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Τίτλος : 

Σε αδιέξοδο ασθενείς και χρόνια πάσχοντες - Σοβαρές 
ελλείψεις σε φάρμακα  

Μέσο :  

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8378.html 

 
Σε αδιέξοδο βρίσκονται, ήδη, οι ασθενείς και οι χρόνια πάσχοντες λόγω των σοβαρών 

ελλείψεων στα φαρμακεία. Οι ελλείψεις αφορούν τόσο σε "κοινά" φάρμακα, όσο και για 

εξειδικευμένες παθήσεις, γεγονός που συνιστά... σοβαρό κίνδυνο ακόμη και ανθρώπινες 

ζωές, στο άμεσο μέλλον. 

 

Ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Ηρακλείου, Γ.Τσικανδηλάκης επισημαίνει σοβαρές 

ελλείψεις σε αντιβιοτικά φάρμακα, ινσουλίνες, αντιπηκτικά αίματος, φάρμακα για 

καρδιοπαθείς και καρκινοπαθείς και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. 

 

"Στις επόμενες 7-10 μέρες δε φαίνεται να λύνεται το πρόβλημα. Θα έχουμε, πιθανόν, 

σοβαρά γεγονότα" - είπε ο κ.Τσικανδηλάκης. 

 

Οι ελλείψεις που καταγράφονται μέχρι στιγμής αφορούν μεταξύ άλλων τα εξής: 

 

depon, panadol extra,depon maximum, ronal, otrivin comtrex, voltaren emulgel, counterpain, 

αντιβιοτικά amoxil, augmentin, zinadol, εισπνοές aerolin inhaler, το φάρμακο για το 

θυρεοειδή thyrohormone 0,1, φάρμακο για το στομάχι zantac, φάρμακο για την υπέρταση 

micardis, φάρμακο για νευρολογικές παθήσεις stalevo. 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8378.html
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8378.html
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Τίτλος : 

Τρία στα 10 φάρμακα με λάθη στο νέο δελτίο τιμών  
 

Μέσο :  

http://troktiko-blog.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://troktiko-blog.blogspot.gr/2012/10/10_30.html 

Διορθώνεται από μέρα σε μέρα το νέο δελτίο τιμών που φέρει την υπογραφή του 

αναπληρωτή υπουργοί Μάριου Σαλμά και του ΕΟΦ. Σε αναμονή οι φαρμακευτικές 

εταιρείες... 

 

 

Ακόμη και εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αλλαγές στο νέο δελτίο 

τιμών δεδομένου ότι τουλάχιστον 700 φάρμακα που αντιστοιχούν όμως σε χιλιάδες 

συσκευασίες έχουν λάβει λανθασμένες τιμές. 

 

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Κώστας Φρουζης "σοβαρά φάρμακα για καρκίνο, μεταμόσχευση, 

σκλήρυνση κ.α. Έχουν λανθασμένες τιμές από 35-55%. ". Γεγονός που σημαίνει ότι περίπου 

700 φάρμακα είναι σε αυτό το ποσοστό φθηνότερα από το φθηνότερο της ευρωπαϊκής 

ένωσης. 

 

Ήδη οι εταιρείες έχουν καταθέσει τις ενστάσεις τους και αναμένουν εντός της εβδομάδας το 

νέο διορθωμένο δελτίο τιμών 

http://troktiko-blog.blogspot.gr/2012/10/10_30.html
http://troktiko-blog.blogspot.gr/2012/10/10_30.html
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Τίτλος : 

Τρία στα 10 φάρμακα με λάθη στο νέο δελτίο τιμών! 
Έρχεται το διορθωμένο 
 

Μέσο :  

http://dimotikosafari.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/10/10_29.html 

 

Διορθώνεται από μέρα σε μέρα το νέο δελτίο τιμών που φέρει την υπογραφή του 

αναπληρωτή υπουργοί Μάριου Σαλμά και του ΕΟΦ. Σε αναμονή οι φαρμακευτικές 

εταιρείες... 

 

  

Ακόμη και εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αλλαγές στο νέο δελτίο 

τιμών δεδομένου ότι τουλάχιστον 700 φάρμακα που αντιστοιχούν όμως σε χιλιάδες 

συσκευασίες έχουν λάβει λανθασμένες τιμές. 

