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Χαλάνδρι, 10 Ιουλίου 2012 

 
Θέµατα άµεσης προτεραιότητας για επίλυση 

 
 

1. Επίλυση χρηµατοδότησης ΕΟΠΥΥ και δηµοσίων νοσοκοµείων 
Η Πολιτεία χρειάζεται να στρέψει την προσοχή της άµεσα στην επίλυση της 
χρηµατοδότησης που ΕΟΠΥΥ, αλλά και των δηµοσίων νοσοκοµείων, καθώς η 
κατάσταση από τα εκκρεµή χρέη τους προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις και τους 
άλλους εταίρους µας της αλυσίδας διανοµής του φαρµάκου είναι ασφυκτική. Ως 
αποτέλεσµα, ο έλληνας πολίτης και ασθενής στη χώρα µας επωµίζεται όλο το βάρος 
του κακού σχεδιασµού του ΕΟΠΥΥ από την Πολιτεία. Είναι πρωταρχικής σηµασίας η 
µόνιµη επίλυση του προβλήµατος της χρηµατοδότησης του ΕΟΠΥΥ και των 
δηµοσίων νοσοκοµείων και της οµαλοποίησης των πληρωµών, ώστε να είναι σε 
θέση να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της αλυσίδας διανοµής και κατά συνέπεια 
η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα και τις θεραπείες.  
 

2. Εκκρεµή χρέη δηµοσίων νοσοκοµείων και ΕΟΠΥΥ  - Οµόλογα/PSI 
Το πρόβληµα των χρεών διαιωνίζεται και πλέον προσλαµβάνει ξανά εκρηκτικές 
διαστάσεις, δεδοµένου ότι έχει παγώσει η ροή των πληρωµών εδώ και πολλούς 
µήνες, µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται τα χρέη εκθετικά. Οι φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις, αντιµετωπίζουν οξύτατο και άµεσο πρόβληµα συνέχισης της διανοµής 
των φαρµάκων τους, όταν τα χρέη συνολικά µέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουν 
ξεπεράσει το ασύλληπτο ύψος των 1,7 δισ. Ευρώ!  
 
Προτάσεις ΣΦΕΕ:  
• Άµεσο χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής των χρεών µέσα στον Ιούλιο.  
• Άµεση επέκταση του συµψηφισµού όλων των εκκρεµών χρεών του ∆ηµοσίου 

προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µε όλες τις εκκρεµείς οφειλές των 
τελευταίων προς το ∆ηµόσιο από οποιαδήποτε αιτία.  

 
Επιπλέον, εκκρεµεί η δέσµευση της νεοσυσταθείσας Κυβέρνησης σχετικά µε την 
τακτοποίηση του επιχειρηµατικά καταστροφικού και ανεπίτρεπτου «κουρέµατος» 
των οµολόγων ειδικού τύπου τα οποία έδωσε η Πολιτεία προς εξόφληση των 
καθυστερούµενων οφειλών των νοσοκοµείων για τα έτη 2007-2009 στις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Η ζηµία από το «κούρεµα» της παράλογης ένταξής 
τους στο PSI έφτασε µόνο για τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις το €1 δις. 
Αναλυτικότερα, το κούρεµα των προ-PSI οµολόγων και ο µεγάλος χρόνος 
ωρίµανσης  των νέων δηµιουργεί µείζον πρόβληµα ρευστότητας  και  επιβίωσης - 
ιδιαίτερα  για τις εταιρείες µε υψηλές νοσοκοµειακές πωλήσεις - δεδοµένου ότι τα 
οµόλογα αυτά δεν ήταν επενδυτικά αλλά ειδικού τύπου τα οποία δόθηκαν 
υποχρεωτικά από το κράτος αποκλειστικά  για την εξόφληση των οφειλών των 
νοσοκοµείων.  
 
Πρόταση ΣΦΕΕ: Είναι απολύτως απαραίτητο να αποκατασταθεί άµεσα η ζηµία που 
υπέστησαν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις από το PSI 2 καθώς και να ληφθούν 
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επειγόντως µέτρα για την βελτίωση της ρευστότητας του κλάδου. Το κούρεµα κατά 
53,5% των προ-PSI οµόλογων, η µεγάλη  διάρκεια της λήξης των νέων οµολόγων 
και η αναγκαία πρόβλεψη αποµείωσης της αξίας τους δηµιουργούν πρόβληµα 
αρνητικής καθαρής  θέσης για πολλές εταιρείες το οποίο προκαλεί επιπλέον ζήτηµα 
επιβίωσης των εταιρειών χωρίς καµία ευθύνη τους. Συνεπώς, θα πρέπει η Πολιτεία 
να λάβει άµεσα διορθωτικά µέτρα. 

3. Άµεση έκδοση ∆ελτίου Τιµών µε νέα φάρµακα  
Από τις αρχές του 2011 δεν έχει εκδοθεί κανένα ∆ελτίο Τιµών µε νέα φάρµακα και 
αυτό στερεί από τους Έλληνες ασθενείς την πρόσβαση σε απαραίτητες καινοτόµες 
θεραπείες καθώς και σε γενόσηµα φάρµακα. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3(α)/οικ.33013 (ΦΕΚ 
983/Β/30.3.2012) σε συµµόρφωση µε την κοινοτική Οδηγία 89/105, πρέπει να 
εκδίδονται ∆ελτία Τιµών µε νέα φάρµακα κάθε 90 ηµέρες. 

