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 Κύξηε Τπνπξγέ, 

Η Παλειιήληα Έλσζε Φαξκαθνπνηώλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ, σο ν εθ 

ηεο ζέζεσο ηεο αξκόδηνο θνξέαο, έρεη σο πξσηαξρηθό ηεο κέιεκα ηελ 

ελαξκόληζε ησλ δηεξγαζηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηα Διιεληθά Ννζνθνκεία 

θαη πνπ άπηνληαη ζεκάησλ ηεο Ννζνθνκεηαθήο Φαξκαθεπηηθήο Φξνληίδαο κε ηα 

Δπξσπατθά θαη Γηεζλή Πξόηππα. ηα πιαίζηα ηνπ εμνξζνινγηζκνύ 

δηεξγαζηώλ θαίξηαο ζεκαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 

αζζελώλ, ηελ αζθαιή εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Ννζνθνκεία, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ζεκαληηθώλ πόξσλ 

γηα ην ΔΤ, ζα ζέιακε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ 

θνξέσλ ηεο Πνιηηείαο ζηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ ζηα νγθνινγηθά ηκήκαηα ησλ 

Ννζνθνκείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Γπζηπρώο, είλαη πξόδειε ε απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ θαη ιεπηνκεξνύο 

λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ λα αθνξά: α) ηε ζύζηαζε θαη ρσξνηαμηθή αλάπηπμε 

Μνλάδσλ δηάιπζεο θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, β) ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ησλ ρώξσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ εθαξκνγή νξζώλ πξαθηηθώλ, γ) ηελ ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ απηώλ κε ην 
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θαηάιιειν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό (Φαξκαθνπνηνί) πνπ ζα επνπηεύεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ αιιά θαη ην απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν βνεζεηηθό 

πξνζσπηθό (ηερλνιόγνη, βνεζνί θαξκαθείνπ θιπ) γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

δηαιύζεσλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκόλσλ, θαη δ) ην 

νξγαλόγξακκα θαη ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ απηώλ. 

2. ηο ΠΔ 108/1993 (ΦΕΚ Α΄ 500), ωρ ιζσύει, πος αθοπά ηη 

ζςγκπόηηζη, οπγάνωζη και λειηοςπγία ηος Νοζοκομειακού Φαπμακείος, 

οςδεμία αναθοπά γίνεηαι ζσεηιζόμενη με ηα ζηηήμαηα πος 

πποαναθέπθηκαν.  

Έηζη, ην άξζξν 4, ην νπνίν νξίδεη αθξηβώο θαη πεξηνξηζηηθώο ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ λνζνθνκεηαθνύ θαξκαθείνπ, αλαθέξεηαη όηη: «1. Τν 

λνζνθνκεηαθό θαξκαθείν έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο: α) Τελ πξνκήζεηα, 

απνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

ζηνπο ινηπνύο δηθαηνύρνπο θαξκάθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ πξνϊόληωλ, ζύκθωλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. β) Τε δηαρείξηζε ηωλ πιηθώλ. γ) Τελ παξαζθεπή θαη 

δηάζεζε παξεληεξηθώλ θαη άιιωλ ζηείξωλ θαη κε ζηείξωλ παξαζθεπαζκάηωλ. δ) 

Τνλ έιεγρν ηεο πξνο εθηέιεζε ζπληαγνγξαθίαο, πξνο απνθπγή θαξκαθεπηηθώλ 

ζθαικάηωλ. ε) Τελ εθαξκνγή θαηάιιειωλ ζπζηεκάηωλ δηάζεζεο θαη γεληθώο 

δηαθίλεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ πιηθνύ, γηα ηελ αζθαιή ρνξήγεζε θαη 

ρξήζε ηνπ από ηνπο αξξώζηνπο θαη ηελ θαιή θύιαμε θαη ζπληήξεζή ηνπ ζηα 

δηάθνξα λνζειεπηηθά θαη άιια ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. ζη) Τνλ έιεγρν ηωλ 

αηηνπκέλωλ πνζνηήηωλ πιηθνύ από ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. δ) Τελ εθαξκνγή ππεξεζηώλ θιηληθήο 

θαξκαθεπηηθήο κε παξνρή ηεο αλαγθαίαο θαξκαθεπηηθήο πιεξνθόξεζεο. ε) Τε 

ζπκβνπιεπηηθή ελεκέξωζε γηα ηε ζωζηή ρξήζε ηωλ θαξκάθωλ θαη ηελ 

δηαθόξωλ ζπζθεπώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ θαξκαθείνπ, κε ζπκβνιή όπνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαιύηεξε ζρεδίαζε ηωλ δηαθόξωλ νρεκάηωλ εηδηθήο 

θαξκαθνζεξαπείαο, κε παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δξάζεο ηωλ θαξκάθωλ. ζ) Τε δηαθίλεζε γηα ηελ Δηεμαγωγή Κιηληθώλ Δνθηκώλ 

Φαξκάθωλ, ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο θαη η) Τε ζπκβνιή 

ζηελ θαζηέξωζε ζωζηήο, επωθειέζηεξεο γηα ηνλ αζζελή θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζαο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο.» 

Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 13 νξίδνληαη επίζεο αθξηβώο θαη πεξηνξηζηηθώο νη 

αξκνδηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εξγάδεηαη ζην Ννζνθνκεηαθό Φαξκαθείν 
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θαηά εηδηθόηεηα (Φαξκαθνπνηνί, βνεζνί θαξκαθείνπ) θαη ζπγθεθξηκέλα: «1. 

Δηεπζπληνύ Φαξκαθνπνηνύ α) Έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ άζθεζε ηεο 

λνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο. β) Σρεδηάδεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ 

επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή πνιηηηθή ηνπ Ννζνθνκεηαθνύ Φαξκαθείνπ. γ) Είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκεηαθνύ Φαξκαθείνπ, ζπληνλίδεη 

ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη εηζεγείηαη ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ λνζνθνκείνπ, 

ηηο αλάγθεο ζε πξνζωπηθό, ρώξνπο θαη εμνπιηζκό. δ) Μεξηκλά γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επάξθεηαο επαγγεικαηηθώλ γλώζεωλ ζην πξνζωπηθό ηνπ 

Ννζνθνκεηαθνύ Φαξκαθείνπ. ε) Ειέγρεη ηελ αθξίβεηα εξγαζίαο ηνπ πξνζωπηθνύ. 

ζη) Εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε θύιαμε θαη δηάζεζε ηωλ θαξκάθωλ θαη 

θαξκαθεπηηθώλ πξνϊόληωλ, δ) Ειέγρεη ηελ αθξίβεηα εθηειέζεωο ηωλ ζπληαγώλ 

ζύκθωλα κε ηε θαξκαθεπηηθή ηερλνινγία θαη λνκνζεζία. ε) Ελεξγεί γηα λα 

παξέρνληαη νη απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηα θάξκαθα, ζην πξνζωπηθό ηνπ 

Φαξκαθείνπ θαζώο θαη ζην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζωπηθό. ζ) Μεξηκλά γηα 

ηε ζωζηή ηήξεζε θαη ελεκέξωζε ηωλ δηαρεηξηζηηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ 

Ννζνθνκεηαθνύ Φαξκαθείνπ, ελώ ε ινγηζηηθή εξγαζία είλαη απνθιεηζηηθήο 

αξκνδηόηεηαο ηωλ Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. η) Υπνγξάθεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά εηζαγνκέλωλ θαη επηζηξεθνκέλωλ πιηθώλ. ηα) Μεξηκλά γηα ηελ 

θαζηέξωζε θαη ηε ζωζηή ηήξεζε εζωηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ζηα 

δηάθνξα Τκήκαηα θαη Μνλάδεο ηνπ Ννζνθνκεηαθνύ Φαξκαθείνπ. ηβ) 

Σπλεξγάδεηαη κε ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζωπηθό γηα πξνβιήκαηα 

ρνξεγήζεωο θαξκάθωλ. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πξνο δηεπθόιπλζε ηεο 

λνζειείαο, κπνξεί ν θαξκαθνπνηόο λα ζπλελλνείηαη κε ηνλ ηαηξό, όηαλ ην 

θάξκαθν πνπ έρεη αλαγξαθεί ζηε ζπληαγή δελ ππάξρεη ζην θαξκαθείν θαη 

θαηόπηλ πξνθνξηθήο εμνπζηνδνηήζεωο ηνπ ηαηξνύ λα ην αληηθαζηζηά θαη λα 

ρνξεγεί αληίζηνηρν πνπ ππάξρεη. ηγ) Φξνληίδεη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζωηεξηθήο 

έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ. ηδ) Με εηζήγεζε ηνπ 

Δηεπζπληνύ Φαξκαθνπνηνύ θαη απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, νξίδεηαη ν 

αληηθαηαζηάηεο ηνπ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. 2. 

