Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Ονομάζομαι Βασίλειος Σούμπλης, είμαι ιδιώτης οφθαλμίατρος στην πόλη της Καλαμάτας και σας
απευθύνω αυτό το γράμμα με αφορμή την πρόσφατη επικοινωνία που είχα με το τμήμα
Συνταγογραφίας και Φαρμακευτικής Ενημέρωσης του ΕΟΠΥΥ και πιο συγκεκριμένα με την Κα
Κανή (email: ckani@eopyy.gov.gr).
Το θέμα της τηλεφωνικής μου επικοινωνίας με την Κα Κανή αφορούσε την πολιτική
συνταγογράφησης του φαρμάκου Ranibizumab σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη παθολογία. Με
έκπληξη διαπίστωσα ότι σε αυτόν τον τομέα η Ελλάδα κατέχει μια δυσάρεστη πρωτοτυπία. Ο
ΕΟΠΥΥ επισήμως δεν επιτρέπει να χορηγηθεί το φάρμακο δύο φορές μέσα στον ίδιο μήνα ακόμα
και αν αυτό αφορά διαφορετικό οφθαλμό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ή θα θεραπεύουμε κάθε
οφθαλμό με δίμηνα μεσοδιαστήματα ή θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το ένα μάτι στην τύχη του.
Οι τηλεφωνικές, τουλάχιστον, εξηγήσεις της Κας Κανή (ότι η αμφοτερόπλευρη χορήγηση δεν έχει
μελετηθεί επαρκώς ή ότι το SPC του φαρμάκου δεν επιτρέπει την αμφοτερόπλευρη χορήγηση)
δεν μπορούν να σταθούν ούτε σε επιστημονικό αλλά ούτε και σε ηθικό επίπεδο. Με μια πολύ
σύντομη ματιά στο pubmed βρήκα 2 έγκυρες δημοσιεύσεις (θα τις βρείτε συνημμένες σε αυτό το
email) με μεγάλο αριθμό ασθενών και ενέσεων, που αποδεικνύουν ότι η αμφοτερόπλευρη
χορήγηση και ασφαλής είναι και έχει μελετηθεί επαρκώς. Επιπλέον, σας παραθέτω το επίμαχο
κομμάτι από το SPC του φαρμάκου:
Παράρτημα 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση του φαρμάκου.
Αμφοτερόπλευρη θεραπεία:
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της θεραπείας με Lucentis χορηγούμενης ταυτόχρονα και
στα δύο μάτια δεν έχει μελετηθεί. Αν εφαρμοσθεί αμφίπλευρη θεραπεία ταυτόχρονα, αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη συστηματική έκθεση, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τον
κίνδυνο συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η αμφοτερόπλευρη χορήγηση δεν απαγορεύεται, αλλά θα πρέπει να
είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στην επιλογή των ασθενών μας.
Επιπρόσθετα, στο email αυτό θα βρείτε συνημμένο το αντίστοιχο έγγραφο από το Royal College
of Ophthalmology της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο παίρνει σαφή θέση επιτρέποντας την
αμφοτερόπλευρη χορήγηση, καθώς και το email που έστειλα στην Κα Κανή σε συνέχεια της
τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχα μαζί της (δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση).
Πιστεύω ότι ως διοικητικό συμβούλιο της Οφθαλμολογικής Εταιρίας θα ήταν χρήσιμο να πάρετε
θέση σχετικά με το ποιά είναι από επιστημονικής πλευράς η σωστή πρακτική, καθώς και να
κατευθύνετε τα μέλη σας προς τις ανάλογες ενέργειες πάντα προς όφελος των ασθενών μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση,
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