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Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι, 

 

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση την απαγόρευση από 1-7-2022 της 

συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους πολίτες από ιδιώτες ιατρούς, αλλά μόνο 

από ιατρούς νοσοκομείων ή άλλων Δημόσιων Δομών Υγείας (ΦΕΚ 2673Β/31-5-

2022), εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία και τη διαμαρτυρία μας, γιατί αυτή η 

απόφαση έχει ήδη προκαλέσει και θα συνεχίσει να προκαλεί μεγάλη 

αναστάτωση αλλά και κίνδυνο για τη σωστή αντιμετώπιση και θεραπεία των 

ρευματοπαθών. 

Όπως γνωρίζετε, μιλάμε για παθήσεις με μεγάλη συχνότητα (η ρευματοειδής 

αρθρίτιδα 0.8-1%, η ψωριασική αρθρίτιδα περίπου 0.5%, η αγκυλοποιητική 

σπονδυλίτιδα περίπου 0.5% κλπ). Όλοι αυτοί οι ασθενείς λαμβάνουν ειδικές 

θεραπείες, και ένα μεγάλο μέρος των ασθενών αυτών λαμβάνουν ειδικές 

ανοσοκατασταλτικές θεραπείες (βιολογικούς παράγοντες, στοχευμένα μόρια 

κλπ) μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων που μόνο ρευματολόγοι μπορούν να 

χειριστούν. 

Από την άλλη μεριά, ο αριθμός των ρευματολόγων που υπηρετεί σε νοσοκομεία 

και δημόσιες δομές είναι απελπιστικά μικρός, ενώ υπάρχουν πολλές περιοχές 

της χώρας χωρίς καθόλου ρευματολόγο σε νοσοκομείο ή άλλη δημόσια δομή. 

Κατά συνέπεια, οι ανασφάλιστοι ρευματοπαθείς δεν μπορούν να 

εξυπηρετηθούν και αυτό εγκυμονεί τεράστιου κινδύνους για την κατάσταση της 

υγείας τους.  

Οι ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα είναι ανοσοκατεσταλμένοι 

και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες/ομάδες υψηλού κινδύνου για νόσηση από 

COVID-19. Με την αύξηση των κρουσμάτων και την αυξανόμενη πίεση του ΕΣΥ, 

η απόφαση οδηγεί σε φαινόμενα συνωστισμού στις δημόσιες δομές και στα 

νοσοκομεία, εκθέτοντας σε κίνδυνο την υγεία της ευάλωτης αυτής ομάδας 
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ασθενών μέσω της διασποράς του ιού και επιβαρύνοντας τα νοσηλευτικά 

Ιδρύματα. 

 

Περαιτέρω δε, ενώ στις εξαιρέσεις της απόφασης περιλαμβάνονται ομάδες 

ασθενών που λαμβάνουν φάρμακα με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή, οι 

ρευματοπαθείς δεν περιλαμβάνονται, παρά το γεγονός ότι όλες οι 

αντιρευματικές θεραπείες συνταγογραφούνται με μειωμένη συμμετοχή, ενώ οι 

βιολογικές κλπ νεώτερες θεραπείες με μηδενική συμμετοχή, καθώς τα φάρμακα 

διακινούνται μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. 

 

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε θερμά να συμπεριληφθούν οι 

ανασφάλιστοι ρευματοπαθείς στις κατηγορίες εξαίρεσης από την απαγόρευση 

συνταγογράφησης από ιδιώτες ιατρούς. 

 

Με τιμή, 
 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. 

 
Η Πρόεδρος    Η Γεν. Γραμματέας 

                                       
Ευαγγελία Καταξάκη      Αικατερίνη Σφυρόερα 
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