
 

 

Αθήνα, 12 Ιανοσαρίοσ 2021 

Ερώτηση 

Προς τον Υποσργό Υγείας 

Θέμα: Η προμήθεια υαρμάκοσ για τον κορωνοϊό θα μπορούσε να σώσει 

ανθρώπινες ζωές 

νβαξά εξσηεκαηηθά εγείξεη ε κε έληαμε, ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ θνξσλντνύ 

ζηε ρώξα καο, ησλ θαξκάθσλ πνπ ήδε έρνπλ εγθξηζεί θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

λνζνύληεο ζηηο ΗΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά θαη ζε άιια θξάηε. Καζώο είλαη γλσζηό όηη 

δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε από ηνλ Επξσπατθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ, ζε έθηαθηεο 

πεξηπηώζεηο όπσο απηή πνπ βηώλνπκε, δεκηνπξγνύληαη εύινγα εξσηεκαηηθά γηα πνην 

ιόγν δελ εηζάγνληαη κε ηηο εηδηθέο, πξνβιεπόκελεο, δηαδηθαζίεο θάξκαθα πνπ ζα 

έζσζαλ ηε δσή ζε κεγάιν αξηζκό λνζνύλησλ θαη ηα νπνία, επηπιένλ, ζα κείσλαλ 

δξακαηηθά ηηο αλάγθεο ζε ΜΕΘ ζηε ρώξα καο. 

Η εηζαγσγή ησλ θαξκάθσλ κε ηα νπνία ζώδνληαη δσέο ζε παξόληα ρξόλν, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ εκβνιηαζκό, ηνπ νπνίνπ ηα σθειήκαηα δελ είλαη άκεζα, ζα 

δεκηνπξγνύζαλ ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θνξσλντνύ θαη ηελ επαλέλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο καο, πνπ έρεη πιεγεί ζε εμαηξεηηθά επηθίλδπλν πιένλ 

βαζκό.  

ην θαηεπείγνλ ζρέδην λόκνπ ‘Ρπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο από 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19, ηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο, ηελ επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ, ηε ξύζκηζε 

νθεηιώλ πξνο ηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο 

δηαηάμεηο’ πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 21.12.2020 δελ ππάξρεη θακκία ζρεδόλ αλαθνξά ζηα 

επηβεβιεκέλε ζρεδίαζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο ππνςήθηνπ θαξκάθνπ ηνλ 

Covid-19. 

Ερωτάται ο κ. Υποσργός: 

1. Έρνπλ εηζαρζεί θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Covid-19 θαη ηελ ίαζε 

ησλ αζζελώλ ζηε ρώξα; Πνηα είλαη ηα θάξκαθα απηά, κε βάζε πνηαο 

δηαδηθαζίαο εηζήρζεζαλ θαη ζε πνηέο πεξηπηώζεηο έρνπλ ρνξεγεζεί; 

2. Έρνπλ εηζαρζεί ηα κνλνθισληθά θάξκαθα ησλ εηαηξεηώλ Regeneron θαη Lilly 

γηα ηνλ θνξσλντό πνπ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε από ηνλ Ακεξηθαληθό Οξγαληζκό 

Φαξκάθσλ;  

3. Αλ ηζρύεη όηη έρνπλ εηζαρζεί ηα ζπγθεθξηκέλα πξναλαθεξόκελα θάξκαθα, 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πνηέο πεξηπηώζεηο; Από πνηά λνζνθνκεία 
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ρνξεγήζεθαλ, ζε πνηεο θαηεγνξίεο αζζελώλ, κε πνηά θξηηήξηα θαη ζε πόζνπο 

αζζελείο;  

 

Ο ερωτών Βοσλεστής 

 

 
Κρίτων Αρσένης 




