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Σημαντικές αλλαγές στην παρο-
χή φαρμακευτικής περίθαλψης 
στους πολίτες επιφέρει ο νέος 

νόμος που ψηφίστηκε μέσα στον Απρί-
λιο από τη Βουλή. Σύμφωνα με την 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ο νό-
μος αυτός βασίζεται στις πραγματικές 
ανάγκες των πολιτών και θα κατανέμει 
ορθολογικά και αποδοτικά τους 
διαθέσιμους πόρους. Άλλωστε μέχρι 
σήμερα, τα μέτρα που είχαν ληφθεί 
ήταν αποσπασματικά, με πρόσκαιρα 
αποτελέσματα, αφού στηρίχθηκαν 
κυρίως σε μια λογιστική προσέγγιση 
του ζητήματος της φαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης.

Η παρούσα κυβέρνηση προχωρεί στη 
µεταρρύθµιση του συστήµατος φαρµακευτικής 
περίθαλψης µε στόχο την προστασία της 
δηµόσιας υγείας, τη διασφάλιση της ισότιµης 
πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή, δρα-
στικά και αποτελεσµατικά σε σχέση µε το 
κόστος φάρµακα, τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των ασθενών, τη δηµοσιονοµική 
σταθερότητα, την αποδοτικότητα των πό-
ρων και την οικονοµική βιωσιµότητα του 
ασφαλιστικού συστήµατος.

Κορυφαία τοµή στη νέα πολιτική φαρµάκου 
αποτελεί η µετατόπιση του κέντρου βάρους 
από την αποδεδειγµένα αναποτελεσµατική 
λίστα φαρµάκων, στον έλεγχο της συντα-
γογράφησης και των τιµών αποζηµίωσης. 
Από την ταλαιπωρία του πολίτη, εξαιτίας 
της βασανιστικής και ατελέσφορης γραφει-
οκρατίας, στην άµεση πρόσβασή του σε 
όλα τα απαιτούµενα φάρµακα.

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την αξία 
και τη συµβολή του φαρµάκου στο σύστηµα 
υγείας, υλοποιεί ένα σύγχρονο, αποδοτι-
κό και αποτελεσµατικό σύστηµα παροχής 
φαρµακευτικής περίθαλψης. 

Τα σηµαντικότερα σηµεία του νόµου εί-
ναι αναλυτικά τα εξής: 
• Η δαπάνη για τη χορήγηση όλων των 

νοµίµως κυκλοφορούντων φαρµάκων 
στη χώρα για τα οποία υπάρχει έγκριση 
να χορηγούνται µόνο µε ιατρική συντα-

γή καλύπτεται από το Δηµόσιο και τους 
φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθέ-
νειας, ανεξάρτητα από την ονοµασία και 
τη νοµική τους µορφή. Επίσης, καλύπτε-
ται η δαπάνη των φαρµάκων που χορη-
γούνται στους δικαιούχους που ανήκουν 
στην κατηγορία του οικονοµικά αδύνα-
του και ανασφάλιστου. 

• Δεν καλύπτεται η δαπάνη των φαρµά-
κων: α) των οποίων η άδεια κυκλοφο-
ρίας ορίζει ότι χορηγούνται και χωρίς 
ιατρική συνταγή, β) σε συγκεκριµένες εν-
δείξεις οι οποίες καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των υπουργών Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ-
δίδεται µετά από γνώµη του Κεντρικού 
Συµβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως. Κατ’ εξαίρεση, η δαπάνη των φαρ-
µάκων που εµπίπτουν στην περίπτωση 
β’ καλύπτεται, όταν αυτά χορηγούνται 
λόγω της συνύπαρξης παθήσεων εγκε-
κριµένων ενδείξεων, κατόπιν σχετικής 
αιτιολογηµένης γνωµάτευσης του θε-
ράποντος ιατρού. 

• Στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκου (ΕΟΦ) 
συνιστάται Πρωτοβάθµια Επιτροπή για 
τη Διαφάνεια της Αποζηµίωσης Φαρµά-
κων (ΕΔΑΦ). Η Επιτροπή είναι επταµε-
λής. Μέλη της Επιτροπής είναι επιστήµο-
νες µε εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο 
του φαρµάκου, της πολιτικής και των οι-
κονοµικών της υγείας. Η ΕΔΑΦ είναι αρ-
µόδια για τον προσδιορισµό και την κα-
τάρτιση θεραπευτικών οµάδων.

• Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης συνιστάται Δευτεροβάθµια 
Επιτροπή για τη Διαφάνεια της Αποζηµί-
ωσης Φαρµάκων (ΔΕΔΑΦ). Η Επιτροπή 
είναι πενταµελής και µέλη της είναι επι-
στήµονες του ιδίου γνωστικού αντικειµέ-
νου µε αυτούς της ΕΔΑΦ. 

• Με απόφαση της ΕΔΑΦ, τα φάρµακα κα-
τατάσσονται σε θεραπευτικές οµάδες, εντός 
προθεσµίας τριάντα ηµερών από την έκ-
δοση της άδειας κυκλοφορίας τους. Με-

τά τη γνωστοποίηση της οριστικής κατά-
ταξης, η οποία γίνεται µε κοινοποίηση της 
ως άνω απόφασης της ΕΔΑΦ στους εν-
διαφερόµενους εντός πέντε ηµερών από 
την έκδοσή της, οι υπεύθυνοι κυκλοφο-
ρίας των φαρµάκων µπορούν να υποβά-
λουν ένσταση ενώπιον της ΔΕΔΑΦ, µέ-
σα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από τη 
γνωστοποίηση. Η ένσταση εξετάζεται υπο-
χρεωτικά εντός προθεσµίας εξήντα ηµε-
ρών από την κατάθεσή της στη ΔΕΔΑΦ. 
Οι αποφάσεις της ΔΕΔΑΦ είναι δεσµευ-
τικές για την ΕΔΑΦ.

• Από το σύνολο των πρωτότυπων φαρµά-
κων που αποτελούν την κάθε θεραπευτική 
οµάδα διαµορφώνεται µία Τιµή Αναφο-
ράς, η οποία καθορίζεται βάσει κριτηρί-
ων που ορίζονται µε απόφαση της ΕΔΑΦ. 
Οι θεραπευτικές οµάδες και οι Τιµές Ανα-
φοράς µπορούν να αναθεωρούνται ανά 
διετία, µε απόφαση της ΕΔΑΦ. 

• Οι ασφαλιστικοί φορείς βαρύνονται µε 
την εκάστοτε λιανική τιµή του φαρµά-
κου µειωµένη κατά το προβλεπόµενο 
ποσοστό συµµετοχής του ασφαλισµέ-
νου, καθώς και κατά το αντίστοιχο πο-
σό ανάκτησης, όπου εφαρµόζονται Τι-
µές Ανάκτησης. 

• Οι δικαιούχοι ασφαλιστικοί φορείς και το 
Δηµόσιο βεβαιώνουν και εισπράττουν το 
ποσό ανάκτησης από τις υπόχρεες φαρ-
µακευτικές εταιρείες. Το ποσό ανάκτησης 
νοείται ως έκπτωση επί του κύκλου ερ-
γασιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νο-
µοθεσία. 

• Δεν απαιτείται η θεώρηση των εκτελούµε-
νων συνταγών, ανεξαρτήτως ποσού. 

• Με κοινή απόφαση των υπουργών Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης µπορούν, κατ’ εξαίρεση, να καθορι-
σθούν φάρµακα, ενδείξεις ή τύποι συ-
νταγής για τους οποίους απαιτείται, πριν 
από την εκτέλεση της σχετικής συνταγής 
στα φαρµακεία, η θεώρησή της από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και όργανα.

• Το Δηµόσιο και οι φορείς και κλάδοι 

Ο νέος νόμος για τη μεταρρύθμιση 
του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης

n ΑΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗΣ
Ειδικός συνεργάτης - Δημοσιογράφος
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ασφάλισης ασθένειας υποχρεούνται να 
προβαίνουν στην επεξεργασία, τον έλεγ-
χο και την εκκαθάριση των συνταγών των 
ασφαλισµένων τους, στον προσδιορισµό 
των ποσών ανάκτησης ανά ιδιοσκεύασµα 
και φαρµακευτική εταιρεία, στην έκδοση 
των γραµµατίων είσπραξης και στην εί-
σπραξη των απαιτήσεων. Επίσης, υποχρε-
ούνται να εξάγουν στατιστικά στοιχεία σχε-
τικά µε τη συνταγογράφηση φαρµάκων. 
Η επεξεργασία, ο έλεγχος και η εκκαθά-
ριση των συνταγών των ασφαλισµένων, 
ο προσδιορισµός των ποσών ανάκτησης 
και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων µπο-
ρούν να ανατίθενται σε τρίτους, σύµφω-
να µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Ο ενιαίος τύπος συνταγής, ο οποίος προ-
βλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 23 του 
ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄), πρέπει να 
επιδέχεται µηχανογραφική επεξεργασία 
και να εφαρµόζεται σε όλα τα ασφαλιστι-
κά ταµεία, υπό τη µορφή συνταγολογίου 
που βρίσκεται στην κατοχή του ασφαλι-
σµένου και µόνον, το οποίο προσκοµί-
ζεται στο θεράποντα ιατρό και συνοδεύ-
εται από το αντίστοιχο βιβλιάριο υγείας. 

• Η χορηγούµενη ποσότητα φαρµάκων ανά 
συνταγή δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρι-
άντα ηµέρες θεραπείας. Εξαιρούνται τα 
χρόνια νοσήµατα, όπου εφαρµόζεται η 
επαναλαµβανόµενη συνταγή, όπως προ-
βλέπεται στο ΠΔ 67/2000. 

• Με απόφαση του υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδί-
δεται µετά από γνώµη του ΚΕΣΥ, καθορί-
ζονται οι παθήσεις στις οποίες αποκλει-
στικό δικαίωµα συνταγογράφησης έχουν 
ιατροί συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Κατά 
παρέκκλιση των ανωτέρω, δικαίωµα συ-
νταγογράφησης έχουν και ιατροί άλλων 
ειδικοτήτων, εφόσον η συνταγή συνοδεύ-
εται από γνωµάτευση του ειδικού ιατρού 
που διέγνωσε την πάθηση. 

• Απαγορεύεται, µε ευθύνη του θεράπο-
ντος ιατρού, η συνταγογράφηση φαρµά-
κων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων και δο-
σολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην 
Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
που συνοδεύει το φάρµακο. 

• Οι ελεγκτές ιατροί και φαρµακοποιοί 
ασκούν κατασταλτικό έλεγχο επί των συ-
νταγών και, σε περίπτωση διαπίστωσης 
παραβάσεων, επιβάλλονται στους υπευ-
θύνους κυρώσεις, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ΠΔ 67/ 2000. 

• Σε εξωτερικούς ασθενείς που είναι ασφα-
λισµένοι του Δηµοσίου και όλων των φο-

ρέων και κλάδων ασφάλισης ασθένειας 
χορηγούνται, χωρίς συµµετοχή των ασφα-
λισµένων, από τα φαρµακεία των κρατι-
κών νοσοκοµείων και τα ιδιωτικά φαρµα-
κεία, ιδιοσκευάσµατα υψηλού κόστους, 
τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας µό-
νο για νοσοκοµειακή χρήση. Στην περί-
πτωση που τα ανωτέρω ιδιοσκευάσµατα 
χορηγούνται από ιδιωτικά φαρµακεία, τα 
φαρµακεία αυτά τα προµηθεύονται και 
τα διαθέτουν στην ίδια τιµή και µε τους 
ίδιους όρους µε τα φαρµακεία των κρα-
τικών νοσοκοµείων. Με κοινή απόφαση 
των υπουργών Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται και αναθεωρούνται τα ιδι-
οσκευάσµατα αυτά, οι παθήσεις, η διαδι-
κασία χορήγησής τους και κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια σχετική µε την υλοποίηση των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου.

