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Προς τον Γεν. Γραμματέα Πρωτοβαθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας 
κ. Μάριο Θεμιστοκλέους 
 
Θέμα: «Καθυστέρηση της πρόσβασης των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών στο 
εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα» 
 
Κύριε Γενικέ 
 
Η Επιστημονική Εταιρεία (ΕΠΕΜΥ) της οποίας είμαι Πρόεδρος, δραστηριοποιείται 
στον τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας των ιατρών και υποστήριξης των ασθενών 
με αυτοάνοσες φλεγμονώδεις παθήσεις.  

Πριν λίγους μήνες (Οκτώβριος 2022) είχαμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε ως 
ομιλητή στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο μας στη Ρόδο. Για αυτόn το λόγο σας 
απευθύνουμε την παρούσα επιστολή ώστε να ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά 
της πολιτείας για τη συντομότερη δυνατή ενεργοποίηση της πρόσβασης των ασθενών 
μας στο «ανασυνδυασμένο εμβόλιο έναντι του έρπητα ζωστήρα». 

Οι περισσότεροι ασθενείς με αυτοάνοσα φλεγμονώδη  ρευματικά, δερματολογικά και 
γαστρεντερολογικά νοσήματα θεραπεύονται με βιολογικούς παράγοντες και άλλα 
παρεμφερή φάρμακα τα οποία προκαλούν σε σημαντικό ποσοστό, ως ανεπιθύμητη 
ενέργεια, λοίμωξη από τον έρπητα ζωστήρα. Η λοίμωξη αυτή λαμβάνει συχνά σοβαρή 
μορφή με σημαντική νοσηρότητα σε αυτούς τους ασθενείς. Το ίδιο θέμα απασχολεί 
βέβαια και τη μεγαλύτερη ομάδα των ογκολογικών ασθενών. 

Μέχρι τώρα οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονται προληπτικά με το παραδοσιακό 
εμβόλιο έναντι του έρπητα ζωστήρα το οποίο, όπως γνωρίζετε, περιέχει 
εξασθενημένα στελέχη του ιού και αντενδείκνυται σε αυτούς τους ασθενείς λόγω του 
κινδύνου πρόκλησης ερπητικής λοίμωξης. 

Αντίθετα το νέο ανασυνδυασμένο εμβόλιο (Shingrix) που κυκλοφορεί πλέον σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί ασφαλή επιλογή για αυτόν τον πληθυσμό. 

Το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει ενταχθεί: 

-Στον κατάλογο τιμολογούμενων φαρμάκων από τον Ιανουάριο του 2022 

-Στον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων που καλύπτονται από την 
κοινωνική ασφάλιση από το Νοέμβριο του 2022 

-Στις πρόσφατες συστάσεις της «Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων» ως αποκλειστική 
επιλογή σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών  
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Για ακατανόητους λόγους δεν έχει ακόμα συμπεριληφθεί στις συστάσεις της «Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών» και επομένως δεν είναι προσβάσιμο στους ασθενείς μας 
παρά μόνο με ιδιωτική δαπάνη. 

Θα σας παρακαλούσαμε για ενεργοποίηση της διαδικασίας ή για  παραπομπή του 
θέματος σε αρμοδιότερο τμήμα του Υπουργείου, ώστε να επιλυθεί το συντομότερο 
δυνατό αυτό το θέμα. 

 
       Με τιμή 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Παναγιώτης Τρόντζας 
     Ρευματολόγος, Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ 
          Ρευματολογικό Κέντρο, Γ΄ Παν. Παθ. Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» 
    Κιν. 6944241214 Ε-mail: Trontzas@gmail.com 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 


