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Αγαπητοί συνάδελφοι
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απάντηση κάποιος στο ερώτημα , τι αρραγές είναι
αυτό που μας κάνη ,να πιστεύουμε και να βιώνουμε, ότι καθημερινά όλο και
περισσότερο οδηγούμαστε σε ένα δρόμο που δεν μας οδηγεί πουθενά αλλού παρά
στον οικονομικό μας μαρασμό και στον αφανισμό μας .Πράγματι η χρονική
αυτή περίοδο , είναι καθοριστική για τις όποιες αποφάσεις πάρουμε για το
μέλλον μας , για την παρακαταθήκη που αφήνουμε στο αύριο. Σήμερα υπάρχει
περίσσευμα υποκρισίας,
ψευτιάς, παραπληροφόρησης, προχειρότητας και υποσχέσεων (οι τελευταίες
άλλωστε δεν κοστίζουν τίποτα).Εύκολα το μαύρο γίνεται άσπρο, η συλλογική
προσπάθεια «πάει περίπατο» και ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Αυτό το κλίμα, που
έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια της αντοχής μας, έχει εμποτίσει κάθε πτυχή της
ζωής και έχει επιδράσει αρνητικά στην καθημερινότητά μας .Το ζητούμενο δεν
είναι πλέον η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων, αλλά η επιβίωση
από το λαϊκισμό, την παραπληροφόρηση και τη διαστρέβλωση των γεγονότων
που κάθε μέρα γιγαντώνονται, με τη συνδρομή φυσικά αρκετών Μ.Μ.Ε. Ο
κλάδος μας δεν θα μπορούσε να μη βρεθεί απέναντι σε τέτοιου είδους
προκλήσεις· απέναντι σε αυτούς
που, εν’ ονόματι του γνωστού μνημονίου, το οποίο μεταλλάσσεται και
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ορέξεις ξένων κέντρων, προσπαθούν να
περάσουν
αποκλειστικά δικές τους «επιθυμίες και δεσμεύσεις». Τόσο οι αποφάσεις για το

ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων μας ,που ακόμα τις περιμένουμε ,όσο η
μείωση των πληθυσμιακών κριτηρίων , η κατάργηση των εκπτώσεων, οδηγούν
όλα αυτά και άλλα πολλά , στην πρόσφατη δήλωση του κ. Λοβέρδου καθώς και
του κ. Μόσιαλου ότι <είναι πολλά τα φαρμακεία στην Ελλάδα , και θα πρέπει
αυτό να αλλάξει>. .’Αραγες η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης έτσι θα
μειωθεί? Άραγες με την μείωση των φαρμακείων μας και τον σκόπιμος
αφανισμό αρκετών από εμάς , θα σωθεί η οικονομία της χώρας μας ?. Η
απάντηση είναι μία: Κανένα μνημόνιο δεν έχει επιβάλλει ειδικούς όρους για τα
φάρμακα και τα φαρμακεία. Απλώς η εντολή έξωθεν είναι «μειώστε τις δαπάνες
και το έλλειμμα». Τώρα το πώς όλα τα ανωτέρω μειώνουν το έλλειμμα της
χώρας, αυτό ας το απαντήσουν οι αρμόδιοι, γιατί για όλους εμάς λογική δεν
υπάρχει .Μείωση εκπτώσεων προς τα φαρμακεία: Η λιανική τιμή των
φαρμάκων είναι ως γνωστόν εδώ και πολλά χρόνια καθορισμένη και είναι αυτή
που επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν έχει καμία σχέση με τις εκπτώσεις
που μπορεί ένας φαρμακοποιός να πάρει από μια αποθήκη ή εταιρεία. Δεν έχει
καμία σχέση με τις όποιες συμφωνίες μεταξύ προμηθευτών και φαρμακείων. Το
αντίθετο μάλιστα, οι εκπτώσεις είναι φορολογητέες, ως επιπλέον εισόδημα των
φαρμακοποιών. Με ποιο δικαίωμα επιχειρείται κρατική παρέμβαση σε ιδιωτικές
συμφωνίες, οι οποίες κάθε άλλο παρά επιβαρύνουν το Δημόσιο; Ωράριο
φαρμακείων: Από πού προκύπτει ότι το «προαιρετικό» άνοιγμα του ωραρίου
λειτουργίας των φαρμακείων συμβάλλει στη μείωση των δαπανών ? H
υποκρισία και η ψευτιά έχει και τα όριά της . Και τελικά ας αποφασίσουν οι
υπεύθυνοι πού θέλουν να κατατάξουν τα φαρμακεία. Στα καταστήματα που
«πρέπει» κατ’ αυτούς να ανοίγουν τα Σάββατα ή στους υγειονομικούς σταθμούς
που «πρέπει» να ανοίγουν Δευτέρες και Τετάρτες.
Μειώσεις των τιμών των φαρμάκων: Είναι γνωστό ότι η φαρμακευτική δαπάνη
στο σύνολό της προκύπτει από το γινόμενο της ποσότητας επί της αξίας και όχι
μόνο από την αξία. Δι-ότι εάν –παρά τη μείωση των τιμών τους– αυξηθούν οι
ποσότητες των χορηγούμενων φαρμάκων, δεν θα αυξηθεί πάλι η φαρμακευτική
δαπάνη;
Μείωση ποσοστού κέρδους: Τα τελευταία χρόνια οι φαρμακευτικές δαπάνες
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πήραν την ανηφόρα. Σωστά. Το ποσοστό
κέρδους των φαρμακοποιών πώς εμπλέκεται στην αύξηση, όταν όλο αυτό τον
καιρό παρέμενε σταθερό; Εάν δηλαδή μειωθεί το ποσοστό κέρδους των
φαρμακοποιών, θα επανέλθει η φαρμακευτική δαπάνη στα προηγούμενα
επίπεδα; Ελλείψεις Φαρμάκων: Έχουν αντιληφθεί οι αρμόδιοι τι έχουν επιτύχει
με τις αυθαίρετες μειώσεις των τιμών των φαρμάκων; Εκτός από τα
επανειλημμένα οικονομικά πλήγματα εναντίον των φαρμακοποιών (είναι γεγονός
ότι από κάτι τέτοιο μάλλον ικανοποιούνται), δεν έχουν «πάρει χαμπάρι» για τις
ελλείψεις. Οι μειώσεις
απλώς αύξησαν τις παράλληλες εξαγωγές (αυτό αποδεικνύεται από την απόφαση
του Ε.Ο.Φ. να απαγορεύσει την εξαγωγή κάποιων φαρμάκων) και μείωσαν τον
εφοδιασμό της αγοράς με την απαραίτητη ποσότητα φαρμάκων (αυτό
αποδεικνύεται από τη μείωση των εισαγόμενων φαρμάκων στη χώρα μας, αφού
οι μητρικές εταιρείες θεωρούν την Ελλάδα επισφαλή).Από όλα τα ανωτέρω
φαίνεται καθαρά ότι το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η άλωση του
φαρμακευτικού επαγγέλματος και η μετάλλαξή του σε ένα καθεστώς
αλυσίδων, με τη δημιουργία νέων κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης.
Είναι ακριβώς αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν τότε που ψήφιζαν τον νόμο
3918, ο οποίος περιλάμβανε την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σήμερα

