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Προς  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  
ΣΥΝΤ/ΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
 
Υπόψη Προέδρου, κας Ευαγγελίας Παπαδηµητρίου 
 
 

Χαλάνδρι, 24 Ιουνίου 2011 
 
Αξιότιµη κα. Παπαδηµητρίου, 
 
 
Σε συνέχεια της γνωστοποίησης των θεραπευτικών κατηγοριών, θα θέλαµε να σας 
ενηµερώσουµε για τα παρακάτω: 
 

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ 
 
Ενηµερώσαµε σχετικά τα µέλη µας και τους συστήσαµε να σας 
γνωστοποιήσουν τυχόν παρατηρήσεις για τη δηµιουργία των θεραπευτικών 
κατηγοριών, µε την απαραίτητη επιστηµονική τεκµηρίωση µέχρι την 
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011. 
 
Παρακαλούµε για την από µέρους σας εξέταση των παρατηρήσεων και θα 
θέλαµε να µας γνωστοποιήσετε τις τελικές αποφάσεις σας σχετικά µε τη 
διαµόρφωση των θεραπευτικών κατηγοριών. 
 
Επίσης, συστήσαµε στα µέλη µας να σας γνωστοποιήσουν άµεσα τυχόν 
παραλήψεις σε ιδιοσκευάσµατα που ήδη κυκλοφορούν. Θα παρακαλούσαµε 
επίσης, να εξαιρέσετε φάρµακα τα οποία έχουν καταργηθεί και δεν πληρούν 
το κριτήριο κυκλοφορίας / πωλήσεων. 
 

2. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ 

 
Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε στον πρώτο κατάλογο, όλα τα 
φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα τα οποία έχουν αποδεδειγµένα κυκλοφορήσει 
µέχρι και ένα µήνα, πριν την ολοκλήρωση του καταλόγου. Στις περιπτώσεις 
που κρίνετε απαραίτητο, και σύµφωνα µε τα σχετικά κριτήρια, 
παρακαλούµε για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών κατηγοριών. 
 
Σε ό,τι αφορά στα νέα φάρµακα των επόµενων δελτίων τιµών, 
παρακαλούµε, όπως εξετάσετε τη δυνατότητα να εντάσσονται στον 
κατάλογο µε βάση τα επιστηµονικά και θεραπευτικά κριτήρια ανεξαρτήτων 
κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΚΑΚ, θα δεσµεύονται για την 
κυκλοφορία του φαρµάκου εντός τριµήνου. 
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3. ΚΗΘ & ΤΑ 
 

Μετά την έκδοση του επικείµενου ∆ελτίου Τιµών ανακοστολόγησης και την 
διαµόρφωση των ΚΗΘ των φαρµάκων και της ΤΑ κάθε θεραπευτικής 
κατηγορίας και πριν την οριστική εφαρµογή του καταλόγου, παρακαλούµε 
για την γνωστοποίηση στους ΚΑΚ προκειµένου να υποβάλλουν τυχόν 
παρατηρήσεις για υπολογιστικά λάθη ή παραλείψεις. Οι παρατηρήσεις αυτές 
θεωρούµε απαραίτητο να εξετασθούν, πριν την οριστική εφαρµογή του 
καταλόγου. 
 
Πέρα από τις εξαιρέσεις που έχουν περιληφθεί στο σχετικό Νόµο (όλα τα µη 
θεραπευτικά προϊόντα, τα σκιαγραφικά, φάρµακα γενικής αναισθησίας, 
ενέσιµα τοπικά αναισθητικά, άνοσοι όροι και αιµοσφαιρίνες, υποκατάστατα 
αίµατος και διαλύµατα έγχυσης, παράγοντες πήξης, εµβόλια, ινσουλίνες και 
τα ανάλογα αυτών), παρακαλούµε να εξετάσετε τη δυνατότητα 
συµπληρωµατικών εξαιρέσεων  από την οικονοµική επεξεργασία ΚΗΘ  & ΤΑ, 
ειδικών θεραπευτικών κατηγοριών και κυρίως φαρµάκων που έχουν 
ενταχθεί στο Νόµο 3816, µη ανταλλάξιµα φάρµακα (πχ. biosimilars, 
φάρµακα κατά του AIDS) και ορφανά.  
 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Παρακαλούµε, όπως µας γνωστοποιήσετε τη διαδικασία υποβολής 
παρατηρήσεων για τυχόν υπολογιστικά λάθη στα ΚΗΘ & ΤΑ, καθώς επίσης 
και την εξέταση των ενστάσεων, περιλαµβανοµένου του σχετικού 
χρονοδιαγράµµατος. Επίσης, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε, τη διαδικασία 
υποβολής, έγκρισης και αποδοχής του συµπληρωµατικού ποσού 
επιστροφής, όπου αυτό προκύπτει. 
 
 
Τέλος, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε τα τελικά κριτήρια κατάρτισης του 
καταλόγου ευθύς ως οριστικοποιηθούν. 
 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
 
Γεώργιος Κατζουράκης                                           Γεώργιος Συκιανάκης 

Αντιπρόεδρος             Πρόεδρος  Επιτροπής  
               ΣΦΕΕ για τη Λίστα 

 
 