Φαξκαθνπνηνύ. Ο Φαξκαθνπνηόο βνεζά ηνλ Δηεπζπληή Φαξκαθνπνηό ζηελ 

εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ ηεο ππεξεζίαο, αλαιακβάλωλ ηελ ππεύζπλε ππεξεζία 

πνπ ηνπ αλαζέηεη ν Δηεπζπληήο Φαξκαθνπνηόο. 3. Βνεζνύ Φαξκαθείνπ. Βνεζά 

ηνλ Φαξκαθνπνηό θαη εξγάδεηαη ζύκθωλα κε ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ. 4. 

Δηνηθεηηθνύ θαη Πξνζωπηθνύ Η/Υ. Δηεθπεξαηώλνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή θαη γξαθηθή 
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εξγαζία, ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δηεπζπληνύ θαη ηωλ Φαξκαθνπνηώλ. 5. Τν 

πξνζωπηθό ηνπ Ννζνθνκεηαθνύ Φαξκαθείνπ θαηά ηελ ώξα ηεο εξγαζίαο ηνπ, 

ππνρξενύηαη λα θνξά ιεπθή κπινύδα θαη ζηελ άλω αξηζηεξή πιεπξά απηήο λα 

θέξεη θνλθάξδα κε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ηδηόηεηά ηνπ.» 

Δςνάμει ηων ανωηέπω διαηάξεων καθίζηαηαι απολύηωρ ζαθέρ όηι 

οςδεμία αναθοπά γίνεηαι ζσεηιζόμενη με ηα ζηηήμαηα πος 

πποαναθέπθηκαν, ούηε αναθέπεηαι ζηιρ απμοδιόηηηερ ηος ζςνόλος ηος 

πποζωπικού πος επγάζεηαι ενηόρ ηος Νοζοκομειακού Φαπμακείος η 

εναζσόληζη ηος με ηη διάλςζη ηων κςηηαποζηαηικών θαπμάκων.  

Σν λνκνζεηηθό θελό ηόζν σο πξνο ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

κνλάδσλ δηαιύζεσλ, όζν θαη πξνο ην απαξαίηεην κόληκν θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό πνπ ζα έπξεπε λα ηηο ζηειερώλεη, δπζηπρώο έρεη σο ζπλέπεηα λα 

ζπγρέεηαη ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκεηαθνύ Φαξκαθείνπ κε ηελ 

ιεηηνπξγία κηαο ηόζν εμεηδηθεπκέλεο θαη απαηηεηηθήο κνλάδαο, όπσο ζα έπξεπε 

λα είλαη ε κνλάδα δηαιύζεσο. 

3. Σν λνκνζεηηθό θελό δπζηπρώο ρξεζηκνπνηείηαη εζθεκκέλα από άιινπο 

επαγγεικαηηθνύο θνξείο εξγαδνκέλσλ ζηα λνζνθνκεία γηα ηε ζηξεβιή θαη 

απζαίξεηε θαηνρύξσζε ίδησλ επαγγεικαηηθώλ θεθηεκέλσλ. Η πηνζέηεζε 

ηέηνησλ ζέζεσλ κε ζαθέο ζπληερληαθό πξόζεκν εληόο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

θαζώο δε, δελ πξνζθέξνπλ ηεθκεξησκέλεο ιύζεηο, είλαη θαηαδηθαζηέεο από ηελ 

ΠΔΦΝΙ. Απαξάδεθηε ζεσξείηαη ε ζηάζε νξηζκέλσλ επαγγεικαηηθώλ θιάδσλ λα 

θάλνπλ ζαθείο αλαθνξέο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο κνλάδεο δηαιύζεσο, σζάλ ε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε 

εξγαδνκέλνπο άιισλ εηδηθνηήησλ απηνκάησο επηιύεη ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο 

πνπ ελέρεη ε δηαδηθαζία δηάιπζεο θπηηαξνζηαηηθώλ. Δπνπδελί  ζέινπκε λα 

πηζηέςνπκε όηη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ εληόο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ έρεη δηαθνξεηηθή αμία. 

4. Η ΠΔΦΝΙ παξαθνινπζεί κε έληνλε αλεζπρία ηηο απνζπαζκαηηθέο θαη 

επηζηεκνληθά κε ηεθκεξησκέλεο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη ζε νξηζκέλα 

Ννζνθνκεία θαηά πεξίπησζε. Γπζηπρώο ππάξρνπλ αλαθνξέο από 

Ννζνθνκεηαθά Φαξκαθεία ζηηο νπνίεο, όπσο δηαπηζηώλεη ε 

ΠΔΦΝΙ, νξηζκέλνη θαηά ηόπνλ ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, κε ηελ θάιπςε ησλ 

