
Προβλέυεις «Μνημονίοσ» για την σγεία και τη 

υαρμακεστική περίθαλυη 

 
 Αναστάσης Σκροσμπέλος  

Καραμπλή Ελεσθερία  
 

Τομζασ Οικονομικών τθσ Υγείασ 
Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ 

 

 

1 15/10/2012 



Περίγραμμα 

• Σηξαηεγηθνί ζηφρνη ησλ ΠΟΔΠ 

• Δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

• Δηαξζξσηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 
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• Λεηηνπξγία Δεκφζηνπ Ννζνθνκεηαθνχ Τνκέα 

 



Στρατθγικοί ςτόχοι των ΠΟΔΠ 

• Τν 1ν ΠΟΔΠ πξνβιέπεη κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

απφ 13,6% ηνπ ΑΕΠ ην 2009 ζε επίπεδν θάησ ηνπ 3% ηνπ ΑΕΠ ην 2014. 

Παξάιιεια, ζηφρν απνηεινχζε ε επίηεπμε δηαρξνληθά πησηηθήο ηάζεο 

ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΕΠ απφ ην 2013.  

• Όζνλ αθνξά ζηηο εμνηθνλνκήζεηο, απηέο αληηζηνηρνχζαλ ζε 11% ηνπ ΑΕΠ 

έσο ην 2013 κε ηελ πηζαλφηεηα ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ εθφζνλ 

ζεσξνχληαλ απαξαίηεην ην 2014 γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο θάησ ηνπ 3% ηνπ ΑΕΠ (νη πξνβιέςεηο γηα ηε 

ζπλνιηθή εηήζηα επίπησζε ησλ κέηξσλ ήηαλ 2,5% ηνπ ΑΕΠ ην 2010, 

4,3% ηνπ ΑΕΠ ην 2011, 2,4% ηνπ ΑΕΠ ην 2012 θαη 2% ην 2013).  



Στρατθγικοί ςτόχοι των ΠΟΔΠ 

Ο Ν.3845/2010 πξνβιέπεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ιήςεο, κέζσ 

Πξνεδξηθψλ Δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη έπεηηα απφ πξφηαζε ησλ 

αξκφδησλ Υπνπξγείσλ, έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηε πξνζηαζία ησλ 

αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ θαη ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, θαζψο επίζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζαξκνγήο. 



Στρατθγικοί ςτόχοι των ΠΟΔΠ 

 

 

 

Δημοσιονομικά μεγέθη  2009 
 

Έιιεηκκα ΓΚ 13,6% 
 

Δεκφζηνο Φξένο  116% 
 

Ιζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ  -11% 
 

Δημοσιονομικά μεγέθη  2009 
 

Έιιεηκκα ΓΚ 15,4% 
 

Δεκφζηνο Φξένο  127% 
 

Ιζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ  -11% 
 

Σηφρνο ην 2ν ΠΟΔΠ  

• Δεκφζηνο Φξένο 120% έσο ην 2020,  

• Πξσηνγελέο έιιεηκκα λα κεησζεί ζε 1% ην 2012 

• Πξσηνγελέο πιεφλαζκα 4,5% ην 2014 



Διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ  



Τν 1o ΠΟΔΠ πεξηιακβάλεη κεηαξξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, δεδνκέλσλ ησλ ζπλερψλ 

ππεξβάζεσλ θαη αδπλακίαο ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζην παξειζφλ. 

Μεηαμχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πεξηιακβάλνληαη: 

 

(α) ε θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κε κεζνπξφζεζκν 

νξίδνληα δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ν νπνίνο θαηαηίζεηαη πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ έηνπο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ππεξβάζεσλ 

ζπληάζζεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο,  

(β) ε εηζαγσγή νξίσλ δαπαλψλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

Διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ  



γ) ε εηζαγσγή αλψηαησλ νξίσλ εμφδσλ γηα θάζε ππνπξγείν, γηα ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ην ζηφρν γηα ην 

έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

(δ) ε εηζαγσγή ηζρπξφηεξσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ηα λνζνθνκεία θαη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο) κε ζηφρν ηελ 

απνηξνπή ηεο επαλεκθάληζεο ρξεψλ  

(ε) ε ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηελ πξνεηνηκαζία 

θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ηνπ Υπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ ζηηο απνθάζεηο γηα δαπάλεο άιισλ ππνπξγείσλ θαη ζηελ εθηέιεζή 

ηνπο) θ.ά. 

Διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ  



• Τνλ Ινχιην ηνπ 2011 ςεθίδεηαη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο 

Σηξαηεγηθήο 2012−2015 θαη πξνβιέπεη ηε ιήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ χςνπο 

10% ηνπ ΑΕΠ, εθ ησλ νπνίσλ εμνηθνλνκήζεηο χςνπο 3% ηνπ ΑΕΠ ζα έπξεπε λα 

θαιπθζνχλ ην 2011.  

• Ωζηφζν, κεηά ηελ επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο γηα ην 2ν ΠΔΟΠ, ζεκεηψλεηαη 

ζεκαληηθφ δεκνζηνλνκηθφ θελφ γηα ηα έηε 2013-2014 χςνπο 5,5% ηνπ ΑΕΠ (325 

εθαη. €), ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαιπθζεί κε ηε ιήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ ζηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ΜΠΔΣ ην 2012 γηα ην δηάζηεκα 2013-2014.  

• Σχκθσλα κε ηελ 6ε αλαζεψξεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (2/12), ην πξσηνγελέο έιιεηκκα 

ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη ηα 2,037 δηζ. €. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, εθαξκφδνληαη πεξαηηέξσ κέηξα πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ. 

Διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ  



Διαρκρωτικζσ Μεταρρυκμίςεισ ςτον 
τομζα τθσ υγείασ  



Διαρκρωτικζσ Μεταρρυκμίςεισ ςτον τομζα τθσ υγείασ  

Οη κεηαξξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ηνκέα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ θαη πεξηιακβάλνπλ:  

 

(α) ην δηαρσξηζκφ ηνπ θιάδνπ πγείαο απφ ηνλ θιάδν ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 

Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ),  

 

(β) ηε ζπγρψλεπζε ησλ θνλδπιίσλ θαη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πγεία δξαζηεξηνηήησλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηα ελφο κφλν ππνπξγείνπ, 

 

(γ) ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο επίβιεςεο ησλ δαπαλψλ 

πγείαο απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

 

(δ) ηε δεκνζίεπζε ειεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ 

 

(ε) ηε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ηηκνιφγεζεο θαη θνζηνιφγεζεο θαη 

 



ζη) ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ησλ λνζνθνκείσλ κέζσ ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο θαη ηελ 

αλακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο, ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο) θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

Πξνβιέπεηαη, ηέινο, ε εηζαγσγή λνκνζεζίαο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 

πξνκεζεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ θαξκάθσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξνσζείηαη θαη ε ρξήζε ησλ γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ, θαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

ζπληαγψλ ησλ γηαηξψλ.  

 

 

Διαρκρωτικζσ Μεταρρυκμίςεισ ςτον τομζα τθσ υγείασ  



Διαρκρωτικζσ Μεταρρυκμίςεισ ςτον τομζα τθσ υγείασ  

• Σηε 2ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ, πνζνηηθνπνηείηαη ν ζηφρνο ηεο 

εμνηθνλφκεζεο απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε ½% ηνπ ΑΕΠ γηα ην 2011 

 

• Δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο γηα πγεία ζε επίπεδα θάησ ηνπ 6% ηνπ 

ΑΕΠ, κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο θαη 

 

• Μείσζε ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζε 1% ηνπ ΑΕΠ (ζχκθσλα 

κε ην κέζν φξν ηεο Ε.Ε.) κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 



• Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, πηνζεηνχληαη κέηξα κείσζεο 

ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαηά 2 δηζ. € ζπλνιηθά, εθ ησλ 

νπνίσλ, ην 1 δηζ. € ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα εμνηθνλνκεζεί ην 2011 

ζχκθσλα κε ηε 2ε επηθαηξνπνίεζε.  

• Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηαηήξεζεο ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο ζην επίπεδν ηνπ 1% ηνπ ΑΕΠ κεηαηίζεηαη ρξνληθά ζην ηέινο ηνπ 

2014 ζηελ 6ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (Φεβξνπάξηνο 2012) 

Διαρκρωτικζσ Μεταρρυκμίςεισ ςτον τομζα τθσ υγείασ  



• Τνλ Ινχιην ηνπ 2011 (4ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ), ζην πιαίζην 

ησλ επηπξφζζεησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ γηα ην 2011 θαη ηεο 

Μεζνπξφζεζκεο Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο γηα ην δηάζηεκα 2012-

15, γίλεηαη αλαθνξά ζε επηπιένλ εμνηθνλνκήζεηο ζηε δαπάλε πγείαο 

θαη θαξκάθσλ.  

• Εηδηθφηεξα, πξνβιέπνληαη πεξηθνπέο ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη ηε 

δαπάλε πγείαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 310 εθαη. € ην 2011 θαη επηπιένλ 697 

εθαη. € ην 2012, 349 εθαη. € ην 2013, 303 εθαη. € ην 2014 θαη 463 εθαη. 

€ ην 2015. 

Διαρκρωτικζσ Μεταρρυκμίςεισ ςτον τομζα τθσ υγείασ  



Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
δθμιουργία ΕΟΠΥΥ 



Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και δθμιουργία ΕΟΠΥΥ 

• Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο 2εο θαη 3εο επηθαηξνπνίεζεο γηα ην β’ ηξίκελν ηνπ 

2011 ην Μάξηην ηνπ 2011 ζεζκνζεηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Εζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Παξνρψλ Υπεξεζηψλ Υγείαο (ΕΟΠΥΥ). Σηνλ ΕΟΠΥΥ κεηαθέξνληαη θαη 

εληάζζνληαη άκεζα σο ππεξεζίεο, αξκνδηφηεηεο θαη πξνζσπηθφ, νη θιάδνη 

πγείαο ηνπ ΙΚΑ, ηνπ ΟΑΕΕ, ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΟΠΑΔ (θαη ηνπ ΤΥΔΚΥ), θαη 

αθνξνχλ ην 85% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο ρψξαο.  

• Η δεκηνπξγία ηνπ ΕΟΠΥΥ αμηνινγείηαη σο έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζπγθέληξσζεο (pooling) ηφζν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη 

ησλ θηλδχλσλ ζε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή βάζε (European Commission 

2011). 

European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. The Economic Adjustment Programme for Greece. Third Review 

– February 2011, Occasional Papers 77, February 2011,  



• Η 4ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ ηνπνζεηεί ρξνληθά ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ EOΠYY έσο ην ηέινο ηνπ γ’ ηξηκήλνπ ηνπ 2011.  

• Ο λένο νξγαληζκφο πξνβιέπεηαη φηη ζα έρεη κεησκέλν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% θαη κεησκέλν θαηά ηνπιάρηζηνλ 25% αξηζκφ 

ζπκβαιινκέλσλ γηαηξψλ.  

• Σηφρνο επίζεο είλαη λα επηηεπρζεί αλαινγία αζζελψλ αλά ηαηξφ, ζε αλαινγία 

κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Οη ζηφρνη απηνί σζηφζν δελ επηηπγράλνληαη 

εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ ΕΟΠΥΥ μεθηλά ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2012 (European Commission 2012). 

Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και δθμιουργία ΕΟΠΥΥ 



Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και δθμιουργία ΕΟΠΥΥ 

• Επηπιένλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο αλά 

επίζθεςε θαη κε αλψηαην φξην ακνηβήο ησλ γηαηξψλ ηίζεηαη σο ζηφρνο ε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο απνδεκίσζεο (κηζζνί θαη ακνηβέο) ησλ γηαηξψλ ησλ 

ΦΚΑ θαηά ηνπιάρηζηνλ 10% ην 2011, θαη θαηά έλα επηπιένλ 15% ην 2012 ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

• Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε 5ε επηθαηξνπνίεζε (Οθηψβξηνο 2011) πξνβιέπεη ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ ακνηβψλ γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηδηψηεο 

πξνκεζεπηέο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηά 15% γηα ην 2011 θαη 

επηπιένλ 15% ην 2012.  

• Η 6ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (Φεβξνπάξηνο 2012) πνζνηηθνπνηεί ην 

ζηφρν ζε ηνπιάρηζηνλ 100 εθαη. € γηα ην 2012.  



