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Αρ. Πρωτ.: 41726

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών.
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6331/30-5-2018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη
Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Βασίλη Οικονόμου και Ιάσονα Φωτήλα, με θέμα: «Η έλλειψη
ανοσοσφαιρίνης (IVIg) οδηγεί τους ασθενείς σε απόγνωση», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) γνωστοποίησε, με το
αρ. ΔΒ4Δ/Γ23οικ. 13633/2-4-2018 έγγραφό του, το πρόβλημα στον ΕΟΦ που είναι ο αρμόδιος
φορέας για τον έλεγχο της επάρκειας φαρμάκων, καθώς και στο Υπουργείο Υγείας.
Ακολούθως, ο ΕΟΦ απάντησε με το αρ. 33800/3-4-2018 έγγραφο, ότι υπάρχει
πρόβλημα στην διαθεσιμότητα των παραγώγων αίματος σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και ότι
καταβάλλεται προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών με έκτακτη εισαγωγή. Από το ΙΦΕΤ,
ενημερωθήκαμε ότι η διαδικασία έκτακτης εισαγωγής είναι σε εξέλιξη. Όμως, οι ποσότητες που
εισάγει δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση 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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