
 

 

 
 
 
 
 
Τετάρτη 21/9/2022 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Προς τον υπουργό Υγείας 
 
Θέμα: Τα Ατομα με Αναπηρίες και οι χρονίως πάσχοντες του Αγρινίου  ζητούν να 
εξυπηρετούνται από το ΠΕΔΥ στην πόλη τους και όχι στο Μεσολόγγι 
 
Τα ΑμεΑ και οι χρονίως πάσχοντες ασθενείς του Αγρινίου μάς ενημερώνουν για την 
μεταφορά των γραφείων και του ιατρείου ΠΕΔΥ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας) από το Αγρίνιο  ( με πληθυσμό 100.000) στο Μεσολόγγι (με πληθυσμό 
10.000).  
Σύμφωνα με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Αιτωλοακαρνανίας  «Απόστολος 
Λουκάς», στην περιοχή του Αγρινίου και πέριξ αυτής, κατοικεί μεγάλος αριθμός Αμε 
Α. Κάθε μήνα διακινούνται 1300 συνταγές φαρμάκων. Αυτοί οι πολίτες  θα  
ταξιδεύουν στο Μεσολόγγι για να λάβουν την υγειονομική κάλυψη που χρειάζονται 
(απόσταση 40+40 χλμ) 
 
Πρόκειται για ανθρώπους ανοσοκατεσταλμένους, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, 
ρευματοπαθείς, πολυμεταγγιζόμενους, θαλασσαιμικούς κ.ά. Επιπλέον , τιθεται 
ζήτημα και για την εξυπηρέτηση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμό, 
asberger, Down) και μαθησιακά προβλήματα, των οποίων η εξέλιξη εξαρτάται από 
την παρακολούθηση ειδικών θεραπειών, όπως λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, 
εργοθεραπείες, μαθήματα κοινωνικής προσαρμογής κλπ. Οι εν λόγω θεραπείες 
απαιτούν την έκδοση εγγράφων έγκρισης, που συνεπάγεται τακτικές επισκέψεις στα 
γραφεία του ΠΕΔΥ. Να τονιστεί ότι τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους χορηγούνται μόνο 
από το φαρμακείο του ΠΕΔΥ, που και αυτό μεταφέρεται στο Μεσολόγγι.  
 
Για αυτό τον λόγο οι κάτοικοι του Αγρινίου ζητούν να διατηρηθεί το Φαρμακείο 
ΠΕΔΥ στην πόλη τους ή να τους δοθεί η δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα φάρμακά 
τους από ιδιωτικά φαρμακεία της πόλης. Οσο για την κατάθεση των 
δικαιολογητικών στο ΠΕΔΥ, ζητούν να τους δοθεί η δυνατότητα να τα καταθέτουν 
ηλεκτρονικά. 
 
Ερωτάται ο υπουργός: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7599

Ημερομ. Κατάθεσης:

22/9/2022



 

 Γιατί μεταφέρθηκε το ΠΕΔΥ Αγρινίου στο Μεσολόγγι; 
 

 Θα παράσχετε την δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για τους 
ασθενείς που κατοικούν στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές;  

 

 Θα διατηρήσετε το φαρμακείο του ΠΕΔΥ στην πόλη του Αγρινίου;  
 

 Θα επιτρέψετε σε ιδιωτικά φαρμακεία να εκτελούν τις συνταγές των 
Φαρμάκων Υψηλού Κόστους; 
 

 
Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 
 

Μαρία Απατζίδη 
 
 
 
 




