
 

ΘΔΜΑ: «Φάξκαθα αηκνθάζαξζεο,  ρνξεγ νύκελα από Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ ». 
 

ύκθωλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκό Παξνρώλ Τγείαο ΔΟΠΤΤ  (ΦΔΚ Β’, 3054, 
18/11/2012), άξζξ ν 9: «πληαγέο θαξκ άθωλ αμίαο κεγαι ύηεξεο ηωλ 50 επξώ, πνπ 
ρνξεγ νύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο  ηωλ λεθξνπ αζώλ πνπ 
αηκνθαζαίξνληαη ζε Μ.Υ.Α. ή Μ.Σ.Ν., νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ θαξκ αθείν, εθηεινύληαη 
από ηα θαξκ αθεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ . Οη αλωηέξω ζπληαγέο γηα ηνπο αζθ αι ηζκέλνπο πνπ 
αηκνθαζαίξνληαη ζε Μ.Σ.Ν. Κξαηηθώλ Ννζνθ νκείωλ ή ζπκβεβιε κέλωλ ηδηωηηθώλ 
θι ηληθώλ άλω ηωλ 60 θι ηλώλ, ζα εθηεινύληαη ππνρξεωηηθά από ην θαξκ αθείν ηνπ 
εθάζηνηε Ννζνθ νκείνπ ή θι ηληθήο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αηκνθάζαξζε ». 

Δπηπι ένλ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1501/18-7-2006 Απόθαζεο 
Κ.Δ..Τ., πνπ θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. Τ4α/106807/12-05-2008 έγγξαθν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αι ι ε ι εγγύεο, θαζνξί ζηεθαλ ηα θάξκ αθα πνπ 
εμαηξνύληαη ηνπ θι εηζηνύ λνζε ι ίνπ ηεο αηκνθάζαξζεο.  

Σα θάξκ αθα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αλωηέξω λνζή ι ην θαη ζα πξέπεη λα 
παξέρνληαη από ηα Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ , όηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεηηθή ι ίζηα, ε  
αμία ηεο ζπληαγήο ππεξβαίλεη ηα 50 επξώ θαη ε θι ηληθή δελ δηαζέηεη θαξκ αθείν, είλαη 
ηα αθόι νπζα: 
Ακηλνμέα – ζίδεξνο  IV – εξπζξνπ νηεηίλε – βηηακίλε D – αλάι νγα a-carnitine – human 

albumin θαη άι ι α θωζθ νξνδεζκ επηηθά θαη αζβεζ ηνκηκεηηθά. 
Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ νη αλωηέξω ζπληαγέο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη αη 

βεβαίωζε ηεο θι ηληθήο όηη δελ δηαζέηεη θαξκαθείν. 
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