Ταπηφρξνλα ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην 2011, πξνβιέπεηαη ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο πξννδεπηηθή εμίζσζε ησλ εηζθνξψλ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ κε απηέο ησλ ινηπψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ 

ΕΟΠΥΥ έσο ηέινο ηνπ 2011 θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ απφ 1/2012 

κε πιήξε εμίζσζε ησλ εηζθνξψλ ζε δηάζηεκα 30 κελψλ. 

 

Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και δθμιουργία ΕΟΠΥΥ 



Λειτουργία Δθμόςιου Νοςομειακοφ 
Τομζα 



Προμικειεσ Νοςοκομείων 

• Αλαθνξηθά κε ηελ εμπγίαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ, ε 1ε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (8/2010), πξνβιέπεη ηελ ςήθηζε 

λνκνζεζίαο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνκεζεηψλ πγείαο ζην πιαίζην ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

• Η 3ε Έθζεζε ηεο Ε.Ε. γηα ηελ πξφνδν ηνπ ΠΟΔΠ, αλαθέξεη πσο ην 

2010 είραλ πξαγκαηνπνηεζεί 7 θεληξηθνί δηαγσληζκνί, κε εθηηκψκελεο 

εμνηθνλνκήζεηο χςνπο 300 εθαη. €. 

 



Προμικειεσ Νοςοκομείων 

• Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ηνλ 2/2011 πηνζεηείηαη λέν 

ζχζηεκα πξνκεζεηψλ, ηνπ νπνίνπ ε πιήξεο εθαξκνγή πξνβιέπεηαη απφ 

ην Νφκν λα μεθηλήζεη απφ 01/01/2012, φπνπ νη πξνκήζεηεο ησλ 

λνζνθνκείσλ γηα ηελ επαλαιακβαλφκελε πξνκήζεηα νκνεηδψλ 

πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ, δηελεξγνχληαη κέζσ αλνηρηήο δηαδηθαζίαο 

θαη δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Ε.Ε. 

• Σπζηήλνληαη:  

 (α) ε Σπληνληζηηθή Επηηξνπή Πξνκεζεηψλ Υγείαο (Σ.Ε.Π.)  

 (β) ε Επηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ (Ε.Π.) θαη ε νπνία αλαιακβάλεη ηε 

 επζχλε δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ Παξαηεξεηεξίνπ Τηκψλ.  



Προμικειεσ Νοςοκομείων 

• Επηπιένλ πξνβιέπεηαη ε άκεζε πηνζέηεζε ηνπ Εληαίνπ 

Σπζηήκαηνο Κσδηθνπνίεζεο θαη ην Κνηλφ Μεηξψν απφ φια ηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία. 

• Η 4ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (7/2011), πξνβιέπεη απφ ην 

2012 ηε δηεμαγσγή πξνκεζεηψλ θαξκάθσλ θαη ηαηξηθψλ πξντφλησλ 

κε ζπγθεληξσηηθφ ηξφπν γηα ην ΕΣΥ κέζσ ηεο Σ.Ε.Π. θαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Ε.Π.Υ., ρξεζηκνπνηψληαο ην εληαίν ζχζηεκα 

θσδηθνπνίεζεο γηα ηηο ηαηξηθέο πξνκήζεηεο θαη ηα θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα.  

 



Μθχανοργάνωςθ Νοςοκομείων - Σφςτθμα οικονομικισ 
διαχείριςθσ των νοςοκομειακών μονάδων 

Σην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ελφο πιήξνπο θαη εληαίνπ κεραλνγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο παξνρψλ πγείαο, ην ΠΟΔΠ θαη νη επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ 

πεξηιακβάλνπλ κέηξα, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε κέηξεζε απηήο κε πνζνηηθνχο 

δείθηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε 2ε επηθαηξνπνίεζε (11/2010) πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία εηδηθήο ππεξεζίαο / κνλάδαο γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ηε 

ζχληαμε 3κεληαίσλ εθζέζεσλ θαη ηίζεηαη σο ζηφρνο ε βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ινγαξηαζκψλ / 

ηηκνινγίσλ κέζσ: 



Μθχανοργάνωςθ Νοςοκομείων - Σφςτθμα οικονομικισ 
διαχείριςθσ των νοςοκομειακών μονάδων 

(α) ηεο νινθιήξσζεο ηεο εηζαγσγήο δηπινγξαθηθψλ ινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ,  

(β) ηε ρξήζε εληαίνπ ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο θαη θνηλνχ κεηξψνπ γηα 

ηαηξηθέο πξνκήζεηεο,  

(γ) ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ξνψλ ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ 

θαη λνζνθνκεηαθνχ πιηθνχ ζε φια ηα λνζνθνκεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

εληαίν ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο πξνκεζεηψλ,  



Μθχανοργάνωςθ Νοςοκομείων - Σφςτθμα οικονομικισ 
διαχείριςθσ των νοςοκομειακών μονάδων 

(δ) ηελ είζπξαμε ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ ζην θφζηνο 

ηεο πεξίζαιςεο ζε φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ ΕΣΥ,  

(ε) ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ θφζηνπο πεξίζαιςεο (φρη πιένλ ησλ 2 κελψλ) έλαληη 

ησλ ΦΚΑ, έλαληη άιισλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο Ε.Ε. θαη έλαληη ηδησηηθψλ εηαηξηψλ 

αζθάιηζεο πγείαο, θαη  

(ζη) ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο 

πξάμεηο (θάξκαθα, παξαπνκπέο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο) ζε φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ ΕΣΥ.  



Σχκθσλα κε ηελ 5ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΔΠ απφ ην θιηκάθην ηεο 

Ε.Ε. (10/2011), ε ρξήζε ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο θαη θνηλνχ 

κεηξψνπ γηα ηαηξηθέο πξνκήζεηεο έρεη μεθηλήζεη ζηα λνζνθνκεία, έρεη 

δεκηνπξγεζεί ην observe.net, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνκεζεηψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ ελψ κε ηνλ 3/2012 δεκηνπξγείηαη θαη ην ESY.NET γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο γηα ην ζχλνιν 

ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΕΣΥ. 

Μθχανοργάνωςθ Νοςοκομείων - Σφςτθμα οικονομικισ 
διαχείριςθσ των νοςοκομειακών μονάδων 



• Η 2ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ πεξηιακβάλεη επίζεο αλαθνξά θαη 

ζηε δεκηνπξγία –ζην πιαίζην ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ– ελφο 

βαζηθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ αξρείσλ αζζελψλ.  

