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Αζήλα,  20 -2-14 

Αξ.Πξ. 521 

          ΠΡΟ: 

 
 Τπνπξγό Τγείαο θ. Άδσλε Γεσξγηάδε  

  

  

ΘΕΜΑ: «Νοσοκομειακές τιμές στα Δελτία Σιμών Φαρμάκων» 

 

 Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζαο επηζεκαίλνπκε πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ πξνθύςεη εθ 

ηνπ γεγνλόηνο όηη ζην ηειεπηαίν δειηίν ηηκώλ θαξκάθσλ πνπ εθδόζεθε κε βάζε ηελ ππ’ 

αξηζκό πξσηνθόιινπ νηθ.14230/11.02.2014 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ, δελ αλαγξάθνληαη 

νη Ννζνθνκεηαθέο Σηκέο ησλ θαξκάθσλ, όπσο ζε όια ηα πξνεγνύκελα Γειηία Σηκώλ.  

 Η κε αλαγξαθή ησλ Ννζνθνκεηαθώλ Σηκώλ ησλ θαξκάθσλ πξνθαιεί ζεηξά 

πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ, θαζώο θαζηζηά αδύλαην : 

 

 1. Σνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηε δηελέξγεηα παξαγγειηώλ θαξκάθσλ βάζεη ηνπ 

κεηξώνπ δεζκεύζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 2. Σελ αθξηβή ηηκνιόγεζε ησλ θαξκάθσλ από ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

 3. Σνλ έιεγρν πξνο ηηο πξνκεζεύηξηεο εηαηξίεο θαηά ηε παξαιαβή ησλ θαξκάθσλ. 

 4. Σνλ έιεγρν ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο από ην Διεγθηηθό πλέδξην. 

 5. Σελ ρξέσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

 6. Σε δηαζθάιηζε όηη νη ηηκέο ρξέσζεο ησλ θαξκάθσλ από ηηο εηαηξίεο δελ 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή Παξαηεξεηεξίνπ, ε νπνία έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ επίζεκε 

Ννζνθνκεηαθή Σηκή, όπσο αλαγξαθόηαλ κέρξη ηώξα ζην εθάζηνηε δειηίν ηηκώλ θαξκάθσλ. 

 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο όηη απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελώλ θαη ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκόζηαο πγείαο, ην Τπνπξγείν λα πξνβεί άκεζα είηε ζηελ έθδνζε έγγξαθσλ νδεγηώλ 

πξνο ηηο Γηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ πξνθιεζεηζώλ 



δπζρεξεηώλ, είηε λα αλαθνηλώζεη θαη δεκνζηνπνηήζεη ηηο λέεο Ννζνθνκεηαθέο Σηκέο ησλ 

θαξκάθσλ, θαζώο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα λνζνθνκεία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαζέηνπλ θάξκαθα ιόγσ αδπλακίαο πξνκήζεηάο ηνπο. 

 Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

 

Με ηηκή 

  Γηα ην Γ.. ηεο Π.Δ.Φ.Ν.Ι. 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ                       pefni              Ο ΓΔΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Γέζπνηλα Μαθξηδάθε                                     Βαζίιεο Γνύιαο 
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