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Χαλάνδρι, 8 Σεπτεµβρίου 2011 

 

 

Θέµα: Αποκατάσταση της Νοσοκοµειακής Τιµής των φαρµάκων του 

∆ιευρυµένου Καταλόγου του Ν. 3816  

 
 
Σε συνέχεια της ανάρτησης του συµπληρωµατικού πίνακα µε τα φάρµακα του 
Ν. 3816/2010, θα θέλαµε να επισηµάνουµε το θέµα των νοσοκοµειακών τιµών 
και του τρόπου υπολογισµού τους.  
 
Τα φάρµακα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών, όπως προβλέπεται στο 
ψηφισθέν Νοµοσχέδιο Ν.3816/2010 Αρ.12, § 2 α, πωλούνται από τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις προς όλη την εφοδιαστική αλυσίδα µόνο σε 
νοσοκοµειακή τιµή. 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 υπολογίσει τη ΧΤ 
για τα συγκεκριµένα σκευάσµατα ως νοσοκοµειακή + 2,5%.  
 
Εποµένως, για τα συγκεκριµένα σκευάσµατα εφόσον η Νοσοκοµειακή τιµή 
αποτελεί την τιµή παραγωγού επειδή είναι η µόνη εφαρµόσιµη τιµή πώλησης 
από τις φαρµακευτικές εταιρείες, θα πρέπει να υπολογίζεται µε βάση το  Μ.Ο 
των τριών χαµηλότερων τιµών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείται 
αδόκιµο η τιµή αυτή να υπολογίζεται πάνω σε µια πλασµατική ΧΤ, 
χρησιµοποιώντας ποσοστά κέρδους που δεν ισχύουν. Με αυτό τον τρόπο 
υπολογισµού, η νοσοκοµειακή τιµή άρα και η τιµή παραγωγού είναι πολύ 
χαµηλότερη από το Μ.Ο των τριών χαµηλότερων τιµών των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο χαµηλή από τη χαµηλότερη τιµή της Ευρώπης. Το 
γεγονός αυτό θέτει σηµαντικό και άµεσο ζήτηµα αφενός επειδή συµπαρασύρει 
τις τιµές των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και της Τουρκίας, που έχουν ως χώρα 
αναφοράς την Ελλάδα και αφετέρου επειδή προκαλεί θέµατα επάρκειας στην 
Ελληνική αγορά. 
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Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι το προτεινόµενο σύστηµα εφαρµόζεται ήδη 
στα ορφανά προϊόντα που εντάσσονται στον κατάλογο του Ν.3816/2010.  Η 
Νοσοκοµειακή τους τιµή υπολογίζεται από το µέσο όρο των τριών 
χαµηλότερων Ex-factory τιµών της Ευρώπης σύµφωνα µε την απόφαση της 
Επιτροπής Τιµών (10/2/2011).   
 
Αιτούµεθα τη διόρθωση του τρόπου υπολογισµού της Νοσοκοµειακής τιµής 
των φαρµάκων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο Ν.3816/2010 ώστε αυτή 
να ισούται µε το Μ.Ο των τριών χαµηλότερων  τιµών των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση στα 
αιτήµατά µας. 
 

Με εκτίµηση, 
 
 

 
 
 
 

Φώτης Μαγγαλούσης                          Πασχάλης Αποστολίδης 
   Γενικός ∆ιευθυντής                       Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 

 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
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