προσπαθούν με άλλη μέθοδο να επιτύχουν όσα δεν πέτυχαν προηγουμένως. Τη
μείωση του ποσοστού μας κέρδους την επιθυμούν κυρίως αυτοί που
εποφθαλμιούν τα φαρμακεία μας, ευχόμενοι την οικονομική μας εξαθλίωση,
ώστε να μπορούν να μας εξαγοράσουν εύκολα. Την απελευθέρωση του ωραρίου
επιθυμούν τα
super market με την ίδια «λογική» του υπουργείου Υγείας: ελεύθερο και όποιος
αντέξει. Και φυσικά τέτοιο ωράριο δεν πρόκειται να αντέξουν τα περισσότερα
φαρμακεία, οπότε η άλωσή τους θα είναι «παιχνιδάκι».Οι ατομικές συμβάσεις
δεν είναι ξεκάθαρη απόδειξη μονομερούς εύνοιας; Δεν φαίνεται καθαρά ότι είναι
ακόμα μια χαριστική πράξη γι’ αυτούς που επιθυμούν την παρουσία τους και την
επιβολή των συμφερόντων τους; Η δικαιολογία της κυβέρνησης, ότι έτσι θα
σταματήσουν οι εκβιασμοί από τους φαρμακοποιούς, δεν είναι μόνο φαιδρή αλλά
και αβάσιμη. Ποιος εκβιάζει ποιον; Αυτός που δεν πληρώνει και είναι
αφερέγγυος ή αυτός που είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του; Η προσπάθεια για
εξαφάνιση των εκπτώσεων προς τα φαρμακεία πώς εξηγείται; Ποιοι τη ζήτησαν
και ποιοι
έχουν συμφέρον από αυτή; Πώς γίνεται να επιβάλλονται εκπτώσεις (rebate) από
τα φαρμακεία προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ταυτόχρονα να απαγορεύονται οι
εκπτώσεις προς τα φαρμακεία; Άραγες για όλα αυτά τα ζητήματα δεν θα πρέπει
να δώσαμε απαντήσεις ? Λύσεις υπάρχουν .Αντίσταση και επαγρύπνηση ,
συσπείρωση γύρω από τους συλλόγους μας και από τον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο και κυρίως μακριά όσο γίνεται περισσότερο από τις
όποιες κομματικές μας επιλογές. Εδώ είμαστε όλοι ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ .
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ. Εμπρός λοιπόν ας προχωρήσουμε .

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΓΙΑ 24ωρη
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 29/6/2011
Συνάδελφοι το Δ.Σ. του συλλόγου, συνεδρίασε εκτάκτως το βράδυ
της Δευτέρας 27/6/11 προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει αν
θα συμμετάσχει στην πρόταση του Π.Φ.Σ. για 24ωρη πανελλαδική
απεργία την Τετάρτη 29/6/11, ενάντια στην ψήφιση του
Μεσοπρόθεσμου.
Με σχετική πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Μαγνησίας , τελικά δεν πέρασε η πρόταση του Π.Φ.Σ

για απεργία.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΠ-ΟΣΕ
Συνάδελφοι το Δ.Σ. συζήτησε και εκτίμησε την κατάσταση σχετικά
με τις πληρωμές του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Τελικά φάνηκε ότι οι ασφυκτικές
πιέσεις του συλλόγου μας προς τους υπευθύνους του ταμείου έφεραν
αποτέλεσμα και έτσι καταφέραμε να πληρωθούμε τρεις

