Ίνωση, δεν περιλαμβάνεται 
στη θετική λίστα. Το παράδοξο είναι ότι, παρά 
ταύτα, περιλαμβάνεται στη λίστα φαρμάκων 
για σοβαρές παθήσεις και, μάλιστα, υψηλού 
κόστους, δίνοντας, ωστόσο, το δικαίωμα στους 
ασφαλισμένους, με πρόσφατες εγκυκλίους 
του ΕΟΠΥΥ, να το προμηθεύονται από τα ιδιω-
τικά φαρμακεία και όχι από τα φαρμακεία του 
Οργανισμού. 

Γράφει η Σοφία Ασλανίδη

«Γολγοθάς» η χορήγηση φαρμάκων 
για χρόνια νοσήματα 


