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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Τα εµπόδια των ασθενών µε ηπατίτιδα C στην πρόσβαση στα καινούρια 

φάρµακα αναδεικνύει µε ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής 
Λάρισας του Ποταµιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας.  

Στην από 15/12/2015 επιστολή του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος «Προµηθέας» 
προς τον Υπουργό Υγείας υποστηρίζεται, µεταξύ άλλων, ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει θέσει 
περιοριστικά κριτήρια που δεν συνάδουν µε τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα και 
τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής: «Μέχρι 
στιγµής, µε βάση τα κριτήρια του ΕΟΠΥΥ, πρόσβαση έχουν µόνο οι ασθενείς που 
βρίσκονται σε τελικό στάδιο κίρρωσης! … Επίσης, στα κριτήρια του ΕΟΠΥΥ, δεν 
υπάρχει καµία πρόβλεψη ούτε για τις περιπτώσεις που παρατηρείται αυξηµένος 
κίνδυνος µετάδοσης της HCV όπως γυναίκες που επιθυµούν να τεκνοποιήσουν, 
ασθενείς υπό αιµοκάθαρση, σεξουαλικά ενεργοί οµοφυλόφιλοι άνδρες ενεργοί 
χρήστες ναρκωτικών και έγκλειστοι… Όλες οι παραπάνω κατηγορίες κατά τον 
ΕΟΠΥΥ είναι ασθενείς “ολίγον άρρωστοι για καινούργια θεραπεία” και τους 
καταδικάζει να πρέπει να φτάσουν στο στάδιο της κίρρωσης ώστε να αποκτήσουν το 
δικαίωµα πρόσβασης στην θεραπεία». 

Για να αντιµετωπιστεί το θέµα του κόστους των καινούριων φαρµάκων, θα 
µπορούσε να ακολουθηθεί άµεσα το επιτυχηµένο παράδειγµα της Πορτογαλίας, η 
οποία µέσω διαπραγµατεύσεων του κόστους µε τις εταιρείες, κατάφερε να έχει ήδη 
14.000 ασθενείς σε θεραπεία µέσα στο 2015, τη στιγµή που η Ελλάδα δεν ξεπερνά 
τους 1100 από τις αρχές του 2014. Εξάλλου, υπάρχουν µελέτες σχέσεις κόστους-
αποτελεσµατικότητας που έχουν εκπονηθεί από Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς, όπως ο 
NICE της Αγγλίας, και δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για θεραπείες cost saving 
και όχι απλά cost effective. Επιπλέον, από το Σεπτέµβριο του 2015 λειτουργεί στην 
Ελλάδα µητρώο παθήσεων για την ηπατίτιδα C (τα πρώτα αποτελέσµατα θα 
ανακοινωθούν από τον ΕΟΠΥΥ µέσα στο 2016), το οποίο αποτελεί αξιόπιστο 
διαπραγµατευτικό εργαλείο στα χέρια του ΕΟΠΥΥ, καθώς δίνει την δυνατότητα να 
γνωρίζει το κράτος το ακριβές ποσοστό επιτυχίας των καινούριων θεραπειών και να 
ελέγχει απολύτως τη δαπάνη. 

Το Ποτάµι ρωτά αν θα συσταθεί και πότε Επιτροπή Διαπραγµάτευσης και 
ποιοι θα κληθούν να συµµετέχουν. Επίσης, ποια µέτρα πρόληψης θα λάβει το 
Υπουργείο για την καταπολέµηση της ηπατίτιδας C ανάµεσα στους χρήστες 
ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, δεδοµένου ότι ο επιπολασµός της ασθένειας στη 
συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα αγγίζει το 80%; 
Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της ερώτησης: 



ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΘΕΜΑ: «Χωρίς πρόσβαση στις καινούριες θεραπείες οι ασθενείς µε ηπατίτιδα 
C» 

Για εµπόδια στην πρόσβαση στα καινούρια φάρµακα για την αντιµετώπιση 
της ηπατίτιδας C κάνει λόγο ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «Προµηθέας». Στην από 
15/12/2015 επιστολή του Συλλόγου προς τον Υπουργό Υγείας αναφέρεται, µεταξύ 
άλλων, «Για πολλοστή φορά δεχτήκαµε καταγγελία από ασθενή, σε στάδιο κίρρωσης 
F4, ότι απορρίφθηκε το αίτηµα του για καινούργια θεραπεία, µε την αιτιολογία πώς 
δεν έχει κάνει χρήση προηγούµενης θεραπείας! Σηµειώστε, ότι ο παραπάνω ασθενής, 
εµπίπτει στα υφιστάµενα κριτήρια πρόσβασης του ΕΟΠΥΥ. Επίσης, δεχτήκαµε 
καταγγελία από ασθενή που πάσχει από αιµορροφιλία, που ενώ έχουν αποτύχει 
πολλαπλές προηγούµενες προσπάθειες για θεραπεία, δέχτηκε αρνητική απάντηση από 
την επιτροπή, µε την αιτιολογία ότι δεν είναι σε στάδιο κίρρωσης! Τέλος, δεχόµαστε, 
αναρίθµητες καταγγελίες από ασθενείς που βρίσκονται σε πρωιµότερο στάδιο 
ηπατικής ίνωσης και ενώ παρουσιάζουν αντένδειξη στην ιντερφερόνη, τελικώς 
λαµβάνουν αρνητική απάντηση από την επιτροπή!».  

