
 
  
ΘΔΜΑ: «Γηάζεζε θαξκάθ ωλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο ». 
ρεηηθό: Σν ππ’ αξηζκ. νηθ.185/02-01-2013 έγγξαθν  

 
Καζώο ε  ππεξεζί α καο έγηλε δέθηεο πι ήζνπο εξωηεκάηωλ ζρεηηθά κε ην 

αλωηέξω ζρεηηθό έγγξαθν, δηεπθξηλίδνπκε ηα αθόι νπζα. 
- ρεηηθά κε ηηο εξπζξνπ νηεηίλεο, πξνβι έπεηαη από Τπνπξγηθή Απόθαζε 

(ΓΤΓ3(α) / νηθ.34092, ΦΔΚ Β’, αξ. θύι ι νπ 1003, 02/04/2012) όηη δηαηίζεληαη 
από θαξκ αθεία Ννζνθ νκείωλ θαη Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ , ζπλεπώο δελ 
ηξνπνπνηείηαη ν ηξόπνο δηάζεζεο  γηα ηα λνζνθ νκεία θαη δελ απαηηείηαη ε έλδεημε 
«ηεξείηαη». 

- Από ηα ππόι νηπα θάξκ αθα πνπ δελ πεξηι ακβάλνληαη ζην θι εηζηό λνζή ι ην ηεο 
αηκνθάζαξζεο,  ζα δηαηίζεληαη από ηα Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ  κόλν όζα  
ρνξεγ νύληαη καηά ηη διάπκεια ηηρ αιμοκάθαπζ ηρ, όπωο πξνβι έπεη ν Δληαίνο 
Καλνληζκόο Παξνρώλ Τγείαο ΔΟΠΤΤ . Ωο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 
ζηε ζπληαγή, ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο», όηη ρνξεγ νύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
αηκνθάζαξζεο . 

- Σα θωζθ νξνδεζκ επηηθά θαη ηα αζβεζ ηνκηκεηηθά θάξκ αθα δελ ρνξεγ νύληαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο θαη ωο εθ ηνύηνπ δηαηίζεληαη από ηα 
ηδηωηηθά θαξκ αθεία θαη από ηα Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ  όζα  έρνπλ ήδε δεζκ επηεί. 
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- Σα Κέληξα αηκνθάζαξζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ θαξκ αθείν, ζα πξέπεη λα 
επηθνηλωλήζνπ λ κε ην πι εζηέζηεξν Φαξκαθείν ΔΟΠΤΤ , ώζ ηε λα 
παξαγγει ζνύλ ηα αηηνύκελα θάξκ αθα. 

 
 

Ο Πξόεδξνο 
 

Δι επζέξηνο Παπαγεωξγόπνπι νο 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γξ. Πξνέδξνπ 
2. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Νηθόιε 
3. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Γαξύθαι ι νπ 
4. Γξ. Αλαπι εξω ηή Γεληθνύ Γηεπζπληή θ. Βαθεηάδε 
5. ΤΠΔΓΤΦΚΑ, ηαδίνπ 29, 10110 Αζήλα 
6. ΚΜΔ, Πεηξαηώο 181, 11853 Αζήλα 
7. ΗΓΙΚΑ Λ. πγγξνύ 101 & Λαγνπκηηδή 40, 11745 Αζήλα 
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