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Θέμα: Διάθεση φαρμάκων Ν. 3816 με ένδειξη για νοσοκομειακή μόνο χρήση (1α) 

Χαλάνδρι, 30 Ιανουαρίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της έκδοσης της Υπ. Απόφασης 3457 (ΦΕΚ 64/Β/16.1.2014), το άρθρο 
11 παρ. 1 της οποίας ορίζει τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων του Ν. 3816 1α τα 
οποία προορίζονται ,για νοσοκομειακή χρήση και της από 22/1/2014 σχετικής 
εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ με την οποία εφαρμόζεται η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, 
θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί 
με την αδυναμία πρόσβασης των ασθενών στα εν λόγω φάρμακα. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι στο εξής τα 
φάρμακα αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά μέσω των νοσοκομείων, εκτός κάποιων 
εξαιρετικών και σπάνιων περιπτώσεων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι έχουν 
διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι στον προϋπολογισμό των νοσοκομείων για την 
κάλυψη των προϊόντων αυτών. 

Εντούτοις, στην πράξη, τα νοσοκομεία δεν διαθέτουν τα προϊόντα αυτά στους 
ασθενείς αλλά τους παραπέμπουν στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος με τη σειρά του κατ’ 
εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου αρνείται να διαθέσει τα εν λόγω προϊόντα! 

Η αδυναμία διάθεσης των φαρμάκων αυτών από τα νοσοκομεία συνδέεται 
άρρηκτα και με τον ελλιπή προϋπολογισμό που διαθέτουν για την αγορά 
φαρμάκων. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων για 
τα φάρμακα θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί τουλάχιστον σε 685-700 εκ. για 
το 2014, προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς σε απαραίτητες θεραπείες. 
Αυτό δε, είναι άμεσα υλοποιήσιμο με την εσωτερική ανακατανομή του συνολικού 
προϋπολογισμού των νοσοκομείων που ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ.  

Λαμβάνοντας υπόψη την απίστευτη ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και το γεγονός 
ότι τα προϊόντα αυτά αφορούν σοβαρές ασθένειες και ως εκ τούτου τίθεται σε 
άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία, παρακαλούμε όπως διασφαλιστούν οι 
απαραίτητοι πόροι για τα νοσοκομεία και όπως δώσετε άμεσα εντολή στον 
ΕΟΠΥΥ να διαθέτει στους ασθενείς τα εν λόγω σκευάσματα έως ότου 
ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων αυτών από τα νοσοκομεία. 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Πασχάλης Αποστολίδης 
   Πρόεδρος              Αντιπρόεδρος 


