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         Αθήνα, 22/2/2022 

 Προς        Αρ.πρωτ. 235 

Δ/νση Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ, κα Π. Λίτσα  

Κοιν.: 

 κα Χ. Κανή, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού & 

          Παρακολούθησης χορήγησης φαρμάκου ΕΟΠΥΥ  

 Υπουργό Υγείας, κ. Θ. Πλεύρη 

 Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ 

 Πρόεδρο ΕΟΦ 

     

 

Αξιότιμη κα Λίτσα, 

 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας αναφέρουμε ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα δημόσιας 

υγείας το οποίο αφορά ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από μέτρια έως σοβαρή 

ατοπική δερματίτιδα. 

Σύμφωνα με την υπουργική σας απόφαση ΥΑ Δ3(α)/οικ. 1281/2022, το 

σκεύασμα Dupixent (Dupilumab) inj.sol. 300mg/2ml BTX2 Pf.Syrs, δεν 

αποζημιώνεται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ για νέα περιστατικά ενηλίκων ασθενών με 

μέτρια-σοβαρή ατοπική δερματίτιδα. 

Με την ευκαιρία της απόφασής σας αυτής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την 

αξεπέραστη δυσκαμψία που παρουσιάζει το σύστημα χορήγησης των νέων 

αποτελεσματικών και ασφαλών θεραπειών στους πάσχοντες από την βασανιστική 

αυτή νόσο.  Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε επίσης τον σοβαρότατο προβληματισμό 

μας, για την μεγάλη δυσκολία που έχουν σήμερα οι Έλληνες Δερματολόγοι-

Αφροδισιολόγοι όσον αφορά την θεραπευτική βοήθεια προς τους πάσχοντες από 

ατοπική δερματίτιδα ασθενείς, των οποίων το ανοσολογικό υπόστρωμα τους 

επιβαρύνει επιπλέον και με άλλες σοβαρές συννοσηρότητες. 

Με τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, τα μόνα φάρμακα που μπορούν να χορηγηθούν 

με απλή διαδικασία συνταγογράφησης είναι η κυκλοσπορίνη, που μπορεί να δοθεί 

για διάστημα 6 μηνών και η συστηματική χορήγηση κορτιζόνης που είναι η μοναδική 

θεραπεία διάσωσης από την έξαρση της ατοπικής δερματίτιδας και μπορεί να δοθεί 

για διάστημα από 10 έως 20 ημέρες.  Τα ως άνω φάρμακα είναι γνωστό ότι 

παρουσιάζουν πολλαπλές παρενέργειες και έντονη ανοσοκατασταλτική δράση, 
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γεγονός που μπορεί να βάζει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους, ειδικά την περίοδο 

αυτή που η πανδημία είναι σε μεγάλη έξαρση.  

Πρέπει να γνωρίζετε πως η ατοπική δερματίτιδα είναι ένα αυτοάνοσο φλεγμονώδες 

νόσημα, που η συχνότητά του αυξάνει συνεχώς σε παιδιά και σε ενήλικες στη χώρα 

μας, όπως και σε όλο τον δυτικό κόσμο. Η νόσος διεδράμει επί δεκαετίες και 

προκαλεί σημαντική δυσχέρεια στην καθημερινή ζωή των πασχόντων εξαιτίας των 

ιδιαίτερων δερματικών αλλοιώσεων και του έντονου βασανιστικού κνησμού.  Λόγω 

αυτών των συμπτωμάτων οι ασθενείς έχουν διαταραχές ύπνου, με αντίστοιχη 

επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής τους, έχουν μειωμένη παραγωγικότητα στην 

εργασία τους και πολύ συχνά κάνουν χρήση αναρρωτικών αδειών. Επομένως, η 

νόσος έχει σημαντική επίπτωση στη ζωή, στην οικογένεια και στο εργασιακό και 

κοινωνικό περιβάλλον των ασθενών αυτών. 

Λόγω της σημαντικότητας και της βαρύτητας της συγκεκριμένης νόσου 

αναπτύχθηκαν νέοι θεραπευτικοί παράγοντες, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα 

που αναστέλλουν τις ιντερλευκίνες 4 και 13 (IL4 και IL13) και οι Jak Inhibitors. Οι 

βιολογικοί αυτοί παράγοντες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και με εξαιρετικό 

προφίλ ασφάλειας.  Το κυριότερο όμως πλεονέκτημα των βιολογικών αυτών 

παραγόντων, είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα 

χωρίς παρενέργειες και χωρίς να διαταράσσουν την δράση των φαρμάκων που 

λαμβάνουν οι ασθενείς αυτοί για τις πολλαπλές συννοσηρότητες που εμφανίζουν 

όπως καρδιαγγειακή νόσος, αναπνευστική δυσχέρεια, ηπατική και νεφρική 

δυσπραγία κλπ.  

Αξιότιμη κα Λίτσα,  

πρέπει να γνωρίζετε πως πολλαπλοί βιολογικοί παράγοντες συνταγογραφούνται στη 

χώρα μας εδώ και 20 χρόνια, με πολύ απλή διαδικασία συνταγογράφησης με βάση 

θεραπευτικά πρωτόκολλα που έχουν προταθεί από τις επιστημονικές εταιρείες.  Έτσι 

λοιπόν σήμερα μπορούμε να τους χορηγήσουμε εύκολα και να αντιμετωπίσουμε 

εξαιρετικά αποτελεσματικά, δυσίατα κατά το παρελθόν αυτοφλεγμονώδη και 

αυτοάνοσα  νοσήματα, που αφορούν την Δερματολογία, την Ρευματολογία, την 

Γαστρεντερολογία, την Πνευμονολογία και πολλές άλλες ειδικότητες, (Ψωρίαση, 

Διαπυητική ιδρωτοαδενίτιδα, πέμφιγα, φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου, 



 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

         2022-2024                

 

I. ΜΠΑΡΚΗΣ 

Πρόεδρος 

  

Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος 

 

Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ 

Γεν. Γραμματέας 

 

Η. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

Ταμίας 

 

Ζ. ΑΠΑΛΛΑ 

Ειδ. Γραμματέας 

 

Γ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ 

Μέλος 

 

Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

Μέλος 

 

Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Μέλος 

 

Π.ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ 

Μέλος 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
           Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 36, 11528 Αθήνα, Τηλ. 210 7295606 

          Email: edae@edae.gr, edaegr@hotmail.com      http://www.edae.gr 
 

 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ρευματοειδής αρθρίτις, αγκυλοποιητική 

σπονδυλοαρθρίτις κλπ).  Οι πάσχοντες όμως από ατοπική δερματίτιδα, σαν να είναι 

πολίτες Β’ κατηγορίας, δεν δικαιούνται να ωφεληθούν με εύκολο τρόπο από την 

αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων φαρμάκων, γιατί το μέχρι 

σήμερα σύστημα χορήγησής τους επιπλέκεται με μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία 

συνταγογράφησης και μετά από αξιολόγηση της νόσου από αρμόδια επιτροπή. 

Με τα δεδομένα αυτά, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η συνταγογράφηση αυτών των 

φαρμάκων είναι προσεγγίσιμη πολύ δύσκολα και μόνο για ασθενείς που 

επισκέπτονται Κλινικές ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακές Κλινικές, ενώ οι ασθενείς των 

ιδιωτικών ιατρείων, λόγω της προαναφερόμενης πολυπλοκότητας του συστήματος 

δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις καινοτόμες αυτές θεραπείες. 

Πιστεύουμε πως η επαναξιολόγηση του θέματος από πλευράς σας θα οδηγήσει 

οριστικά στην αλλαγή του καθεστώτος χορήγησης των συγκεκριμένων φαρμάκων 

της ατοπικής δερματίτιδας, ώστε όλοι οι Έλληνες ασθενείς, να μπορούν να έχουν 

ελεύθερη αλλά ελεγχόμενη πρόσβαση στις καινοτόμες αυτές θεραπείες για το 

νόσημά τους. 

     Με τιμή, 

         Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

 

  Ο Γεν. Γραμματέας                                    Ο Πρόεδρος                  

                                                                

                   Δ. Σγούρος      Ι. Μπάρκης 