4. Εξέλιξη Φαρµακευτικής ∆απάνης 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Οµάδας Παρακολούθησης της Εξέλιξης της 
Φαρµακευτικής ∆απάνης του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριµένα µε την από 25/6/2012 
Έκθεσή της, η δηµόσια εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη βρίσκεται εντός 
των στόχων που έχουν τεθεί από το Υπουργείο και το Μνηµόνιο.  
Πρόταση ΣΦΕΕ: 1) ∆εν θα πρέπει να περιλαµβάνεται η δαπάνη των 
αυτοδιαχειριζόµενων ταµείων διότι αυτά χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό, 2) ∆εν θα πρέπει να περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ γιατί αποτελεί φόρο 
του κράτους που υπόκειται σε αυξοµειώσεις και εκφεύγει του ελέγχου των ΦΚΑ και 
των εποπτικών τους αρχών 3) Οι επιστροφές (rebates) των φαρµακείων που δεν 
έχουν εισπραχθεί, δεν µπορούν να θεωρηθούν υπέρβαση της φαρµακευτικής 
δαπάνης, δεδοµένου ότι για τη µη έγκαιρη πληρωµή των φαρµακοποιών ευθύνεται 
η Πολιτεία, 4) Κατά τα πρότυπα των φαρµακοποιών, οι επιστροφές της 
φαρµακοβιοµηχανίας να συνδεθούν µε το χρόνο της αποπληρωµής 5) Κάθε 
φάρµακο το οποίο δεν θεωρείται νοσοκοµειακό, να µην υπόκειται σε νοσοκοµειακή 
έκπτωση. 
6) Είναι στιγµή να καταλήξουµε σε ένα σύµφωνο σταθερότητας για το 2013-2014 
ώστε οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους συνεισφέροντας στην 
αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας.  
 

5. Παρακολούθηση υπολοίπων δαπανών (κέντρων κόστους) υγείας σε 
νοσοκοµεία και ΕΟΠΥΥ  

Οι κυβερνητικές παρεµβάσεις είχαν µονότονα στοχεύσει το φάρµακο. Το 2009 ο 
Συνολικός ∆ηµόσιος Φαρµακευτικός Προϋπολογισµός ήταν, συνολικά ~7 δις € και 
στο τέλος του 2012 θα πέσει κοντά στα 4 δις €!  
Το 2011, η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη των Νοσοκοµείων αποτέλεσε µόνο το 
15% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΕΣΥ. ∆εν θέλουµε να εξαιρεθούµε από 
την προσπάθεια για περαιτέρω εξορθολογισµό, περιµένουµε, όµως, να δούµε 
παρεµβάσεις και ποσοτικούς στόχους στο υπόλοιπο 85% της "πίτας", στα άλλα 
κόστη του συστήµατος Υγείας! Γιατί η περιστολή του δηµοσίου προϋπολογισµού 
πρέπει να είναι ισοµερής, δίκαιη και κυρίως βιώσιµη.  
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6. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση  
Άµεση προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην πλήρη εφαρµογή των διαρθρωτικών 
µέτρων  και ιδίως στην  καθολική εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε συνδυασµό µε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
καθώς και την πλήρη µηχανοργάνωση του συστήµατος, θα οδηγήσουν στην 
επίτευξη της καταπολέµησης της σπατάλης και της απάτης και µε τον τρόπο αυτό η 
εξοικονόµηση που θα προκύψει θα επανεπενδύεται για την ποιοτική αναβάθµιση 
του συστήµατος Υγείας.  

7. Αποφυγή της διάχυσης των ιδιαίτερα χαµηλών τιµών τη χώρας µας µέσω 
του ∆ιεθνούς Συστήµατος Τιµών Αναφοράς στις άλλες χώρες της ΕΕ  

∆εδοµένων των εξαιρετικά αρνητικών και άνευ προηγουµένου οικονοµικών 
συνθηκών που αντιµετωπίζει η χώρα µας, οι τιµές των φαρµάκων στην Ελλάδα 
συγκαταλέγονται µεταξύ των χαµηλότερων στην Ε.Ε. Τα σκληρά µέτρα που έχουν 
ληφθεί στον φαρµακευτικό κλάδο στην Ελλάδα έχουν επιπτώσεις σε διεθνές 
επίπεδο, καθόσον η Ελλάδα αποτελεί χώρα αναφοράς για την τιµολόγηση 
φαρµάκων σε πολλές άλλες χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. 
Η πρακτική των άλλων χωρών που χρησιµοποιούν την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς 
για τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων, συµπιέζει τις τιµές των φαρµάκων 
προς τα κάτω στις εν λόγω χώρες δηµιουργώντας στρεβλώσεις και ελλείψεις στην 
αγορά. Η συµπίεση αυτή των τιµών σε διεθνές επίπεδο έχει άµεσο αντίκτυπο και 
στην Ελλάδα όσον αφορά την ορθή λειτουργία της φαρµακευτικής αγοράς και την 
πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα.  
Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει την εξαίρεσή της από το 
καλάθι των χωρών αναφοράς τις οποίες χρησιµοποιούν άλλα Κράτη Μέλη όταν 
καθορίζουν τις τιµές των φαρµάκων. 
 

Με εκτίµηση, 
     
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης                  Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
  Γενικός ∆ιευθυντής              Πρόεδρος  