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Κώστας Φρουζης "σοβαρά φάρμακα για καρκίνο, μεταμόσχευση, 

σκλήρυνση κ.α. Έχουν λανθασμένες τιμές από 35-55%. ". Γεγονός που σημαίνει ότι περίπου 

700 φάρμακα είναι σε αυτό το ποσοστό φθηνότερα από το φθηνότερο της ευρωπαϊκής 

ένωσης. 

Ήδη οι εταιρείες έχουν καταθέσει τις ενστάσεις τους και αναμένουν εντός της εβδομάδας το 

νέο διορθωμένο δελτίο τιμών 

http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/10/10_29.html
http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/10/10_29.html
http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/10/10_29.html
http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/10/10_29.html
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Τίτλος : 
ΠΕΦ: Ολέθριες συνέπειες της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης 
 

Μέσο :  

http://www.axortagos.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.axortagos.gr/pef-olethries-sinepeies-tis-ilektronikis-

sintagografisis.html 
 
 

Ολέθριες συνέπειες για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα έχει η υποχρεωτική 

συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία σε συνδυασμό με την υποχρεωτική... 

 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ 

http://www.axortagos.gr/pef-olethries-sinepeies-tis-ilektronikis-sintagografisis.html
http://www.axortagos.gr/pef-olethries-sinepeies-tis-ilektronikis-sintagografisis.html
http://www.axortagos.gr/pef-olethries-sinepeies-tis-ilektronikis-sintagografisis.html
http://www.axortagos.gr/pef-olethries-sinepeies-tis-ilektronikis-sintagografisis.html
http://www.axortagos.gr/pef-olethries-sinepeies-tis-ilektronikis-sintagografisis.html
http://www.tvxs.gr/news/ellada/pef-olethries-synepeies-tis-ilektronikis-syntagografisis


 

[5] 
 

Τίτλος : 
Ποιοι συμμετέχουν στην Επιτροπή για το φάρμακο που 
δημιουργείται από το Υπουργείο Υγείας  

Μέσο :  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/l 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5361.html 

Δεκατρία μέλη έχει η Επιτροπή Τιμολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκου που 

δημιουργείται με απόφαση του υπουργού Υγείας και έργο την υλοποίηση ενός Σχεδίου 

Δράσης για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης 

φαρμάκων στην βάση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ, Βασίλειος Κοντοζαμάνης. Μέλη 

της είναι οι εξής: 

 

Ανδριανάκη Φρύνη, επιστήμονας δημόσιας διοίκησης, σύμβουλος υπουργού Υγείας, 

Θειακός Ξενοφώντας, διευθυντής φαρμακείου στο νοσοκομείο «Σωτηρία», 

Κανδηλώρος Χαράλαμπος, οικονομολόγος υγείας, σύμβουλος υπουργού Υγείας,  

Καραπάνος Νικόλαος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του 

υπουργείου Υγείας, 

Κουνέ Ζακ, πολιτικός μηχανικός, σύμβουλος υφυπουργού υγείας, 

Λίτσα Παναγιώτα, διευθύντρια Φαρμακευτικής ΕΟΠΥΥ, 

Μακρυγιάννης Γεώργιος, φαρμακοποιός, 

Μοθωναίου Μαρία, υπάλληλος πληροφορικής ΕΟΦ, 

Σερέτη Αικατερίνη, οικονομολόγος, σύμβουλος υπουργού Υγείας, 

Σκουρολιάκου Μαρία, αντιπρόεδρος ΕΟΦ, 

Σφυρόερας Βλάσης, διευθύνων σύμβουλος ΗΔΙΚΑ, 

Τσάγγαρη Έλενα, διευθύνουσα σύμβουλος ΙΦΕΤ, 

Τσούκας Θεόδωρος, σύμβουλος Πληροφορικής Υγείας και 

Χλέτσος Μιχαήλ, αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων. 

 

Τα μέλη των επιτροπών είναι άμισθα, ενώ η θητεία τους θα ολοκληρωθεί όταν θα 

παραδώσουν τα σχέδια δράσης. Σημειώνεται ότι στην επιτροπή θα συμμετέχουν και στελέχη 

της Τask force και του Domain Leader στον τομέα της Υγείας, στο πλαίσιο του Μνημονίου. 

