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Χαλάνδρι, 27 Ιανουαρίου 2012
Αγαπητέ κύριε Καραπάνο,
Σε συνέχεια της δηµοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθµ. ∆ΥΓ3(α)/οικ.
3222 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 34/Β/19.1.2012), θα θέλαµε να
επισηµάνουµε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε τη διατύπωση της παραγράφου 2
της άνω απόφασης, που αναφέρεται στις Ιδιωτικές Κλινικές. Σύµφωνα µε τη
συγκεκριµένη ρύθµιση: «Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς µπορούν
να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της χονδρικής τιµής µέχρι 5% για τα ΜΗΣΥΦΑ
και µέχρι 3% για όλα τα υπόλοιπα φάρµακα, προς τους φαρµακεµπόρους, τα
φαρµακεία και τους συνεταιρισµούς καθώς και στις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60
κλινών στις οποίες λειτουργεί φαρµακείο, µε την προϋπόθεση αναγραφής στο
τιµολόγιο πώλησης. Την ίδια έκπτωση µπορούν να παρέχουν στα φαρµακεία και οι
φαρµακέµποροι και οι συνεταιρισµοί, µε την προϋπόθεση αναγραφής στο τιµολόγιο
πώλησης.»
Ωστόσο, στις Ιδιωτικές Κλινικές άνω των 60 κλινών στις οποίες λειτουργεί
φαρµακείο οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις πωλούν σε «Νοσοκοµειακή Τιµή»
σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ∆ΥΓ3(α)/οικ.128948 (ΦΕΚ 2785/B/2.12.2011)
και συγκεκριµένα µε το άρθρο 1, σηµείο 4, σύµφωνα µε το οποίο: «Ανώτατη
νοσοκοµειακή τιµή των φαρµάκων είναι η τιµή πώλησης από τους εισαγωγείς,
παρασκευαστές, συσκευαστές προς το ∆ηµόσιο, τα ∆ηµόσια νοσοκοµεία, τις
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα ΝΠ∆∆ της παρ. 1 του άρθρου 37, του Ν.
3918/2011, τα φαρµακεία των ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών και προς τα
φαρµακεία και φαρµακαποθήκες των φαρµάκων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.
3816/2010. Η ανώτατη νοσοκοµειακή τιµή καθορίζεται µε βάση τη χονδρική τιµή
µειωµένη κατά 13%.»
Η «Νοσοκοµειακή Τιµή» αναφέρεται πάνω στο σχετικό τιµολόγιο πώλησης.
Οποιαδήποτε έκπτωση χορηγείται επί της Νοσοκοµειακής Τιµής και πρέπει να
δηλώνεται ως ποσοστό πάνω στο τιµολόγιο και όχι στη Χονδρική Τιµή που αναφέρει
η τροποποίηση.
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Ως εκ τούτου, θα πρέπει άµεσα να γίνει ορθή επανακοινοποίηση της τροπολογίας,
για να αποφευχθεί η όποια σύγχυση. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,

Φώτης Μαγγαλούσης
Γενικός ∆ιευθυντής

Πασχάλης Αποστολίδης
Αντιπρόεδρος

∆ιονύσιος Φιλιώτης
Πρόεδρος
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