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ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ζητά επίσημη ενημέρωση για την διαθεσιμότητα αντιοφικού ορού στα
Δημόσια Νοσοκομεία»
Σύμφωνα με ανακοινώσεις επίσημων φορέων εντοπίζεται μεγάλο πρόβλημα στα Δημόσια
Νοσοκομεία από την έλλειψη αντιοφικού ορού, καθώς μάλιστα φέτος υπάρχει αύξηση στα
περιστατικά από δαγκώματα φιδιών.
Το αντίδοτο επιβάλλεται να είναι διαθέσιμο στα Τμήματα των Επειγόντων Περιστατικών στα
Νοσοκομεία όλης της χώρας, ειδικά της υπαίθρου, πλην όμως όπως ενημερωθήκαμε τα
περισσότερα Νοσοκομεία σε επαρχία και νησιά δεν διαθέτουν το εν λόγω αντίδοτο, καθώς το
Υπουργείο Υγείας δεν προμήθευσε τις Υγειονομικές Μονάδες.
Επιπροσθέτως σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π. 85567/13-01 -2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Υγείας «Επικαιροποίηση Εγκυκλίου σχετικά με την προμήθεια και διακίνηση
αντιδότων δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας», ο αντιοφικός ορός κατατασσόταν στον
ΚΑΤΑΛΟΓΟ 2, στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν τα αντίδοτα που ήταν υποχρεωτικό να διαθέτουν
όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, για την διασφάλιση της υγείας των ασθενών. Πλην όμως, όλο
αιφνιδίως στις 31.7.2018 εξεδόθη η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.59418/2018 εγκύκλιος, δυνάμει της
οποίας τροποποιείται η προαναφερθείσα εγκύκλιος ως προς την κατάταξη του αντιοφικού
ορού από τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ 2 στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ 3, ο οποίος περιλαμβάνει τα αντίδοτα που
πρέπει να διαθέτουν τα Νοσοκομεία Αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε Διοικητή
κάθε Δ.Υ.ΠΕ.

Όπως δε ορίζεται σαφώς, σε περίπτωση ελλείψεως του σκευάσματος το

Νοσοκομείο Αναφοράς θα απευθύνεται σε άλλα Νοσοκομεία Αναφοράς της ίδιας ή άλλης ΔΥΠΕ
απευθείας ή μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας ΔΥΠΕ.
Κύριε Υπουργέ,
δεν αντιλαμβανόμαστε τον αιτιολογικό λόγο της ανωτέρω τροποποίησης, από την στιγμή
που είναι γνωστό ότι η χορήγηση αντιοφικού ορού πρέπει να πραγματοποιηθεί πολύ άμεσα,

προκειμένου να μην υπάρξουν άλλες επιπλοκές στον ασθενή. Η χορήγηση εντός χρονικού
διαστήματος 2 ωρών, που ορίζεται στην τελευταία Εγκύκλιο σας είναι πολύ κρίσιμο και επικίνδυνο
χρονικό διάστημα για την υγεία των ασθενών.
Τέλος οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα και επισήμως σε ποια Νοσοκομεία της χώρας
υπάρχει διαθεσιμότητα αντιοφικού ορού, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν που μπορούν να
αποταθούν.
Ο ΙΣΑ ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, να δείξει την αρμόζουσα
σοβαρότητα και να σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια υγεία.
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