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Α’ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Σκοπός
Σαφής προσδιορισµός των διαδικασιών παραγγελίας

φαρµάκων.

2. Κανονισµοί
2.1 Το ΠΔ 108/93 (ΦΕΚ 50/Α/1993) «Συγκρότηση,

Οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκοµειακού
Φαρµακείου», όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις
του άρθρου 5 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

2.2 Η υπ’ αριθµ. Υ6γ/οικ/6551/1993 (ΦΕΚ 419/Β/1993)
«Καθορισµός του σχήµατος, της µορφής και των
άλλων στοιχείων που απαιτούνται να αναγράφονται
στα τηρούµενα βιβλία και παραστατικά στοιχεία
από το Νοσοκοµειακό Φαρµακείο, καθώς και του
τρόπου χρησιµοποιήσεως τους.

2.3 Η υπ’ αριθµ. 39372/31-3-2010 Εγκύκλιος του ΥΥΚΑ.
2.4 Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη Υπο-

χρεώσεων από τους Διατάκτες». Πριν την έκδοση
παραγγελίας απαιτείται απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης και δέσµευσης της αναγκαίας πίστωσης.

2.5 Η καθηµερινή παρακολούθηση των υπολοίπων της
αποθήκης και παραγγελίες φαρµάκων. Λόγω, της
κατά περιόδους ανακοστολόγησης των φαρµάκων,
οι παραγγελίες πρέπει να περιορίζονται στις απο-
λύτως απαραίτητες, αφού όµως πάντα εκτιµάται ο
χρόνος κάλυψης των αναγκών, µε τα υπάρχοντα
αποθέµατα. 

3. Διαδικασίες
3.1 Με την βοήθεια των βοηθών φαρµακοποιών γίνε-

ται τακτικός έλεγχος των υπολοίπων της αποθήκης.
Στα νοσοκοµεία Β & Γ Ζώνης τα αποθέµατα καλύ-
πτουν ανάγκες 30 ηµερών. Στα νοσοκοµεία Α ζώνης
τα αποθέµατα καλύπτουν ανάγκες 20 ηµερών. (Τα
Νοσοκοµεία που ανήκουν στην Α, Β & Γ ζώνη ορί-
ζονται στην υπ’ αριθµ. 39372/31-10-2010 Εγκύκλιο
του ΥΥΚΑ).

3.2 Ο διευθυντής φαρµακοποιός ελέγχει και αποφασί-
ζει για το ύψος της απαραίτητης ποσότητας κάθε
φαρµάκου που διαχειρίζεται, συνυπολογίζοντας
την κίνηση του και τη διάρκεια ζωής του (ηµερο-

µηνία λήξης). H βάση για το ύψος της παραγγελίας
είναι η κίνηση του τελευταίου µήνα (εκτός των εκτά-
κτων αναγκών). 

3.3 Για διενέργεια παραγγελίας θα πρέπει να ακολου-
θείται η εξής διαδικασία:

3.3.1 Έκδοση δελτίου παραγγελίας µέσω του µηχανο-
γραφικού συστήµατος του φαρµακείου, που φέρει
αρίθµηση, µε αναγραφή του κωδικού ΕΟΦ του
φαρµάκου, της αιτούµενης ποσότητας, της εταιρεί-
ας που προµηθεύει το κάθε φάρµακο καθώς και του
ύψους της δαπάνης. 

3.3.2 Εκτύπωση του δελτίου παραγγελίας και υπογραφή
από τον υπεύθυνο της διαχείρισης φαρµάκων φαρ-
µακοποιό και τον διευθυντή του φαρµακείου.

3.3.3 Στη συνέχεια το υπογεγραµµένο δελτίο παραγγελίας
αποστέλλεται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής
Υπηρεσίας για υπογραφή και στον Διοικητικό Διευ-

Οικονοµικές Λειτουργίες του Φαρµακείου

ΘΩΜΑΣ ΛΑΖΑΡΗΣ1, ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΙΑΚΟΣ2γράφουν οι:

1. Οικονοµολόγος Υγείας, Δ/νων Σύµβουλος της 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε., Μέλος Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Υ.Υ. 