μήνες,(Δεκέμβριο 2010, Ιανουάριο 2011 και Φεβρουάριο
2011.Δωθηκαν δε οι υποσχέσεις για συνέχιση των εξοφλήσεων και
των υπολοίπων μηνών. Έτσι μετά από αυτή την θετική εξέλιξη
αποφασίσαμε ομόφωνα να μην προχωρήσουμε στην αναστολή της
επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στο συγκεκριμένο ταμείο.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
Συνάδελφοι το ΤΣΑΥ , παρά τις πιέσεις μας και το χρονοδιάγραμμα
των εξοφλήσεων του προς τον Φ.Σ.Μ ,έχει μείνει αρκετά πίσω στις
πληρωμές (Ιούλιο του 2010??), και για τον λόγο αυτόν συνεχίζουμε
την αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων
στο
συγκεκριμένο αυτό ταμείο.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβούλιου του συλλόγου μας , μαζί με τον
κ. πρωτοδίκη ο οποίος και προΐσταται του συγκεκριμένου
συμβουλίου , συνεδριάζουν αρκετές φορές αυτήν την περίοδο .Σας
υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι επειδή ο κλάδος μας βρίσκεται στο
στόχαστρο, από την κυβέρνηση , καλό θα είναι να είμαστε όσο γίνεται
περισσότερο νομότυποι με τις υποχρεώσεις μας .Καλό θα είναι να
συμβουλευόμαστε
πιο
τακτικά
τον
ΚΩΔΙΚΑ
ΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ και να τον τηρούμε. Επίσης
σας ενημερώνουμε ότι παρακολουθεί όσες περιπτώσεις υπάρχει
πιθανή παράβαση της φαρμακευτικής δεοντολογίας και παρεμβαίνει
άμεσα , εκεί που είναι εφικτό και σε διαφορετική περίπτωση
παραπέμπετε η περίπτωση στο πειθαρχικό συμβούλιο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Συνάδελφοι το Κοινωνικό Φαρμακείο του συλλόγου μας αποτελεί πλέον γεγονός.
Όπως σας έχουμε αναφέρει είναι μια εθελοντική προσπάθεια των
μελών μας , που σε συντονισμό με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος
και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Ιγναντιο βοηθούνται αρκετοί
συμπολίτες μας .Η ιδέα του κοινωνικού Φαρμακείου ξεκίνησε τον
περασμένο χρόνο πρώτα στην Αθήνα , από τους Φαρμακοποιούς του
Κόσμου , μαζί με τον Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ , και τον Δήμο Αθήνας , μετά από
το, Φ.Σ.ΚΙΛΚΙΣ και τον Ιατρικό Σύλλογο Κιλκίς , και τέλος στον Βόλο,
από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας από κοινού με την Ιερά
Μητρόπολη Δημητριάδος. Είμαστε ακόμα στην αρχή , λειτουργεί
κάθε Τετάρτη απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Κ. Καρταλη με
Ανθίμου
Γαζη
από
τις
17,30-20,30,.Απευθυνεται
στους
ανασφάλιστους , απόρους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας τους
οποίους καλύπτουμε την ανάγκη τους σε φαρμακευτική περίθαλψη
στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, για τον λόγο αυτό η συνδρομή
όλων των συναδέλφων είναι πολύτιμη τόσο σε εθελοντική προσφορά

σε φάρμακα μή ληγμένα , όσο κυρίως σε παρουσία και εργασία τις
ώρες που χρειάζεται να λειτουργήσει σε συντονισμό πάντα με την
ταμία του συλλόγου μας κ. Τσάτσου Γεωργία και όλα τα υπόλοιπα
μέλη του Δ.Σ.. Σύνθημα μας <ΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΗΝ
ΤΑ ΠΕΤΑΣ .ΔΩΡΙΣΕ ΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΕ
ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ>.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ
Συνάδελφοι οι λογαριασμοί του ταμείου ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ πρέπει να
υποβάλλονται στον Σύλλογο μας , μέχρι στις 5 εκάστου μήνα
,(ημερολογιακά), κάθε μήνα.. Οι συνταγές με φάρμακα <Υψηλού Κόστους>
μπαίνουν σε ξεχωριστό τιμολόγιο και ξεχωριστό φάκελο. Εξαιρούνται τα
φαρμακεία των Βορείων Σποράδων ,<Σκιάθος –Σκόπελος και Αλόννησος
.> τα οποία θα υποβάλουν τους λογαριασμούς ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ όπως έκαναν
μέχρι σήμερα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ.Φ.ΘΕ ΒΟΛΟΥ
Συνάδελφοι σε αυτούς τους τελευταίους μήνες στην πόλη μας είχαμε ένα μεγάλο
γεγονός για τον κλάδο μας .Έγινε η μεταστέγαση της Συνεταιριστικής
Φαρμακαποθήκης ΣΥ.Φ.ΘΕ στις καινούργιες του υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
της στην Α¨ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ .Έτσι η ποιο παλιά
Συνεταιριστική
Φαρμακαποθήκη της χώρας μας (με έτος ίδρυσης 1930) ,απέκτησε με την σειρά
της τις δικές της υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.
Δοθείσης της ευκαιρίας σας ενημερώνουμε ότι την περασμένη Κυριακή
πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιου
,(εξελέγησαν οι κ.κ. Ματσιόλης Κώστας ,Καρατζίκας Άλκης , Μπατζιάκας
Κώστας , Λατζώνης Απόστολος και Καρακάνας Γιάννης ), νέου Εποπτικού
Συμβουλίου (εξελέγησαν οι κ.κ. Κόκκα Μίνα ,Μανιαδάκης Χρήστος και Χατζή
Φανή)και για τους Αντιπροσώπους για την ΟΣΦΕ (Εξελέγησαν οι κ.κ.
Ματσιόλης Κώστας , Καρακάνας Γιάννης και Χατζή Φανή).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΒΟΛΟΥ
Σύμφωνα με το ν.3232/04 οι συμμετέχοντες σε εταιρεία {ΟΕ ΕΠΕ ΑΕ} η οποία
παρέχει φαρμακευτικές υπηρεσίες και οι όποιοι ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ
,ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ από την ημερομηνία λήψης
πτυχίου φαρμακοποιού.
Επίσης το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ σε άλλο έγγραφο του μας ενημερώνει ότι οι
ασφαλισμένοι του ,δικαιούνται υπό προϋποθέσεις {20 έτη ασφάλισης από
άσκηση επαγγέλματος , να μην έχουν στραφεί σε άλλο επάγγελμα κλπ} , να
διακόψουν την άσκηση επαγγέλματος και εφόσον δεν έχουν προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης , να ζητήσουν συνέχιση της ασφάλισης τους μέχρι να τις
συμπληρώσουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα αυξηθήκαν τα περιστατικά με πλάστες
συνταγές ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή μας , (φωτοτυπημένες συνταγές
μονόγαμες και δίγραμμες ) από άτομα κυρίως χρήστες. Μόλις αντιληφτείτε κάτι
σχετικό, καλό είναι για επιβεβαίωση, να επικοινωνήσετε διακριτικά με τον

γιατρό που υπογράφει την συνταγή.

B. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το ΙΚΑ μας υπενθύμιση ότι η αιτούμενη δαπάνη γα τα φαρμακευτικά
σκευάσματα της παρ.2 του άρθρου 12 ου ν.3816/2010 καθώς και τα αναλώσιμα
εξαιρούνται του rebate.

Υποβολή φαρμάκων υψηλού κόστους
Υπενθυμίζουμε ότι τα φάρμακα υψηλού κόστους υποβάλλονται σε ξεχωριστή
κατάσταση και με ξεχωριστό τιμολόγιο, σε ξεχωριστό ειδικό άσπρο φάκελο.
Αυτό ισχύει για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, εκτός από ΙΚΑ και ΟΓΑ, για τα
οποία έχουμε δώσει αναλυτικές οδηγίες παλαιότερα για το πώς πρέπει να
υποβάλλο-νται και πώς να αναγράφονται στις καταστάσεις.
Επειδή για το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ δεν υπάρχουν ξεχωριστές καταστάσεις, σας
προτείνουμε να κρατάτε αρχείο με τα ποσά των Φ.Υ.Κ. ανά ταμείο, ώστε να μη
σας κρατούν για αυτά τα φάρμακα rebate. Παράδειγμα: Σε τιμολόγιο του ΟΓΑ
συνολικής αξίας 3.500€, όταν εμπεριέχονται φάρμακα υψηλού κόστους αξίας
1.600€, δεν μπο-ρεί να παρακρατηθεί rebate, γιατί για ποσά κάτω των 2.000€ δεν
παρακρατείται rebate (3.500-1.600=1.900).

Ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά
Τελικά… «ομαλοποιήθηκε» η αγορά. Ελλείψεις φαρμάκων δεν
υπάρχουν. Οποιοσδήποτε μπορεί να βρει το φάρμακό του ανά πάσα
ώρα και στιγμή και οι φαρμακοποιοί... πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, διότι
σταμάτησε πλέον το μαρτύριο του να ψάχνεις το φάρμακο και να μην το
βρίσκεις!!! Αυτά αναφέρει ο Ε.Ο.Φ. σε έγγραφό του το οποίο σας
παραθέτουμε:
«Τροποποιούμε την υπ. αριθμ. 11962/15.02.2011 απόφαση του Ε.Ο.Φ.
περί «Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών» και αίρουμε
πλήρως την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών για όλα τα
φαρμακευτικά προϊόντα σε όλες τις μορφές, περιεκτικότητες και
συσκευασίες τους, μετά τη διαπίστωση της ομαλοποίησης της
επάρκειας στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με εισήγηση της
Διεύθυνσης ΕΠΚΠ, Τμήμα ΠΑΚΑΕΠ, περί παρακολούθησης και
διαπίστωσης ελλείψεων των φαρμακευτικών προϊόντων και της
ανάγκης λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους».
Αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι η προσωρινή κατάργηση των εξαγωγών
σε κάποια φάρμακα που φάρμοσε ο Ε.Ο.Φ. για δύο μήνες... έλυσε ως
δια μαγείας το πρόβλημα και όλοι εμείς που επιμένουμε ότι υπάρχουν
ελλείψεις πλανόμαστε πλάνην οικτράν. Και μετά ζητούν κάποιοι να τους
πάρουμε στα σοβαρά, όταν όλος ο φαρμακευτικός κόσμος γνωρίζει ότι
οι ελλείψεις αυξάνονται. Όταν όλοι όσοι ασχολούνται πραγματικά με τα
φάρμακα γνωρίζουν ότι οι παράλληλες εξαγωγές συνεχίζονται και ο
εφοδιασμός της αγοράς από τις εταιρείες μειώνεται, μόνο κάποιος που
θέλει να κάνει το άσπρο - μαύρο μπορεί να βγάλει μια τέτοια
ανακοίνωση.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ
ΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΟΥ
ΔΕΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΚΑ
Σας διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 740/28.5.2010 είναι μη
συνταγογραφούμενα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) και δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά
ταμεία.
2. Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 559/8.4.2011 (Αρνητική Λίστα)
χορηγούνται μεν με συνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά
ταμεία (από 2.5.2011), πλην ελαχίστων συγκεκριμένων εξαιρέσεων.
3. Το χρώμα της ταινίας γνησιότητας (καφέ ή μαύρο) είναι ενδεικτικό και όχι
δεσμευτικό για τα φαρμακεία ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οποιοιδήποτε άλλοι πίνακες κυκλοφορούν είναι εκ παραδρομής και
δεν ισχύουν.
ΤΙΜΩΝ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΥΥΚΑ:
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥΓ3γ/οικ. 47476, 27.4.2011
Επανακαθορίζονται τιμές πώλησης φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου
Ναρκωτικών, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/8.2.2011 γνωμοδότησης της Επιτροπής
Ναρκωτικών, ως εξής:
1. Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης 0,100 γρ. προς πενήντα πέντε λεπτά η
φύσιγγα (0,55€/φύσιγγα)
2. Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης 0,050 γρ. προς σαράντα λεπτά η φύσιγγα
(0,40€/φύσιγγα)
3. Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης 0,010 γρ. προς τριάντα λεπτά η φύσιγγα
(0,30€/φύσιγγα)
4. Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης 0,015 γρ. προς είκοσι τρία λεπτά η φύσιγγα
(0,23€/φύσιγγα)
5. Σκόνη υδροχλωρικής κοκαΐνης προς δεκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά το
γραμμάριο (13,40€/γραμμάριο)
6. Σκόνη υδροχλωρικής μορφίνης προς δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά το
γραμμάριο (2,80€/γραμμάριο)
7. Σκόνη υδροχλωρικής πεθιδίνης προς ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά το
γραμμάριο (1,70€/γραμμάριο)
8. Σκόνη οπίου προς δύο ευρώ και σαράντα λεπτά το γραμμάριο
(2,40€/γραμμάριο)
Οι ανωτέρω τιμές πώλησης, πέραν της τιμής για τις φύσιγγες υδροχλωρικής
πεθιδίνης 0,100 γρ., έχουν οριστεί με την αριθμ. ΔΥΓ3γ/133210/23.12.2044
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1967/ Τ.Β.΄/ 31.12.2004).
Οι προαναφερόμενες τιμές των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου
Ναρκωτικών επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.
Με την ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία αρχίζει δέκα ημερολογιακές
ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργείται η
υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3γ/οικ. 133210/23.12.2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1967/
Τ.Β.΄/ 31.12.2004).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ.Ε.Κ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ Ν.3459/2006 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ.

