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Χαλάνδρι, 20 Ιανουαρίου 2011 
 

Θέµα: Νοσοκοµειακή συσκευασία  
 

Αξιότιµη κυρία Σκουρολιάκου, 
 
Σε συνέχεια της από 10 Ιανουαρίου 2011 επιστολής µας σχετικής µε την εφαρµογή 
νοσοκοµειακής συσκευασίας από 1-1-2011 στα νοσοκοµεία ΕΣΥ θα θέλαµε να 
παρατηρήσουµε τα εξής:  
 
Eχουµε ήδη προωθήσει στις επιχειρήσεις µέλη µας το από 16 ∆εκεµβρίου 2011 
έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, κ. Ν. Πολύζου, σχετικό µε το 
ανωτέρω θέµα, µε την επισήµανση όσες από αυτές εµπορεύονται φαρµακευτικά 
προϊόντα, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο ανωτέρω έγγραφο να το λάβουν 
υπ΄όψιν τους και στον βαθµό που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην εφαρµογή 
νοσοκοµειακής συσκευασίας για τα εν προκειµένω προϊόντα τους.  
 
Εν τούτοις, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το ιδιαίτερα υψηλό κόστος µιας 
επένδυσης για την εφαρµογή της νοσοκοµειακής συσκευασίας από µια 
φαρµακευτική επιχείρηση σε συνδυασµό µε την µικρή κατανάλωση των φαρµάκων 
που περιλαµβάνονται στο ανωτέρω έγγραφό του Υπουργείου σας καθιστά εκ των 
πραγµάτων ασύµφορη, για πολλές από τις επιχειρήσεις µέλη µας, την εφαρµογή 
του µέτρου αυτού. 
 
Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να ληφθεί υπ΄όψιν το γεγονός ότι οι φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση άµεσα να παρασκευάσουν νοσοκοµειακές 
συσκευασίες. Η εφαρµογή της διαδικασίας αυτής κυρίως για τις επιχειρήσεις 
εκείνες των οποίων η παραγωγή είναι εγκατεστηµένη στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρα.  
 
Παράλληλα, η εφαρµογή της νοσοκοµειακής συσκευασίας προϋποθέτει την πλήρη 
υιοθέτηση της ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης καθορισµού των τιµών των 
φαρµάκων, ήτοι την εφαρµογή του άρθρου 14 του Νόµου 3840 /2010, σύµφωνα µε 
το οποίο οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον 
µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών των 22 χωρών της ΕΕ, κάτι το οποίο ακόµη 
δεν έχει εφαρµόσει η αρµόδια Υπηρεσία.  
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Από τα ανωτέρω καθίσταται εκ των πραγµάτων αντιληπτό ότι η εφαρµογή του 
επίµαχου αυτού µέτρου δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί, όπως προβλέπει η 
σχετική νοµοθετική ρύθµιση από 1-1-2011, αλλά η υλοποίησή του απαιτεί µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, κατά την διάρκεια του οποίου θα πρέπει από κοινού να 
εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να εφαρµοσθεί.  

Με εκτίµηση, 

   

   

Φώτης Μαγγαλούσης      Κατερίνα Καρέλλα 
Γενικός ∆ιευθυντής          Αντιπρόεδρος 
 

 
 
 