2. Φαρµακοποιός, Διευθυντής Φαρµακευτικού Τµήµατος
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Τυποποίηση Διαδικασιών 
Οικονοµικής Λειτουργίας Νοσοκοµείων

Στο παρόν τεύχος, παρουσιάζουµε τις διαδικασίες
που αφορούν τις λειτουργίες του Νοσοκοµειακού
Φαρµακείου. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
ΠΔ 108/93 «Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία
του Νοσοκοµειακού Φαρµακείου», όπως αυτό ισχύει
µετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 5 του Ν.
4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014). Πλέον το Νοσοκοµεια-
κό Φαρµακείο έχει την ευθύνη της διαχείρισης και
διακίνησης µόνο του φαρµακευτικού υλικού και των
φαρµακευτικών προϊόντων.

Δεδοµένου ότι οι αγορές του φαρµακευτικού υλι-
κού ανέρχονται σε ποσοστό 40% περίπου των συνο-
λικών αγορών αναλώσιµων υλικών (λογ. 24, 25 & 26
του ΚΛΣ των ΔΜΥ ΠΔ 146/03) των Νοσοκοµείων, στα
δε Ογκολογικά Νοσοκοµεία το ποσοστό ανέρχεται σε
75% περίπου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της
ορθότερης παρακολούθησης των λειτουργιών του
Νοσοκοµειακού Φαρµακείου, µέσω της τήρησης των
προβλεπόµενων διαδικασιών. Οι λειτουργίες του
Νοσοκοµειακού Φαρµακείου είναι πολλές, στο παρόν
άρθρο όµως εστιάζουµε στις διαδικασίες εκείνες που
δηµιουργούν οικονοµικά γεγονότα που απεικονίζο-
νται στο διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα και επηρε-
άζουν την συνολική εικόνα των οικονοµικών κατα-
στάσεων των Νοσοκοµείων.

Αξιοποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε το πρωτογε-
νές υλικό των αντίστοιχων διαδικασιών που το 2010
παρήχθη από το ΥΥΚΑ, και το οποίο είναι αναρτηµέ-
νο στο site του ΥΥΚΑ στην τοποθεσία «Κωδικοποιή-
σεις – Διαδικασίες».
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Β’ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Σκοπός
Σαφής προσδιορισµός των διαδικασιών για την ορθή

παραλαβή των φαρµάκων. 

2. Κανονισµοί
2.1 Το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ΠΔ 108/93

(ΦΕΚ 50/Α/1993) «Συγκρότηση, Οργάνωση και Λει-
τουργία του Νοσοκοµειακού Φαρµακείου», όπως
ισχύει µετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 5 του Ν.
4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), σύµφωνα µε το οποίο
οι παραλαβές γίνονται από τριµελή Επιτροπή Παρα-
λαβής

2.2 Η υπ’ αριθµ. Υ6γ/οικ/6551/1993 (ΦΕΚ 419/Β/1993)
«Καθορισµός του σχήµατος, της µορφής και των
άλλων στοιχείων που απαιτούνται να αναγράφονται
στα τηρούµενα βιβλία και παραστατικά στοιχεία από
το Νοσοκοµειακό Φαρµακείο, καθώς και του τρόπου
χρησιµοποιήσεως τους.

2.3 Ο Ν.4308/2014 άρθρα 1-15 και ΠΟΛ 1003/2014
2.4 Το Π.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122/Α/2003) «Περί ορισµού

του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρ-
µογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΔΜΥ»

3. Διαδικασίες
3.1 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει, µε βάση το δελτίο

παραγγελίας του φαρµακείου, τα φάρµακα που ο
προµηθευτής παραδίδει στο φαρµακείο, τα οποία
πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα παρα-
στατικά διακίνησης. Ο έλεγχος είναι ποιοτικός (πχ

µακροσκοπική εξέταση) και ποσοτικός (πχ ποσότητες
των ειδών, αξία τιµολογίου).

3.2 Σε περίπτωση λάθους (µικρότερη ποσότητα σε σχέση
µε την παραγγελία ή λάθη στη τιµολόγηση), η Επι-
τροπή τα επισηµαίνει και  ο προµηθευτής προβαίνει
σε διορθώσεις.