• Σηελ 4ε επηθαηξνπνίεζε πξνβιέπεηαη απηφ λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην 

ηέινο ηνπ 2011.  

• Σχκθσλα κε ηελ 6ε έθζεζε ηεο Ε.Ε. γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΠΟΔΠ 

ηαηξηθνί θάθεινη πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα βαζηθέο 

ηαηξνλνζειεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή 

είλαη δηαζέζηκνη ζην 55% ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΕΣΥ ην 2012. 

Μθχανοργάνωςθ Νοςοκομείων - Σφςτθμα οικονομικισ 
διαχείριςθσ των νοςοκομειακών μονάδων 



Μθχανοργάνωςθ Νοςοκομείων - Σφςτθμα οικονομικισ 
διαχείριςθσ των νοςοκομειακών μονάδων 

• Σηε 2ε επηθαηξνπνίεζε πξνβιέπεηαη αθφκε ν θαζνξηζκφο ελφο 

ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο αλά πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο ζχληαμεο πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

λνζνθνκείσλ απφ ην 2013 (έσο 12/2011).  

• Σην πιαίζην ηεο 6εο αλαζεψξεζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ΚΕΝ ζηα 

ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ, δεδνκέλνπ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο (activity-based costing) θαη ηεο κεηάβαζεο ζε πξννπηηθή 

κέζνδν απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ (έσο ην ηέινο ηνπ γ’ ηξηκήλνπ ηνπ 

2012).  



Κλειςτά Ενοποιθμζνα Νοςιλια - ΚΕΝ 

• Η πηνζέηεζε ησλ Diagnosis Related Groups (DRGs) σο κέζνδνο 

απνδεκίσζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πξνβιέπεηαη ήδε απφ ην 1ν 

ΠΟΔΠ. 

• Η 4ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ πξνβιέπεη πηινηηθή εθαξκνγή ησλ 

ΚΕΝ θαη ηελ πξνεηνηκαζία θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο έσο ην ηέινο ηνπ 2011.  

• Η πηινηηθή εθαξκνγή ησλ ΚΕΝ γίλεηαη ην Σεπηέκβξην ζε 20 πεξίπνπ 

λνζνθνκεία. 

 

ΙΟΒΕ. Δαπάνες Υγείας και Πολιτικές Υγείας την περίοδο τοσ Μνημονίοσ, Νοέμβριος 2011 



Κλειςτά Ενοποιθμζνα Νοςιλια - ΚΕΝ 

• Τα ΚΕΝ νξηζηηθνπνηνχληαη ιακβάλνληαο ππφςε εηζεγήζεηο 

δηαθφξσλ επηηξνπψλ θαη θνξέσλ ην Μάξηην ηνπ 2012. 

• Η 6ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ πξνβιέπεη ηελ κεηάβαζε ζε 

ζχζηεκα πξννπηηθήο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνλ 

ΕΟΠΥΥ ζηε βάζε πξνυπνινγηζκψλ, κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θνζηνιφγεζεο.  

• Τν λέν ζχζηεκα πξνγξακκαηίδεηαη λα ηζρχζεη απφ ηνλ Ιαλνπάξην 

ηνπ 2013. 



Ολοιμερθ λειτουργία των νοςοκομείων του ΕΣΥ 

• Σηελ 1ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (8/2010) γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, 

κε ζηφρν 

 α) ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη 

 β) ηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ.  

• Σηελ 1ε έθζεζε πξνφδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΔΠ (7/2010), ε νινήκεξε 

ιεηηνπξγία ησλ Ννζνθνκείσλ ππνινγίδεηαη φηη ζα απνθέξεη επηπιένλ έζνδα 

ηεο ηάμεο ησλ 20 εθαη. € ην 2010 θαη 80 εθαη. € ην 2011, ελψ ε έλαξμε ηεο 

νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπνζεηείηαη ηνλ 9/2010 (Ministry of Finance 2010). 

[2] Ministry of Finance, Hellenic Republic. Jul -2010. The economic adjustment programme for Greece. Report submitted in accordance 
with Council Decision 9443/10 (ECOFIN 250, UEM 171) 



Ολοιμερθ λειτουργία των νοςοκομείων του ΕΣΥ 

• Με ΚΥΑ ηνλ 11/2011 ζεζκνζεηείηαη ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΕΣΥ κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη:  

 α) Η ελίζρπζε ηνπ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο πγείαο, επηηξέπνληαο ηελ 

 πξνζβαζηκφηεηα ηνπ πνιίηε ζε ππεξεζίεο πγείαο πςεινχ επηπέδνπ 

 β) Η αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη εηδηθά ν 

 πνιπδάπαλνο ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, πνπ θαζηζηά εθηθηή ηε 

 δηελέξγεηα κεγάινπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ θαη παξαθιηληθψλ 

 εμεηάζεσλ θαη επεκβαηηθψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο. 



Ολοιμερθ λειτουργία των νοςοκομείων του ΕΣΥ 

γ) Η εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αθ’ ελφο κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη αθ’ εηέξνπ ζην πιαίζην αλαδηαλνκήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ζε άιια Ννζνθνκεία 

ηεο ίδηαο Υγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, κε ζηφρν ηελ επίιπζε θαίξησλ 

πξνβιεκάησλ. 

δ) Η αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ, 

ζην νπνίν δίλνληαη θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία. 

Σχκθσλα κε ηελ 3ε Έθζεζε ηεο Ε.Ε. γηα ην ΠΟΔΠ ηνλ 2/2011, ζην 

πξφγξακκα ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Ε.Σ.Υ. ζπκκεηείραλ 65 (εθ ησλ 130) λνζνθνκεία ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. 



Αναδιοργάνωςθ Νοςοκομειακοφ Τομζα 

• Η 2ε αλαζεψξεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (11/2010) εηζάγεη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

αλακφξθσζεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ράξηε ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ. 

