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                           Αρ. Πρωτ: 785 
  

Προς:  
- Τπουργό Τγείας, κ. Ανδρζα Ξανθό  

          - Αναπληρωτή Τπουργό Τγείας, κ. Παφλο Πολάκη 
- Γενικό Γραμματζα Τπουργείου Τγείας, κ.  Γεώργιο Γιαννόπουλο 

 
 

Αξιότιμοι κφριοι, 

 

Με αφορμι τα τελευταία κλιβερά γεγονότα που αφοροφν ςτθν αποκάλυψθ του 

κυκλϊματοσ παράνομθσ διακίνθςθσ φαρμάκων υψθλοφ κόςτουσ (νοςοκομειακϊν και 

μθ), θ Πανελλινια Ζνωςθ φαρμακοποιϊν Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) 

καταδικάηει οποιοδιποτε φαινόμενο εκμετάλλευςθσ του ανκρωπίνου πόνου και 

διαςπάκιςθσ του δθμοςίου χριματοσ. 

Κυρίαρχθ δζςμευςθ των Νοςοκομειακϊν Φαρμακοποιϊν ζναντι των αςκενϊν μασ είναι 

να διαςφαλίςουμε ότι λαμβάνουν τθ βζλτιςτθ φαρμακευτικι φροντίδα, μαηί με τθν 

απαραίτθτθ ενθμζρωςθ, και όλα αυτά ςε ζνα πλαίςιο διαδικαςιϊν που είναι διαφανζσ, 

αςφαλζσ και πλιρωσ ελεγχόμενο. 

H ολιςτικι διαχείριςθ των αςκενϊν που λαμβάνουν εξειδικευμζνεσ και ακριβζσ 

κεραπείεσ πρζπει να γίνεται με τθν εποπτεία και τθν επιςτθμονικι ευκφνθ 

Νοςοκομειακϊν Φαρμακοποιϊν. Με το ςκεπτικό αυτό και ςτα πλαίςια τθσ εναςχόλθςθσ 

του Υπουργείου με τθ διαμόρφωςθ των νζων Οργανιςμϊν των Νοςοκομείων, κεωροφμε 

ότι είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για να κατακζςουμε τισ προτάςεισ μασ οι οποίεσ μεταξφ 

άλλων περιλαμβάνουν: 

 

Α. Εκςυγχρονιςμό του νομοκετικοφ πλαιςίου λειτουργίασ των νοςοκομειακϊν 

φαρμακείων με ςαφι περιγραφι των αρμοδιοτιτων του νοςοκομειακοφ φαρμακοποιοφ 

και του λοιποφ προςωπικοφ (βοθκοί φαρμακείων, τεχνικοί φαρμάκων, τεχνολόγοι 

εργαςτθρίων, διοικθτικό προςωπικό κ.λπ.) και όλα αυτά ςε εναρμόνιςθ με το Ευρωπαϊκό 

πλαίςιο Νοςοκομειακισ Φαρμακευτικισ. 

Β. Διαμόρφωςθ  ςφγχρονου νομοκετικοφ πλαιςίου για 

 τθ ςτελζχωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των νοςοκομειακϊν 

φαρμακείων  



 τθ ςφςταςθ και λειτουργία μονάδων διάλυςθσ κυτταροςτατικϊν 

φαρμάκων και βιολογικϊν παραγόντων, ςφμφωνα με τα GMP, τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα (QUAPOS) τθν κείμενθ νομοκεςία,  υπό τθν 

επιςτθμονικι ευκφνθ του Νοςοκομειακοφ Φαρμακοποιοφ 

 τθ ςφςταςθ και λειτουργία μονάδων παραςκευισ διαλυμάτων εντερικισ 

και παρεντερικισ διατροφισ, ςφμφωνα με τα GMP, τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα,  τθν κείμενθ νομοκεςία,  υπό τθν επιςτθμονικι ευκφνθ του 

Νοςοκομειακοφ Φαρμακοποιοφ 

 τθ διαχείριςθ ραδιοφαρμάκων και ςφςταςθ κζςεων ραδιοφαρμακοποιϊν 

ςτα νοςοκομεία που διακζτουν Τμιματα Πυρθνικισ Ιατρικισ 

 

Γ. Τθν επαναλειτουργία του Τμιματοσ Νοςοκομειακισ Φαρμακευτικισ ςτο Υπουργείο 

Υγείασ 

 

Δ. Τθν πραγματικι αποτφπωςθ των υφιςτάμενων αναγκϊν και τθν ορκολογικι κατανομι 

κονδυλίων ςτα Νοςοκομεία 

 

Με δεδομζνθ τθν τιμθτικι διλωςθ του Υπουργοφ Υγείασ ςτο 10ο Πανελλινιο Συνζδριο 

τθσ ΠΕΦΝΙ ςφμφωνα με τθν οποία «οι Νοςοκομειακοί Φαρμακοποιοί αποτελοφν 

ςθμαντικό ανκρϊπινο κεφάλαιο για τθ ςωςτι και αποτελεςματικι λειτουργία των 

Νοςοκομείων» και ότι «θ αναβάκμιςθ του ρόλου του Νοςοκομειακοφ Φαρμακοποιοφ 

αποτελεί για το Υπουργείο Υγείασ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 

αποτελεςματικισ ςυνολικισ διαχείριςθσ των φαρμάκων ςτο ΕΣΥ», επικυμοφμε όπωσ 

ορίςετε ςυνάντθςθ με το ΔΣ τθσ Π.Ε.Φ.Ν.Ι., προκειμζνου να ςυηθτιςουμε αναλυτικά τα 

κζματα και τισ προτάςεισ μασ. 

 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω πλθροφορίεσ / διευκρινίςεισ που κρίνετε 

αναγκαίεσ.  

      

                                                               Με εκτίμθςθ,  

Για το Γ.. 

 
Η ΠΡΟΔΓΡΟ    Ο ΓΔΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                                                                  
 

                     Γέσποινα Μακριδάκη                                Βασίλης Γούλας 
 


