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ΘΕΜΑ: Διαχείριση φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ. 
 
1. Δραστική ουσία. 

Από  1ης Απριλίου  2012  οι  γιατροί  των  νοσοκομείων  θα  πρέπει  να 
συνταγογραφούν  με  βάση  τη  δραστική  ουσία  και  όχι  το  εμπορικό  όνομα  των 
φαρμάκων.  Σε  πρώτη  φάση  η  εφαρμογή  θα  ισχύσει  για  όσα  φάρμακα  έχουν 
αντίγραφα και από 1η Ιουνίου 2012 για όλα τα φάρμακα. Προκειμένου να εφαρμοστεί 
με  ασφάλεια  η  δράση  αυτή  θα  πρέπει  να  προετοιμαστούν  τόσο  οι  γιατροί  του 
νοσοκομείου όσο και το φαρμακείο,  με άμεση εφαρμογή της συνταγογράφησης με 
βάση τη δραστική ουσία για τις 10 πρώτες σε κατανάλωση και αξία δραστικές ουσίες 
ανά  νοσοκομείο   για  τις  οποίες  κυκλοφορούν  αντίγραφα.  Οι  δραστικές  αυτές  θα 
επιλεγούν με ευθύνη του Διοικητή του κάθε  νοσοκομείου  μετά  από πρόταση της 
Επιτροπής Φαρμάκων. 

Για την διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών Φαρμάκων είναι χρήσιμο να 
ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ όπου είναι αναρτημένος κατάλογος όλων των 
κυκλοφορούντων φαρμάκων ανά δραστική ουσία. 

Θα  πρέπει  επίσης  να  ενταθεί  η  προσπάθεια  της  χρήσης  γενοσήμων 
φαρμάκων τουλάχιστον στο 40% του συνολικού όγκου κατανάλωσης. 

2. Θεραπευτικά πρωτόκολλα.
Οι  γιατροί  κάθε  ειδικότητας  θα  πρέπει   να  εφαρμόζουν   τα  θεραπευτικά 

πρωτόκολλα που τους αφορούν και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.
Με δεδομένο ότι  η  εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθίσταται 

υποχρεωτική,  θα   πρέπει  με  ευθύνη  του  Διοικητή  να  ενσωματωθούν  στο 
μηχανογραφικό σύστημα του νοσοκομείου ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η 
δυνατότητα χρήσης link με την ιστοσελίδα του ΕΟΦ. 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην   συνταγογράφηση φαρμάκων 
εκτός ενδείξεων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, 
και απαγορεύεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις 
ειδικών  θεραπειών,   θα  πρέπει  το  συγκεκριμένο  θεραπευτικό  σχήμα   να 
παραπέμπεται στο ΚΕΣΥ  με πλήρη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Η χορήγηση των 
φαρμάκων  επιτρέπεται  μόνο  μετά  από  θετική  γνωμοδότηση   του  ΚΕΣΥ.  Σε 
διαφορετική περίπτωση το ασφαλιστικό ταμείο δεν καλύπτει τη δαπάνη. 

Διευκρινίζεται  ότι  η  συνταγογράφηση  εκτός  ενδείξεων  δεν  είναι  παρηγορητική 
θεραπεία,  η οποία διέπεται από άλλους κανόνες και προκειμένου να εφαρμοστεί θα 
πρέπει να τύχει της έγκρισης του ΕΟΦ.  
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3. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

Σε κάθε νοσοκομείο με ευθύνη του Διοικητή θα πρέπει άμεσα να εξασφαλιστεί η 
λειτουργία  συστήματος   ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  .  Χειρόγραφες  συνταγές 
δεν γίνονται πλέον αποδεκτές. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα πρέπει να τηρεί 
στοιχεία ανά γιατρό  οποιασδήποτε βαθμίδας και ειδικότητας. 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει συγκριτικά στοιχεία ανά 
μήνα, ανά γιατρό, ανά ειδικότητα.  

Το  σύστημα  θα  πρέπει  επίσης  να  έχει  τη  δυνατότητα  καταγραφής   των 
φαρμάκων  ανά  εμπορική  ονομασία,  ανά  δραστική  ουσία  και   ανά  θεραπευτική 
κατηγορία. Το σύστημα καταγραφής των θεραπευτικών κατηγοριών θα πρέπει να 
είναι το ίδιο με εκείνο της Θετικής Λίστας (ATC) (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
ΕΟΦ). 

4. Φάρμακα υψηλού κόστους. 

Στόχος  είναι  τα  φάρμακα υψηλού κόστους  να  διατίθενται  στους  ασθενείς  των 
Ταμείων με όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή. Για τον λόγο αυτό  έχουν διαμορφωθεί 
μετά  από  εισήγηση  του  ΕΟΦ,  νέοι  κατάλογοι  φαρμάκων  αποκλειστικής 
νοσοκομειακής  χρήσης  που  διατίθενται  στους  ασφαλισμένους   μόνο  από  τα 
νοσοκομεία  ή  και  από  τα  φαρμακεία  του  ΕΟΠΥΥ,  και  για  τον  λόγο  αυτό  έχει 
προβλεφθεί στο νόμο 4052/2012 σχετική διάταξη για την αποδέσμευση της δαπάνης 
τους από τον  προϋπολογισμό των νοσοκομείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
υλοποιηθεί η διάταξη είναι α) ο κατά το δυνατόν προγραμματισμός προσέλευσης των 
εξωτερικών ασθενών  στο φαρμακείο του νοσοκομείου ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η 
επάρκεια  φαρμάκων  όσο  και  η  εξυπηρέτηση  των  ασθενών  ακόμη  και  σε 
απογευματινή  λειτουργία  των  φαρμακείων,  και  β)  η  ανά  μήνα  προώθηση  των 
συνταγών στα ασφαλιστικά Ταμεία με ξεχωριστό ένταλμα (όχι μαζί με τα νοσήλια) 
ώστε να καταβάλλεται η σχετική δαπάνη με το ίδιο σύστημα με αυτό των ιδιωτικών 
φαρμακείων (εντός μηνός) . Στην κατηγορία  των φαρμάκων αυτών περιλαμβάνονται 
και τα αντιρετροϊκά. 
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