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ΘΕΜΑ: ΧορÞγηση ÞαρμÜκων του νüμου 3S16/2010 σε εξωτερικοýò ασθενεßò απü τα
νοσοκομειακÜ φαρμακεßα

Αξιüτιμοι κ.κ.

¼πωò προβλÝπεται απü την κεßμενη νομοθεσßα οι εξωτερικοß ασθενεßò δýνανται να
προμηθεýονται τα ÞÜρμακα υψηλοý κüστουò και σοβαρþν ασθενειþν του ν. 3s16/201-0 απü
τα Þαρμακεßα των δημüσιων νοσοκομεßων, καθþò και απü τα Þαρμακεßα του ΕοΠΥΥ. Στα
Þαρμακεßα των δημüσιων νοσοκομεßων εξυπηρετοýνται καθημερινÜ, εξωτερικοß ασθενεßò με
συιΙταγÝò για σοβαρÝò,ÜσθÝνειεò του ανωτÝρω νüμου, σε πρωινü και απογευματινü ωρÜριο,

Επισημαßνουμε ßτι,*η πρüθεσÞ μαò διαχρονικÜ, εßναι να εξυπηρετοýμε αυτÞν την
κατηγορßα ασθενþν, στα πλαßσια τηò ολοÞμερηò λειτουργßαò των νοσοκομειακþν
Þαρμακεßων, η οποßα Ýχει θεσμοθετηθεß με το νüμο 4ο52/2οº2. Η εξυπηρÝτηση των ασθενþν
γßνεται κατüπιν ραντεβοý και με απüλυτα θετικÝò εντυπþσειò και ανεαπüκριση απü την
πλευρÜ των ασθενþν, βελτιþνονταò την προσβασιμüτητα στη φαρμακευτικÞ τουò αγωγÞ.
ΣÞμερα τα λιγοστÜ νοσοκομειακÜ Þαρμακεßα που Ýχουν τη δυνατüτητα των σχετικþν πüρων,
εξυπηρετοýν χωρßò ταλαιπωρßα τουò ασθενεßò, σε συνθÞκεò που διασφαλßζουν τη σωστÞ
διακßνηση των ευαßσθητων αυτþν φαρμÜκων (συνÞθωò ΦυχρÞò αλυσßδαò), με επαρκÞ
παρακολοýθηση και συμβουλευτικÞ προò τουò ασθενεßò (καταγραÞÞ παρακολοýθησηò-
ΧρÞσηò κλπ.), Τα νοσοκομειακÜ Þαρμακεßα διασφαλßζουν τη νομιμüτητα στη διακßνηση και την
ορθÞ χρÞση των ÞαρμÜκων αυτþν, ενþ τηρεßται και μητρþο νοσημÜτων και ασθενþγ
(registries), με δεδομÝνο και üτι οι περισσüτεροι απü αυτοýò παρακολουθοýνται ιατρικÜ απü
τα δημüσια νοσοκομεßα.

Δυσcυχþò, τα τελευταßα χρüνια τα νοσοκομειακÜ φαρμακεßα αδυνατοýγ γα
εξυπηρετÞσουν üπωò θα Ýπρεπε, καθþò υπÜρχουν σημαντικοß περιορισμοß σΕουò
προýπολογισμοýò αλλÜ και αντßστοιχεò εντολÝò απü τιò διοικÞσειò των νοσοκομεßων να μην
εξυπηρετοýν εξωτερικÝò συνταγÝò ÞαρμÜκων, που εκτελοýνται και απü τα φαρμακεßα του
ΕΟΠΥΥ. ¸τσι εμÞανßζεται το φαινüμενο ευÜλωτεò ομÜδεò χρονßωò πασχüντων ασθενþν π.χ.
αΙμΟκαθαιρüμενοι, ογκολογικοß, αιματολογικοß, ρευματολογικοß κλπ., ενþ λαμβÜνουγ τη
συνΤαγÞ των ÞαρμÜΚων τουò απü τιò κλινικÝò και τα ιατρεßα του δημüσιου νοσοκομεßου, αντß
να εξυπηρετοýνται απü τα Þαρμακεßα αυτοý, να υποχρεþνονται σε μετακßνηση προò κÜποιο
απü τα λιγοστÜ φαρμακεßα του ΕοΠΥΥ, με üτι αυτü συνεπÜγεται για τουò ßδιουò.



