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Προς    
τον Αξιότιμο 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
Υπουργό Υγείας 
 
Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στην τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων, σε ορισμένες 

περιπτώσεις κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας  

Χαλάνδρι, 5 Μαρτίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία αλλά και δυσαρέσκειά 
μας, για τα όσα εκτυλίσσονται στο χώρο του φαρμάκου το τελευταίο χρονικό διάστημα και 
ιδιαίτερα αναφορικά με την τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων. 

Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις σας για μηδενικές εκπλήξεις και την υπόσχεσή σας για 
διαμόρφωση ενός σταθερού περιβάλλοντος, προκειμένου να είναι σε θέση οι φαρμακευτικές 
εταιρείες να δραστηριοποιηθούν προς όφελος τόσο των Ελλήνων ασθενών όσο και της εθνικής μας 
οικονομίας, εντούτοις η Πολιτεία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προχωρήσει στην υλοποίηση 
απρόβλεπτων και αβάσιμων αποφάσεων, τόσο στην τιμολόγηση όσο και την αποζημίωση των 
φαρμάκων, αιφνιδιάζοντας της φαρμακευτικές επιχειρήσεις και προκαλώντας προβλήματα στην 
πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους. Πιο συγκεκριμένα: 

 Όπως σας έχουμε επανειλημμένως επισημάνει, το Δελτίο Τιμών που εκδόθηκε στις 12/2/2014 
περιέχει σοβαρά λάθη, σε πολλές περιπτώσεις κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και 
της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών του Υπουργείου Υγείας, με αποτέλεσμα τη μείωση 
των τιμών σημαντικού αριθμού φαρμάκων σε επίπεδα κάτω του μέσου όρου των 3 
χαμηλοτέρων τιμών στις χώρες της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα τιμών, έχουν ήδη καταθέσει τις ενστάσεις τους προς το Υπουργείο Υγείας.  

Δεδομένου ότι το Δελτίο Τιμών θα έχει ημερομηνία εφαρμογής για τα φαρμακεία στις 
10/3/2014, θα πρέπει άμεσα να εκδοθεί Διορθωτικό Δελτίο Τιμών, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η επάρκεια των φαρμάκων αυτών στην αγορά και ως εκ τούτου η Δημόσια 
Υγεία. 

 Ο Θετικός Κατάλογος που εκδόθηκε στις 13/2/2014, περιλαμβάνει περιορισμούς στην 
αποζημίωση μέρους των εγκεκριμένων ενδείξεων των νέων καινοτόμων προϊόντων που 
τιμολογήθηκαν τον Αύγουστο 2013 και εντάχθηκαν στον Κατάλογο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 
κάποια προφανής αιτιολογία ή επιστημονική τεκμηρίωση από την αρμόδια Επιτροπή. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι, τα προϊόντα αυτά ως ιδιαιτέρως καινοτόμα καλύπτουν υπάρχον 
θεραπευτικό κενό, και κατά συνέπεια η επιβολή των συγκεκριμένων περιορισμών στην 
αποζημίωση, περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία με νέα καινοτόμα 
προϊόντα.  

Επιπλέον, η υιοθέτηση τέτοιου είδους περιορισμών, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δέσμευση 
του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την πλήρη αποζημίωση όλων των νέων καινοτόμων 
φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς περιορισμούς, με την προϋπόθεση, που ήδη θεσμοθετήθηκε, 
της καταβολής του επιπλέον rebate 5% ή έκπτωσης, επί των πωλήσεων των προϊόντων αυτών 
κατά το πρώτο έτος από την ημερομηνία ένταξης στο Θετικό Κατάλογο.  

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η άμεση άρση των περιορισμών αποζημίωσης θεραπευτικών 
ενδείξεων από το Θετικό Κατάλογο για τα νέα αυτά καινοτόμα προϊόντα. Εως την άρση 
αυτή των περιορισμών, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την αποζημίωση των εν λόγω 
προϊόντων, χωρίς περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση 
των ασθενών στις θεραπείες τους. 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως δεχτείτε άμεσα σε συνάντηση τους 
εκπροσώπους του ΣΦΕΕ, προκειμένου να συζητηθούν τα παραπάνω σοβαρά ζητήματα και να 
προωθηθούν λύσεις οι οποίες κινούνται στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός σταθερού και 
βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την πρόσβαση των 
ασθενών σε υπάρχουσες και νέες καινοτόμες θεραπείες. 

 

 
Με εκτίμηση, 

 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Πασχάλης Αποστολίδης 
      Πρόεδρος               Αντιπρόεδρος 
 

 

Νίκος Κεφαλάς 
Αντιπρόεδρος 


