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     Πάηξα 18-4-2011 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη θαη θπξίεο, 

Η επηζηνιή απηή αθνξά ζηνλ ηξόπν πνπ σο επηηξνπή έρνπκε 

επεμεξγαζηεί ηηο νκάδεο ησλ θαξκάθσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζεηηθή ιίζηα θαη ζα ήζεια λα θνηλνπννεζεί ζε όια ηα κέιε ζαο. Σηόρνο 

ηεο είλαη λα απαληήζεη ζε θάπνηεο ηνπιάρηζηνλ από ηηο αλεζπρίεο ζαο 

όζνλ αθνξά ζηε ζσζηή θαηάηαμε ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, όπσο 

έγηλαλ αληηιεπηέο από εκέλα ή/θαη άιια κέιε ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο από 

επηκέξνπο ζπδεηήζεηο πνπ είρακε κε κέιε ζαο. Σηα ζεκεία, ινηπόλ, πνπ 

αθνξνύλ ζηε δηθή καο δνπιεηά, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ γηα ηα εμήο: 

1. Τα θξηηήξηα πξνβιέπνπλ θαηάηαμε ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ κε 

βάζε ην ATC ζε επίπεδν 4, κε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πεξαηηέξσ 

ππννκάδσλ κε βάζε ζεξαπεπηηθά/θαξκαθνινγηθά θξηηήξηα. Απηό ην 

αμηνπνηήζακε σο εμήο: Εάλ ζε κηα νκάδα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο 

κίαο δξαζηηθέο νπζίεο αιιά όιεο είλαη ηζνδύλακεο ζεξαπεπηηθά, ζα 

κπνπλ όιεο καδί θαη νη αθξηβόηεξεο ζα είλαη πάλσ από ηελ ηηκή 

αλαθνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ρσξίο όκσο απηό λα ζεκαίλεη 

νπνηαδήπνηε «έθπησζε» ζηε ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα. Αλ ζε 

θάπνηα νκάδα κία ή πεξηζζόηεξεο δξαζηηθέο νπζίεο έρνπλ (θαη) άιιε 

έλδεημε εθηόο από απηήλ πνπ είλαη θνηλή γηα όιεο ηηο δξαζηηθέο νπζίεο, 

ηόηε θάλακε ππννκάδεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν, γηα όιεο ηηο ελδείμεηο έρνπκε ζεξαπεπηηθέο επηινγέο θαη θακία 

δξαζηηθή νπζία δελ αδηθείηαη ιόγσ θαηάηαμεο ζην επίπεδν 4. Μέξηκλα 



έρεη ππάξμεη θαη γηα ηε ρξήζε ησλ πξαγκαηηθά ρνξεγνύκελσλ δόζεσλ 

όηαλ απηέο είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο από ην DDD ή όηαλ ην ηειεπηαίν δελ 

είλαη δηαζέζηκν γηα όιεο ηηο δξαζηηθέο νπζίεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο. 

2. Κάηη αληίζηνηρν κε απηό πνπ πεξηέγξαςα παξαπάλσ αθνινπζήζακε ή 

ζα αθνινπζήζνπκε εάλ ρξεηαζηεί θαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηεθηηθόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ πξντόληα κε δηάθνξεο 

πεξηεθηηθόηεηεο, πνπ όια ρξεηάδνληαη δεδνκέλνπ όηη ζε δηάθνξεο θάζεηο 

ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα γίλεηαη θαζνξηζκόο ηεο πην θαηάιιειεο δόζεο 

(κε βάζε είηε ηε ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα είηε ηελ αλνρή από 

ηνλ αζζελή) ζε θάζε αζζελή. Όηαλ καο απνζαθεληζηεί πνηεο ηηκέο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη δνύκε πώο δηακνξθώλνληαη νη νκάδεο, ζα 

ιάβνπκε εηδηθή κέξηκλα όπνπ θαη όπσο ρξεηάδεηαη. 

3. Η θαηλνηνκία εληζρύεηαη, αθνύ ηα θαηλνηόκα θάξκαθα (κέζα ζηα 

νπνία θαη ηα νξθαλά) είλαη ζπλήζσο κόλα ηνπο ζε ππννκάδα ιόγσ 

εηδηθώλ/δηαθνξεηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ ελδείμεσλ, όπσο εμήγεζα 

παξαπάλσ.  

4. Με βάζε ηα δεκνζηεπκέλα θξηηήξηα, γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξντόλησλ 

ζην επίπεδν ΑΤC 4 έρνπκε ιάβεη ππόςε καο θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ όπσο αλαθέξεηαη ζηα standard terms ηεο 

European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM). Σηελ πξάμε, 

απηό ζεκαίλεη όηη πξντόληα ηεο ίδηαο δξαζηηθήο νπζίαο αιιά κε 

δηαθνξεηηθή θαξκαθνηερληθή κνξθή κπνξεί λα είλαη ζε ίδηεο ή 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο, κε βάζε ηελ θαηάηαμε EDQM. Αλ θάπνηα 

θαξκαθνηερληθή κνξθή πξνζθέξεη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θαη 

θαηαγεγξακκέλν ζεξαπεπηηθό πιενλέθηεκα, ή έρεη άιιε ρξήζε από ηηο 

ππόινηπεο ηεο ίδηαο νκάδαο θαηά EDQM, απηό εθηηκήζεθε θαηά 

πεξίπησζε θαη δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζε απηό ην επίπεδν νη θαηάιιειεο 

ππννκάδεο. 

Είκαη ζηε δηάζεζή ζαο (epapad@upatras.gr) γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ 

δηεπθξίλεζε ή ζπδήηεζε. 

 

     Η Πξόεδξνο 

 

                                                       Αλ. Καζεγ. Επαγγειία Παπαδεκεηξίνπ 
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