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ΠΡΟΣ
Υπουργείο Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπόψη Γενικού Γραμματέα
κυρίου Νίκου Πολύζου

Θέμα : Γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Τιμών για τα φάρμακα και σχετικές Υ.Α.
Ειδικότερα : Ακριβά νοσοκομειακά φάρμακα

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Α) Η βασική μας παρατήρηση – ένσταση εστιάζεται στο εξής :
Τα 89 Φ.Υ.Κ. (Φάρμακα Υψηλού Κόστους) με την Υ.Α. : ΔΥ Γ3 α /οικ85871- ΦΕΚ
1666/27-7-2011,έγιναν 228 και αν υπολογίσουμε το σύνολο των μορφών και
περιεκτικοτήτων , έγιναν 680.
Είναι εύλογο να χαρακτηρίζεται Φ.Υ.Κ. ένα ιδιοσκεύασμα που έχει Λ.Τ. 3-4000€. Είναι
παράλογο και αστείο να χαρακτηρίζεται Φ.Υ.Κ. ένα ιδιοσκεύασμα με Λ.Τ. 1-2 ή 20-30 € !
Η πρόταση μας είναι :
Να μη χαρακτηρίζονται Φ.Υ.Κ. γενικώς τα ιδιοσκευάσματα με βάση την ονομασία τους αλλά
με βάση την προκύπτουσα τιμή.
Π.χ. Ας είναι Φ.Υ.Κ. το Renodal 140 mg x 20 caps (Λ.Τ. 1725,15 €) αλλά δεν μπορεί να είναι
το Renodal 5mg x 5 caps (Λ.Τ 17,84 €).

Β) Πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο  αντικειμενικό κριτήριο για τα ιδιοσκευάσματα που
χαρακτηρίζονται Φ.Υ.Κ. π.χ. υπολογίζουμε το Κ.Η.Θ. (Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας) ενός
εκάστου ιδιοσκευάσματτος ανά μορφή και περιεκτικότητα .
Όσα υπερβαίνουν την τιμή Κ.Η.Θ. που θα ορισθεί , ονομάζονται Φ.Υ.Κ.
Με τον τρόπο αυτό ο κατάλογος συνεχώς θα επικαιροποιείται , τα κριτήρια θα είναι
διαφανή και αντικειμενικά και τα φαρμακεία των νοσοκομείων θα αποφορτιστούν από ένα
μεγάλο άχρηστο όγκο δουλειάς. Θα διακινούν  μόνον τα πραγματικά Φ.Υ.Κ. και όσα πρέπει
να διακινούνται ή να διατίθενται σε νοσοκομειακό περιβάλλον .
Με τον τρόπο αυτό θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ασθενείς
Γ) Πολλές εταιρείες (οι οποίες πιστώνουν τα νοσοκομεία για πολλά χρόνια ) απαιτούν
αντικαταβολή – μετρητοίς την εξόφληση των σκευασμάτων αυτών από τα φαρμακεία.
Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε ελλείψεις και ταλαιπωρία χιλιάδων ασθενών με σοβαρότατα
νοσήματα . Απαιτείται η παρέμβαση του Υπουργείου ώστε να ομαλοποιηθεί το καθεστώς
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συναλλαγών μεταξύ εταιρειών - φαρμακείων .
Ήδη ο Π.Φ.Σ. αφού ενημερώσει τις εταιρείες θα εξαντλήσει τα υπάρχοντα νόμιμα μέσα.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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