 

 

Farmakopoioi σημείωση: Στην επιτροπή φαρμάκου ΔΕΝ συμμετέχει εκπρόσωπος του 

Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΝΠΔΔ) 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5361.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5361.html
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Τίτλος : 
Επιστολή ΕΟΦ προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
για ελλείψεις φαρμάκων  

Μέσο :  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2450.html 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Χολαργός, 30-10-2012 

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός 

Αριθ. Πρωτ: 76949 

Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων  

Τμήμα : Παρακολούθησης Κατανάλωσης & Επάρκειας Προϊόντων  

Πληροφορίες : Α. Ρομποτή 

Τηλέφωνo/Fax : 213 2040 ***, 210 6549*** 

e-m email : a***@eof.gr  

 

ΠΡΟΣ: ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΑΦΕΕ, ΠΣΦ, OΣΦΕ, Π.Φ.Σ., ΦΣΑ, ΦΣΠ  

 

Θέμα : Aνεπαρκής εφοδιασμός της αγοράς και υποχρεώσεις των κατόχων άδειας 

κυκλοφορίας και κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης.  

 

Με αφορμή την έξαρση των ελλείψεων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και 

αποδίδεται στο νέο δελτίο τιμών, ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας 

και κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης (φαρμακευτικές εταιρίες και φαρμακαποθήκες) ότι 

θα πρέπει με κάθε τρόπο να συμβάλλουν στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς, ο οποίος 

αποτελεί τη βασική τους ευθύνη:  

 

«Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου καθώς και οι χονδρέμποροι εξασφαλίζουν, 

εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς, 

των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα (άρθρο 81, ΔΥΓ 3(α) 

82161/ΦΕΚ 2374 Β/24-8-2012)». 

Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 

19 του Ν.Δ.96/73 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Παρακαλούνται οι κατά τόπους Φαρμακευτικοί Σύλλογοι να ενημερώσουν τον ΕΟΦ μέχρι 

το μεσημέρι της Τετάρτης 31-10-2012 για τυχόν συνέχιση άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών, 

ούτως ώστε ο ΕΟΦ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.  

 

Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Βαρβάρα Σταμάτη 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2450.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2450.html
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Τίτλος : 
MEGA για ελλείψεις φαρμάκων - «Μαχαίρι» στις 
αποζημιώσεις νεφροπαθών (video)  

 

Μέσο :  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/mega-video_30.html 

Συνεχίζονται στην αγορά οι ελλείψεις φαρμάκων, ενώ οι φαρμακοποιοί 
ζητούν την επέμβαση της πολιτείας. Οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιδρώντας 

στο νέο δελτίο τιμών, επιμένουν να μην τιμολογούν τα φάρμακα, που 
θεωρούν ότι οι τιμές τους μειώθηκαν κατά παράβαση του νόμου. Για μία 

ακόμη φορά ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
προειδοποίησε για επιβολή κυρώσεων. 

 
Δήλωση προέδρου ΠΦΣ, Θεόδωρου Αμπατζόγλου για ελλείψεις: «Μόνο 

ένας στους επτά ασθενείς μπορεί να βρει πλέον τα φάρμακά του, 

ελπίζουμε να αποκατασταθεί το θέμα γρήγορα». 
 

Εν τω μεταξύ μαχαίρι στις αποζημιώσεις νεφροπαθών σε ό,τι αφορά τις 
μετακινήσεις τους εξετάζεται σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ. 

 
Δείτε το βίντεο: 

http://youtu.be/s8GHJrk3_CI

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2450.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/mega-video_30.html
http://youtu.be/s8GHJrk3_CI%0c
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Θεματολογία:  
Φρένο στα κέρδη της Bayer 

 
Μέσο: 
http://www.sigmalive.com/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/business/536741 

Πτώση κερδών 18% παρουσίασε η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία Bayer AG, όπως 

μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.  

Ειδικότερα, τα κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν στα 528 εκατ. ευρώ καθώς επιβαρύνθηκαν 

από έκτακτα γεγονότα κατά 356 εκατ. ευρώ ενώ οι πωλήσεις αντίθετα αυξήθηκαν 12% στα 

9,67 δισ. ευρώ. Από τη μεριά τους αναλυτές τοποθετούσαν τα κέρδη της Bayer στα 663 

εκατ. ευρώ και τις πωλήσεις στα 9,27 δισ. ευρώ.  

Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα την εξαγορά της παρασκευάστριας βιταμινών 

Schiff Nutrition International έναντι 1,2 δισ. δολ. Το ανά μετοχή τίμημα ανέρχεται σε 34 

δολ., το οποίο είναι 47% υψηλότερο σε σχέση με την τιμή κλεισίματος την Παρασκευή.  

Πηγή:www.capital.gr  

 

http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/business/536741
http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/business/536741

