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ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ

ΚΟΙΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ὁ ΠΑΝΕΛΛΗΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ιδρύθηκε το 2006 και εκπροσωπεί θεσμικά και σε
πανελλαδικό επίπεδο : α. ΤΟ σύνολο των πασχόντων απὀ συγγενείς
καρδιοπάθειες και µυοκαρδιοπάθειες, σπάνιες καρδιοπάθειες κτλ. καθώςκαι
σε περίπτωση ανηλικότητας το σύνολο των γονέων και κηδεμόνων αυτών. β.
Πρακτικά τους πάσχοντες ενγένει από κάθε µορφής καρδιαγγειακά νοσήματα,
κάτιτο οποίο σύντομα θα αποτυπωθείκαι καταστατικά.
Αποτελεί µέλος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόμων µε Αναπηρία και της
ανήστοιχης ευρωπαϊκής οργάνωσης -- «οµπρέλας», της ΕΟΒΟΡΕΑΝ ΟΟΝΟΕΝΙΤΑΙ.
ΗΕΑΗΤ. ΏΙΘΕΑΡΕ ΘΛΟὐΡ6, µέλος του Οἱ0ΒΑΙ. ΗΕΑΒΤ ΗὺΒ, ενώ µέσω της
ΕΣΑµΕΑ,αλλά και του Θἰοῦα! Ηεαή Ηυῦ συµµετέχουµε ενεργά στον πανευρωπαϊκό
επίσημο φορέα για τις χρόνιες παθήσεις, το απόλυτα έγκυρο και αξιόπιστο ΕυΓορθΒη:
Ραϊϊθπίς' Εοπιπι, το οποίο σε µεγάλο βαθµό και µε τρόπο επίσημο συμβάλλει στη
Χάραξη της ανήστοιχης πολιικής της ΕΕ. Αποτελούμε παράλληλα µέλος του ΝΝοΠά.

Ἠθθή Εθάθιαίοη (αΗῇΙΘίθς) καθώς και αρωγό µέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Συλλόγων Σπανίων Παθήσεων -- Νοσημάτων.

Κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων µας, θεωρούμε σκόπιµο καὶ επιβεβληµένο να
απευθυνθούμε εκνέου προς εσάς προσωπικάκαινα σας ζητήσουμετην άµεση διευθέτηση
ενός ιδιαίτερα σημαντικού ζητήµατος το οποίο προϊόντος του χρόνου, και µετά από
περίοδο σύγχυσης ωςπρος τη λύση την οποία προκρίνατε, απασχολεί µεγάλο αριθµό
πασχόντων απὀ ποικίλες μορφές καρδιοπάθειας.

Ειδικότερα πρόκειται για τους ανασφάλιστους συμπολίτες µας, ο αριθµός των οποίων
στατιστικά εἶναι σαφώς υπολογίσιµος, καιοἱ οποίοι σύµφωνα µε το άρθρο 38 του νόµου
4865/2021 εἶναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία δημοσίων
υγειονομικών δομών αποκλειστικά και µόνο για τη συνταγογράφηση των απαραίτητων
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Φαρμακευτικών σκευασμάτων. Μέχρι τότε υπήρχε η δυνατότητα παροχής της
συγκεκριμένης υπηρεσίας και απὀ ιδιώτες ιατρούς και παρόχους υπηρεσιώνυγείας.
Μετην Υπουργική Απόφαση ΓΠ.οικ. 30268, την οποία υπογράψατε στις 30 Μαΐου του
2022, εισάγεται σειρά εξαιρέσεων ευπαθών κατηγοριών απὀτην εφαρμογή της επίµαχης
διάταξης.

Ωστόσο, η προσεκιική ανάγνωσή της, χωρίς να αναφερθούμε σε αυτήν εκτενώς, δεν
περιλαμβάνειστις κατηγορίες οἱ οποίες εξαιρούνται οὗτε µία καρδιαγγειακή πάθηση.
Θετική εξαίρεση αποτελούν µόνον οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσειτο 18”.

έτοςτης ηλικίαςτους, όπως και ὁσοι φέρουν πιστοποιημένη αναπηρία 80Χ τουλάχιστον.

