
 

 
Αθήνα, 27/11/2013 

Αρ. πρωτ. 150 
ΠΡΟΣ: 
Τον Πρόεδρο του ΕΟΦ      
Δρ. Δ. Λιντζέρη 
Μεσογείων 284 
155 62 Χολαργός 
                                 
          

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΔΑΕ θα ήθελε να επανέλθει εκφράζοντας την έντονη 
αντίθεσή του προς τον ήδη κυκλοφορούντα αρνητικό κατάλογο φαρμάκων του ΕΟΦ 
στον οποίον περιλαμβάνονται δυστυχώς όλα τα τοπικά σκευάσματα αντιμετώπισης 
της ακμής, που δεν μπορούν πλέον να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά. 

Θεωρούμε ότι η ΕΔΑΕ είναι το απόλυτα αρμόδιο όργανο που θα έπρεπε να 
συμβουλευτείτε προτού προχωρήσετε στην κυκλοφορία ενός τέτοιου καταλόγου, και 
προς την κατεύθυνση αυτή σας είχαμε αποστείλει σχετική επιστολή με αρ.πρωτ. 18 
από 20/01/2011.  

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η αφαίρεση των τοπικών σκευασμάτων αντιμετώπισης 
της ακμής από την δυνατότητα συνταγογράφησής τους, θα οδηγήσει στην αύξηση 
χρήσης των συστηματικών θεραπειών της ακμής, μια και είναι οι μόνες πλέον 
επιλογές συνταγογράφησης στους ασφαλιστικούς φορείς, γεγονός το οποίο θα 
εκτινάξει το τελικό κοστολόγιο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου νοσήματος, 
πράγμα που είμαστε βέβαιοι ότι είναι έξω από τις προθέσεις σας.  

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η ακμή θεωρείται χρόνιο νόσημα από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λόγω των δυσμορφιών και των ουλών που 
καταλείπει ενώ απασχολεί το 80% των ηλικιών 12-18 ετών και συνεχίζει και σε ακόμα 
μεγαλύτερες ηλικίες, οπότε αντιλαμβάνεσθε το μέγεθος του προβλήματος που 
προκαλεί. 

Mε βάση τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα είναι γνωστό ότι, σε όλο τον 
πολιτισμένο κόσμο, η τοπική θεραπευτική αγωγή κατά της ακμής, θεωρείται η 1η 
θεραπευτική επιλογή για όλους τους ασθενείς, καθώς η χρήση συστηματικής αγωγής 
(αντιβιοτικών, ρετινοεϊδών, κλπ), που επιλέγεται πολύ εύκολα πια από τους 
συναδέλφους δερματολόγους λόγω της απουσίας των τοπικών σκευασμάτων από 
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεν είναι άμοιρη συστηματικών ανεπιθύμητων 
ενεργειών, ενώ συχνά συνοδεύεται από την ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών 
μικροβίων, γεγονός που ανησυχεί ιδιαιτέρως την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).  

Όπως γίνεται αντιληπτό αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, η χρήση σύγχρονων τοπικών 
σκευασμάτων (ανταπαλένης, υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, αζελαϊκού οξέως, είτε 
μεμονωμένων, είτε σε συνδυασμό) αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με πολύ χαμηλό 
κόστος την νόσο, καθώς επίσης μπορεί να αποτραπεί, με τη χρήση αυτών των 
σκευασμάτων, η εξέλιξη της ακμής σε βαριά μορφή, γεγονός που θα δημιουργήσει 
έντονες και δυσάρεστες επιπλοκές στους πάσχοντες όπως δύσμορφες ουλές, χηλοειδή, 
ψυχολογικά προβλήματα, κατάθλιψη κλπ. 

 