• Εηδηθφηεξα, ζηε 2ε αλαζεψξεζε πξνβιέπεηαη ε αλάιεςε δξάζεο απφ 

ηελ Κπβέξλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε: 

(α) ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή θνηλήο δηαρείξηζεο θαη θνηλήο 

ιεηηνπξγίαο κεηαμχ κηθξψλ θαη κεγάισλ ζε θιίκαθα λνζνθνκείσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα 



Αναδιοργάνωςθ Νοςοκομειακοφ Τομζα 

β) αλαζεψξεζεο ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ κηθξψλ λνζνθνκείσλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμεηδίθεπζεο ζε ηνκείο φπσο ε απνθαηάζηαζε 

αλαπεξηψλ ή ε ζεξαπεία θαξθίλνπ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν  

(γ) ηε ρξήζε θνηλήο δηνίθεζεο θαη θνηλήο ιεηηνπξγηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

ππνδνκήο ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνζνθνκεία 

(εμαηξνχληαη ηα Παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία) θαη 

(δ) ηεο αχμεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ. 



Αναδιοργάνωςθ Νοςοκομειακοφ Τομζα 

• Η 4ε επηθαηξνπνίεζε πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζην 

πιαίζην ελφο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαδηάξζξσζεο κε 

βξαρππξφζεζκν θαη κεζνπξφζεζκν νξίδνληα, κε ζηφρν λα κεησζνχλ 

νη ππάξρνπζεο αλεπάξθεηεο αμηνπνηψληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

θάζκαηνο, θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ.  

• Τίζεηαη ν πνζνηηθφο ζηφρνο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 10% ην 2011 θαη θαηά έλα επηπιένλ 

5% ην 2012. 



Αναδιοργάνωςθ Νοςοκομειακοφ Τομζα 

• Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ δηνηθήζεσλ 

ησλ λνζνθνκείσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε δηαθάλεηα, θαη λα 

νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή πξνζψπσλ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο κνλάδσλ πγείαο.  

• Τέινο, ε 4ε επηθαηξνπνίεζε πξνβιέπεη ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ 

λνζνθνκείσλ (benchmarking) ζηε βάζε δεηθηψλ έσο ην α΄ ηξίκελν ηνπ 

2012.  



Αναδιοργάνωςθ Νοςοκομειακοφ Τομζα 

• Σχκθσλα κε ηελ 5ε Έθζεζε ηεο Ε.Ε. αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΠΟΔΠ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ 

λνζνθνκείσλ έρνπλ κεησζεί ζε 81 σο απνηέιεζκα ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

ησλ δηνηθήζεσλ ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

λνζνθνκεία.  

• Η κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ λνζνθνκείσλ αλέξρεηαη ζε 

13,4% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2009, ελψ ζηφρνο ζην πιαίζην ηνπ 

2νπ ΠΟΔΠ είλαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαηά 

8% ην 2012  



Φαρμακευτικι Πολιτικι 



Τιμολόγθςθ φαρμάκων 

Σηελ 1ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (Αχγνπζηνο 2010) γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ κείσζε θαηά 20% ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ πνπ έρεη ήδε επηηεπρζεί κέζσ 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο.  

Εηδηθφηεξα, έσο ηνλ 8/2011 είραλ ήδε πηνζεηεζεί:  

α) ε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ ην 

Μάξηην 2010 κε βάζε ην κέζν φξν ησλ 3 ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ ρσξψλ-κειψλ 

ηεο Ε.Ε., θαη  

(β) ε θιηκαθσηή κείσζε έσο θαη ζε πνζνζηφ 30% ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2010 (Ν. 3853/2010), ζην κεζνδηάζηεκα έσο ηε κεηάβαζε ζην λέν 

ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο.  



Τιμολόγθςθ φαρμάκων 

• Η 2ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (Ννέκβξηνο 2010) πξνβιέπεη 

ηελ έθδνζε λένπ δειηίνπ ηηκψλ θαξκάθσλ έσο ηνλ 12/2010 ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θαξκάθσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά κε βάζε ην λέν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο, θαη ηελ 

αλαζεψξεζή ηνπ αλά 4κελν.  

• Ωζηφζν, ν ζηφρνο απηφο κεηαηίζεηαη ρξνληθά γηα ηνλ 3/2011, ζηελ 3ε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (Φεβξνπάξηνο 2011).  



Τιμολόγθςθ φαρμάκων 

• Επίζεο, πξνβιέπεηαη ε άξζε έσο ηνλ 3/2011 ησλ πιαθφλ ζηηο κεηψζεηο 

ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ, νη νπνίεο είραλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ πξψηε 

αλαηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2010.  

• Τν δειηίν ηηκψλ δεκνζηεχεηαη κε θαζπζηέξεζε ηνλ 5/2011 ελψ ε άξζε 

ησλ πιαθφλ γίλεηαη ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2011. 

• Γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ, ε 5ε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (Οθηψβξηνο 2011) πξνβιέπεη ηελ 

θαηάξγεζε έσο ην ηέινο ηνπ 2011 ηεο 0,4% εηζθνξάο επί ηεο ρνλδξηθήο 

ηηκήο ησλ θαξκάθσλ ππέξ ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνχ Σπιιφγνπ, 

ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 2012. 



• Αλαθνξηθά κε ηα θαξκαθεία, ηίζεηαη σο ζηφρνο έσο ηνλ 3/2011 ε κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ ζηηο ηηκέο ιηαληθέο πψιεζεο, είηε 

άκεζα κε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζε 15-20% είηε έκκεζα, κε ηελ πηνζέηεζε 

ελφο ζπζηήκαηνο επηζηξνθψλ (rebates) απφ ηα θαξκαθεία πξνο ηνπο 

ΦΚΑ αλάινγα κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ.  

• Αληίζηνηρα, ζρεδηάδεηαη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ 

θαξκαθεκπφξσλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 1/3, απφ ηνλ 1/2011. 

Τιμολόγθςθ φαρμάκων 



• Τνλ Μάην 2011 ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ θαξκαθεκπφξσλ κεηψλεηαη απφ 

8% ζε 5,4% γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα θαη ζε 7,8% γηα ηα 

(ΜΗΣΥΦΑ), ελψ ν Ν.3918/201 κεηψλεη έκκεζα ην πνζνζηφ θέξδνπο ησλ 

θαξκαθείσλ απφ 23,5% ζε 20% κε ηελ εηζαγσγή πνζνχ επηζηξνθήο απφ 

ηα ηδησηηθά θαξκαθεία ππέξ ησλ ΦΚΑ (rebates), ππφ ηνλ φξν ηεο 

εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ησλ ΦΚΑ. 

• Έσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΕΟΠΥΥ, ην πνζνζηφ ηνπ rebate θπκαίλεηαη κεηαμχ 

0-8%, ελψ γηα ηνλ ΕΟΠΥΥ ην πνζνζηφ rebate νξίδεηαη ζε 0-6,5% ηνπ 

αηηνχκελνπ απφ ηνπο ΦΚΑ πνζνχ. Απφ ηνλ ππνινγηζκφ εμαηξείηαη ε 

δαπάλε γηα ηα θάξκαθα ζνβαξψλ παζήζεσλ. 

Τιμολόγθςθ φαρμάκων 



Τιμολόγθςθ φαρμάκων 

• Τνλ Ινχιην ηνπ 2010 ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ θαξκαθεκπφξσλ θαη 

θαξκαθείσλ γηα θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ζνβαξψλ παζήζεσλ 

δηακνξθψλεηαη ζε 2,5% θαη 18% αληίζηνηρα. 

• Η 3ε θαη 4ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ ζέηεη σο αλψηαην φξην γηα ην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ ην 15%, ζπλππνινγίδνληαο ζε 

απηφ ηα θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο. Σην πιαίζην απηφ, ην πεξηζψξην θέξδνπο 

ησλ θαξκαθεκπφξσλ θαη θαξκαθείσλ ζηα θάξκαθα ζνβαξψλ παζήζεσλ 

κεηψλεηαη ζε 2% θαη 16% αληίζηνηρα.  

• Σηελ 6ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ πξνγξακκαηίδεηαη ε δηαλνκή 

θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο απφ θαξκαθεία ηνπ ΕΟΠΥΥ θαη ε απζηεξή 

επηινγή ησλ αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο ζπληαγξαθνχληαη ηα θάξκαθα απηά. 



Τιμολόγθςθ φαρμάκων 

• Η δηακφξθσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ 

ηξνπνπνηείηαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 (Ν.4052/2012) θαη αληί πνζνζηνχ 

θέξδνπο θαξκαθνπνηνχ, πξνβιέπεηαη πάγην πνζφ αλά θάξκαθν σο 

θέξδνο θαξκαθνπνηνχ ή ζπλδπαζκφο πνζνζηνχ θέξδνπο θαη πάγηνπ 

πνζνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο.  

• Με ηνλ ίδην λφκν, ζεζκνζεηείηαη πξφζζεην θιηκαθνχκελν rebate (0-5%) ζε 

θάζε ηηκνιφγην πσιήζεσλ ησλ θαξκαθείσλ πξνο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηξνπνπνηείηαη ε θιηκάθσζε ηνπ rebate απφ ηα θαξκαθεία 

πξνο ηνλ ΕΟΠΥΥ θαη κεηψλεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ 

θαξκαθεκπφξσλ ζε 4,9% γηα ηα θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε δαπάλε 

θαιχπηεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη απφ ηνπο ΦΚΑ. 



Τιμολόγθςθ φαρμάκων 

• Τνλ ίδην κήλα επέξρεηαη λέα κεηαβνιή ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ησλ 

θαξκαθεκπφξσλ θαη θαξκαθνπνηψλ. Τν πεξηζψξην θέξδνπο εμαξηάηαη 

απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην θάξκαθν θαη ζπγθεθξηκέλα:  

• ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ θαξκαθεκπφξσλ δηακνξθψλεηαη ζε 7,8% γηα 

ηα ΜΗΣΥΦΑ, ζε 5,4% γηα ηα θάξκαθα ηεο αξλεηηθήο ιίζηαο θαη ζε 4,9% 

γηα ηα θάξκαθα ηεο ζεηηθήο ιίζηαο. Τα αληίζηνηρα πεξηζψξηα θέξδνπο 

ησλ θαξκαθείσλ δηακνξθψλνληαη ζε 35%, 35% θαη 32,4% (γηα θάξκαθα 

κε ρνλδξηθή ηηκή έσο 200 €). 



Αποηθμίωςθ φαρμάκων 

• Ωο κέηξα ειέγρνπ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηε 2ε επηθαηξνπνίεζε 

ηνπ Μλεκνλίνπ αλαθέξνληαη ε θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε θαηαιφγσλ 

ζπληαγνγξάθεζεο- ζεηηθψλ, αξλεηηθψλ θαη ΜΗΣΥΦΑ.  

• Η επαλεηζαγσγή ηεο ζεηηθήο ιίζηαο θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ 

θαξκάθσλ αλαθνηλψλνληαη ηνλ Ιαλνπάξην θαη Απξίιην ηνπ 2010. 

• Η 3ε επηθαηξνπνίεζε νξίδεη ην ηέινο ηνπ α΄ ηξηκήλνπ 2011 σο πξνζεζκία 

γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο λέαο ζεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ.  

• Ωζηφζν, ζεηηθφο θαηάινγνο δεκνζηεχεηαη κφιηο ηνλ Σεπηέκβξην 2011.  

• Σηελ 5ε επηθαηξνπνίεζε (Οθηψβξηνο 2011) πξνβιέπεηαη φηη ε εθαξκνγή 

ηεο ζεηηθήο ιίζηαο ζα πξέπεη λα αξρίζεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011.  

 



Αποηθμίωςθ φαρμάκων 

Σχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε ζεηηθή ιίζηα θαξκάθσλ:  

α) ηα θάξκαθα θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη ηνπ Σπζηήκαηνο Αλαηνκηθήο 

Θεξαπεπηηθήο Φεκηθήο Καηεγνξηνπνίεζεο (ΑΤC) ηνπ WHO θαη  

β) ζεζπίδεηαη κηα ηηκή αλαθνξάο  

Η 6ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο ηνπ 1νπ ΠΟΔΠ εληνπίδεη 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκψλ αλαθνξάο. Η ζεηηθή 

ιίζηα εθηηκάηαη πσο, αλ θαη έρεη δεκνζηεπζεί, δε ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε σο 

κεραληζκφο ηηκψλ αλαθνξάο αιιά πεξηζζφηεξν σο θαηάινγνο ησλ 

θαξκάθσλ πνπ απνδεκηψλνληαη. 



