Συμμετοχή πάθηση

Την ευθύνη ως προς τη συμμετοχή που αναγράφεται σε κάθε θρωρημένη συνταγή τη φέρει
αποκλειστικά και μόνο ο συνταγογράφων γιατρός. Όσον αφορά τις μη θεωρημένες
συνταγές, καλό είναι να επιβεβαιώνεται η ορθότητα της συμμετοχής ανάλογα πάντα με τη
πάθηση. Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες με τις νόσους που δικαιολογούν μειωμένη ή
μηδενική συμμετοχή.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

- Νόσος Parkinson και δυστονίες για τα αντιπαρκινσονικά φάρμακα.
- Άπιος διαβήτης για την αντιδιουρητική ορμόνη και τα συνθετικά ανάλογά της.
- Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες,χρόνια πνευμινική
πνευμονοπάθεια, στεφανιαία νόσος, υπερλιπιδαιμίες.
- Νοσήματα του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία,
δερματομμοσίτης, αγγειίτιδες, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα,
ψωρίασική αρθρίτιδα.)
- Οστεοπόρωση και νόσος PAGET για τα φάρμακα που επηρεάζουν το μεταβολισμό των
οστών.
- Μυασθένεια για τα παρασυμπαθομιμητικά και κορτικοειδή φάρμακα.
- Φυματίωση
- Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
- Κληρονομικό αγγειοοίδημα
- Αδένωμα υπόφυσης
- Ελκώδης κολίτιδα
- Νόσος Chron
- Κίρρωση ήπατος
- Συγγενής ιχθύαση
- Χρόνια επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια
- Βιταμινοεξαρτώμενη ραχίτιδα

Να υπενθυμίσουμε ότι οι συνταξιούχοι -δικαιούχοι επιδόματος ΕΚΑΣ συμμετέχουν με
ποσοστό 10% σε όλα τα φάρμακα, εκτός βέβαια αν ανήκουν σε κάποια κατηγορία που
δικαιολογεί 0% και από τις ταινίες μέτρησης σακχάρου στις οποίες συμμετέχουν με 25%.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
- Νεοπλασίες όλων των συστημάτων και λευχαιμίες (αντινεοπλασματικά φάρμακα και
αντίδοτα αυτών, καθώς επίσης και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των
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συνεπειών των νεοπλασιών).
- Σακχαρώδης διαβήτης μόνο για ινσουλίνη.
- Ψυχώσεις για τα νευροληπτικά και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα.
- Επιληψία για τα επιληπτικά φάρμακα.
- Μεσογειακή αναιμία για τα φάρμακα αποσιδήρωσης και των επιπλοκών της νόσου.
- Αιμορροφιλία για αντιαιμορροφιλικούς παράγοντες.
- Νεφρική ανεπάρκεια. Για τους πάσχοντες που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία
υποκατάστασης με τενητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών ή
ρευστών οργάνων για όλα ανεξαρτήτως των φάρμακα.
- Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.*
- Κυστική ίνωση (ινοκυστική νόσος, κυστική ινώδης νόσος).*
- Αγγειοπάθεια Burger.*
- Άνοια, νόσος Alzheimer και νόσος Charcot.*
- Σύνδρομο βραχέως εντέρου.*
- Χρόνια ηπατίτιδα Β και Χρόνια ηπατίτιδα C. * • Νόσος Wilson (ηπατοφακοειδής
εκφύληση).*
- Γλυκονίαση.*
- Νόσος Gaucher.*
- Θεραπείες με κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα ανεξάρτητα από την
πάθηση για την οποία λαμβάνουν τη θεραπεία.
- HIV θετικοί ασθενείς για τα αντιρετροικά φάρμακα που συνταγογραφούνται από τα
αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για τη διάγνωση AIDS και τις αναγνωρισμένες
νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων.
- Παιδιά και ενήλικες για τα εμβόλια που ακολουθούν το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.
- Φάρμακα που χορηγούνται για τη μητρότητα για κύηση, τοκετό, λοχεία.
- Φάρμακα που χορηγούνται σε εργατικό ατυχήματα.

Δωρεάν επίσης δίδονται και τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασφαλισμένους απευθείας
από τα φαρμακεία του ΙΚΑ.

*Γι’αυτές τις ασθένειες δεν ισχύει μηδενική συμμετοχή στον οίκο ναύτου, ο οποίος ανήκει
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Για τις μειωμένες ή μηδενικές συμμετοχές, απαιτείται οπωσδήποτε επισήμανση του
γιατρού με υπογραφή και σφραγίδα.
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