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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργοή Υγείήας

Θέμα: «Σοβαρές οι ελλείψεις σε εμβόλια στα φαρμακεία εν μέσω της
έξαρσης της γρίπης»

Φοή βο καί προβλήματίσμοή εή χεί προκαλεή σεί τίς τελευταίήες ήμεή ρες το γεγονοή ς, οή τί
λοή γω τής εή ξαρσής τής εποχίκήή ς γρίήπής μεή χρί καί τίς 27 Ιανουαρίήου είήχαν
καταγραφείή αποή το Κεή ντρο Ελεή γχου Λοίμωήξεων καί Προή λήψής Νοσήμαή των 117
περίστατίκαή με νοσήλείήα σε Εντατίκεή ς καί 18 θαή νατοί, ζήτήή ματα τα οποίήα εή χω
θεή σεί σε προήγουή μενες ερωτήή σείς μου προς το Υπουργείήο σας.
Το πλεή ον σήμαντίκοή βεή βαία είήναί το γεγονοή ς, οή τί οί πολίήτες δεν εή χουν να
αντίμετωπίήσουν μοή νο τα ανήσυχήτίκαή συμπτωήματα αποή τήν εποχίκήή γρίήπή
αλλαή κυρίήως τα οίκονομίκαή κοή στή που προκυή πτουν σε οή σους ασθενουή ν. Καί
τουή το δίοή τί, οί δήμοή σίες δομεή ς τής Πρωτοβαή θμίας Φροντίήδας Υγείήας (ΠΦΥ)
εή χουν ελλείήψείς σε προσωπίκοή καί υλίκαή , με αποτεή λεσμα χίλίαή δες ασθενείής με
γρίήπή να απευθυή νονταί στον ίδίωτίκοή τομεή α αναζήτωήντας εξεή τασή, δίαή γνωσή
καί θεραπείήα, με δίκήή τους αποκλείστίκαή δαπαή νή.
Συή μφωνα με αναφορεή ς του γ.γ. Δήμοή σίας Υγείήας, τα αντίγρίπίκαή εμβοή λία δεν
είήναί πλεή ον δίαθεή σίμα καί εή χεί γίήνεί εή κτακτή παραγγελίήα 50.000 σκευασμαή των
γία οή ποίον προλαή βεί χωρίής να γνωρίήζουμε επακρίβωής το ποή τε θα δίατεθουή ν
στήν αγοραή , ενωή επίήσής εμπλοκήή προκυή πτεί καί με τα τεστ γία τή δίαή γνωσή γής
γρίήπής.

Να σήμείωθείή πως τα τεστ που επίβεβαίωήνουν τον ίοή τής γρίήπής δεν
συνταγογραφουή νταί ουή τε αποζήμίωήνονταί αποή τον ΕΟΠΥΥ, ενωή δίενεργουή νταί
αποή ίδίωτίκαή δίαγνωστίκαή κεή ντρα καί το κοή στος ξεκίναή αποή 10 ευρωή.
Γεγονοή ς είήναί πως ο ασθενήή ς είήτε απευθυνθείή στον δήμοή σίο είήτε στον ίδίωτίκοή
τομεή α θα κλήθείή να πλήρωήσεί τα σκευαή σματα καταή τής γρίήπής, καθωής το αντίήίίκοή φαή ρμακο, που θα συνταγογραφήή σεί ο γίατροή ς εή χεί συμμετοχήή γία τον ίήδίο
τον ασθενήή .

Με βαή σή τα ανωτεή ρω ερωταή ταί ο αρμοή δίος υπουργοή ς:

-

Ποία ή θεή σή του Υπουργείήου σας γία το ζήή τήμα τής εή ξαρσής τής εποχίκήή ς
γρίήπής καί τής αδυναμίήας των δομωήν τής Πρωτοβαή θμίας Φροντίήδας Υγείήας
να αντίμετωπίήσεί επαρκωής τα κρουή σματα λοή γω εή λλείψής σε προσωπίκοή καί
υλίκαή ;

-

Ποίες οί ενεή ργείες του Υπουργείήου σας γία τήν αή μεσή αντίμετωήπίσή του
φαίνομεή νου τής εποχίκήή ς γρίήπής καθωής καί του προβλήή ματος τής εή λλείψής
αντίή-ίίκωήν εμβολίήων;

-

Υπαή ρχεί σχεδίασμοή ς να ενταχθουή ν τα τεστ που επίβεβαίωήνουν τον ίοή τής
γρίήπής προς συνταγογραή φήσή καί αποζήμίήωσή αποή τον ΕΟΠΥΥ προκείμεή νου
να δίασφαλίστείή ή επαρκήή ς καταγραφήή των κρουσμαή των;

-

Υπαή ρχεί χρονίκοή ς προγραμματίσμοή ς γία τήν αντίμετωήπίσή των ανωτεή ρω
προβλήμαή των, που θεή τουν σε κίήνδυνο το σπουδαίήο αγαθοή τής υγείήας γία
τους πολίήτες; Εαή ν ναί, παρακαλωή οή πως παρασχεθουή ν ενεή ργείες σας καί
χρονοδίαγραή μματα.
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