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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του  Δ.Σ. του 

ΕΟΠΥΥ, στην οποία παρέστη και υποστήριξε ένθερμα τα αιτήματα της ΕΟΚΑ ο 

Αντιπρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και εκπρόσωπος της, στο Δ.Σ. του Οργανισμού, κ. 

Λεοντόπουλος. 

1. Η πρώτη απόφαση αφορά  στην κατοχύρωση  χορήγησης 180 αυτολιπαινόμενων 

καθετήρων μηνιαίως  με απλή ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

2. Η δεύτερη απόφαση αφορά  στην χορήγηση 60 περιπεικών καθετήρων, με απλή 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση, συν 30 με ΑΥΣ (Απόφαση Υγειονομικού 

Συμβουλίου) μηνιαίως. Η απόφαση ΑΥΣ αποτελεί αυτόματη διαδικασία κατά τη 

συνταγογράφηση από τον αρμόδιο γιατρό, χωρίς καμία ταλαιπωρία του 

δικαιούχου. 

Η ΕΟΚΑ, τόσο κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του νέου ΕΚΠΥ, όσο και στο κενό 

διάστημα 1 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου, οπότε και ίσχυσε ξαφνικά η Απόφαση περί 

χορήγησης 150 καθετήρων, αγωνίστηκε δυναμικά για την κατοχύρωση των 180 

αυτολιπαινόμενων καθετήρων, αλλά και των 60+30 περιπεϊκών καθετήρων, με έγγραφά 

της και τηλεφωνικές παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους του  ΕΟΠΥΥ και σε άμεση 

συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ  και τον εκπρόσωπο της στο Δ.Σ. του Οργανισμού.  

Οι δύο αυτές αποφάσεις έρχονται να βάλουν τέλος στην ανησυχία που είχε δικαίως 

προκληθεί, αλλά και στην ταλαιπωρία των ατόμων με ορθοκυστικές διαταραχές.  

Είναι θέμα ημερών να καθαρογραφούν οι δύο αυτές αποφάσεις του Δ.Σ. και να 

περαστούν άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ. 
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Και εδώ, αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω Καίσαρη, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για τη 

συνεργασία τους, τους αρμόδιους του ΕΟΠΥΥ, που κατανόησαν το δίκαιο των αιτημάτων 

μας και προχώρησαν στην ικανοποίησή τους.  

Τα αιτήματά μας δεν τελειώνουν εδώ. Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει 

για τη διόρθωση του νέου ΕΚΠΥ, υπάρχουν κι άλλα σοβαρά θέματα που πρέπει να 

τακτοποιηθούν. Ο αγώνας συνεχίζεται.  

 

 


