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ΠΡΟΣ :    Τον  Υπουργό Υγείας 

κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή 
Αριστοτέλους  17 
101 87 ΕΝΤΑΥΘΑ 
(υπόψη κ. Π. Σουλτάτου) 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να ευχηθούμε σε εσάς , στους συνεργάτες σας και σε όλο το 
προσωπικό του Υπουργείου καλή υγεία, δύναμη και αντοχή προκειμένου να συνεχίσετε το υψίστης 
σημασίας έργο που έχετε αναλάβει. 

Είναι η πρώτη επαφή που έχει ο σύλλογός μας με το Υπουργείο Υγείας και εδώ θα θέλαμε να σας 
γνωρίσουμε ποιες ανάγκες μας οδήγησαν στη δημιουργία του συλλόγου αυτού καθώς επίσης και στους 
σκοπούς του. 

Ο σύλλογος με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ” ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 851/17.05.2013 διαταγή Πρωτοδικείου 
Αθηνών από ασθενείς , κατά κύριο λόγο, οι οποίοι μετά από πολλά προβλήματα στην θεραπεία της 
πάθησης αυτής ενώθηκαν προκειμένου να την κατανοήσουν καλλίτερα και να την αντιμετωπίσουν με 
μεγαλύτερο θάρρος , δύναμη και γνώση.  

Σκοπός μας είναι να γίνει γνωστή η πάθηση αυτή στον ελληνικό πληθυσμό, να καταγραφούν οι 
ασθενείς, να υπάρξει πρόληψη η οποία όπως γνωρίζετε και εσείς είναι η μισή θεραπεία, να δοθεί βοήθεια 
στην έρευνα, σε μια συνεργασία δικής σας και δικής μας, για να εξερευνηθεί η πάθηση και να υπάρξουν 
νέες αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες θεραπείες. Επίσης να βοηθηθούν ασθενείς οι οποίοι δεν 
έχουν πρόσβαση ούτε στη γνώση ούτε στη δυνατότητα της θεραπείας. 

Μια μικρή αναφορά στην πάθηση, η “οικογενής υπερχοληστερολαιμία” ή κατά τον κόσμο 
“κληρονομική χοληστερίνη” έχει δύο μορφές, την ετερόζυγη η οποία συναντάται σε ποσοστό 1:400   του 
πληθυσμού και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το ποσοστό αυτό μεταφράζετε σε 22.000 φορείς. Οι 
ασθενείς με αυτή την μορφή χρήζουν ανάγκη θεραπείας με α. Στατίνη β. Εζετιμίμπη γ. Κολεσεβελάμη και 
όταν δεν ανταποκρίνονται στην φαρμακευτική αγωγή και οι τιμές της χοληστερόλης παραμένουν υψηλές 
συνήθως πάνω από 400 mg/dl οι ασθενείς μπαίνουν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ή LDL αφαίρεσης, 
μία μέθοδος εξωσωματικής κάθαρσης του πλάσματος από τη χοληστερίνη. Στην ομόζυγη οικογενή 



υπερχοληστερολαιμία (1:1.000.000 γεννήσεις δηλαδή περίπου 12-14 παιδιά στην Ελλάδα,  είναι η πιο βαριά 
μορφή) η θεραπεία είναι ο συνδυασμός υπολιπιδαιμικών φαρμάκων (στατίνες+εζετιμίμπη+κολεσεβελάμη) 
και παράλληλα οι συνεδριάσεις με πλασμαφαίρεση ή LDL αφαίρεση, επειδή οι τιμές τις χοληστερίνης είναι 
πάρα πολύ υψηλές 600 – 1200 mg/dl. Η πάθηση διαγιγνώσκεται συνήθως στην ηλικία των 3-5 ετών και τα 
υψηλά επίπεδα χοληστερόλης δημιουργούν σε πολύ νεαρή ηλικία σοβαρές αγγειακές- καρδιακές βλάβες μη 
αναστρέψιμες.  

Κύριε Υπουργέ, προκειμένου να παλέψουμε αξιοπρεπώς αυτή την πάθηση θέλουμε να σας κάνουμε 
γνωστά τα παρακάτω:  
- Η συμμετοχή στα φάρμακα, που είναι απαραίτητα προκειμένου να κρατήσουμε τα επίπεδα της 
χοληστερίνης σε επιθυμητά επίπεδα , όπως είναι οι στατίνες κ.α. , με τον καινούριο μαθηματικό τύπο από 
25% φθάνει να πληρώνουμε 40%. Όπως καταλαβαίνετε σε μια οικογένεια που ένας από τους γονείς είναι 
φορέας υπάρχει η πιθανότητα 50% να γεννηθεί και ένα παιδί φορέας, όταν και οι δύο γονείς είναι φορείς 
υπάρχει η πιθανότητα 25% να γεννηθεί παιδί φορέας και 25% να γεννηθεί παιδί ομόζυγος και στις δύο 
περιπτώσεις η μισή και παραπάνω οικογένεια έχει «οικογενή υπερχοληστερολαιμία»   και η συμμετοχή στα 
φάρμακα είναι υπερβολική .   
- Επειδή δεν έχει βεβαιωθεί ότι τα γενόσημα φάρμακα για την οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχουν την 
ίδια αποτελεσματικότητα με τα πρωτότυπα, θα θέλαμε τουλάχιστον για τους ασθενείς μας, να προβλέπετε 
η χορήγηση πρωτότυπων φαρμάκων.  
Σας παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω , ζητάμε από εσάς να μειωθεί η συμμετοχή στα 
φάρμακα της πάθησής μας από 25% που είναι σήμερα στους  ετερόζυγους στο 10% και στους ομόζυγους σε 
μηδενική συμμετοχή .  
   Ελπίζουμε να υποστηρίξετε τους ασθενείς με  οικογενή υπερχοληστερολαιμία να έχουν πρόσβαση τις ήδη 
υπάρχουσες θεραπείες και στις καινοτόμες, όπου αυτές χρειάζονται, για την καλή πορεία της υγείας μας. 

Ευελπιστούμε  σε μια συνάντηση μαζί σας όπου θα γνωριστούμε  συζητώντας  όχι μόνο τα προβλήματά 
μας  αλλά χαράζοντας μια στρατηγική αντιμετώπισης και τιθάσευσης της πάθησής μας της γνωστής , αλλά 
τόσο άγνωστης, σε όλους μας  ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ. 

 
Για τον Σύλλογο 
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