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Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011 
 
 
Αριθ. Πρωτ. 
Γ55/837 
 
ΠΡΟΣ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
1 Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας    
    ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ       
2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ‐
ΕΤΑΜ 
Σημεία Υποβολής Συνταγών (βλ. συνημμένο 
πίνακα) 
3. Νοσοκομεία ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ 
4. Υγειονομικές Περιφέρειες, Υ.Π.Ε.  
5. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 
6. Τους Διοικητές των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων:  
‐ Στρατιωτικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
 (401 Γ.Σ.Ν.Α.) Μεσογείων και Κανελλοπούλου 1, 
11525 Αθήνα 
‐ Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο   
Αεροπορίας ‐ 251 (Γ.Ν.Α.), Κανελλοπούλου 3,  
11 525 Αθήνα 
‐ Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.), 
Δεινοκράτους 70, 11 521, Αθήνα 
‐ Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου   
 Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), Μονής Πετράκη 10, 11 521 
Αθήνα 
 ‐ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Νοσημάτων 
Θώρακος 414,  Ταξιάρχου Βέλλιου 6, 15 236 
Παλαιά Πεντέλη   

7. Διοικητές ΟΠΑΔ & ΟΑΕΕ        
 

 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων που χορηγούνται κατά τη διάρκεια 
βραχείας νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία» 
Σχετικά:  

1. Το  Γ55/797/15.09.2010  έγγραφο  με  τίτλο  «Έγκριση  καταλόγου  χορηγούμενων 
φαρμακευτικών  ιδιοσκευασμάτων βάσει  των διατάξεων της παρ.2  του άρθρου 12 
του Ν.3816/2010 (Α΄, 6)». 

2. Το  Γ55/507/03.11.2005  έγγραφο  με  τίτλο  «Συνταγογράφηση  κυτταροστατικών 
φαρμάκων» 

3. Το Γ55/674/21.01.2009 έγγραφο με τίτλο «Χορήγηση Ερυθροποιητικών Παραγόντων 
σε  Νεφροπαθείς  που  υποβάλλονται  σε  αιμοκάθαρση,  αυξητικής  ορμόνης  και 

              



              

παραγόντων  αποσιδήρωσης  από  φαρμακεία  Κρατικών  Νοσοκομείων  σε 
ασφαλισμένους ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ.» 
 

 

Καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί περιστατικά ασφαλισμένων του 

ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ στους οποίους δεν χορηγούνται φάρμακα κατά τη διάρκεια βραχείας 

νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία λόγω ελλείψεων διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

 Στις  περιπτώσεις  που  το  φαρμακείο  του  Κρατικού  Νοσοκομείου  αδυνατεί  λόγω 

ελλείψεων να καλύψει ασφαλισμένους του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ με φάρμακο που χορηγείται 

κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία 

των  ασφαλισμένων  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  επί  της  γνωμάτευσης  του 

θεράποντα ιατρού από το φαρμακείο του Κρατικού Νοσοκομείου ότι  δεν διαθέτει 

το φάρμακο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση οι γιατροί του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ μπορούν να 

εκδώσουν χειρόγραφη συνταγή και να παραπέμψουν τον ασφαλισμένο σε Ιδιωτικό 

Φαρμακείο. 

 Με  το  σχετικό  1  κοινοποιήθηκαν  τα  φάρμακα  υψηλού  κόστους  (ΦΕΚ 

Β’1326/27.08.2010)  στο  οποίο  αναφέρεται  ότι  οι  ασφαλισμένοι  του  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  τα 

προμηθεύονται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος και σε περίπτωση που εκείνο δεν 

τα διαθέτει από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων (εξαίρεση αποτελεί το 

φάρμακο  Revlimid,  του  οποίου  ο  τρόπος  διάθεσης  είναι  Νοσοκομειακή 

Παραγγελία και κατά συνέπεια διατίθεται μόνο από τα φαρμακεία των κρατικών 

νοσοκομείων/ή του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ όπου παρακολουθείται ο ασφαλισμένος). 

