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        11 Μαρτίου 2022 
Προς: Υπουργό Υγείας κ. Α. Πλεύρη, 
Κοινοποίηση: 
Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων, Τμήμα Ναρκωτικών, κ. Α. Παππά 
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας κ. Ειρ. Αγαπηδάκη 
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Η διάθεση της πόσιμης μορφίνης στη χώρα μας με τη μορφή του Oramorph drops oral solution 
20mg/ml ικανοποίησε ένα χρόνιο αίτημα της ΕΑΕ και κάλυψε μια σοβαρότατη έλλειψη στη 
φαρμακολογική αντιμετώπιση του ισχυρού πόνου.  
Ωστόσο το σκεύασμα δεν αποζημιώνεται από τα ταμεία με αποτέλεσμα να ακυρώνεται 
στην πράξη μια βασική του ένδειξη, η αντιμετώπιση του πόνου σε ασθενείς 
παρηγορικής φροντίδας εκτός νοσοκομείου.  
 
Η μορφίνη άμεσης αποδέσμευσης είναι θεραπεία εκλογής στην αντιμετώπιση του ισχυρού 
καρκινικού πόνου. Χρησιμοποιείται τόσο στην τιτλοποίηση των αναγκών σε οπιοειδή και την 
αντιμετώπιση επεισοδίων παροξυσμικού πόνου όσο και ως κύρια θεραπεία σε ειδικές ομάδες 
ασθενών. Ειδικότερα σε ηλικιακές ομάδες όπως τα παιδιά και οι υπερήλικες, όπου οι άλλες 
φαρμακοτεχνικές μορφές (επιθέματα, χάπια) παρουσιάζουν προβλήματα στη χρήση, το 
Oramorph διαθέτει τα μοναδικά πλεονεκτήματα της υγρής, εύκολης στην κατάποση μορφής και 
της ακριβούς τιτλοποίησης. 
 
Είναι συχνό φαινόμενο καρκινοπαθείς να νοσηλεύονται αποκλειστικά για τον έλεγχο του πόνου. 
Θα πρέπει να διαφυλάξουμε το δικαίωμα των ασθενών αυτών να παραμένουν στη θαλπωρή 
της οικογένειάς τους ελεύθεροι από το δίλλημα της οικονομική επιβάρυνσης για την πρόσβαση 
σε επαρκή αναλγησία.  
 
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εξετάσετε την εξαίρεση του Oramorph drops oral 
solution 20mg/ml από τα φάρμακα που δεν αποζημιώνονται από τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα για τους ασθενείς με πόνο καρκινικής αιτιολογίας. 

 
Με εκτίμηση 

 
Για το Δ.Σ. 

 
                 H Πρόεδρος                                            H γενική γραμματέας 

                                       
             Άννα Μαλισιώβα                                            Ελεάνα Γαρίνη 
 
 
 
 