3.3 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Επιτροπή
Παραλαβής υπογράφει το Πρωτόκολλο παραλαβής
και δελτίο εισαγωγής το οποίο συντάσσεται από τη
γραµµατειακή υποστήριξη, βάσει της φόρµας της ηλε-
κτρονικής παραγγελίας.

3.4 Η γραµµατειακή υποστήριξη του φαρµακείου εισάγει
στην φόρµα της ηλεκτρονικής παραγγελίας (που είναι
σε αναµονή) τα στοιχεία του τιµολογίου και των τελι-
κών ποσοτήτων που παρελήφθησαν. Με την ολο-
κλήρωση της πληκτρολόγησης των στοιχείων, γίνεται
αυτόµατα η ενηµέρωση της αποθήκης µε τα εισερχό-
µενα φάρµακα κατ’ είδος, τόσο ποσοτικά όσο και
οικονοµικά (αξία, καρτέλα προµηθευτή).

3.5 Ο βοηθός φαρµακείου αποθηκεύει τα φάρµακα ελέγ-
χοντας ταυτόχρονα το παραστατικό διακίνησης του
προµηθευτή (Δελτίο Αποστολής ή το Τιµολόγιο).  

3.6 Η γραµµατειακή υποστήριξη του φαρµακείου διαβι-
βάζει τα κατάλληλα έντυπα (Τ.Δ.Α., Δελτίο Παραγγε-
λίας, Πρωτόκολλο παραλαβής και δελτίο εισαγωγής)
στο λογιστήριο του νοσοκοµείου για την έκδοση χρη-
µατικού εντάλµατος. Ταυτόχρονα τηρείται βιβλίο
παράδοσης και παραλαβής των ανωτέρω. 

3.7 Η έκδοση του Πρωτόκολλου παραλαβής και δελτίου
εισαγωγής ενηµερώνει τις µερίδες της αποθήκης του
φαρµακείου κάθε είδους. Οι µερίδες αποθήκης

θυντή για έγκριση και υπογραφή.  
3.3.4 Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών, αποστέλ-

λεται προς τον προµηθευτή η παραγγελία (τηλεφω-
νικά, µε φαξ ή µε email) και αρχειοθετείται σε προ-
σωρινό φάκελο. Το δελτίο παραγγελίας µαζί µε τα
λοιπά δικαιολογητικά (τιµολόγια, δελτία αποστο-
λής, πρωτόκολλο παραλαβής κλπ) αποτελεί δικαιο-
λογητικό πληρωµής του προµηθευτή και διαβιβά-
ζεται στο λογιστήριο του Νοσοκοµείου. 

3.3.5 Στο δελτίο παραγγελίας αναγράφεται η απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και ο αριθµός διαδικτυακής
ανάρτησης (ΑΔΑ) και ο αριθµός σύµβασης εφόσον
αφορά συµβατικό φάρµακο.

3.3.6 Το Δελτίο Παραγγελίας µετά την έγκριση του από το
αρµόδιο όργανο του Νοσοκοµείου, ενηµερώνει το
µητρώο δεσµεύσεων µε αντίστοιχη δέσµευση του
ποσού στον ΚΑΕ 1312 του προϋπολογισµού εις
βάρος του οποίου θα πληρωθεί. Επίσης, ενηµερώ-
νει και το κύκλωµα των λογαριασµών τάξεως µε
χρέωση του λογ. 02.19 "Δεσµεύσεις πιστώσεων"
και πίστωση του λογ. 02.10 “Εκτέλεση Προϋπολο-
γισµού Εξόδων” (Δέσµευση πίστωσης).