• Τα φαρµακευτικά προϊόντα που διατίθε-
νται στους νοσηλευόµενους στα δηµόσια 
νοσοκοµεία και στα ιδρύµατα που επο-
πτεύονται από τα υπουργεία Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Προστασίας χρε-
ώνονται στην επίσηµη νοσοκοµειακή τι-
µή, προσαυξηµένη κατά πέντε τοις εκατό 
(5%), πλέον των νοµίµων επιβαρύνσεων. 
Τα φαρµακευτικά προϊόντα, που διατί-
θενται στους νοσηλευόµενους σε ιδιω-
τικές κλινικές εντός των οποίων λειτουρ-
γεί φαρµακείο χρεώνονται στη χονδρική 
τιµή, προσαυξηµένη κατά πέντε τις εκα-
τό (5%), πλέον των νοµίµων επιβαρύν-
σεων. Η χρέωση γίνεται ανά µονάδα 
δόσης που έχει χορηγηθεί, όπου αυτό 
είναι εφικτό.

• Ως τιµή προµήθειας φαρµάκων σε ιδιω-
τικές κλινικές, εντός των οποίων λειτουρ-
γεί φαρµακείο, ορίζεται η χονδρική τιµή, 
η οποία καθορίζεται στην αγορανοµική 
διάταξη 14/89. 

• Η ειδική αµοιβή για το κλινικό και εργα-
στηριακό έργο που αναφέρεται στην παρ. 
6 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 κα-
ταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του 
νόµου αυτού και στους φυσικούς ιατρι-
κής-ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρ-
µακοποιούς, νοσηλευτές, µέλη ΔΕΠ 
Πανεπιστηµίων που υπηρετούν σε πα-
νεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή 
µονάδες εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία 
του ΕΣΥ ή των Πανεπιστηµίων. Η αµοι-
βή αυτή καταβάλλεται από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του οικείου 
νοσοκοµείου. 

• Για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας 
και την ορθολογική κατανοµή των φαρ-
µακείων στην επικράτεια, καθορίζονται τα 
ακόλουθα όρια στους δήµους και τα δη-
µοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα, όπως 
αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 
2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’): 
α) στους δήµους και τα δηµοτικά ή κοι-

νοτικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό µέχρι 
1.500 κατοίκους επιτρέπεται η χορήγηση 
µίας µόνο άδειας φαρµακείου 

β) στους δήµους και τα δηµοτικά ή κοινο-
τικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό άνω των 
1.501 κατοίκων απαιτείται αναλογία 1.500 
κατοίκων για κάθε φαρµακείο. Ο πληθυ-
σµός υπολογίζεται µε βάση το αποτέλε-
σµα της τελευταίας απογραφής.

Τα ιδρυόµενα στο εξής φαρµακεία πρέ-
πει να απέχουν µεταξύ τους και από τα 
ήδη λειτουργούντα, συστεγασµένα ή µη, 
σε δήµους και δηµοτικά ή κοινοτικά δι-
αµερίσµατα, που αναφέρονται αποκλει-
στικά στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’) ως εξής:

α. 100 µέτρα τουλάχιστον, σε δήµους 
και δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα µε 
πληθυσµό µέχρι 5.000 κατοίκους.

β. 180 µέτρα τουλάχιστον, σε δήµους 
και δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα 
µε πληθυσµό από 5.001 µέχρι 100.000 
κατοίκους.

γ. 200 µέτρα τουλάχιστον, σε δήµους 
και δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα µε 
πληθυσµό από 100.001 µέχρι 200.000 
κατοίκους.

δ. 250 µέτρα τουλάχιστον, σε δήµους 
και δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα µε 
πληθυσµό άνω των 200.001 κατοίκων.

 Τα φαρµακεία που λειτουργούν συνε-
χώς εντός των ορίων του ίδιου δήµου και 
δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος του 
άρθρου 1 του ν. 2539/1997, µε τον ίδιο 
φαρµακοποιό, εφόσον µεταφέρονται σε 
άλλες θέσεις, πρέπει να απέχουν, κατά το 
χρόνο της µεταφοράς, από τα λειτουργού-
ντα φαρµακεία, συστεγασµένα ή µη: 

α) τουλάχιστον 40 µέτρα, εφόσον συ-
µπλήρωσαν 8 χρόνια λειτουργίας και 

β) τουλάχιστον 20 µέτρα, εφόσον συ-
µπλήρωσαν 10 χρόνια λειτουργίας. Η 
µεταφορά φαρµακείων επιτρέπεται µόνο 
εντός των ορίων των δήµων και κοινοτή-
των στους οποίους δεν επήλθε µεταβολή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 2539/1997. IB