Αποηθμίωςθ φαρμάκων 

• Σην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ κείσζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηνπ 2νπ 

ΠΟΔΠ ηξνπνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο αλαθνξάο, θαη σο 

ηηκή αλαθνξάο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή θφζηνπο εκεξήζηαο ζεξαπείαο 

(ΚΗΘ) κεηαμχ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θάζε ζεξαπεπηηθήο 

θαηεγνξίαο. 

• Παξάιιεια, γηα ηα πξσηφηππα θάξκαθα πνπ ιακβάλνπλ άδεηα 

θπθινθνξίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ην 2012 πξνβιέπεηαη απνδεκίσζή ηνπο 

απφ ηνπο ΦΚΑ, εθφζνλ απηά απνδεκηψλνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή αζθάιηζε 

ζηα 2/3 θξαηψλ - κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπιάρηζηνλ ζε 12 

θξάηε - κέιε ηεο E.E. 

 



Αποηθμίωςθ φαρμάκων 

• H πξψηε αξλεηηθή ιίζηα θαη ε 1ε αλαζεψξεζε ηεο ιίζηαο ΜΗΣΥΦΑ 

δεκνζηεχνληαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ελψ ηα ΠΟΔΠ πξνβιέπνπλ ηε ζπρλή 

αλαζεψξεζή ηνπο. 

• Σχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο 6εο αλαζεψξεζεο ηνπ Μλεκνλίνπ 

(2/2012) πξνβιέπεηαη πσο ην πνζφ ηεο ππέξβαζεο ηνπ κεληαίνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΦΚΑ (240 εθαη. € ην 2012) ζα επηζηξέθεηαη απφ 

ηνπο ΚΑΚ (clawback).  

• Επηπξφζζεηα, ην χςνο ηνπ rebate αλαπξνζαξκφδεηαη ζε 9% θαη 

ζεζπίδεηαη πξφζζεην θιηκαθνχκελν rebate (ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 2-

8%) αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ φγθν πσιήζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο.  



Προώκθςθ των γενοςιμων φαρμάκων 

• Η πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ 1ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (8/2010) κε ζηφρν ηε 

ζχγθιηζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν δηείζδπζεο γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ, κέζσ (κεηαμχ άιισλ) ηεο πξνκήζεηαο θαξκάθσλ απφ ηα 

λνζνθνκεία θαη ηεο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνπο γηαηξνχο κε βάζε ηε 

δξαζηηθή νπζία. 

• Σε φηη αθνξά ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ην κλεκφλην ζηε 2ε έθδνζή 

ηνπ ην (11/2010) ζέηεη σο ζηφρν ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ φγθνπ ησλ 

θαξκάθσλ έσο ην ηέινο ηνπ 2011 λα αληηζηνηρεί ζε γελφζεκα θάξκαθα 

θαη off-patent.  



• Τνλ 7/2011, ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ γελνζήκσλ θαη off-patent θαξκάθσλ 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία αλέξρεηαη ζε 12,5% (4ε Έθζεζε ηεο Ε.Ε.).  

• Ωο εθ ηνχηνπ, ε 4ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ ζέηεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ζε ηνπιάρηζηνλ 30% έσο ην ηέινο ηνπ γ’ ηξηκήλνπ ηνπ 

2011 θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 50% έσο ην ηέινο ηνπ 2011.  

• Σηελ 5ε Έθζεζε ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Ε.Ε. (10/2011), αλαθέξεηαη ε αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ θαξκάθσλ ζε 17%. Σχκθσλα κε ηελ 

ίδηα έθζεζε, πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ 

δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαξκάθσλ κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία πνπ 

έρνπλ νινθιεξσζεί.  

Προώκθςθ των γενοςιμων φαρμάκων 



• Η 6ε έθζεζε ζην πιαίζην ηνπ 2νπ ΠΟΔΠ αλαθέξεη επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

30%, ελψ ζηφρνο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 6εο επηθαηξνπνίεζε 

είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζην 40% (έσο ην ηέινο ηνπ β’ ηξηκήλνπ ηνπ 

2012) θαζηζηψληαο ππνρξεσηηθή ηελ πξνκήζεηα θαξκάθσλ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία βάζεη δξαζηηθήο νπζίαο. 

• Σηελ εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ε 2ε θαη 3ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

Μλεκνλίνπ πξνβιέπεη ηε ζπληαγνγξάθεζε βάζεη δξαζηηθήο νπζίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο.  

• Σηελ 4ε επηθαηξνπνίεζε (7/2011), αλαθέξεηαη ε ππνρξεσηηθή 

ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία αιιά θαη, φπνπ είλαη εθηθηή, 

ε ζπληαγνγξάθεζε ησλ ιηγφηεξν αθξηβψλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ 

Προώκθςθ των γενοςιμων φαρμάκων 



Επηπιένλ, ην κλεκφλην πξνβιέπεη ζηε 2ε (11/2010), 3ε (2/ 2011) αιιά θαη 

ζηελ 4ε έθδνζή ηνπ (8/2011):  

(α) ηνλ νξηζκφ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ γηα ηα 

γελφζεκα θάξκαθα πνπ έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ ηηκή 

αλαθνξάο (γελφζεκα πνπ ε ηηκή ηνπο νξίδεηαη θάησ απφ 60% ηεο ηηκήο 

αλαθνξάο), κε βάζε ηελ εκπεηξία άιισλ ρσξψλ ηεο Ε.Ε. θαη  

(β) ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηεο ηηκήο γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα ζην 60% ηεο 

ηηκήο ησλ αληίζηνηρσλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ.  

Η κείσζε απηή ζηηο ηηκέο ησλ γελνζήκσλ γίλεηαη πξάμε ηνλ 8/2011, θαη νη 

ηηκέο ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ ππνινγίδνληαη ζην 63% ηεο αξρηθήο ηηκήο 

ησλ πξσηνηχπσλ.  

Προώκθςθ των γενοςιμων φαρμάκων 



Η 6ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ εηζάγεη πνζνηηθφ ζηφρν κεξηδίνπ 

γελνζήκσλ ζηνλ φγθν ηεο ζπλνιηθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη γηα ηνλ 

εμσλνζνθνκεηαθφ ηνκέα.  

