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ΘΕΜΑ:

Προμήθεια με φάρμακα των Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας

Αξιότιμοι κύριοι,
Επανερχόμαστε σε ένα σημαντικό θέμα για το οποίο παρατηρούνται αποκλίσεις ανά
ΥΠΕ (ίσως και ανά Νοσοκομείο) στον τρόπο εξυπηρέτησης και αντιμετώπισης των αναγκών σε
φάρμακα των Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας, με άτυπη εμπλοκή των νοσοκομειακών
φαρμακείων και των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, οι οποίοι συχνά υποχρεώνονται σε
χειρόγραφες παραγγελίες φαρμάκων με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα
παρακολούθησης της διαδικασίας που ακολουθεί (παρ’ όλο που σε κάποιες ΥΠΕ υπηρετούν
φαρμακοποιοί, οπότε οι παραγγελίες των φαρμάκων των Π.Μ.Υ. θα μπορούσαν να γίνονται
από αυτούς).
Με δεδομένη την αντίληψη και την πολυετή εμπειρία των Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών σε αντίστοιχα θέματα και τη σημαντική συμβολή τους στην ορθή
φαρμακευτική πολιτική, θα θέλαμε να προτείνουμε τα εξής:

α) Οι Π.Μ.Υ. να αντιμετωπίζονται όπως και οι κλινικές, τα τμήματα και οι δομές του
Νοσοκομείου που εξυπηρετούνται από το Νοσοκομειακό φαρμακείο, και να ακολουθούνται οι
ίδιες διαδικασίες, έτσι όπως ορίζονται από τη φαρμακευτική νομοθεσία και όπως τηρούντο
στο παρελθόν επί μακρόν χωρίς κανένα πρόβλημα
β) Η δέσμευση ποσού για το κόστος των φαρμάκων των Π.Μ.Υ. μπορεί να εκδίδεται
στην αρχή του έτους και να είναι στη διάθεση των Νοσοκομείων για αγορά φαρμάκων
σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. Το ποσό της είναι εύκολο να προσδιοριστεί με βάση τα
στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο κόστος των φαρμάκων των προηγούμενων ετών
Τα μηχανογραφικά συστήματα των Νοσοκομείων παρέχουν ασφαλή και ακριβή
στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ΥΠΕ.
Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση εκ μέρους σας των προτάσεών μας διασφαλίζει την
ιχνηλασιμότητα του φαρμάκου, απλουστεύει σημαντικά τις διαδικασίες, αναβαθμίζει την
παροχή των υπηρεσιών υγείας και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις

Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δέσποινα Μακριδάκη
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Βασίλης Γούλας

