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Θέμα: Προτάσεις ΣΦΕΕ για τη λίστα αποζημίωσης φαρμάκων 

Χαλάνδρι, 16 Μαΐου 2014  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης οικ.38733 (ΦΕΚ 
1144/Β/6.5.2014) σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Τιμής Αναφοράς στη λίστα 
συνταγογραφουμένων φαρμάκων και το ποσοστό συμμετοχής των ασθενών, σας 
διαβιβάζουμε με την παρούσα επιστολή τις θέσεις του ΣΦΕΕ, οι οποίες θεωρούμε ότι 
πρέπει να τύχουν άμεσης εφαρμογής. 

• Άμεση έκδοση νέας θετικής λίστας με επικαιροποιημένες τιμές αναφοράς, η 
οποία επιπλέον θα περιλαμβάνει αφενός τα περίπου 300 νέα προϊόντα που 
τιμολογήθηκαν στις 11/2/2014 και αφετέρου τις ενστάσεις που έχουν 
εξεταστεί από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας 

• Η Τιμή Αποζημίωσης θα πρέπει να καθορίζεται ανά περιεκτικότητα ανά 
δραστική ουσία (όπου υπάρχουν γενόσημα) 

• Για τις δραστικές ουσίες/περιεκτικότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν 
γενόσημα ο ασθενής θα πρέπει:   

 να καλύπτει μόνο το 50% της διαφοράς μεταξύ της τιμής 
αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του προϊόντος και το υπόλοιπο η 
Πολιτεία 

 εναλλακτικά να οριστεί ένα πλαφόν στη συμμετοχή του ασθενούς 
(πέραν του οποίου η διαφορά θα καλύπτεται από το ασφαλιστικό 
ταμείο) 

• Θα πρέπει να υπάρχει μία Τιμή Αποζημίωσης για τα προϊόντα που έχουν 
καταταχθεί κατά ATC5 και έχουν περισσότερες από μια περιεκτικότητες 

Σε αντίθετη περίπτωση οι ασθενείς δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη 
θεραπεία τους και θα δημιουργηθεί σοβαρό θεραπευτικό κενό δεδομένου ότι 
διαφορετικές δραστικές ουσίες/περιεκτικότητες δεν είναι θεραπευτικά ισοδύναμες 
και ανταλλάξιμες. 

Δεδομένης της σοβαρότητας των ανωτέρω θεμάτων παρακαλούμε για τις άμεσες 
ενέργειές σας προκειμένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση των ασθενών στα 
φάρμακα και ως εκ τούτου η δημόσια υγεία 

Με εκτίμηση, 
 
 
         
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Πασχάλης Αποστολίδης 
      Πρόεδρος            Αντιπρόεδρος 