Η χημική ουσία Mephedrome υπάγεται στον πινάκα Α της παρ.2 του άρθρου 1
του ν. 3450/06 περί ναρκωτικών.
Έπεισες τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα Remhfentanil/Kabi 1mg,2mg,5mg
καθώς έπεισες και το Lafene Transderm Patches 25μg/h,50μg/h,75 kαι 100 μg/h
υπάγονται στον πινάκα Γ του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών,
Και τέλος το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα Ηυpnonorm { δισκια των 10 mg/tabl
με δραστική ουσία Zolpiderm Hemitartrate} υπάγονται στον πινάκα Δ του
ν.3459/06 περί ναρκωτικών .
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ

Τα αναλώσιμα χορηγούνται μόνο από γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ32/149/15.2.2011 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, παρ. ΙΙ, για τη χορήγηση πρόσθετων ειδών (γυαλιά οράσεως, αμαξίδια κ.λπ.) και ανα-λώσιμων ειδών (σάκοι
κολοστομίας κ.λπ.), οι ασφαλι-σμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απευθύνονται
αποκλειστικά και μόνο στους ιατρούς των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος,
συνεπώς για τα αναλώσιμα του διαβήτη οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να
απευθύνονται αποκλειστι-κά στους ιατρούς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ως ημέρα έναρξης του
μέτρου ορίστηκε η 15η Απριλίου 2011.

Διευκρινίσεις σχετικά με την ποσότητα αναγραφομένων φαρμάκων

Σχετικό:1. Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/836/2103
2011
2. Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ99/215/12042011
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3918/2011 (κοινοποιήθηκε με το
ανωτέρω σχετικό 1) η
χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας (που προβλέπεται και
στον Ν. 3457/2006, άρθρο 8), βάσει του εγκεκριμένου δοσολογικού
σχήματος. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου υπάρχει η δυνατότητα
έκδοσης: Δίμηνης συνταγής (μόνο από ιατρούς του ΙΚΑΕΤΑΜ σύμφωνα
με το Π.Δ. 121/08) η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη όταν εκδίδεται
χειρόγραφα. Συνεπώς για φάρμακα που περιέχουν 20 δισκία η χορήγηση
περισσοτέρων εμβαλλαγίων είναι εφικτή με την έκδοση δίμηνης
συνταγής (π.χ. με δοσολογία ένα ημερησίως συνταγογραφούνται 3
εμβαλλάγια) όσο και
Επαναλαμβανόμενης συνταγής (από ιατρούς του
ΙΚΑΕΤΑΜ, των Κ.Υ. /Π.Ι. και τους συμβεβλημένους ιατρούς ΟΠΑΔΟΑΕΕ)
Η έκδοση δίμηνων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών σε αυτές τις
περιπτώσεις, πέρα από το γεγονός ότι συνάδει με την κείμενη νομοθεσία,
συνεπάγεται μικρότερη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΙΚΑΕΤΑΜ,
ενώ παράλληλα μειώνει το εργασιακό φορτίο των ιατρών.

Διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των γιατρών σχετικά με
την αναγραφή της ποσότητας.
Σχετικά 1. Επιστολή ΠΦΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 3592/30-05-2011
2. Εγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/846/27-05-2011
Οι ιατροί που συνταγογραφούν πρέπει πρωτίστως να εφαρμόζουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του Ν. 3918/2011 .Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση το άρθρο 4 του Π.Δ.
121/08 οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται:,<<,Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις
του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τις διατάξεις της νομοθεσίας και των

οδηγιών των αρμοδίων υπουργείων περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής
φαρμακευτικής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους».
Παρ`όλα αυτά, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν προβαίνει σε περικοπές σε αυτές τις
περιπτώσεις θεωρώντας ότι το εν λόγω θέμα αφορά στη συμμόρφωση των
ιατρών που συνταγογραφούν
για το Ίδρυμα

Σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται κατά τη διάρ-κεια
βραχείας νοσηλείας (δηλαδή απαιτείται ενδοφλέ-βια έγχυση) σε
κρατικά νοσοκομεία (Γ55/837/21.3.2011),
Διευκρινίζεται ότι δεν αναγράφεται επί της συνταγής
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Στερούμεθα» από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς
αυτά τα σκευάσματα δεν τα χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ασθενείς που εισάγονται
για βραχεία νοσηλεία σε κρατικά νοσοκομεία. Η ένδειξη «Στερούμεθα» σε αυτές
τις περιπτώσεις μπαίνει επί της γνωμάτευσης του κρατικού νοσοκομείου.
Κατά συνέπεια, οι συνταγές που αναγράφουν φάρμακα που χορηγούνται κατά
τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας σε κρατικά νοσοκομεία και φαίνονται
δεσμευμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποζημιώνονται στα ιδιωτικά φαρ-μακεία, όταν
επί της γνωμάτευσης φέρουν «Στερούμεθα» από το φαρμακείο του κρατικού
νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, δόθηκε εντολή να εκδίδονται οι ανωτέρω συνταγές
μόνο χειρόγραφα, γιατί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν έχει προβλεφθεί
ακόμα η ανωτέρω περιγραφόμενη εξαίρεση, και ως εκ τούτου θα φαίνονταν τα
φάρμακα ως δεσμευμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν θα μπορούσε να
αποχαρακτηριστεί η συνταγή.

