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Θέμα: Ένσταση επί των Τιμών Αναφοράς και Αποζημίωσης προϊόντων ATC5 

Χαλάνδρι, 2 Σεπτεμβρίου 2014  

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο λανθασμένο 
υπολογισμό της Τιμής Αναφοράς και Αποζημίωσης που παρατηρήθηκε σε κατηγορία 
προϊόντων ATC5 του Θετικού Καταλόγου χωρίς γενόσημα (ΦΕΚ 1894/Β/11-07-2014 και 
ΦΕΚ 2336/Β/29.8.2014). Στο συγκεκριμένο κατάλογο, παρατηρήθηκε ότι σε αρκετά 
προϊόντα της παραπάνω κατηγορίας η  Τιμή Αναφοράς λανθασμένα δεν ισούται με την 
Λιανική Τιμή, κατά παράβαση της νομοθεσίας (ΦΕΚ 1144/Β/6.5.2014) που ορίζει ότι: «η 
τιμή αναφοράς σε κάθε cluster με φαρμακευτικά σκευάσματα όμοιας δραστικής ουσίας και 
φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζεται για κάθε διαθέσιμη εναλλακτική περιεκτικότητα».  
 
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με την 
οποία όταν ένα προϊόν ανήκει σε κατηγορία ATC5 χωρίς γενόσημα και διαθέτει 
διαφορετικές περιεκτικότητες, απολύτως αναγκαίες για τιτλοποίηση δόσης ή για τη 
συντήρηση της θεραπείας, θα πρέπει να ενταχθεί στον κατάλογο με υπολογισμό ΚΗΘ 
ανά περιεκτικότητα. Επομένως, η Τιμή Αναφοράς θα πρέπει να υπολογιστεί βάσει του 
ΚΗΘ του συγκεκριμένου προϊόντος, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα με την ίδια 
περιεκτικότητα στο cluster και συνεπώς να εξισωθεί η Ασφαλιστική Τιμή με τη Λιανική 
Τιμή έκαστου προϊόντος. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη θεσμοθετηθεί το 
επιπλέον 2% rebate για τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής (ATC 5). 
 
Η πλήρης αποκατάσταση του εν λόγω ζητήματος, εξασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή της 
θεραπείας στους ασθενείς  από τους θεράποντες ιατρούς και παράλληλα διασφαλίζει 
την συγκράτηση της δαπάνης, μέσω της αποφυγής συνταγογράφησης υψηλότερων 
περιεκτικοτήτων που πιθανά δεν εμφανίζουν συμμετοχή του ασθενούς. Τέλος, 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών και η συμμόρφωση στη  θεραπεία 
τους, στις περιεκτικότητες που κρίνεται απαραίτητο να χορηγηθούν, σύμφωνα και με το 
εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα, που πολλές φορές περιλαμβάνει τιτλοποίηση κατά την 
έναρξη της θεραπείας. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση χρειαστεί. 
  

 
Με εκτίμηση, 

 
         
Π. Αποστολίδης             Ζέφη Βοστιτσάνου 
Αντιπρόεδρος         Διευθύντρια Επιστημονικών &Ρυθμιστικών θεμάτων 