Να σημειωθεί ότι για καµία κατηγορία απὀ αυτές τις οποίες εκπροσωπούµε η

Φαρμακευτική δαπάνη, αυτήντη στιγµή,δενείναι μηδενική (0).
Εἶναι ωστόσο σαφές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων καρδιοπαθών, µε
δεδομένο ότι οι καρδιοπαθείς οι οποίοι έχουνκριθεί και κρίνονται καθημερινά αρµοδίως.
µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 803είναι ελάχιστοι, αποκλείεται παντελώς απὀ όποια.

ευνοϊκή διάταξη.

Γνωρίζουμε βεβαίωςότι στόχο του Ὑπουργείου σας και υμών προσωπικά αποτελεί η

µείωση της Φαρμακευτικής δαπάνης µέσω της πάταξης φαινομένων διαφθοράς και
συναλλαγής. Τούτοείναι όχι απλώς θεµιτό αλλά και ύψιστη υποχρέωσή σας. Αυτό το
οποίο ωστόσο δεν είναι θεμιτό και θα ήταν αδιανόητο να ισχύσει είναι συµπάσχοντές,
μας, µε σοβαρότατα νοσήματα και εξαιρετικά επιβαρυµένη καθημερινότητα, οι οποίοι
για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν, μόνιμα ἡ προσωρινά, τη δυνατότητα
ασφαλιστικής κάλυψηςνα υποβάλλονταισε µία διαδικασία επίπονη και χρονοβόρα, να.

συνωσιίζονται στα εξωτερικά ιατρεία υποστελεχωµένων διαχρονικά δομών,
αναμένοντας επί ηµέρες ή εβδομάδες ενίοτε και περισσότερο κάποιο διαθέσιμο
ραντεβούκαι μάλιστα τη στιγµή κατά την οποία δεν έχει λήξει ουσιαστικά η έκτακτη
συνθήκη της πανδηµίας ενώ σε κίνδυνο ευνόητα τίθενται πρωτίστως οι
ανοσοκατεσταλμένοι συμπολίτες µας.

Ἡ. Πολπεία διαθέτει υπηρεσίες ελέγχου µέσω του ΕΟΠΥΥ, τη βελτιστοποίηση της
λειτουργίας των οποίωνθα πρέπει να επιδιώξει, ώστε να πατάξει καταδικαστέα, αλλά,
σαφώς μεμονωμένα φαινόμενα. Το να τίθεται σε άµεσο ἡ έμμεσο κίνδυνο η υγεία
καρδιοπαθών συμπολιτώνµας λόγω του παρατηρούµενου συνωστισμού, αλλά και η

σωματική καιψυχική ταλαιπωρία την οποία συνεπάγεταιη εν λόγω διαδικασία είναικάτι
το οποίοκ. Υπουργέ δε θα πρέπει να επιτρέψετε.



Τούτο αντικειμενικά, ορθολογικά και δίκαια θα απαλλάξει απὀ τη συνεπαγόµενη
ταλαιπωρία, ενίοτε και τον κίνδυνο για την υγεία τους ακόµη, ένα µεγάλο αριθµό
ανασφαλίστων συµπασχόντων µας.
Κύριε Υπουργέ,

Δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις σας.Εντούτοις, πιστεύουμε ότι η απόφασήσας είναι
εσφαλμένη και άδικη, ότι θα αποδειχθεί µεσο-μακροπρόθεσµα ατελέσφορη και θα

δημιουργήσει σηµαντικά προβλήματα.

Ἰσχυρή µας πεποίθηση αποτελεί το ότι τουλάχιστον τα αντικειμενικά βεβαρημένα
περιστατικά θα πρέπει να εξαιρεθούν πάραυτα.

Με ειλικρινή εκτίµηση

ΗΤΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑΔΗΜΑΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

τ-. αραφείο Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη
το. κ.Γ; Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας, Αρμόδιο για θέµατα ΑμεΑ.

τ---κ.Α. Σκέρτσο, Υπουργό Επικρατείας
το, Κ.λς. Γκάγκα, Αν. Υπουργό Υγείας
τ. κ.Ζιράπτη, Υφυπουργό Υγείας
τ--Κ.λω, Κωτσόπουλο, ΓΤ Υπηρεσιών Υγείας
τ.. Κ.Ε. Αγαπηδάκη, ΓΓ Δημόσιας Υγείας
Ξ.. Πρόεδρο και µέλη ΔΣ ΕΟΠΥΥ.

τ. ΕΣΑμΕΑ