Αναφορικά με τη διάθεση του φαρμάκου Zarzio Αριθμός
Πρωτοκόλλου: Γ99/216, 12.4.2011
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Γ55/703/24.6.2009 έγγραφο του ΙΚΑΕΤΑΜ, όλα τα u953 ιδιοσκευ-άσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες
θεραπευτι-κές ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χο-ρηγούνται από τα φαρμακεία του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και που ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπα-κούεται
ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρ-μακεία του Ιδρύματος,
επισημαίνεται, ότι εάν και το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα Zarzio είναι βιοομοειδές προϊόν (δηλαδή, η δραστική του ουσία είναι «παρό-μοια» με εκείνη του
βιολογικού προϊόντος αναφοράς) και επειδή χρησιμοποιείται στην ίδια δόση και
για την αντιμετώπιση της ίδιας νόσου με το βιολογικό προϊόν αναφοράς και για
λόγους ισότιμης μεταχείρισης, υπά-γεται στην παραπάνω περίπτωση και θα
χορηγείται από το 3ο, 6ο, 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Με το παρόν έγγραφο
διευκρινίζουμε ότι όλα τα βιο-ομοειδή των δεσμευμένων από το Ίδρυμα
προϊόντων θα δεσμεύονται αυτόματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ.
Κατά την κατάθεση των συνταγών ΟΠΑΔ του Ιουνίου, θα πρέπει να υπάρχουν
έξω από το φάκελο: αίτηση, πρωτότυπο τιμολόγιο, πρωτότυπη κατάσταση και
ενημερότητες.
Μέσα στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει φωτοαντίγραφο τιμολογίου,
αντίγραφο κατάστασης και οι συνταγές, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των
διαδικασιών πληρωμής.

Από 1ης Ιουνίου 2011 είναι υποχρεωτική η ύπαρξη σφραγίδας, στις συνταγές
ΟΠΑΔ από ιδιώτες γιατρούς, με την ένδειξη: ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ και
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ. Δεν χρειάζεται αυτή η σφραγίδα:
α) στις συνταγές οδοντιάτρων, καθώς δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι με τον
ΟΠΑΔ οδοντίατροι.
β) στις συνταγές από νοσοκομεία και κέντρα υγείας, στις οποίες όμως είναι
απαραίτητη η στρογγυλή σφαγίδα.
γ) στις ηλεκτρονικές συνταγές του ΟΠΑΔ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Από 1η Ιουνίου 2011 καθορίζεται η ηλεκτρονική συνταγογραφηση για τους
ασφαλισμένους του ΟΓΑ στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
Με το επερχόμενο Δελτίο Τιμών (εντός του Ιουνίου) υπάρχει το ενδεχόμενο
μείωσης τιμών σε αρκετά ιδιοσκευάσματα (κυρίως αντίγραφα, γενόσημα κ.λπ.).
Ο Π.Φ.Σ έχει ήδη θέσει το ζήτημα της ύπαρξης μεταβατικού διαστήματος για τη
διάθεση των τυχόν αποθεμάτων. Για λόγους ευνόητους όμως σας προτείνουμε
για μείωση αποθεμάτων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο οικονομικής
ζημίας των φαρμακείων.

Σχετικά με την καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά
φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Αριθμός
Πρωτοκόλλου: Φ80000 (ν3918)/οικ.5880/479, 7.4.2011
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011 δημοσιεύθηκε ο Ν. 3918/2011
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
Μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β και στα άρθρα 17 έως και
33 προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπη-ρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα.
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ και στα άρθρα 34 έως και 40 ρυθμίζονται θέματα που
αφορούν τα φάρμακα, τα φαρμακεία και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Ειδικότερα, το άρθρο 34 αυτού του Νόμου καθιερώνει κλιμακούμενο ποσοστό
επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού (πριν από την προσθήκη του
ΦΠΑ), του λογαριασμού κάθε φαρμακείου, υπέρ του ασφαλιστικού οργανισμού.
Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το ποσό που
καταβάλλει ο φορέας μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Δεν υπολογίζεται
έκπτωση στο οφειλόμενο ποσό για τα φάρμακα υψηλού κόστους που περιέχονται
στην ΚΥΑ Φ80000/οικ.22101/2493/2010 (Β, 1326). Για τα ποσά αυτά της
επιστροφής (rebate) ο ασφαλιστικός οργανισμός θα ορηγεί βεβαίωση στο
φαρμακείο «για το σύνολο των επιστροφών του έτους» για φορολογική χρήση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3γ του άρθρου 34 του Νόμου. Κατόπιν των
ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε
στους λογαριασμούς των φαρμακείων του μήνα Μάρτη 2011 και εφεξής, πριν
την εξόφλησή τους να γίνεται η παρακράτηση του εν λόγω ποσού.
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ, άρθρο 41, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές
κλινικές και, μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας
της κλινικής ισχύει για τρία (3) χρόνια, και οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και
βρίσκονται φυσικά σε ισχύ, ισχύουν και αυτές για τρία χρόνια από την
ημερομηνία χορήγησής τους.4. Στο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ, άρθρο 63, ρυθμίζονται