4. Χρησιµοποιούµενα Έντυπα
(Υποδείγµατα ΦΕΚ 419/Β/1993)

4.1 Δελτίο παραγγελίας (Υπόδειγµα Β)
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5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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τηρούνται κατά αποθηκευτικό χώρο και χρησιµοποι-
ούνται:

• για την διαχειριστική παρακολούθηση κάθε είδους 
• για τον προσδιορισµό της αξίας των µενόντων απο-

θεµάτων στο τέλος της χρήσης
3.8 Με την καταχώρηση του τιµολογίου του προµηθευ-

τή και την έκδοση του Πρωτόκολλου παραλαβής και
δελτίου εισαγωγής, γίνεται αυτόµατη ενηµέρωση των
λογιστικών κυκλωµάτων της Γ.Λ., της Α.Λ και του Δ.Λ.
µε την δηµιουργία Σ/κων Εγγραφών

3.9 Εάν η παραλαβή των φαρµάκων γίνεται µε νόµιµο
παραστατικό διακίνησης που πιστοποιεί µόνο την
ποσότητα, ακολουθούνται οι διαδικασίες 3.1, 3.2 & 3.4
για την ποσοτική ενηµέρωση των µερίδων της αποθή-
κης. Με την λήψη του σχετικού τιµολογίου θα γίνει και
η αξιακή ενηµέρωση των µερίδων της αποθήκης και
θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες.

3.10 Σε περίπτωση παρέλευσης της ηµεροµηνίας λήξεως ή
λόγω ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας φαρµάκων,
αυτά επιστρέφονται στους προµηθευτές µε την έκδοση
δελτίου επιστροφής φαρµακευτικού υλικού προς προ-
µηθευτές. Ο προµηθευτής υποχρεούται στην αντικατά-
σταση τους ή στην έκδοση πιστωτικού για την έκπτω-
ση της αξίας τους από το ποσό που έχει να λαµβάνει.

3.11 Όταν παραστεί ανάγκη για αχρήστευση φαρµακευτι-

κού υλικού ακατάλληλου βάσει των προδιαγραφών,
δηµιουργείται κατάσταση για αχρήστευση / κατα-
στροφή (π.χ. φάρµακα µε περασµένη ηµεροµηνία
λήξης, αποσυρόµενες παρτίδες κλπ). Συντάσσεται ιδι-
αίτερο πρωτόκολλο καταστροφής φαρµάκων στο
οποίο καταγράφονται τα φάρµακα που πρέπει να
καταστραφούν καθώς και τα αίτια αχρηστεύσεως
τους. Το πρωτόκολλο συντάσσεται εις τετραπλούν και
υπογράφεται από την Επιτροπή Καταστροφής, τον
Διευθυντή Φαρµακοποιό και τον Υπεύθυνο Φαρµα-
κοποιό της Διαχείρισης Φαρµάκων. Εν συνεχεία το
πρωτόκολλο καταστροφής καταχωρείται στο µηχα-
νογραφικό σύστηµα για την ενηµέρωση των αντί-
στοιχων µερίδων αποθήκης (καρτέλες φαρµάκων). 

4. Χρησιµοποιούµενα Έντυπα
(Υποδείγµατα ΦΕΚ 419/Β/1993)

• Πρωτόκολλο παραλαβής και δελτίο εισαγωγής (Υπό-
δειγµα Γ)

• Δελτίο επιστροφής φαρµακευτικού υλικού στους
προµηθευτές (Υπόδειγµα Στ)

• Πρωτόκολλο καταστροφής φαρµακευτικού υλικού
(Υπόδειγµα 3)

• Πρωτόκολλο απογραφής ληξιπρόθεσµων και αλλοι-
ωµένων ειδών (Υπόδειγµα 2)
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5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Γ’ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΣΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. Σκοπός
Σαφής προσδιορισµός των διαδικασιών χορήγησης

φαρµάκων. 

2. Κανονισµοί
2.1 Το ΠΔ 108/93 (ΦΕΚ 50/Α/1993) «Συγκρότηση, Οργά-

νωση και Λειτουργία του Νοσοκοµειακού Φαρµακεί-
ου», όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις του άρθρου
5 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

2.2 Η υπ’ αριθµ. Υ6γ/οικ/6551/1993 (ΦΕΚ 419/Β/1993)
«Καθορισµός του σχήµατος, της µορφής και των
άλλων στοιχείων που απαιτούνται να αναγράφονται
στα τηρούµενα βιβλία και παραστατικά στοιχεία από
το Νοσοκοµειακό Φαρµακείο, καθώς και του τρόπου
χρησιµοποιήσεως τους.

