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Άρθρο του Διονυσιου Φιλιώτη,  Προέδροy ΣΦEE

 Oι ασθενείς πρέπει να έχουν  
πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα

Όλες οι θέσεις του Συνδέσμου 
υπηρετούν το κοινό συμφέρον των πολι-
τών, της πολιτείας, των φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων εις 
αυτάς. Aυτό σημαίνει «Δεοντολογία 
στην Πράξη» για εμάς, για τις φαρμακευ-
τικές επιχειρήσεις που έχουμε κατακτή-
σει μια κορυφαία θέση ανάμεσα στους 
πιο δυναμικούς κλάδους της χώρας. 
Oφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις προσφέ-
ρουν ποιοτική απασχόληση σε 14.500 
εργαζόμενους υψηλής επιστημονικής 
εξειδίκευσης, επενδύουν στην έρευνα 
και την ανάπτυξη και εξάγουν φάρμακα 
σε περισσότερες από 100 χώρες.

Tι προτείνουμε
Tο φάρμακο είναι το πλέον ευαί-

σθητο κοινωνικό αγαθό. Oι ασθενείς 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα 
φάρμακα και το σύστημα υγείας πρέπει 
να διαθέτει τη δυνατότητα να εξασφαλί-
ζει σε βάθος χρόνου το θεμελιώδες αυτό 
δικαίωμα. 

Tο φάρμακο εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας ευαίσθητης αγοράς, της 
φαρμακευτικής αγοράς, η οποία πρέπει 
να ρυθμίζεται με τρόπο ώστε να διασφα-
λίζεται ο χαρακτήρας του ως κοινωνι-
κού αγαθού. 

Για το λόγο αυτό, στις δεδομένες 
σημερινές συνθήκες έχουμε διαμορφώ-
σει τρεις κυρίαρχες, σαφείς και ολοκλη-
ρωμένες θέσεις που θα διασφαλίσουν το 
μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς. 

Tιμές
Yποστηρίζουμε την καθιέρωση 

μιας λογικής, ελεύθερης ανταγωνιστι-
κής τιμής και μιας σημαντικής επι-
στροφής (rebate) για τα δημόσια 
ταμεία, όταν ολοκληρωθεί και εφαρμο-
στεί η πλήρης μηχανογράφησή τους.  

Πρόκειται για ένα σύστημα 
δοκιμασμένο σε άλλες χώρες το οποίο 
εξασφαλίζει την επάρκεια φαρμάκων 
στην αγορά, αφού περιορίζει τις παράλ-
ληλες εξαγωγές, και περιορίζει στο 
ελάχιστο την παράνομη κυκλοφορία 
ταινιών γνησιότητος,  οι οποίες είναι το 
βασικό συστατικό των «εικονικών» 
συνταγών που αποζημιώνονται από τα 
Aσφαλιστικά Tαμεία, χωρίς οι ασφαλι-
σμένοι να έχουν πάρει το φάρμακο. Mε 
αυτό το σύστημα στηρίζεται τόσο η πολι-
τεία όσο και οι φαρμακευτικές επιχει-
ρήσεις, στην προσπάθεια να εξασφαλί-
ζουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα φάρ-
μακα για όλους τους πολίτες.  

Λίστα
O ΣΦEE ύστερα από πολυετή 

παρακολούθηση και μελέτη στο σύστη-
μα της συνταγογράφησης και της επί-
δρασής του στη δημόσια φαρμακευτική 
δαπάνη, έχει διαπιστώσει ότι οι διάφο-
ρες εφαρμογές λίστας συνταγογραφού-
μενων φαρμάκων δεν απέδωσαν ποτέ 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή 
τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. 
Aντίθετα πάντοτε την αύξαναν.  Θέση 
του ΣΦEE είναι  η λίστα συνταγογρα-
φούμενων φαρμάκων να περιλαμβάνει 
όλα τα φάρμακα εκτός από τα 
MYΣYΦA  (Mη Yποχρεωτικώς Συντα-
γογραφούμενα Φάρμακα) και τα φάρ-
μακα που περιλαμβάνονται στον κατά-
λογο μη αποζημιουμένων φαρμάκων 
(αρνητική λίστα). Προτείνουμε παράλ-
ληλα να ισχύσει αντίστοιχη υποχρέωση 
επιστροφής από τις φαρμακευτικές επι-
χειρήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
του νόμιμου rebate, για τα φάρμακα που 
έχουν χορηγηθεί στους ασφαλισμέ-
νους. Θεωρούμε ότι όλα τα συνταγογρα-
φούμενα φάρμακα τα οποία συνιστούν 
το θετικό κατάλογο βάσει του Nόμου 
3816/2010, πρέπει να συνταγογραφού-

νται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
ενδείξεις και τις κατευθυντήριες οδηγί-
ες καταξιωμένων επιστημονικών επι-
τροπών και να αποζημιώνονται από τα 
ασφαλιστικά ταμεία με τη νομοθετημέ-
νη ασφαλιστική τιμή 96% (ex factory 
τιμή), όπως προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία.  Συγκεκριμένα, προτείνου-
με να νομοθετηθεί η θετική λίστα για 
όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν, τα 
οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
αρνητική λίστα, με ασφαλιστική τιμή 
96% ex factory και να ονομασθεί «ενδι-
άμεση λίστα», μέχρις ότου βρεθεί μία 
λύση εφαρμόσιμη και δίκαιη που  θα 
διασφαλίζει την αντικειμενικότητα, τη 
διαφάνεια, την ομαλότητα στη διακίνη-
ση των φαρμάκων και την αποφυγή 
κάθε συναλλαγής. 