απεξρόκελσλ Γηνηθήζεσλ έιαβαλ βεβηαζκέλεο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ δηαιύζεσο, ρσξίο λα ιάβνπλ ππ’ όςηλ ηνπο ηελ θείκελε 
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λνκνζεζία αιιά θαη ηε γλώκε ησλ αξκόδησλ Γηεπζπληώλ Φαξκαθείσλ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα ελ ιόγσ Φαξκαθεία. Η ιήςε απνθάζεσλ 

ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ε ήδε νξηαθή ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

Φαξκαθείσλ κε ηελ εκθαλή ππνζηειέρσζε ηνπο νδεγεί ζε απνξξύζκηζε ηεο 

παξερόκελεο Φαξκαθεπηηθήο Φξνληίδαο ζηα ελ ιόγσ λνζνθνκεία θαη 

παξάιιεια, αληί λα επηιύεη ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα πξνο ηε ζσζηή 

θαηεύζπλζε, πεξηπιέθεη ηελ θαηάζηαζε κε απνηειέζκαηα επηδήκηα ηόζν γηα ην 

Φαξκαθείν όζν θαη γηα όιν ην Ννζνθνκείν.  

5. Η ΠΔΦΝΙ ζηα πιαίζηα αλαζύζηαζεο ηνπ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε ηεο 

Υώξαο επεμεξγάδεηαη θαη ζα πξνηείλεη ζρέδην νινθιεξσκέλεο θαη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλεο αληηκεηώπηζεο ηνπ ρξνλίδνληνο ζέκαηνο όπσο απηό ηεο 

ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ δηαιύζεσο. Θεσξνύκε όηη ε πεξαηηέξσ κε 

ελαζρόιεζε ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ Φνξέσλ απηήο κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 

δελ πεξηπνηεί ηηκή κηα επξσπατθή ρώξα. Αλαινγηδόκελε ηηο αδπλακίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηνλ πνιύηηκν 

ρξόλν πνπ έρεη ραζεί, όιεο ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο ε ΠΔΦΝΙ, 

σο εηδηθόο επηζηεκνληθόο θνξέαο, είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο Πνιηηείαο λα 

ζπλδξάκεη πξνζπάζεηά ηεο νύησο ώζηε:   

α) Να ππάξμεη θαηαγξαθή θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ 

ηνπ ΔΤ ζε νγθνινγηθή θαξκαθεπηηθή θξνληίδα, είηε απηό ζπλίζηαηαη ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ θαη ηελ πξόηαζε κειινληηθώλ 

ζύγρξνλσλ θέληξσλ αλαζύζηαζεο, είηε αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ θέληξσλ απηώλ 

ζε επηζηεκνληθό θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό.  

β) λα επηηεπρζεί λνκνζεηηθή ελαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο κε ηηο 

θνηλέο Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Πξαθηηθέο.  

γ) λα θαηαηεζεί νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνλάδσλ δηαιύζεσο όρη κόλν γηα θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα αιιά θαη γηα 

άιιεο θαηεγνξίεο εμεηδηθεπκέλσλ βηνινγηθώλ παξαγόλησλ θαη ινηπώλ 

θαξκάθσλ γηα ηελ θάιπςε όρη κόλν νγθνινγηθώλ αζζελώλ αιιά θαη ινηπώλ 

θαηεγνξηώλ αζζελώλ (π.ρ. ξεπκαηνινγηθώλ ή νθζαικνινγηθώλ αζζελώλ) πνπ 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αληηκεηώπηζεο ζηελ ρνξήγεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο 

αγσγήο.  
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Γηα όια ηα αλσηέξσ είλαη δεδνκέλν όηη απαηηείηαη ε δηακόξθσζε 

επηζηεκνληθώο απνδεθηνύ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ 

απηώλ θαζώο θαη ε απαηηνύκελε πηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

6. Σέινο, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζε ζέκαηα εμεηδίθεπζεο 

ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ ησλ κνλάδσλ δηαιύζεσο θαζώο θαη 

ε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ηνπο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ππεξεζηώλ 

πςειήο πνηόηεηαο. 

 Η Π.Δ.Φ.Ν.Ι. είλαη πάληνηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή 

πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε θαη βνήζεηα. 

 

Μεηά ηηκήο 

Γηα ην Γ.. 

 

                    Η ΠΡΟΔΓΡΟ                                  Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                       

              Γέζπνηλα Μαθξηδάθε                   Βαζίιεο Γνύιαο 

 

 

Κνηλνπνίεζε: 

 

- Γ/λζε Φαξκάθσλ θαη Πξντόλησλ Τγείαο 

- Γ/λζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο 