2.3 Το Π.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122/Α/2003) «Περί ορισµού

του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρ-
µογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΔΜΥ»

2.4 Η χορήγηση των φαρµάκων γίνεται µε ατοµική συντα-
γή ή µε το σύστηµα των εξατοµικευµένων δόσεων,
για φαρµακευτική αγωγή ενός 24ώρου. Χορήγηση
φαρµάκων πέραν του 24ώρου επιτρέπεται µόνο για
τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

2.5 Οι συνταγές υπογράφονται και σφραγίζονται από τον
Διευθυντή Ιατρό του τµήµατος ή τον νόµιµο αντικα-
ταστάτη του.

3. Διαδικασίες
3.1 Οι αιτήσεις χορήγησης φαρµάκων από τα τµήµατα

προς το φαρµακείο γίνονται τόσο ηλεκτρονικά όσο
και µε υπογεγραµµένο έντυπο.

3.2 Όταν πρόκειται για ατοµικό συνταγολόγιο επιλέγεται
η απευθείας χρέωση των φαρµάκων στον ασθενή,
ενώ όταν τα υπό χορήγηση φάρµακα είναι γενικής
χρήσης, τότε η χρέωση γίνεται στο γενικό συνταγο-
λόγιο του τµήµατος. Για το λόγο αυτό συντάσσονται
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διαδικασίες

δύο διαφορετικά έντυπα παραγγελίας για φάρµακα
(ηλεκτρονικά και χειρόγραφα). Με γενικό συνταγο-
λόγιο χορηγούνται φάρµακα για την εξυπηρέτηση
µόνο των ελάχιστων αναγκών του τµήµατος. Τα χορη-
γούµενα φάρµακα µε ατοµικό συνταγολόγιο καλύ-
πτουν την ηµερήσια (24ωρη) δόση συγκεκριµένου
ασθενή.

3.3 Για να ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία χορήγησης
φαρµάκων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη
των χειρόγραφων εντύπων µε την υπογραφή του
διευθυντή ιατρού του τµήµατος ή του νόµιµου αντι-
καταστάτη του.

3.4 Τα υπογεγραµµένα αυτά έντυπα παραγγελίας πρέπει
να βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή του Φαρ-
µακείου το αργότερο µέχρι τις 10:00 π.µ. ενώ οι ηλε-
κτρονικές παραγγελίες πρέπει να έχουν δοθεί πολύ
πιο γρήγορα.

3.5 Ο Διευθυντής του Φαρµακείου και οι φαρµακοποιοί
ελέγχουν την ορθότητα της παραγγελίας και ειδικό-
τερα εάν αυτή συνάδει µε τις φαρµακευτικές ενδείξεις
των φαρµάκων ή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων,
όπου εφαρµόζονται. Δεν εκτελούνται ατοµικές συντα-
γές στις οποίες δεν αναγράφεται το όνοµα του για-
τρού, η διάγνωση και η ηµερήσια δοσολογία του
φαρµάκου. Στις χειρόγραφες συνταγές απαιτείται
σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.

3.6 Ο βοηθός φαρµακείου ετοιµάζει τη παραγγελία που
στη συνέχεια ελέγχεται από τον φαρµακοποιό (οι τελι-
κές ποσότητες που παραδίδονται αναγράφονται
πάνω στην έντυπη παραγγελία). Οι ατοµικές συντα-
γές καταχωρούνται ανά ηµέρα και µήνα στην καρτέ-
λα του ασθενή καθώς και ηλεκτρονικά. Κατόπιν του
ελέγχου και των τυχόν τροποποιήσεων που πραγµα-
τοποιεί ο φαρµακοποιός, η συνταγή επιστρέφεται
ηλεκτρονικά και γίνεται αποδεκτή από το νοσηλευτι-
κό τµήµα σε συνεννόηση µε τον ιατρό.  

3.7 Μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης της παραγγελίας
ακολουθούνται τα παρακάτω:

• Οι αιτήσεις χορήγησης φαρµάκων (µε τις τελικές
ποσότητες) παραδίδονται στο βοηθό φαρµακείου ή
στη γραµµατειακή υποστήριξη, όπου µε βάση αυτές
διενεργεί τη χρέωση των φαρµάκων (µέσω Η/Υ). Η
καταχώρηση τους στον Η/Υ διενεργεί αυτόµατη χρέ-
ωση τόσο στον ασθενή (ατοµική συνταγή φαρµάκων)
όσο και στο τµήµα (έντυπο γενικού συνταγολογίου). 

