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Χαλάνδρι, 5 Μαΐου 2011 
 

Θέµα: Προάσπιση της Νοσοκοµειακής Τιµής των φαρµάκων του ∆ιευρυµένου 
Καταλόγου του Ν. 3816 και των ορφανών φαρµάκων από τη µείωση του 
κέρδους των Φαρµακεµπόρων (Ν. 3918/2011) 
 
Σε συνέχεια της αποστολής του προς έκδοση ∆ελτίου Τιµών, θα θέλαµε να 
επιστήσουµε την προσοχή σας στο θέµα των νοσοκοµειακών τιµών των 
φαρµάκων του ∆ιευρυµένου Καταλόγου του Ν. 3816 και των ορφανών 
φαρµάκων. 
 
Τα φάρµακα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών, όπως προβλέπεται στο 
ψηφισθέν Νοµοσχέδιο υπ’ αριθµ. 3816 Αρ.12, 2 α, πωλούνται από τις 
φαρµακευτικές εταιρείες προς χονδρέµπορους και φαρµακεία µόνο σε 
νοσοκοµειακή τιµή όπως ακριβώς συµβαίνει και στα κρατικά νοσοκοµεία. Τα 
ποσοστά κέρδους που εφαρµόζονται είναι διαφορετικά από αυτά που ισχύουν 
για τα προϊόντα εκτός καταλόγου. Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω, η 
Επιτροπή Τιµών ορθά αποφάσισε να διατηρήσει σταθερή τη νοσοκοµειακή 
τιµή των συγκεκριµένων προϊόντων και να µην εφαρµόσει τα νέα ποσοστά 
κέρδους των χονδρεµπόρων που ούτως ή άλλως δεν ισχύουν για αυτά τα 
προϊόντα. 
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Με δεδοµένο ότι αναµένεται η διεύρυνση του ως άνω Καταλόγου µε ένταξη 
όλων των «ορφανών φαρµάκων» αλλά και των ουσιωδώς οµοίων και 
βιοοµοειδών των ήδη υπαρχόντων σκευασµάτων, θα πρέπει η Επιτροπή Τιµών 
να µεριµνήσει για τη διατήρηση της νοσοκοµειακής τιµής τους, ώστε να 
διασφαλίσει την ισότιµη µεταχείριση  προϊόντων που θα ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία. 
 
Το υπό έκδοση ∆Τ περιλαµβάνει πολλές περιπτώσεις πρωτοτύπων προϊόντων 
που ανήκουν στον κατάλογο του Ν. 3816 ενώ τα αντίστοιχα ουσιωδώς όµοια ή 
βιοοµοειδή αυτών όντας εκτός καταλόγου καταλήγουν σε υψηλότερες λιανικές 
τιµές. Οι παραπάνω περιπτώσεις καθιστούν το υπό έκδοση ∆Τ διαβλητό και ο 
εξορθολογισµός του θεωρείται επιτακτικός. 
 
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται για την οριστικοποίηση και τον 
εξορθολογισµό του υπό έκδοση ∆Τ να προηγηθεί η άµεση έκδοση του 
διευρυµένου καταλόγου του Ν. 3816 και να διατηρηθούν αµετάβλητες οι 
νοσοκοµειακές τιµές όλων των χαρακτηρισµένων ως «ορφανά φάρµακα», 
αλλά και γενικότερα όλων των προϊόντων που πρόκειται να ενταχθούν στο 
διευρυµένο κατάλογο του Ν. 3816. 
 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
Άκης Αποστολίδης  Κωνσταντίνος Φρουζής 
Αντιπρόεδρος                                                                           Γενικός Γραµµατέας 
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