From: SFEE
Sent: Wednesday, February 25, 2015 1:34 PM
To: Μέλη ΣΦΕΕ
Subject: Υπολογισμος νοσοκομειακης τιμης / estimation of hospital price
ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / TO GENERAL MANAGERS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / FINANCE DIRECTORS
Αγαπητοί Συνάδελφοι / Dear colleagues
Παρακάτω θα δείτε διευκρινιστική απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ για τον τρόπο υπολογισμού της
νοσοκομειακής τιμής των φαρμάκων.
Please see below explanatory note from EOPYY re the estimation of hospital price
Με εκτίμηση / Kind regards

Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 6891101 - FAX 210 6891060 - e-mail: sfee@sfee.gr
280, Kifissias Ave. & 3, Agriniou Str., GR 152 32 Halandri, ATHENS, GREECE
TEL (+30 210) 6891 101 - FAX (+30 210) 6891060 - e-mail: sfee@sfee.gr

www.sfee.gr
"CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message from the Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE),
including all attachments, text, images, hyperlinks etc., is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain
confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure, copying or distribution is strictly prohibited.
If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.
E-mail is susceptible to data corruption, interception, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send
and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or
viruses or any consequences thereof."

From: ΕΟΠΥΥ/Βασίλης Κουράφαλος [mailto:vkourafalos@eopyy.gov.gr]
Sent: Wednesday, February 25, 2015 1:02 PM
To: SFEE; pef@pef.gr; Viofar; Γιαννικόπουλος - Mylan; Λαλάκης - Teva
Subject: Τιμές φαρμάκων

Σχετικά με το υπ’ αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ.5460/13-02-2015 έγγραφό μας και καθώς διατυπώθηκαν
ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των νοσοκομειακών τιμών φαρμάκων, σας
ενημερώνουμε ότι από την τιμή παραγωγού, όπως δημοσιεύεται στο Δελτίο Τιμών
Φαρμάκων, θα εξάγεται η νοσοκομειακή τιμή αφαιρώντας 8,74% (ex factory x 0,9126) και
ακολούθως θα γίνεται στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά ψηφία.
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.
Β. Κουράφαλος

