Τι σημαίνει η «εξαφάνιση» ενός απαραίτητου φαρμάκου;
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Άρθρο στο ΒΗΜΑ του Χ. Ντέλλου για την έλλειψη του Sintrom.

Εδώ και ένα μήνα οι συνήθως ηλικιωμένοι καρδιοπαθείς ασθενείς που χρησιμοποιούν το αντ
ιπηκτικό φάρμακο Sintrom
περιφέρονται με αγωνία από φαρμακείο σε φαρμακείο για να το βρούν. Είναι η πρώτη φορά
στα 40 χρόνια που κυκλοφορεί το φάρμακο που παρατηρείται αυτή η κατάσταση. Οι
ασθενείς που το χρειάζονται υπολογίζονται σε περίπου 200 χιλιάδες και συνήθως πάσχουν
από κολπική μαρμαρυγή, αρρυθμία που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο χωρίς
τη λήψη του Sintrom.

Το φάρμακο είναι ιδιαίτερα φτηνό και παράγεται στην Ελλάδα από μεγάλη πολυεθνική
εταιρεία η οποία ισχυρίζεται ότι όχι μόνο το παράγει κανονικά, αλλά και έχει αυξήσει
σημαντικά το ρυθμό παραγωγής μετά την παρατηρηθείσα έλλειψη. Οι φαρμακαποθήκες
αρνούνται ότι έκαναν παράλληλες εξαγωγές σε χώρες όπου το Sintrom είναι ακριβότερο.

Που πήγαν λοιπόν τα φάρμακα; Γιατί ακόμα δεν έχουν τα περισσότερα φαρμακεία;
Υπεύθυνος για την διερεύνηση του θέματος είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
που δείχνει μια περίεργη κατά τη γνώμη μου αδράνεια σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.
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Έπρεπε να περάσει σχεδόν ένας μήνας και μετά από τις αντιδράσεις Ιατρικών Συλλόγων
για να εκδόσει πριν 8 μέρες μια ανακοίνωση όπου λέει πως θα διερευνήσει αν γίνονται
παράλληλες εξαγωγές. Αυτό όμως όφειλε και μπορούσε να το είχε κάνει όλο αυτόν τον
καιρό. Έπρεπε επίσης να επιβάλει άμεση απαγόρευση των εξαγωγών του φαρμάκου όπως
έχει κάνει στο παρελθόν για λιγότερο απαραίτητα φάρμακα. Το φάρμακο βέβαια δεν είναι
"αναντικατάστατο", υπάρχει νέο σκεύασμα και αναμένεται και άλλο με ένδειξη για την
κολπική μαρμαρυγή. Μόνο που η τιμή του είναι τέτοια που ο ασθενής κινδυνεύει να πάθει το
εγκεφαλικό μέσα στο φαρμακείο μόλις την ακούσει! Είναι 103 ευρώ για θεραπεία ενός
μηνός
ενώ η θεραπεία μηνός με
Sintrom είναι
λιγότερο από
δύο ευρώ!

Οι συγκεκριμμένοι ηλικιωμένοι άρρωστοι παίρνουν συνήθως και άλλα δέκα φάρμακα και
φυσικά αν θα πρέπει κάποια στιγμή να επιλέξουν ποια θα διακόψουν για οικονομικούς
λόγους θα διαλέξουν τα ακριβότερα με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους στην προκειμένη
περίπτωση. Αλλά και οι συνέπειες για τα ασφαλιστικά ταμεία θα ήταν τραγικές αν
αντικαταστήσουμε το Sintrom, φάρμακο που χορηγείται εφ' όρου ζωής, με τα νέα που δεν
έχουν αποδείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα στην κλινική πράξη.

Το επιπλέον κόστος θα μπορούσε να έφθανε τα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο! Το
υπουργείο Υγείας πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί για να εφοδιασθούν όλα τα φαρμακεία
της χώρας με Sintrom και να διερευνήσει την περίεργη στάση του ΕΟΦ.
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