 Κατόπιν  των  ανωτέρω  τα  Ιδιωτικά  Φαρμακεία  θα  εκτελούν  συνταγές  για 

ασφαλισμένους του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ με: 

 φάρμακα  υψηλού  κόστους  που  χορηγούνται  κατά  τη  διάρκεια  βραχείας 

νοσηλείας  (π.χ.  που  χορηγούνται  με  ενδοφλέβια  έγχυση)  υποβάλλοντας 

συνημμένη  γνωμάτευση  του  Κρατικού  Νοσοκομείου  που  να  αναφέρει  το 

Φαρμακείο του Κρατικού Νοσοκομείου ότι δεν διαθέτει το φάρμακο καθώς 

και συνταγή γιατρού ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ. 

 φάρμακα  υψηλού  κόστους  για  τα  οποία  δεν  απαιτείται  βραχεία  νοσηλεία 

(π.χ.  p.os  χορηγούμενα  φάρμακα),  τα  Ιδιωτικά  Φαρμακεία  εκτελούν 

συνταγές  του  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  που  φέρουν  την  ένδειξη  «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ»  από  το 



              

φαρμακείο  του  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  και  να  επισυνάπτουν  γνωμάτευση  γιατρού 

ειδικότητας ή/και έντυπο διάθεσης όπου απαιτείται. 

 Η χρέωση των φαρμάκων υψηλού κόστους από  τα  Ιδιωτικά Φαρμακεία  στο  ΙΚΑ‐

ΕΤΑΜ  θα  γίνεται  όπως  και  τους  λοιπούς  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  δηλ.  στη 

νοσοκομειακή  τιμή  προσαυξημένη  κατά  2,5%  ως  ποσοστό  κέρδους  του 

χονδρεμπόρου  και  επί  της  τιμής  που  προκύπτει  προσαυξημένης  κατά  18%  ως 

κέρδος φαρμακοποιού. Στην τελική τιμή προστίθεται και ο προβλεπόμενος Φ.Π.Α. 

Ως ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος ορίζεται η 15η Απριλίου 2011.  

 Επισημαίνεται  ότι  κατά  την  υποβολή  των  λογαριασμών  των  φαρμακείων  οι 

συνταγές  με  φάρμακα  υψηλού  κόστους  θα  εκτελούνται  μόνο  χειρόγραφα.  Η 

αρίθμηση  τους  θα  γίνεται  κανονικά  (ανά  ημέρα  εκτέλεσης  μαζί  με  τις  άλλες 

συνταγές)  και  δεν  θα  υποβάλλονται  σε  ξεχωριστή  συγκεντρωτική  κατάσταση. 

Υπενθυμίζεται ότι θα υποβάλλεται ένα και μόνο τιμολόγιο. 

Τέλος,  όπως  αναφέρεται  και  στο  ΦΕΚ  Β’  1326/27.08.2010  τα  κρατικά  νοσοκομεία 

οφείλουν  να  προγραμματίζουν  και  να  διαθέτουν  επαρκή  αποθέματα  για  την 

εξυπηρέτηση  των  ασθενών  τους  και  ιδιαίτερα  των  ειδικοτήτων  γιατρών  του 

Νοσοκομείου τους. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ    

                  Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                       Π.ΛΙΤΣΑ 

Δ.ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. Γρ. Διοικητή 
2. Γρ. Υποδιοικητή κου Κ.Νικόλη 
3. Γρ. Υποδιοικητή κου Δ.Πατσούρη 
4. Γρ. Υποδιοικητή κου 

Γ.Σαριβουγιούκα 
5. Γρ. Γεν. Δ/ντη Υπ/σιών Υγείας 
6. Υπουργείο Υγείας  και  Πρόνοιας 
7. Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης 
8. Συντονιστές Διοίκησης 
9. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 

Συνταγών Λογαριασμών 
Φαρμακείων 

10. Διευθύνσεις Επιθεώρησης 

 

 

 

 

                                  



              

11. Συντονιστές Υγείας και 
Ασφάλισης 

12. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 
Σύλλογο 

13. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής 
14. Τοπικούς Φαρμακευτικούς 

Συλλόγους 
15. ΗΔΙΚΑ 
16. Στο συντάξαν Τμήμα (10) 
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