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Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά ασφαλισµένης, η οποία διαµαρτυρόταν,
επειδή η δαπάνη για σκεύασµα µε τη δραστική ουσία L-καρνιτίνη, που χρειάζεται να
λαµβάνουν οι δύο ανήλικες αδελφές της για την αντιµετώπιση µεταβολικού
νοσήµατος, δεν καλύπτεται από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Η µη κάλυψη
οφειλόταν στο ότι η συγκεκριµένη κατηγορία σκευασµάτων περιελήφθηκε στον
κατάλογο των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων που δεν καλύπτονται από την
κοινωνική ασφάλιση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι κατ’ εξαίρεση προβλέπεται η κάλυψη της
δαπάνης για τη χορήγηση του εν λόγω σκευάσµατος σε ασθενείς σε τελικό στάδιο
νεφρικής ανεπάρκειας υπό αιµοκάθαρση και σε παιδιά ηλικίας κάτω των δώδεκα
ετών µε τεκµηριωµένη ανεπάρκεια L-καρνιτίνης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επέκταση της κοινωνικοασφαλιστικής
κάλυψης της δαπάνης για το εν λόγω σκεύασµα σε παιδιά µε τεκµηριωµένη
ανεπάρκεια της ουσίας L-καρνιτίνης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, και σε ενηλίκους µε
τεκµηριωµένη ανεπάρκεια της εν λόγω ουσίας.
Το επιστηµονικό συµβούλιο εγκρίσεων του ΕΟΦ, κινούµενο προς την
κατεύθυνση της πρότασης του Συνηγόρου του Πολίτη, γνωµοδότησε υπέρ της
επέκτασης της κατ’ εξαίρεση κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψης της δαπάνης για
σκευάσµατα µε τη δραστική ουσία L-καρνιτίνη σε ασθενείς µε τελικό στάδιο νεφρικής
ανεπάρκειας υπό αιµοκάθαρση και σε ασθενείς µε τεκµηριωµένη από εξειδικευµένο
κέντρο δηµοσίου νοσοκοµείου ανεπάρκεια L-καρνιτίνης.
Σε συνέχεια της γνωµοδότησης του ΕΟΦ, το Υπουργείο Υγείας δεν προχώρησε
απλώς στην απάλειψη του ορίου ηλικίας των δώδεκα ετών, επεκτείνοντας έτσι τις
εξαιρέσεις της λίστας των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων, αλλά επιπλέον,
συµπεριέλαβε τα σκευάσµατα µε τη δραστική ουσία L-καρνιτίνη στη λίστα των
συνταγογραφούµενων φαρµάκων που καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση.
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