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Προσ Σην Βουλή Σων Ελλήνων 

Ερώτηςη και Αίτηςη Κατάθεςησ Εγγράφων 
Δια τoυσ κ.κ. Τπουργούσ Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ και  

Εργαςίασ & Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ  
 
Θέμα : Περίεργη τιμολόγηςη ιδίου φαρμάκου 

 Mε τύτλο "Ίδιο φϊρμακο, διαφορετικό χρόςη, διαφορετικό τιμό-διαφορϊ  
957%!, δημοςύευμα τησ 11-9-2010 ςτην εφημερύδα ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ, αναφϋρεται  
από καθηγητό φαρμακολογύασ ότι : 
1.Κυκλοφορεύ ςτην Ελλϊδα η δραςτικό ουςύα «υδροξυουρύα» με δύο διαφορετικϋσ 
εμπορικϋσ ονομαςύεσ.  
2.Tο ϋνα ιδιοςκεύαςμα αναγρϊφει ςτο ενημερωτικό του φυλλϊδιο την ϋνδειξη 
"αιματολογικϋσ κακοόθειεσ" και κοςτύζει 66,6 ευρώ (100 κϊψουλεσ των 500 MG). 
3.Tο ϊλλο (ύδια ακριβώσ ουςύα) αναγρϊφει ωσ "δρεπανοκυτταρικό αναιμύα" και 
κοςτύζει 636,75 ευρώ (30 κϊψουλεσ των 1000 MG). 
4.Tο ακριβότερο ςκεύαςμα περιϋχει, ςυνολικϊ, 30.000 MG, ενώ το φτηνότερο 50.000 
MG! 
5.Οι οδηγύεσ χρόςησ περιϋχουν ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΕ ενδεύξεισ. (Άλλα γρϊφει το ϋνα 
ιδιοςκεύαςμα για την ύδια ουςύα και ϊλλα το ϊλλο) 
6.Αποτϋλεςμα εύναι ο αποπροςανατολιςμό γιατρού και αςθενούσ. 
7.Η διαφορϊ τιμών εύναι από μόνη τησ (για την  ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩ ουςύα) αξιοπερύεργη. 
 
Κατόπιν αυτών, Ε Ρ Ω Σ Α  Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι  Θ Ε να ενημερώςετε το 
ώμα :  
 
Πώσ εξηγεύτε το φαινόμενο αυτό και τι πολιτικό ακολουθούν τα αςφαλιςτικϊ  

ταμεύα για την κοςτολόγηςη τησ υδροξυουρύασ. Διότι υπϊρχει το παρϊδοξο  

ϊλλη τιμό να φϋρει μια ουςύα όταν χρηςιμοποιεύται ωσ φϊρμακο μιασ νόςου  

και ϊλλη όταν χρηςιμοποιεύται ωσ φϊρμακο ςε ϊλλη νόςο, πρϊγμα που  

αντύκειται ςτην κοινό λογικό, ειδικϊ δε ςε περύοδο οικονομικόσ κρύςεωσ  

των ταμεύων και του υγειονομικού ςυςτόματοσ. 

Αθήνα, 20/09/2010 
Ο Ερωτών Βουλευτήσ 

 
Αθανάςιοσ Γιαννόπουλοσ 
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