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Δ/νση Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου 

Τμήμα: Ερωτήσεων  

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών. 

 

 Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 5561/2-5-2018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη 

Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Βασίλη Οικονόμου και Ιάσονα Φωτήλα, με θέμα: «Χωρίς 

φάρμακα για τις θεραπείες των Ατόμων με Αναπηρία στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας», σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα:                

            Ότι τα σκευάσματα ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης (IVIg) παρουσιάζουν 

μειωμένη διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά λόγω της αυξημένης ζήτησης, σε συνδυασμό με 

κάποια απρόβλεπτα ποιοτικά προβλήματα στην παραγωγή των προϊόντων.  

            Σημειώνουμε ότι, η διαθεσιμότητα των παραγώγων αίματος είναι περιορισμένη σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο και η παραγωγή τους ιδιαίτερα χρονοβόρα, γεγονός που καθιστά 

εξαιρετικά δύσκολη την αποκατάσταση μη αναμενόμενων ελλείψεων. 

            Ο ΕΟΦ προέβη άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες και κατόρθωσε να εξασφαλίσει 

ποσότητες ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης, οι οποίες εισάγονται σταδιακά από το 

εξωτερικό με τη διαδικασία των έκτακτων εισαγωγών μέσω ΙΦΕΤ.  

            Τον Ιούνιο αναμένεται να εισαχθούν κάποιες επιπλέον ποσότητες ανθρώπινης 

φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης από εταιρείες.  

            Ο ΕΟΦ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την προμήθεια των 

συγκεκριμένων προϊόντων αίματος και το Υπουργείο Υγείας, με έγγραφο προς τις Υγειονομικές 

Περιφέρειες, έδωσε οδηγία να γίνεται η διάθεση με κριτήριο τη σοβαρότητα της κατάστασης 

του ασθενούς. 

            Διευκρινίζεται ότι, οι ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες είναι νοσοκομειακής χρήσης 

φαρμακευτικά σκευάσματα. Τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούν ασθενείς που προέρχονται 

από τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, λόγω 

του περιορισμένου προϋπολογισμού τους και τις ιδιωτικές κλινικές.  

            Τα υπόλοιπα κρατικά νοσοκομεία προμηθεύονται τις ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες από 

τις προμηθεύτριες φαρμακευτικές εταιρείες.                                                                                                        
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