
 

   Προς  

Υπουργό Υγείας, κ. Θάνο Πλεύρη 

 

Κοινοποίηση: 

Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κα Γκάγκα Μίνα 

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κα Αγαπηδάκη Ειρήνη 

Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, κ. Ζαούτη Θεοκλή- Ηλία  

Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ, κ. Παρασκευής Δημήτριος  

Πρόεδρο του ΕΟΦ, κ. Φιλίππου Δημήτριο 

Πρόεδρο του ΙΦΕΤ, κ. Πανταζή Δημήτρη 

 
      Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022 

Α.Π. 5396 

 

 

Θέμα: «Επικίνδυνες  ελλείψεις αντιφυματικών φαρμάκων» 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Η φυματίωση αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας ακόμα και στις μέρες μας.  Κάθε 

χρόνο δηλώνονται στη χώρα μας περίπου 450 νέοι ασθενείς με ενεργό φυματίωση, ενώ 

λόγω της υποδήλωσης ο πραγματικός αριθμός τους εκτιμάται σε 1000-1500. Ένα 

μεγάλο ποσοστό εξ’ αυτών των ασθενών ανήκουν σε ευάλωτους πληθυσμούς με 

περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αυξημένες πιθανότητες μετάδοσης 

της νόσου. Εκτός των ασθενών με ενεργό νόσο, ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός 

ανθρώπων λαμβάνει αντιφυματικά φάρμακα στο πλαίσιο προφυλακτικής-προληπτικής 

χορήγησης.  

Τα αντιφυματικά φάρμακα είναι ως επί το πλείστων φτηνά και παλαιά φάρμακα, χωρίς 

ενεργή πατέντα εδώ και πολλές δεκαετίες. Εντούτοις, ανέκαθεν υπήρχαν προβλήματα 

διαθεσιμότητας των αντιφυματικών φαρμάκων, και ιδιαίτερα των σπανιότερα 

χορηγούμενων δευτερευόντων αντιφυματικών φαρμάκων που χορηγούνται κυρίως  

 



στους ασθενείς με ανθεκτικές μορφές φυματίωσης και αποτελούν ένα τεράστιο 

πρόβλημα δημόσιας υγείας.  

Εδώ και σχεδόν 1 χρόνο όμως παρατηρείται όξυνση του φαινομένου με σημαντικά 

και μακροχρόνια προβλήματα στη διαθεσιμότητα ακόμα και πρωτευόντων 

αντιφυματικών φαρμάκων, τα οποία είναι βασικά και αναντικατάστατα.  

Σας έχουμε κοινοποιήσει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν τις παρατηρήσεις των 

υπευθύνων των Αντιφυματικών Τμημάτων και των υπευθύνων της Ομάδας 

Φυματίωσης της ΕΠΕ που αφορούσαν την έλλειψη του συχνότερα χρησιμοποιούμενου 

σκευάσματος συνδυασμού Ισονιαζίδης-Ριφαμπικίνης (Rifinah). Η έλλειψη αυτή 

αποκαταστάθηκε κάποια στιγμή, χωρίς όμως να ληφθούν μέτρα που θα απέτρεπαν την 

επανάληψη αυτών των φαινομένων. Ως εκ τούτου, εδώ και μήνες παρατηρείται 

παντελής έλλειψη των εξίσου σημαντικών σκευασμάτων Ισονιαζίδης και Εθαμβουτόλης 

παράλληλα με περιορισμένη διαθεσιμότητα και άλλων σκευασμάτων στα ιδιωτικά 

φαρμακεία (σκεύασμα Ριφαμπικίνης και συνδυασμού Ισονιαζίδης-Ριφαμπικίνης).  

Λόγω αυτών των ελλείψεων, η θεραπεία των ασθενών με φυματίωση είναι πρακτικά 

αδύνατη και πολλοί ασθενείς θα αναγκαστούν να διακόψουν την θεραπεία τους, 

πιθανώς οριστικά, με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τους ίδιους αλλά και τη δημόσια 

υγεία. Επιπλέον, εξαιτίας αυτών των ελλείψεων είναι πολύ πιθανό συνάδελφοι με 

περιορισμένη εμπειρία στη θεραπεία της φυματίωσης να οδηγηθούν σε λάθη που 

μπορεί να δημιουργήσουν ‘επιδημία’ ανθεκτικών στελεχών, με τρομακτικές συνέπειες 

για τη δημόσια υγεία.  

Το πρόβλημα οφείλει να επιλυθεί ΑΜΕΣΑ με την εισαγωγή επαρκών ποσοτήτων 

αντιφυματικών φαρμάκων από τον ΕΟΦ. Η επιδημιολογία της νόσου είναι γνωστή, 

συνεπώς οι απαιτούμενες ποσότητες μπορούν να προβλεφθούν. Επιπλέον το πρόβλημα 

είναι ήδη γνωστό στον ΕΟΦ εδώ και χρόνια.  

Ζητούμε άμεση σύγκλιση σε σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων με 

εκπροσώπους της ΕΠΕ για να καθοριστούν οι ανάγκες, και οι τρόποι επίλυσης του 

χρόνιου προβλήματος των ελλείψεων. Επιπλέον, εκτός από τις ελλείψεις θα πρέπει 

να βρεθεί και λύση για την μεγάλη καθυστέρηση στην προμήθεια των δευτερευόντων 

αντιφυματικών φαρμάκων, Βεδακιλίνης και Πρετομανίδης, για τους ασθενείς με 

υπερανθεκτικές μορφές φυματίωσης, που φθάνει τους  2-3 μήνες  από την αίτηση για 

τη χορήγησή τους!  

Υπενθυμίζουμε ξανά ότι τα αντιφυματικά φάρμακα είναι μοναδικά και 

αναντικατάστατα. Η έλλειψη τους σημαίνει διακοπή της αγωγής που αυξάνει τη 

νοσηρότητα και θνητότητα της νόσου ενώ αποτελεί και μείζον ζήτημα δημόσιας 

υγείας λόγω αυξημένης μετάδοσης.  

Η Φυματίωση δεν λάμβανε ποτέ την προσοχή που της αντιστοιχεί από την πολιτεία από 

άποψη επιδημιολογικής επιτήρησης και οι ελλείψεις φαρμάκων πιθανώς θα 



αναδείξουν σε απρόβλεπτο, πολλαπλασιασμένο και ανεξέλεγκτο βαθμό ένα 

συγκαλυμμένο υπαρκτό πρόβλημα.   

Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους σας να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά, 

χρόνια προβλήματα στο χώρο της Υγείας. Σας καλούμε λοιπόν να ανταποκριθείτε στο 

αίτημα μας για σύσκεψη με αντικείμενο την οριστική και πλήρη λύση του 

προβλήματος.  

Αναμένουμε την απάντηση σας. 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση χρειαστείτε. 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Στυλιανός Λουκίδης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Ελευθέριος Ζέρβας 

 


