
 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "O Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής στο Κεντρικό Κτήριο 

Ε.Κ.Π.Α." 

 

Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός συμμετείχε με την ιδιότητα 
του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του φαρμακοποιού επιστήμονα 
σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα τις κοινωνικές ανισότητες και την κοινωνία των 
πολιτών, στο πλαίσιο του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Φόρουμ Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, που επέλεξε ως κεντρικό θέμα διερεύνησης τον ρόλο 
των κοινωνικών ανισοτήτων και των επιπτώσεων της κρίσης στη δημόσια υγεία.  

Η ομιλία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. είχε ως τίτλο "Πρόσβαση των ασθενών με 

σπάνιες παθήσεις στα ορφανά φάρμακα". Ο Dr. Αυγερινός επικεντρώθηκε στη μετ' 

εμποδίων πρόσβαση σχεδόν ενός εκατομμυρίου Ελλήνων με "σπάνιες παθήσεις" 

στις θεραπείες τους, καθώς και στο γεγονός ότι τα "ορφανά φάρμακα" 

καθυστερούν να ενταχθούν στη "θετική λίστα". Αρκετοί ασθενείς συνεπώς 

αναγκάζονται να πληρώνουν το κόστος της θεραπείας τους, παρότι ανήκουν στην 

κατηγορία των χρονίως πασχόντων, ενώ πολλοί ταλαιπωρούνται εξαιτίας της 

μείωσης των προϋπολογισμών των νοσοκομείων και του πλαφόν της 

συνταγογράφησης. 

Ο κ. Αυγερινός επεσήμανε ακόμη το σημαντικό πρόβλημα της καθυστερημένης 

πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες λόγω της μεγάλης 



καθυστέρησης που παρατηρείται στην έκδοση της θετικής λίστας. Ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Φαρμάκων, όπως αναφέρθηκε, έχει ήδη εγκρίνει από το 2010 μια 

σειρά από "ορφανά φάρμακα", τα οποία δεν έχουν όμως διατεθεί στη χώρα μας, με 

αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς με σπάνιες παθήσεις να βρίσκονται σε κίνδυνο για 

τη ζωή τους.  

Το διήμερο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής 

πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα). Εκτός από την αυστηρά 

επιστημονική του λειτουργία, αποτέλεσε έναυσμα διαλόγου με δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, την κοινωνία των πολιτών και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς 

με στόχο την οικοδόμηση ενός υγιούς και δίκαιου από πλευράς υγείας κράτους για 

τις επόμενες δεκαετίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 


