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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
χρονίως πάσχοντες ασθενείς στην παραλαβή των αναγκαίων γι΄ αυτούς φαρμάκων υψηλού κόστους
(του Ν. 3816/2010) από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα πολλαπλά
προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ρευματοπαθών συνανθρώπων μας με την υπάρχουσα διαδικασία,
για τα οποία και στο παρελθόν σας έχουμε ενημερώσει.
Η ταλαιπωρία των ασθενών λόγω των δύσκολων μετακινήσεων μέχρι να προσεγγίσουν τα λιγοστά
σημεία εξυπηρέτησης στο δίκτυο των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ όπου τελικά θα υποστούν πολύωρη
αναμονή μέχρι να εξυπηρετηθούν, δυστυχώς ευτελίζει τους ευάλωτους συνανθρώπους μας,
δοκιμάζοντας τις αντοχές των ίδιων των ασθενών και των συγγενών και συνοδών τους.
Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να αιτηθούμε την επανέναρξη της διαδικασίας σχετικά με την ευρείας
κλίμακας χορήγηση φαρμάκων του Ν.3816/2010 σε εξωτερικούς ασθενείς και από τα
νοσοκομειακά φαρμακεία. Διαδικασία η οποία διακόπηκε απότομα λόγω των μνημονιακών οριζόντιων
περικοπών στα κονδύλια των νοσοκομείων που αφορούν το φάρμακο.
Μία τέτοια λύση, θα αύξανε άμεσα τα σημεία εξυπηρέτησης των ασθενών ενώ παράλληλα θα έλυνε και
αρκετά από τα λοιπά συνοδά προβλήματα ασφάλειας και καταγραφής για τα οποία σήμερα η εικόνα
είναι ασαφής, δεδομένου ότι στα νοσοκομειακά φαρμακεία π.χ. τηρούνται τόσο οι διαδικασίες
παρακολούθησης της "ψυχρής αλυσίδας" για τα θερμοευαίσθητα φάρμακα όσο και τα μητρώα
("registries") εξυπηρετούμενων ασθενών ανά πάθηση και θεραπεία.
Σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε, δεδομένων των αυξανόμενων σχετικών προβλημάτων που βλέπουν
το φως της δημοσιότητας- αυτή τη δυνατότητα και θεωρήσετε την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα "ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α" ως σύμμαχό σας σε κάθε σχετική προσπάθεια υποστήριξης των νοσοκομειακών
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φαρμακείων του ΕΣΥ με το αναγκαίο προσωπικό και τα απαραίτητα κονδύλια, με στόχο τη διεύρυνση
της εξυπηρέτησης των ρευματοπαθών αλλά και των άλλων χρονίως πασχόντων με τα αναντικατάστατα
φάρμακα υψηλού κόστους που απαιτούν οι θεραπείες τους, με συνθήκες αξιοπρέπειας και ασφάλειας
για όλους.
Με τιμή,
Η Πρόεδρος

Αθανασία Παππά
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