Rebate και Διαγωνισμοί:  
Oι φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

είναι αποφασισμένες, σύμφωνα με τη 
δέσμευσή τους στην πολιτεία, να δια-
σφαλίσουν την καταβολή της επιστρο-
φής του rebate 4% (τιμή ex factory) για 
το 2009, το 2010 και περαιτέρω για τις 
καταναλώσεις φαρμάκων στα ασφαλι-
στικά ταμεία. Mόλις ολοκληρωθεί η 
μηχανοργάνωση του συστήματος μπο-
ρεί να καθιερωθεί ένα «νέο rebate», σε 
συνδυασμό με την καθιέρωση μιας λογι-
κής ελεύθερης τιμής. O ΣΦEE είναι 
κάθετα αντίθετος με τους διαγωνισμούς 
στο φάρμακο δεδομένου ότι το φάρμακο 
είναι το μοναδικό προϊόν, του οποίου η 
τιμή είναι αγορανομικά ρυθμιζόμενη 
από το κράτος! 

Oι φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
επιβαρύνονται ήδη με υποχρεωτική 
νοσοκομειακή έκπτωση 13% επί της 
χονδρικής τιμής (άρθρο 331 παρ. 4 της 
AΔ 7/2009), καθώς και με την απόδοση 
ποσοστού 2% επί της αξίας των τιμολο-
γίων των προμηθειών νοσοκομείων 
(KYA ΔYΓ6α/οικ 36932, ΦEK 545/
B/24.3.2009) και επιπλέον 4% προκατα-
βολή φόρου του επόμενου έτους, ήτοι 
σύνολο 19% επί της νομοθετημένης 
χονδρικής τιμής βάσει του μέσου όρου 
των τριών χαμηλοτέρων τιμών των 22 
χωρών-μελών της E.E. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια εκπτώ-
σεων ή συμπίεσης των τιμών. Συνεπώς, 
η θέσπιση διαγωνισμών ξεπερνά κάθε 
θεμιτό όριο περαιτέρω συρρίκνωσης 
των τιμών, ενώ συγχρόνως ευνοεί τις 
κινήσεις αθέμιτου ανταγωνισμού 
(dumping) που θα επιφέρουν μεσοπρό-
θεσμα τα αντίθετα αποτελέσματα. 

O ΣΦEE για τους ίδιους λόγους 
διαφωνεί κάθετα με την επιβολή του 
rebate ύψους 5% επί των νοσοκομεια-
κών πωλήσεων. Δεν είναι νοητό να 
υπάρχει rebate εφόσον έχει ήδη επι-
βληθεί υποχρεωτική νοσοκομειακή 
έκπτωση. Ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγήσει 
σε ελλείψεις καταξιωμένων φαρμακευ-
τικών προϊόντων από τα κρατικά νοσο-
κομεία. Aπαραίτητη προϋπόθεση, για 
να επιτευχθεί  ο εξορθολογισμός της 
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης 
είναι η ολοκλήρωση της μηχανοργάνω-
σης, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η 
ηλεκτρονική κάρτα και το ιστορικό 
ασθενούς, τα οποία θα διασφαλίσουν το 
διαρκή ηλεκτρονικό έλεγχο του συστή-
ματος υγείας.  Tο συμπέρασμα είναι ένα: 
Λύσεις υπάρχουν για την υπέρβαση της 
κρίσης δεδομένου ότι οι στόχοι των 
φαρμακευτικών επιχειρήσεων και της 
κυβέρνησης είναι κοινοί. 

Oι φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
πρωτοπορούν ανάμεσα στους επιχειρη-
ματικούς κλάδους για την αντιμετώπιση 
της κρίσης θέτοντας επί τάπητος  συγκε-
κριμένες προτάσεις που διασφαλίζουν 
την άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών 
σε όλα τα φάρμακα. 
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>>
O σΦEE καταθέτει τα τελευ-

ταία χρόνια μία δέσμη σύγ-

χρονων και λειτουργικών 

προτάσεων για τον εκσυγ-

χρονισμό της φαρμακευτι-

κής αγοράς και την προα-

γωγή της δημόσιας υγείας 

ως πολύτιμου συμμάχου  

και αρωγού της πολιτείας 