θέματα που αφορούν τον ΕΟΦ. Ειδικότερα, προβλέπεται η καθιέρωση ταινιών
γνησιότητας για σκευάσματα ειδικής διατροφής και ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στις διατάξεις. Η συμμόρφωση των
κατόχων αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων με την υποχρέωση
αυτή, έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τα συστήματα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης. Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που
περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται και χωρίς ιατρική
συνταγή. Mε απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κατόπιν γνώμης του ΕΟΦ, θα καθοριστούν αυτά τα προϊόντα. Επίσης, στην παρ.
5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν εγκρίνουν
Φαρμακευτικά προϊόντα ή κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων οι
ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο να καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση.
Αυτός ο κατάλογος καταρτίζεται από Ειδική Επιτροπή και εγκρίνεται με κοινή
υπουργική απόφαση.5. Στο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ, και ειδικότερα στο άρθρο
72,προβλέπεται ότι η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας, βάσει του
δασολογικού σχήματος που αναφέρεται στην περίληψη χαρακτηριστικών του
προϊόντος, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή, ανεξαρτήτως του
αριθμού των εμβαλαγίων. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου
ισχύουν για πέραν του ενός εμβαλάγια . Επίσης, προβλέπεται ότι για συνταγές
φαρμάκων που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά ΔΕΝ απαι-τείται
θεώρηση, ανεξαρτήτως πόσου και ιδιοσκευασμάτων, καθώς και για τις δίμηνες
συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΤΑΑ: Δαπάνες υλικών μέτρησης σακχάρου
Σχετικά με τη δαπάνη υλικών για τη μέτρηση σακχάρων στο αίμα στους
πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, στο ΕΤΑΑ χορηγούνται πλέον τα εξής:
1. Για άτομα με ΣΔ τύπου Ι θα τους χορηγούνται 5 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 3
κουτιά των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων (5 κουτιά
των 50 τεμαχίων ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων).
2. Για άτομα με ΣΔ τύπου ΙΙ θα τους χορηγούνται 2 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 1
κουτί των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων (2 κουτιά των
50 τεμαχίων ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων).
3. Για άτομα με ΣΔ τύπου ΙΙ, που αντιμετωπίζεται με δισκία ή με δίαιτα, θα
τους χορηγείται 1 κουτί των 50 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός
σκαρφιστήρων (1 κουτί των 50 τεμαχίων).
4. Να γίνεται συνταγογράφηση στα συνταγολόγια των ασφαλισμένων και να
προεγκρίνονται από ελεγκτή ιατρό, και να προμηθεύονται από φαρμακείο χωρίς
συμμετοχή και με επικόλληση των barcode.

Εξαιρέσεις αρνητικής λίστας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ANDROCUR TAB 10MG/ Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται μόνο για την
ένδειξη “Αβιογενετική αλωπεκία”. ARTHRYAL INJ.SO.PFS 20MG/2ML Tx1
PF.SYRx2MLΑποζημίωση από Ασφ. Ταμεία: έως πέντε (5) ενδοαρθρικές ενέσεις
ανά γόνατο BIOKLYSM ENEMA (20,8+7,8)G/130ΜL BTx6 (FLx130ML) Δεν
αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη “Συνήθης υποκλυσμός επί δυσκοιλιότητας”
.BIOKLYSM ENEMA (20,8+7,8)G/130ΜLFLx130MLΔεν αποζημιώνεται μόνο
για την ένδειξη “Συνήθης υποκλυσμός επί δυσκοιλιότητας” .DUPHALAC SYR
3,335G/5ML FLx300MLΚατ’ εξαίρεση αποζημιώνεται για την ένδειξη
“Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας ”.ENEMA-COOPER

ENEMA(7,5+20)G/FL BTx12 FLx125ML Δεν αποζημιώνεται μόνο για την
ένδειξη “Συνήθης υποκλυσμός επί δυσκοιλιότητας”. ENEMA-COOPER
ENEMA (7,5+20)G/FL FLx125ML Δεν αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη
“Συνήθης υποκλυσμός επί δυσκοιλιότητας”. FOSFOLAX ENEMA
(7,5+20,0)G/FL FLx125MLΔεν αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη “Συνήθης
υποκλυσμός επί δυσκοιλιότητας”. GONILERT INJ.SO.PFS 20MG/2ML BTx1
PFSx2ML Αποζημίωση από Ασφ. Ταμεία: έως πέντε (5) ενδοαρθρικές ενέσεις
ανά γόνατο -GONILERT INJ.SOL 20MG/2ML BTx1 AMPx2MLΑποζημίωση
από Ασφ. Ταμεία: έως πέντε (5) ενδοαρθρικές ενέσεις ανά γόνατο. HYALART
INJ.SOL20MG/2ML BTx1 PF.SYR.x2MLΑποζημίωση από Ασφ. Ταμεία: έως
πέντε
(5)
ενδοαρθρικές
ενέσεις
ανά
γόνατο.
-IMPORTAL
ORAL.SOL3,333G/5ML FLx200MLΚατ’ εξαίρεση αποζημιώνεται για την
ένδειξη “Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας”. IMPORTAL
ORAL.SOL3,333G/5ML FLx500MLΚατ’ Εξαίρεση αποζημιώνεται για την
ένδειξη “Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας”. IMPORTAL
PD.OR.SD 10G/SACHET BTx20 SACHETS
Κατ’ εξαίρεση αποζημιώνεται για την ένδειξη “Πρόληψη και θερα-πεία της
ηπατικής εγκεφαλοπάθειας”. KLYSMOL REC.SOL(7,98+21.28)% FLx133ML
Δεν αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη “Συνήθης υποκλυσμός επί
δυσκοιλιότητας”. ODRINOL REC.SOL(20,8+7,8)G/130MLFLx130ML Δεν
αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη “Συνήθης υποκλυσμός επί Δυσκοιλιότητας”.
TITRALAC TAB (180+420) MG/TAB BTx60 Δεν Αποζημιώνεται ΜΟΝΟ για
την Ενδειξη “Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που προέρχονται από
καταστάσεις με υπεροξύτητα”. TRIGOLAX ORAL.SOL 15% FLx200ML Δεν
αποζημιώνεται ΜΟΝΟ για την ένδειξη “Οξεία δυσκοιλιότητα σε
κατακεκλιμένους ασθενείς”. ULTRA-LEVURE CAPS50MG/CAP BTx20
Αποζημιώνεται ΜΟΝΟ για την ένδειξη “Προφύλαξη και θεραπεία των
ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών ”.VERTIGO-VOMEX MOD.R.CA.H
(120+75+30)MG/CAP BTx20Αποζημίωση αποκλειστικά στις περιπτώσεις που η
εμφάνιση ιλίγ-γων αποτελεί συνοδό σύμπτωμα χρονίων παθήσεων.VISCURE
INJ.SO.PFS20MG/2ML BTx1PF.SYRx2MLΑποζημίωση από Ασφ. Ταμεία: έως
πέντε (5) ενδοαρθρικές ενέσεις ανά γόνατο YARDEL INJ.SOL20MG/2ML BTx1
PFSYRx2ML Αποζημίωση από Ασφ. Ταμεία: έως πέντε (5) ενδοαρθρικές ενέσεις
ανά γόνατο
Εξαιρέσεις από την αρνητική λίστα
Για τα ιδιοσκευάσματα Arthryal, Gonilert, Hyalart, Viscure, Yardel
(hyaluronate sodium), αν και συμπεριλαμβάνονται στην αρνητική λίστα και άρα
δεν εξοφλούνται, υπάρχει μια εξαίρεση: χορηγούνται μόνο μέχρι πέντε (5)
ενδοαρθριτικές ενέσεις ανά γόνατο. Ως εκ τούτου, ο συνταγογραφων γιατρός θα
πρέπει να αναγράφει επί της συνταγής για ποια έγχυση πρόκειται (1η, 2η κτλ.) με
σφραγίδα και υπογραφή του.
Μέχρι και την 5η έγχυση, τα ταμεία εξοφλούν κανονικά αυτά τα φάρμακα.

Διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων Ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΤΙΔΑΗΜ/ΝΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΗΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ο.Φ.Calciform Δισκία αναβράζοντα
1,25(0,5)g/tab 223710202 Iassis Pharmac. Hellas Βιομ. & Εμπ. Φ/Κων Χημ/Κων
λ. Πρ. ΑΒΕΕ Δ.Τ. Iasis Pharma Ανάκληση άδειας Κυκλοφορίας Αίτηση της
εταιρείας Calcioral Μασώμενο δισκίο 500mg/tab FLx20 (πλαστικό φιαλίδιο)

223390102 Nycomed Hellas A.Ε. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της
εταιρείας Calcioral D3 Μασώμενο δισκίο 500mg+400iu/tab BTx20 (πλαστικό
φιαλίδιο) 231210101 Nycomed Hellas A.Ε. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας
Αίτηση της εταιρείας Controloc Γαστροανθεκτικό δισκίο 40mg/tab BTx14
(σε πλαστικό φιαλίδιο ΗΡΔΕ με πώμα ΡΕ) 234990101 Sanofi Aventis ΑΕΒΕ
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της εταιρείας Controloc
Γαστροανθεκτικό δισκίο 40mg/tab BTx28 (σε πλαστικό φιαλίδιο ΗΡΔΕ με πώμα
ΡΕ) 234990102 Sanofi Aventis ΑΕΒΕ Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της
εταιρείας Cotinazin Κρέμα 1% 1859901 Pfizer Ελλάς A.Ε. Ανάκληση άδειας
Κυκλοφορίας Αίτηση της εταιρείας Cotinazin Κολπική κρέμα 2% 1859903
Pfizer Ελλάς A.Ε. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της εταιρείας
Cotinazin Δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα 1% w/w 1859905 Pfizer Ελλάς A.Ε.
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της εταιρείας Durobion Διάλυμα πόσιμο
σε συσκευασία μίας δόσης 500mg/10ml amp. 0498301 Olvos Science A.Ε.
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της εταιρείας Endorem Πυκνό
εναιώρημα για Παρασκευή εναιωρήματος προς έγχυση 89,6mg Fe/8ml amp.
2220601 Hospital Line A.Ε. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της
εταιρείας Mongol Καψάκιο σκληρό παρατεταμένης αποδέσμευσης 200mg/cap
2035105 Π.Ν.Γ. Γερολυμάτος ΑΕΒΕ Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της
εταιρείας Mucothiol Σιρόπι 100mg/5ml 1188703 Sanofi Aventis AEBE Ανάκληση
άδειας κυκλοφορίαςΑίτηση της εταιρείας Mucothiol Σιρόπι 250mg/5ml 1188702
Sanofi Aventis AEBE Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της εταιρείας
Pacline Πυκνό διάλυμα για Παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 6mg/ml
2750901 Pharmaswiss Hellas A.Ε. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της
εταιρείας Pentrexyl Ενέσιμο ξηρό 1000mg/vial 0136005 Bristol Myers Squibb .Ε.
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της εταιρείας Primaxin Ενέσιμο ξηρό
(250+250)mg/vial (iv) 1904802 Βιανέξ A.Ε. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας
Αίτηση της εταιρείας Zurcazol Γαστροανθεκτικό δισκίο (πλαστικό φιαλίδιο)
225350101 Nycomed Hellas A.Ε. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Αίτηση της
εταιρείας Zurcazol Γαστροανθεκτικό δισκίο 400mg/tab BTx28 (πλαστικό
Φαλίδιο) 225350102 Nycomed Hellas A.Ε.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΤΣΙΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Νοσηλεύτρια , Βοηθός Φαρμακείου Τηλ.6972706244
ΦΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Βοηθός Φαρμακείου 6978882939
ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ. Βοηθός Φαρμακείου τηλ. 6979752392
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Για καλοκαιρινή απασχόληση) τηλ.6981664241
Όποιος συνάδελφος χρειάζεται, ας τηλεφωνήσει στα πιο πάνω τηλέφωνα

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.fsmagnesia.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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