Τν πνζνζηφ ησλ γελνζήκσλ ζην ζχλνιν ησλ θαξκάθσλ πνπ 

δηαλέκνληαη απφ ηδησηηθά θαξκαθεία ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 35% 

έσο ην ηέινο ηνπ 2012 θαη 60% έσο ην ηέινο ηνπ 2013. 

Τα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πεξηιακβάλνπλ: 

(α) κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ γελνζήκσλ θαη νξηζκφο ηεο ηηκήο σο 

αλψηαηεο θαη φρη σο ζηαζεξήο,  

(β) κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ κεηά ηε ιήμε ηεο παηέληαο ηνπο,  

Προώκθςθ των γενοςιμων φαρμάκων 



(γ) εηζαγσγή ζπζηήκαηνο δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο ησλ γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ, 

(δ) αλαζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλ-πιεξσκψλ ησλ αζζελψλ κε 

κηθξφηεξε ζπκκεηνρή γηα γελφζεκα θάξκαθα θαη κεγαιχηεξε γηα αθξηβά 

θάξκαθα ζηελ ίδηα νκάδα αλαθνξάο, 

(ε) ππνρξεσηηθή ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία θαη 

ππνρξεσηηθή ππνθαηάζηαζε απφ ηνπο θαξκαθνπνηνχο κε ην θζελφηεξν 

γελφζεκν θάξκαθν ηεο ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο, 

(ζη) επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έληαμε ησλ γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ ζηε ζεηηθή ιίζηα.  

Προώκθςθ των γενοςιμων φαρμάκων 



Σε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ην 3/2012 κεηψλνληαη πεξαηηέξσ νη ηηκέο ησλ 

γελνζήκσλ ζην 40% ηεο ηηκήο ηνπ πξσηνηχπνπ θαη εηζάγεηαη ζχζηεκα 

δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο κε βάζε ην νπνίν, ε κείσζε ηεο ηηκήο ζην 40% 

ηζρχεη γηα ηηο ηξεηο πξψηεο αηηήζεηο άδεηεο θπθινθνξίαο πξντφλησλ ζηνλ 

ΕΟΦ. 

Γηα θάζε λέα επφκελε άδεηα θπθινθνξίαο θαη γηα ηα επφκελα ηξία 

πξντφληα, ην θάξκαθν ηηκνινγείηαη 10% θάησ απφ ηελ ηηκή ησλ ηξηψλ 

πξψησλ φκνηαο δξαζηηθήο. 

Επηπιένλ, νη ηηκέο ησλ πξσηνηχπσλ θαξκάθσλ κεηψλνληαη ζε πνζνζηφ 

50% κεηά ηε ιήμε ηεο παηέληαο ηνπο. 

Προώκθςθ των γενοςιμων φαρμάκων 



Σφςτθμα θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ ιατρικών ςυνταγών 

Σην 1ν επηθαηξνπνηεκέλν θείκελν ηνπ Μλεκνλίνπ (8/2010), πξνβιέπεηαη ε 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ηαηξηθψλ 

ζπληαγψλ. 

Σην 2ν επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην (11/2010) πηνζεηείηαη ε πιήξεο επέθηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή 

απφ ηνλ ΟΑΕΕ) ζην ζχλνιν ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

παξέρνπλ αζθάιηζε πγείαο.  

Σχκθσλα κε ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Ε.Ε. ην 3/2012, κφλν ην 40% ησλ 

γηαηξψλ ζπληαγνγξαθνχζαλ ειεθηξνληθά ελψ ην πνζνζηφ ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ήηαλ 12%.  



Σφςτθμα θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ ιατρικών ςυνταγών 

Σχκθσλα κε ηελ 6ε επηθαηξνπνίεζε, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

επεθηείλεηαη πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα (επηζθέςεηο ζε γηαηξνχο, εηζαγσγέο ζηα 

λνζνθνκεία θαη αξηζκφ εμηηεξίσλ, ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη 

παξαπεκπηηθά δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, φπσο επίζεο παξαπνκπέο ζε 

άιινπο γηαηξνχο).  



Σφςτθμα θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ ιατρικών ςυνταγών 



Σφςτθμα θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ ιατρικών ςυνταγών 



Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςυνταγογράφθςθσ 

Η αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζπληαγνγξάθεζεο εληάζζεηαη ζηε δέζκε 

κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ήδε απφ ηελ 2εο 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (11/2010).  

Η 3ε έθδνζε ηνπ Μλεκνλίνπ πξνβιέπεη ηε δεκνζίεπζε απφ ηνλ ΕΟΦ ησλ 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ ζπληαγνγξάθεζεο έσο ην ηέινο ηνπ α΄ ηξηκήλνπ 2011. 

Η 5ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ (10/2011) ζέηεη ηνλ 11/2011 σο θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ.  

Σηελ 5ε Έθζεζε ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Ε.Ε. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΔΠ ηνλ 10/2011 

αλαθέξεηαη ε νινθιήξσζε κεγάινπ αξηζκνχ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ απφ ηνλ 

ΕΟΦ. 



Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςυνταγογράφθςθσ 

Η 6ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ, ζην πιαίζην θαη ηνπ 2νπ ΠΟΔΠ, 

πξνβιέπεη δεζκεπηηθφ ξφιν ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηνπο 

ζπληαγνγξάθνπο γηαηξνχο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ 

πςειφηεξε δαπάλε ή ζπληαγνγξαθνχληαη ζπρλφηεξα.  

Τν 3/2012 λνκνζεηείηαη ε ελζσκάησζε ζηηο ζπλνιηθά 160 θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ζπληαγνγξάθεζεο θαηαιφγσλ κε φια ηα θάξκαθα αλά δξαζηηθή 

νπζία θαη αλά πξσηφθνιιν, νη νπνίνη θαη επηθαηξνπνηνχληαη θάζε θνξά πνπ 

δεκνζηεχεηαη Δειηίν Τηκψλ θαξκάθσλ θαη θάζε θνξά πνπ εγθξίλνληαη λέα 

ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια. 



Τιμολόγθςθ διαγνωςτικών υπθρεςιών 

Σην 2ν ΠΟΔΠ θαη ηελ 6ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ, 

ζρεδηάδεηαη ε αλαηηκνιφγεζε δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηδηψηεο παξφρνπο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θφζηνπο θαηά 45 εθαη. € ην 2012.  
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Εσταριστώ θερμά για την προσοτή σας 


