
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθήνα,  30/04/2012
Αρ. Πρωτ. οικ.45110
    

Ταχ. Δ/νση  : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας :10187                            
Τηλέφωνο  : 2105202310
Φαξ                : 2105202075

ΠΡΟΣ: 
Δ/τές Νοσοκομείων ΕΣΥ

ΚΟΙΝ. :
1) Υπουργό – Υφυπουργό ΥΚΑ
2) Γ.Γ Δημόσιας Υγείας και 
    Κοιν. Ασφάλισης
3) Δ/τές ΥΠΕ 

                                                                       4) Γεν. Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας 
                                                                                   5) ΕΟΠΥΥ

6) ΕΟΦ
7) ΔΑΜΥ ΥΥΚΑ
8) Δ/νση Φαρμάκων & 
    Φαρμακείων YYKA 
9) ΗΔΙΚΑ - ΚτΠ

          10) ΠΕΦ - ΣΦΕΕ
          
          

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή διανομής νοσοκομειακών 
φαρμάκων υψηλού κόστους σε εξωτερικούς ασθενείς (του ΕΟΠΥΥ και λοιπών ΦΚΑ)

Από τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3  σε συνδυασμό με το άρθρο 25  του νόμου 
4052/12  και  από  τις  συναφείς  με  τη  διανομή  φαρμάκων  υψηλού  κόστους  σε 
εξωτερικούς ασθενείς του ΕΟΠΥΥ και άλλων ΦΚΑ διοικητικές πράξεις (Κατάλογος 
φαρμάκων  ειδικών  παθήσεων  ΦΕΚ  1003/Β/2.04.2012,  προηγούμενες  συναφείς 
Εγκυκλίοι και η από 12/4/2012 με αρ. Πρωτ. 48 Εγκύκλιος του Δ/τή της 1ης Υπε)

Διευκρινίζονται τα εξής:

1) Όλα τα νοσοκομεία υποχρεούνται να εξασφαλίσουν επάρκεια των φαρμάκων 
του ως άνω Καταλόγου.

2) Η δαπάνη εξαιρείται  του  Μητρώου Δεσμεύσεων με τις  προϋποθέσεις  που 
θέτει η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του 4052/12

3) Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών και για την οργάνωση των ως 
άνω προϋποθέσεων θα πρέπει  τη  στιγμή της  εκτέλεσης της  συνταγής  να 
γίνεται  καταγραφή  των  στοιχείων  του  ασθενούς  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 
αντιστοίχιση που ορίζει  η διάταξη και να δημιουργείται  με την πάροδο του 
χρόνου  σχετικό  μητρώο  των  ασθενών  με  βάση  το  οποίο  το  νοσοκομείο 
προγραμματίζει  τις  προμήθειές  του.  Με  τον  τρόπο  αυτό  μπορεί  να  γίνει 
καλύτερη  κατανομή  των  ασθενών,  ιδίως  στα  αστικά  κέντρα,  με  σημείο 
διανομής κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Μέχρι τον Ιούνιο η διαδικασία αυτή 
πρέπει να ολοκληρωθεί. Τα νοσοκομεία υποχρεούνται να μεριμνούν για τις 
σχετικές παραγγελίες ώστε το ταχύτερο να εκτελούνται οι  συνταγές. Με τη 
διαδικασία αυτή καταργείται η ένδειξη “στερείται”.
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4) Μέχρι  να  ολοκληρωθούν  οι  απαραίτητες  προσαρμογές  στην  Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση,  δηλαδή  μέχρι  το  τέλος  Ιουνίου,  όλες οι  συνταγές  θα 
εκτελούνται χειρόγραφα. Θα καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα του 
νοσοκομείου  αλλά  και  στα  συνταγολόγια  του  ΕΟΠΥΥ  (πράσινα)  για 
διευκόλυνση της εκκαθάρισης. Οι συνταγές θα υποβάλλονται στο τέλος κάθε 
μήνα  σε  καταστάσεις  προς  τον  ΕΟΠΥΥ  και  τους  Φορείς  Κοινωνικής 
Ασφάλισης  είτε  εκτελούνται  στο  πρωινό  ωράριο  είτε  στο  απογευματινό, 
ξεχωριστά από τους λογαριασμούς νοσηλίων.

5) Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων 
που  ισχύει  από  10/04/2012  στα  μηχανογραφικά  συστήματα  όλων  των 
νοσοκομείων. Η χρέωση των φαρμάκων στα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του Ν. 4052/12 (νοσοκομειακή τιμή +5% + ΦΠΑ) ισχύει  από 
01/03/2012, ημερομ. δημοσίευσης του νόμου.

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

          

                                 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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