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                                               ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

Προς τoν 
Υπουργό Υγείας,  κ. Θάνο Πλεύρη 

 
την 

Πρόεδρο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ,  κα. Θεανώ Καρποδίνη, 
 

τον  
Πρόεδρο ΔΣ του ΕΟΦ, κ. Δημήτριο Φιλίππου 

 
τον  

ΕΟΦ, Τμήμα Παρακολούθησης Επάρκειας  και Κυκλοφορίας Προϊόντων 
 

τον  
ΕΟΠΥΥ, Διεύθυνση Φαρμάκου  

 
 
  

Θέμα: Πρόβλημα στην διάθεση των ΦΥΚ  Kalydeco,  Kaftrio. Έλλειψη ταινίας 
γνησιότητας. 
 

Αξιότιμοι κύριοι,   

Πρόσφατα, ενόψει των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί με την 
επάρκεια των φαρμάκων υψηλού κόστους Kaftrio, Kalydeco και Orkambi της 
φαρμακευτικής εταιρίας Vertex Pharmaceuticals Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία, 
ενημερωθήκαμε ότι πλέον αυτά θα διατίθενται από την φαρμακευτική εταιρία  μέσω 
των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτικών φαρμακείων για τους λοιπούς 
ασφαλισμένους. Μάλιστα, στο έγγραφο που είχε αποστείλει η εταιρία στις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι από τις 9 Φεβρουαρίου  θα 
ξεκινούσαν οι αποστολές του φαρμάκου Orkambi, ενώ οι αποστολές για τα φάρμακα 
Kalydeco και Kaftrio θα ξεκινούσαν στις 14 Φεβρουαρίου. 

Δυστυχώς όμως, το πρόβλημα επάρκειας δεν λύθηκε αφού δεχόμαστε 
καθημερινά παράπονα από ασθενείς μέλη του συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα, ότι 
είναι αδύνατη η διάθεση των φαρμάκων Kalydeco και Kaftrio από τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ επειδή ΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Η 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ!  Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι ασθενείς να αναγκάζονται να σταματήσουν την  φαρμακευτική 
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τους αγωγή για αυτόν το μήνα, και με δεδομένο ότι ήδη διάγουμε την τελευταία 
εβδομάδα αυτού χωρίς να έχει βρεθεί λύση στο πρόβλημα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο 
ότι οι ασθενείς θα στερηθούν το φάρμακο τους και τον επόμενο μήνα. Μάλιστα, η 
προσπάθεια εκπροσώπων του συλλόγου μας να επικοινωνήσουν με την 
φαρμακευτική εταιρία προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία του προβλήματος,  ήταν 
αδύνατη.  

Ενόψει τούτων και επειδή ο εμπαιγμός μας από την φαρμακευτική εταιρία 
περισσεύει, ενώ η  υπομονή όλων των ασθενών  για να λάβουν το πολύτιμο για τη 
ζωή τους φάρμακο  έχει πλέον εξαντληθεί, σας παρακαλούμε να προβείτε σε όλες 
τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να δοθεί ΑΜΕΣΑ λύση στο πρόβλημα. 

 
Επίσης, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως εάν ΕΙΝΑΙ 

ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ -ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ-, ΧΩΡΙΣ ΤΑΙΝΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΚΟΥΠΟΝΙ). Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον αυτό είναι νομικά επιλήψιμο, σας 
παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την αποφυγή παρομοίων 
καταστάσεων στο μέλλον και την παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων. 

Τέλος, επειδή θεωρούμε ότι οι ασθενείς θα πρέπει να  πάψουν επιτέλους να 
καθίστανται συστηματικά θύματα της αυστηρής μονοπωλιακής πρακτικής που 
εφαρμόζει η φαρμακευτική εταιρία, σας παρακαλούμε θερμά να λάβετε άμεσα 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη κυκλοφορία και διάθεση των 
φαρμάκων αυτών  για το παρόν και το μέλλον. Είναι απαράδεκτο να μένουν 
συστηματικά οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση χωρίς φάρμακο και να 
ταλαιπωρούνται για τα αυτονόητα!!! 

Σας παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας στα αρμόδια τμήματα 

για τις δέουσες ενέργειες. Στη διάθεση σας για κάθε λεπτομέρεια ή πληροφορία.  

(Κινητό τηλ. προέδρου ΔΣ: 6944-790876). 

 
 
 

 

 

      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
             Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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