• Στη συνέχεια εκτυπώνονται οι χρεώσεις (σε τριπλό-
τυπο) και παραδίδονται για υπογραφή στον προϊ-
στάµενο του φαρµακείου. Σε περίπτωση µη χορήγη-

σης της ηµερήσιας δόσης ατοµικού συνταγολογίου,
τα φάρµακα επιστρέφονται συνοδευόµενα από την
ατοµική χρέωση. 

• Για τις περιπτώσεις φαρµάκων, που δεν γίνεται χρέ-
ωση µε ΚΕΝ, αµέσως µετά τη χρέωση στο φάκελο του
ασθενή, ενηµερώνεται ηλεκτρονικά το Λογιστήριο
Ασθενών και διαβιβάζονται σε αυτό οι αντίστοιχες
συνταγές, προκειµένου εν συνεχεία να χρεωθούν
στον ΕΟΠΥΥ. 

3.8 Η παράδοση των φαρµάκων γίνεται στον χώρο της
αποθήκης του φαρµακείου και συνοδεύεται από τα
δελτία χρέωσης (ατοµικά ή ανά τµήµα) για να µπουν
στον ιατρικό φάκελο.  

3.9 Στο τέλος της πρωινής βάρδιας ή ανάλογα µε τις ιδι-
αιτερότητες κάθε Νοσοκοµείου αρχειοθετούνται όλα
τα έντυπα χρεώσεων και εκδίδονται οι συγκεντρωτι-
κές καταστάσεις ηµερήσιας κατανάλωσης φαρµάκων.

3.10 Οι καταστάσεις αυτές υπογράφονται από τον διευθυ-
ντή του τµήµατος και αρχειοθετούνται.

3.11 Η ενηµέρωση της διαχείρισης της αποθήκης του φαρ-
µακείου (καρτέλα είδους) αναφορικά µε την εξαγω-
γή των φαρµάκων γίνεται µε την χορήγηση αυτών
στα τµήµατα. Παράλληλα, ενηµερώνεται η "αποθήκη"
του τµήµατος µε την παραλαβή των εν λόγω φαρµά-
κων, ενηµέρωση καρτέλας είδους (λειτουργία ενδο-
διακίνησης). Με την χορήγηση των φαρµάκων στον
ασθενή γίνεται η πραγµατική ανάλωση τους στο
τµήµα και ταυτόχρονα ενηµερώνεται η καρτέλα του
είδους. Το µηχανογραφικό σύστηµα στο τέλος κάθε
µήνα κοστολογεί τις αναλώσεις του µήνα και αξιολο-
γεί τα αποθέµατα µε την µέθοδο του µέσου σταθµι-
κού όρου, δηµιουργώντας αυτόµατα Σ/Ε στο κύκλω-
µα της Α.Λ.

3.12 Σε περίπτωση επιστροφής φαρµάκων από τα τµήµα-
τα, λόγω ηµεροµηνίας λήξης (χορήγηση µέσω γενι-
κού συνταγολογίου), είτε λόγω αλλαγής αγωγής (ατο-
µικό συνταγολόγιο) εκδίδεται δελτίο επιστροφής
φαρµακευτικού υλικού από τα τµήµατα µε το οποίο
ενηµερώνεται, µε καταχώρηση του στο µηχανογρα-
φικό σύστηµα η αντίστοιχη µερίδα της αποθήκης.

4. Χρησιµοποιούµενα Έντυπα
(Υποδείγµατα ΦΕΚ 419/Β/1993)

• Ατοµική συνταγή (Υπόδειγµα ιστ)
• Γενικό συνταγολόγιο (Υπόδειγµα ιζ)
• Δελτίο επιστροφής φαρµακευτικού υλικού (Υπόδειγµα ζ)
• Κατάσταση ηµερήσιας κατανάλωσης (Υπόδειγµα ε1)
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5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ


