
 

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Η.Ε. 

Αθήνα, 19/6/2012 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

 

Απευθυνόµεθα στον Παγκοσµίου Κύρους Οργανισµό σας, µε δεδοµένο το ενδιαφέρον του 
στην αντιµετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και προβληµάτων κοινωνικού χαρακτήρα, 
ιδιαίτερα όταν άπτονται του ευαίσθητου χώρου της Υγείας. 

Μετά από απόφαση του ∆Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στα πλαίσια των σκοπών και 
των αρµοδιοτήτων του, ως θεµατοφύλακας της ∆ηµόσιας Υγείας και µε γνώµονα την 
προάσπιση της υγείας των ασθενών, ιδιαίτερα των οικονοµικά ασθενέστερων, σας 
απευθύνουµε την παρούσα και ζητούµε την άµεση παρέµβασή σας τόσο προς την Ελληνική 
Κυβέρνηση, όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.  

Και τούτο διότι στη σηµερινή εποχή, πέρα από οποιαδήποτε οικονοµική κρίση, είναι 
πραγµατικά ανεπίτρεπτο ιδίως σε µία σύγχρονη Ευρωπαϊκή Χώρα, όπως η Ελλάδα, να 
βρίσκονται χιλιάδες ασθενείς χωρίς φάρµακα! 

Χιλιάδες Έλληνες ασθενείς βρίσκονται σε δραµατική κατάσταση, µε την αδυναµία των 
νοσοκοµείων να καλύψουν τη φαρµακευτική τους περίθαλψη και τα Φαρµακεία, λόγω 
στάσης πληρωµών από τους Ασφαλιστικούς Φορείς, να αδυνατούν να χορηγήσουν πλέον 
φάρµακα στους ασφαλισµένους.  

Οι ασφαλισµένοι, εν µέσω οικονοµικής κρίσης, εξαναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι τα 
φάρµακα, ενώ ένα µεγάλο ποσοστό, λόγω οικονοµικής αδυναµίας, καταδικάζονται σε µια 
αγωνιώδη αναµονή. 

Οι αναποτελεσµατικοί χειρισµοί των υπευθύνων, η έλλειψη πρόνοιας σε τοπικό, αλλά και η 
αδυναµία κατανόησης του προβλήµατος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον ευαίσθητο τοµέα της 
φαρµακευτικής περίθαλψης, κινδυνεύουν πλέον να στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές. 

Μία κρίση χρέους µετατράπηκε αίφνης σε µία ανθρωπιστική κρίση, που δεν µπορεί και δεν 
πρέπει να αφήσει κανέναν αδιάφορο, αλλά και δεν θα πρέπει να επισφραγιστεί µε την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών.  

Η στάση πληρωµών του αρµοδίου κρατικού φορέα σε συνδυασµό µε την ανελαστική 
φαρµακευτική δαπάνη απειλεί την υγεία των Ελλήνων πολιτών. Η κατάσταση απαιτεί 
συγκεκριµένες και στοχευµένες κινήσεις σωτηρίας.  



Επιβάλλεται να γίνει πράξη η Ευρώπη των Λαών και η Ευρωπαϊκή Χάρτα Υγείας, 
ώστε κάθε Ευρωπαίος πολίτης να έχει εξασφαλισµένη την ισότιµη πρόσβαση σε ένα 
στοιχειώδες επίπεδο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και τούτο ανεξαρτήτως 
οικονοµικής κατάστασης. 

Ζητούµε την άµεση παρέµβασή σας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων σας.  
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