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Σεσυνέντευξη τύπου που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης, με αφορμή την
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κυστικής Ίνωσης παρευρέθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας
σήμερα.
Όπωςανέφερε έχει δοθεί ήδη εντολή στον ΕΟΠΥΥ και στον ΕΟΦ να προχωρήσουν στις
ενδεδειγμένες ενέργειες, προκειμένου να έχουμε το φάρμακο Trikafta με πρόγραμμα πρώιμης
πρόσβασης.
"Καλείταιη εταιρεία να προσέλθει. Γίνεται ήδη σε άλλες χώρες. Θα γίνει διαπραγμάτευση, ούτως ή
άλλως, στον ΕΟΠΥΥ για την τιμή του φαρμάκου. Όμως, για τους ασθενείς αυτούς οι οποίοι
βρίσκονται σε κίνδυνο, να χορηγήσει το φάρμακο μετά από αίτημά της εταιρείας στον ΕΟΦ, γιατί
αυτή είναι η νομοθεσία.
ΟΕΟΠΥΥ είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί την τιμή του, όπως προβλέπεται. Η έρευνα και η
τεχνολογία τρέχει και δίνεται μέσα από το συγκεκριμένο φάρμακο, μια πολύ μεγαλύτερη
δυνατότητα θωράκισης της υγείας των ασθενών με κυστική ίνωση.
Είναιμία σπάνια γενετική πάθηση, μία εξελισσόμενη νόσος. Έχουμε δεσμευτεί να στηρίξουμε
αυτούς τους ανθρώπους. Τα βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή
είναι αυτά και θα τα παρακολουθούμε στενά” σημείωσε.
Τόνισεακόμη πως στο πλαίσιο των 2500 προσλήψεων μονίμου προσωπικού που θα γίνουν στα
νοσοκομεία, θα συμπεριληφθούν και τα ιατρεία που αφορούν τους ασθενείς με κυστική ίνωση, με
βάση τις ανάγκες και μιας συνολικής μελέτης ενός υγειονομικού χάρτη για όλη τη χώρα, που έχει
να κάνει με το ποιες κλινικές είναι υποστελεχωμένες, τι πληρότητα έχουν, πόσο χρόνο κρατούν
τους ασθενείς, τι αποδοτικότητα έχουν και τι ανταποδοτικότητα για τον ασθενή.
"Μαςενδιαφέρουν πρώτα απ’ όλα οι ευπαθείς ομάδες. Το έχουμε αποδείξει με τους ογκολογικούς
ασθενείς. Το έχουμε αποδείξει και για τους ασθενείς που χρειάζονται παράγωγα αίματος, γσφαιρίνη, και όπου υπάρχει ανάγκη το Υπουργείο Υγείας θα τρέχει να την καλύπτει.

Έναάλλο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό των μεταμοσχεύσεων. Λυπάμαι που παραλάβαμε αυτή την
κατάσταση. Με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι έχει να
κάνει με τις μεταμοσχεύσεις, δεν μπορεί η οργανωμένη Πολιτεία να είναι ευχαριστημένη.
Είμαστευποχρεωμένοι, λοιπόν, να αναβαθμίσουμε τον ΕΟΜ και να δώσουμε νέες δυνατότητες σε
κορυφαίους επιστήμονες χειρουργούς, που διαθέτει η χώρα και μπορούν να αναλάβουν αυτό το
βάρος” υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.
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