Στην ίδια επιστολή υποστηρίζεται ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει θέσει περιοριστικά 
κριτήρια που δεν συνάδουν µε τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα και τις ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες οδηγίες. Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής: «Μέχρι στιγµής, µε βάση 
τα κριτήρια του ΕΟΠΥΥ, πρόσβαση έχουν µόνο οι ασθενείς που βρίσκονται σε 
τελικό στάδιο κίρρωσης! … Επίσης, στα κριτήρια του ΕΟΠΥΥ, δεν υπάρχει καµία 
πρόβλεψη ούτε για τις περιπτώσεις που παρατηρείται αυξηµένος κίνδυνος µετάδοσης 
της HCV όπως γυναίκες που επιθυµούν να τεκνοποιήσουν, ασθενείς υπό 
αιµοκάθαρση, σεξουαλικά ενεργοί οµοφυλόφιλοι άνδρες ενεργοί χρήστες 
ναρκωτικών και έγκλειστοι. Τέλος, ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει καµία πρόβλεψη ούτε για τους 
ασθενείς µε συλλοίµωξη HCV+HIV, την στιγµή µάλιστα που η συγκεκριµένη 
κατηγορία ασθενών αποτελεί προτεραιότητα στις διεθνείς επιστηµονικές 
κατευθυντήριες οδηγίες! Όλες οι παραπάνω κατηγορίες κατά τον ΕΟΠΥΥ είναι 
ασθενείς “ολίγον άρρωστοι για καινούργια θεραπεία” και τους καταδικάζει να πρέπει 
να φτάσουν στο στάδιο της κίρρωσης ώστε να αποκτήσουν το δικαίωµα πρόσβασης 
στην θεραπεία». 

Το επιχείρηµα του κράτους είναι το υψηλό κόστος. Ωστόσο, για να 
αντιµετωπιστεί το θέµα του κόστους των καινούριων φαρµάκων, θα µπορούσε να 
ακολουθηθεί άµεσα το επιτυχηµένο παράδειγµα της Πορτογαλίας, η οποία µέσω 
διαπραγµατεύσεων του κόστους µε τις εταιρείες, κατάφερε να έχει ήδη 14.000 
ασθενείς σε θεραπεία µέσα στο 2015, τη στιγµή που η Ελλάδα δεν ξεπερνά τους 1100 
από τις αρχές του 2014. Εξάλλου, υπάρχουν µελέτες σχέσεις κόστους-
αποτελεσµατικότητας που έχουν εκπονηθεί από Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς, όπως ο 
NICE της Αγγλίας, και δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για θεραπείες cost saving 
και όχι απλά cost effective. Για παράδειγµα, όταν κάποιος φτάσει στο τελικό στάδιο 
της κίρρωσης, τα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας µειώνονται, ενώ αυξάνεται η 
πιθανότητα να διπλασιαστεί το κόστος της θεραπείας, αφού η ενδεχόµενη 
µεταµόσχευση θα κοστίσει στο κράτος περίπου 250.000 χιλιάδες ευρώ ανά 
περίπτωση, όταν θα χρειαστεί να νοσηλευτεί ο ασθενής σε κλινική του εξωτερικού. 



Επιπλέον, από το Σεπτέµβριο του 2015 λειτουργεί στην Ελλάδα µητρώο παθήσεων 
για την ηπατίτιδα C (τα πρώτα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν από τον ΕΟΠΥΥ 
µέσα στο 2016), το οποίο αποτελεί αξιόπιστο διαπραγµατευτικό εργαλείο στα χέρια 
του ΕΟΠΥΥ, καθώς δίνει την δυνατότητα να γνωρίζει το κράτος το ακριβές ποσοστό 
επιτυχίας των καινούριων θεραπειών και να ελέγχει απολύτως τη δαπάνη. 
 
Επειδή από τις αρχές του 2014 υπάρχουν δεσµεύσεις από τις εκάστοτε ηγεσίες του 
Υπουργείου Υγείας -µε πιο πρόσφατη αυτή του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας 
Υγείας, κ. Γιάννη Μπασκόζου, τον Οκτώβριο του 2015- για την επίσπευση των 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης του κόστους των θεραπειών µε την 
φαρµακοβιοµηχανία. 
 
Επειδή ο περιορισµός της φαρµακευτικής δαπάνης µε οριζόντιο τρόπο δεν αποτελεί 
αναδιάρθρωση, 
 
ερωτάται ο κ. Υπουργός:  
 

1) Θα συσταθεί και, εάν ναι, πότε Επιτροπή Διαπραγµάτευσης; Ποιοι θα κληθούν να 
συµµετέχουν; Θα προβλεφθεί η συµµετοχή του µοναδικού θεσµικού εκπροσώπου 
των ασθενών, του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας»; 

2) Ποια µέτρα πρόληψης σκοπεύετε να λάβετε για την καταπολέµηση της ηπατίτιδας c 
ανάµεσα στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, δεδοµένου ότι ο 
επιπολασµός της ασθένειας στη συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα αγγίζει το 80%; 

 
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
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