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                                                                                                  Προς  την Διοίκηση                                                                                                  
Συμβούλιο 
                                                                                                          του Νοσοκομείου 
 
Θέμα.Συνεδρίαση Επιτροπής Φαρμάκων 
 
 
 Η Επιτροπή Φαρμάκων συνεδρίασε σήμερα 12/06/2019. 
Παρόντες ήταν: 
Παπαγεωργίου Παρασκευή 
Παπαδόπουλος Δημήτρης 
Σαμάρκος Μιχάλης 
Σκαλιώτη χ. 
 
Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: 

1) Την έγκριση των αιτήσεων για εισαγωγή νέων φαρμάκων στο Νοσοκομείο,ως 
κάτωθι: (βλέπε πίνακες] 

2) Να κληθούν οι Φαρμακευτικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται  στο 
Νοσοκομείο να προσκομίσουν προσφορές για τα φάρμακα που έχουν ήδη 
στο Νοσοκομείο καθώς και γι’αυτά που εγκρίθηκαν σε αυτή την συνεδρίαση 
το αργότερο έως 12/07/2019. 
Οι προσφορές να προσκομισθούν στο Φαρμακείο σε κλειστό φάκελο. 
 

Εννοείται ότι εάν υπογραφούν οι Συμβάσεις της συμφωνίας πλαίσιο ,της ΕΚΑΠΥ τα 
φάρμακα που περιλαμβάνονται θα εξαιρεθούν. 
 
Παρακαλούμε για την έγκρισή σας,καθώς και την ανάρτηση των αποφάσεων στο 
side του Νοσοκομείου τμήμα Φαρμακείου,προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
                                                   

                                                                                      : 
                                                                         
Για την Επιτροπή Φαρμάκων 
 
Η πρόεδρος 
Π.Παπαγεωργίου              
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