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Χαλάνδρι, 25 Ιανουαρίου 2011 
 

ΘΕΜΑ: Προβλήµατα µε την εφαρµογή Θετικού Καταλόγου 

 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 

Μετά από σειρά οχλήσεων που έχει δεχθεί ο Σύνδεσµος από φαρµακευτικές 
εταιρείες µέλη του, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι έχουν προκύψει 
σοβαρά προβλήµατα µε την εφαρµογή του Θετικού Καταλόγου, τα οποία 
προκαλούν µεγάλη αναστάτωση στην οµαλή διακίνηση των φαρµάκων και 
θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. 

Τα προβλήµατα αυτά είναι τα εξής: 
1. ∆εν έχουν γίνει ακόµα οι διορθώσεις που αφορούν στην παράλειψη 

εισαγωγής στο θετικό κατάλογο ορισµένων φαρµάκων, καθώς και 
λάθη (κινδυνεύουν µε εµπορική καταστροφή φάρµακα που δικαιούνται 
να είναι στον θετικό κατάλογο). 

2. ∆εν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσµατα των ενστάσεων προκειµένου 
να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις. 

3. ∆εν έχουν συµπεριληφθεί στο Θετικό Κατάλογο τα φάρµακα που 
κυκλοφόρησαν µετά τον Μάιο 2011.  

 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι όλα τα φάρµακα έχουν πληρώσει 
το τέλος εισόδου στη λίστα καθώς και το rebate για το 2011.  Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να συνταγογραφούνται και να αποζηµιώνονται από τα ασφαλιστικά 
ταµεία όλα τα εγκεκριµένα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα µε εξαίρεση αυτά 
που ανήκουν στον Αρνητικό Κατάλογο και τον Κατάλογο ΜΗΣΥΦΑ. Το rebate 
για όλα τα παραπάνω φάρµακα θα πρέπει να υπολογισθεί µε το υπάρχον 
σύστηµα (4%).  

Τέλος, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι κάθε καθυστέρηση επίλυσης των 
ανωτέρω προβληµάτων προκαλεί θέµατα αθέµιτου ανταγωνισµού στον κλάδο 
του φαρµάκου γενικότερα, τα οποία κατ’ επέκταση θέτουν σε κίνδυνο τη 
δηµόσια υγεία και οδηγούν σε αδιέξοδο τους έλληνες ασθενείς, οι οποίοι σε 
πολλές περιπτώσεις δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στο φάρµακο το οποίο 
ο θεράπων ιατρός τους έχει συνταγογραφήσει. Αυτό ενισχύει και την ανάγκη  
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έγκαιρης έκδοσης συµπληρωµατικών καταλόγων µετά την κυκλοφορία νέων 
∆ελτίων Τιµών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, προκειµένου ο ασθενής 
να µπορεί άµεσα να έχει πρόσβαση σε όλα τα απαιτούµενα για την υγεία του 
συνταγογραφούµενα φάρµακα. 

 

Με εκτίµηση, 

 

 

 

 
Φώτης Μαγγαλούσης     Γιώργος Κατζουράκης 
Γενικός ∆ιευθυντής           Αντιπρόεδρος 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


