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Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021 
                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 7061 

 
ΠΡΟΣ:  
Υπουργό Υγείας, Κύριο Αθανάσιο Πλεύρη 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Πρόεδρο ΕΟΦ, Κύριο Δημήτριο Φιλίππου 
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
 
Επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ένα σημαντικό θέμα που προέκυψε, σχετικά με τη 
θεραπεία μιας ευαίσθητης ομάδας ασθενών με αιματολογικά νοσήματα.  
 
Η azacitidine είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια για τη 
θεραπεία των ασθενών με υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και οξεία 
μυελογενή λευχαιμία, που δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία. Η 
χορήγηση του φαρμάκου γίνεται με υποδόρια ένεση μια φορά την ημέρα για επτά 
ημέρες κάθε μήνα. Η αγωγή διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις μήνες ή και πέραν του έτους 
εφόσον ο ασθενής ανταποκρίνεται στη θεραπεία.  
 
Με βάση την πρόσφατη αναθεώρηση του καταλόγου φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 
για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α΄ 6), 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4526/1-10-2021, τα σκευάσματα με δραστική ουσία 
azacitidine μεταφέρθηκαν από τον Πίνακα 1Β στον Πίνακα 1Α. Κατά συνέπεια 
καθίσταται αδύνατη η χορήγηση του φαρμάκου εκτός Νοσοκομείου.  
 
Η αλλαγή αυτή δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα για τους ασθενείς, ιδιαίτερα αυτούς που 
διαμένουν στην επαρχία, γιατί τους στερεί τη δυνατότητα να λαμβάνουν τη θεραπεία 
τους στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους υποχρεώνει να 
προσέρχονται σε εβδομαδιαία βάση κάθε μήνα σε Νοσοκομεία μεγάλων πόλεων που 
διαθέτουν Αιματολογικό Τμήμα ή Κλινική. Δεδομένου δε ότι πρόκειται κυρίως για 
ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως χρειάζεται να έχουν και συνοδό-φροντιστή. Το 
πρόβλημα είναι περισσότερο έντονο και σοβαρό στην εποχή της πανδημίας COVID 19. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη του ασθενούς στη θεραπεία γίνεται με νοσηλεία στο 
Νοσοκομείο υπό στενή παρακολούθηση. Εφόσον ο ασθενής δεν παρουσιάσει 
προβλήματα, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης των επόμενων κύκλων της θεραπείας 
εκτός Νοσοκομείου. Είναι αυτονόητο ότι στη διάρκεια της μακρόχρονης χορήγησης της 
θεραπείας ο ασθενής βρίσκεται σε επικοινωνία και παρακολούθηση από τον θεράποντα 
αιματολόγο. 
 
Θεωρούμε, λοιπόν, σκόπιμη την τροποποίηση του καταλόγου και την επαναφορά των 
σκευασμάτων azacitidine στην κατηγορία 1Β ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των 
ασθενών που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία. 

 
Με εκτίμηση, 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας 
 
                 Η Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

                             
 
                Μαρία Παγώνη                                 Ιωάννης Μπαλταδάκης 
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