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        Ο Σύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο 

πιεξνθνξήζεθε από ηα ΜΜΕ δεκνζίεπκα ηνπ Θαηξηθνύ Σπιιόγνπ Κέξθπξαο κε ηίηιν «Ότι 

ζηη ζσνηαγογράθηζη θαρμάκων αναζθάλιζηων μόνο από δημόζιες δομές», ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη όηη από ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2022 ηίζεηαη ζε ηζρύ ην κέηξν πνπ πξνβιέπεη ηε 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη εμεηάζεσλ κόλν από δεκόζηεο δνκέο θαη όρη από ηδηώηεο 

γηαηξνύο δεηώληαο ηελ  άκεζε απόζπξζε ηνπ κέηξνπ, ώζηε λα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε 

ζε θάξκαθα θαη εμεηάζεηο όινη νη πνιίηεο ηεο ρώξαο. 

  Ο Σύιινγόο καο ζπληάζζεηαη θαη εληζρύεη ηελ αλάδεημε ελόο ζνβαξνύ αλζξσπηζηηθνύ 

δεηήκαηνο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πγεία ζπλαλζξώπσλ καο, αιιά ην δήηεκα γίλεηαη πνιύ 

πην ζνβαξό, αθνύ έρεη λα θάλεη όρη κε ηελ πγεία κόλν αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ δσή ηεο  πην 

επάισηεο θνηλσληθήο νκάδαο, ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη θπξίσο ησλ αηόκσλ κε ζνβαξέο 

ρξόληεο παζήζεηο. 

     Μάιηζηα ν Σύιινγόο καο πξηλ ιίγεο εκέξεο (30-12-2021 θαη 11-1-2022) δεκνζίεπζε 

δειηία ηύπνπ ηεο Εζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΕΣΑκεΑ) κε ηίηιν 

«Σζιρόηο ζηη πληγή η ανακοίνωζη ηοσ Τποσργείοσ Τγείας για ηοσς αναζθάλιζηοσς 

πολίηες»,  ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη ε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ , ζεξαπεπηηθώλ πξάμεσλ 

θαη δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ ζηνπο αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο  από 1
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2022, ζα 

νδεγήζνπλ ηα άηνκα κε ρξόληεο παζήζεηο (λεθξνπαζείο, θαξδηνπαζείο, δαραξώδε δηαβήηε) ζε 

ζσνωζηιζμό ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ Δεκόζησλ Υγεηνλνκηθώλ Δνκώλ γηα 

ζπληαγνγξάθεζε ησλ απαξαίηεησλ θαξκάθσλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, κε απνηέιεζκα αθελόο 

κελ   λα απμήζεη ηελ επηθηλδπλόηεηα λνζεξόηεηαο ηνπ COVID 19, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ 

ίδηα ηνπο ηε δσή,  αθεηέξνπ λα ζηεξνύληαη πξνζζεηηθά κέιε,  αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό 

εμνπιηζκό  θ.α. , αθνύ νη δεκόζηεο δνκέο ζηεξνύληαη ηέηνηνπ  πνιύηηκνπ γηα ηελ ίδηα ηνπο ηε 

δσή  εμνπιηζκνύ. 

  Παξάιιεια κε ηα δειηία ηύπνπ, ε ΕΣΑκεΑ κε επηζηνιή ηεο ζηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Φώξαο 

δεηά θαη δηεθδηθεί  λα επαλέιζεη ην πξνεγνύκελν από ην 2016 κέρξη ζήκεξα θαζεζηώο, όπνπ 

νη αλαζθάιηζηνη πνιίηεο κπνξνύζαλ λα γξάςνπλ ηα θάξκαθά ηνπο  θαη ζε ηδηώηεο γηαηξνύο. 

    

 Τνλίδνπκε ρσξίο ίρλνο ιατθηζκνύ όηη πξόθεηηαη γηα δήηεκα  ζωής και θανάηοσ  ησλ 

αλαζθάιηζησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο. 
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