ΛαμβÜνονταò υπ' üψη τα παραπÜνω σαò παραθÝτουμε τιò παρακÜτω προτÜσειò:

1) Να δοθοýν Üμεσα οι απαραßτητεò οδηγßεò προò τιò ΔιοικÞσειò των Νοσοκομεßων,
þστε να ενεργοποιηθοýν και να εφαρμοσθοýν πλÞρωò τα σχετικÜ Üρθρα του Ν.

4052/2Οº2 που αφοροýν στην εξυπηρÝτηση των ασθενþν που λαμβÜνουν
φÜρμακα τα οποßα εμπßπτουν σòον Ν. 3316/2010, μÝσα απü τη λειτουργßα του
ολοÞμερου Þαρμακεßου των Νοσοκομεßων, με προτεραιüτητα στουò ασθενεßò του
κÜθε Νοσοκομεßου.

2) Σε περßπτωση που δεν μπορεß να γßνει μετακýλιση των αναγκαßων πüρων απü τον
προýπολογισμü που αÞορÜ νοσοκομετακÜ φÜρμακα του ΕΟΠγΥ προò τον ΚΑΕ 1312
των Δημüσιων Νοσοκομεßων, προτεßνουμε να γßνουν οι απαραßτητεò ενÝργειεò,
þστε να δημιουργηθεß διαδικασßα προμÞθειαò των ÞαρμÜκων αυτþν απü τα

οσοκομεßα, με υποχρÝωση πληρωμÞò των τιμολογßων απ' ευθεßαò απü τ¼ν ΕΟΠΥΥ.

Οι νοσοκομειακοß φαρμακοποιοß, ωò δημüσιοι λειτουργοß υγεßαò, δηλþνουμε τη
διÜθεσÞ μαò για συνεργασßα προκειμÝνου ν,α αναπτυχθεß το κατÜΜηλο πλαßσιο λειτουργßαò
προò την κατεýθυνση τηò βÝλτιστηò διαχεßρισηò και αιπιμετþπισηò του θÝματοò, την
αποτελεσματικÞ εξυπηρÝτηση των ασθενþν καιτην αναβÜθμιση των υπηρεσιþν υγεßαò.

Παρακαλοýμε üπωò προβεßτε στιò απαραßτητεò διορθωτικÝò ενÝργειεò, þστε να
επεκcαθεß η δυνατüτητα σε üλα τα νοσοκομειακÜ φαρμακεßα να εξυπηρετοýν απρüσκοπτα
τουò ασθενεßò με σοβαρÝò ασθÝνειεò και να σταματÞσει το απαρÜδεκτο Þαινüμενο τηò
Üσκοπηò ταλαιπωρßαò με πιθανüτητα επιβÜρυνσηò τηò υγεßαò τουò.

Αντιπροσωπευτικü παρÜδειγμα αποδεδειγμÝνηò Üριστηò παροχÞò υπηρεσιþν απü τα
ΝοσοκομειακÜ Φαρμακεßα, αποτελεß η εξυπηρÝτηση εξωτερικþν ασθενþν λοιπþν ταμεßων
πλην ΕΟΠΥγ, καθþò κÜι ασθενþν που λαμβÜνουν φÜρμακα ειδικþν κατηγοριþν (π.χ.
αιτòιρετροßκÜ ÞÜρμακα, αυξητικÝò ορμüνεò κ.λπ.).

Τα παραπÜνω αποδεικνýουν üτι οι Νοσοκομειακοß Φαρμακοποιοß Ýχουμε την
εμπειρßα, τη γνþση και τη διÜθεση για την εξυπηρÝτηση των ασθενþν,

Ωò Üμεσα εμπλεκüμενοι και γνþστεò κÜθε τπυχÞò του θÝματοò, υπογραμμßζουμε üτι
εßμαστε διαθÝσιμοι για διαβοýλευση και συνεργασßα με την ηγεσßα του Υπουργεßου και τουò
αιτcßστοιχουò συλλüγουò ασθενþν, þστε να βρεθεß ο τρüποò για την Üμεση επßλυση του
θÝματοò.

Με τιμÞ,

ΔÝσποινα Μακ Βασßληò Γοýλαò


