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Τίτλος : 

Νέα σοβαρά λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών 
επισημαίνει ο ΣΦΕΕ 

Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3650.html 
 
Νέα σοβαρά λάθη επισημαίνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας 
(ΣΦΕΕ) στο νέο διορθωτικό δελτίο τιμών, το οποίο ανήρτησε την Τετάρτη 2 
Ιανουαρίου ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου Υγείας. 
Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον Μάριο Σαλμά, ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι... 
 

... το διορθωτικό δελτίο τιμών δεν λαμβάνει εν πολλοίς υπόψη τις ενστάσεις των 
φαρμακευτικών εταιρειών, ενώ βρίσκεται επίσης σε σαφή διάσταση από την σχετική 
πρόταση – εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, αλλά και από την κείμενη 
νομοθεσία. 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3650.html
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Δείτε συνημμένα την επιστολή του ΣΦΕΕ προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας. 
 
Συνημμένα αρχεία:  

 Epistoli_Sfee.pdf  
 
 
ygeia360.gr

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/download/44_d81cef699c6610e45318b968a9b83731
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2486-nea-sobara-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-epishmainei-o-sfee
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Τίτλος : 
Μειώσεις τιμών στα φάρμακα από τη Δευτέρα 

Μέσο :  
http://exelixeis.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://exelixeis.gr/ygeia/meioseis-timon-se-1-150-farmaka-apo-ti-deutera/ 

 

Tο νέο δελτίο τιμών τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου και περιλαμβάνει 
μειώσεις τιμών σε 1.150 φάρμακα.Η μείωση μεσοσταθμικά αγγίζει περίπου το 10%. 
Όπως διευκρινίζεται στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές των φαρμάκων δεν 
περιλαμβάνεται ΦΠΑ, ενώ στις λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν 
ΦΠΑ 6,5%. 
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται 
σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%. 

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε το τελικό διορθωμένο δελτίο,μετά τις αλλεπάλληλες 
αλλαγές των τελευταίων μηνών που έφεραν τα πάνω κάτω στο χώρο του 
φαρμάκου. Από ότι φαίνεται όμως και αυτή τη φορά δεν λείπουν τα λάθη. 

Τις σοβαρές αντιρρήσεις του έχει ήδη εκφράσει με σημερινή του ανακοίνωση ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.Όπως τονίζει μεταξύ άλλων ο 
ΣΦΕΕ : «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα 
πολλά και σοβαρά λάθη τα οποία εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που 
αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.Με έκπληξη 
διαπιστώσαμε ότι οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών φαρμάκων να 
έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της σχετικής 
εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας». 

http://exelixeis.gr/
http://exelixeis.gr/ygeia/meioseis-timon-se-1-150-farmaka-apo-ti-deutera/
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Τίτλος : 

Η …φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! Λάθη 
και για …5η φορά  

Μέσο :  
http://www.axortagos.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.axortagos.gr/farsa-tou-neou-deltiou-timon-farmakon-lathi-
kai-gia-5i-fora.html 
 
 

Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών καθώς τα 
λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. 
 
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ 

http://www.axortagos.gr/
http://www.axortagos.gr/farsa-tou-neou-deltiou-timon-farmakon-lathi-kai-gia-5i-fora.html
http://www.axortagos.gr/farsa-tou-neou-deltiou-timon-farmakon-lathi-kai-gia-5i-fora.html
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=183637&catid=5
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Τίτλος : 

Η …φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! Λάθη 
και για …5η φορά  

Μέσο :  
http://pharmakeutika.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://pharmakeutika.blogspot.gr/2013/01/5.html 

 

Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών καθώς τα 
λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Η έκδοση του νέου διορθωτικού δελτίου 
τιμών που εξεδόθη για ..6η φορά για το οποίο μάλιστα και οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το λογαριασμό, περιέχει και πάλι λάθη. Τι 
επισημαίνει σε επιστολή του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας Μάριο Σαλμά.  
 
 
Νέες τιμές λαμβάνουν και πάλι 1359 φάρμακα που κυκλοφορούν στην ελληνική 
αγορά με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών που εξεδόθη από τον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.  
Η μείωση μεσοσταθμικά αγγίζει περίπου το 10% αλλά φυσικά και αυτή τη φορά δεν 
απεφεύχθησαν τα περίεργα και τα λάθη.  
Άλλωστε σημασία δεν έχει αν καταγράφεται μια γενική μείωση σε όλα τα 
σκευάσματα αλλά ποια είναι αυτά που διατηρούν τις τιμές τους ή μειώνονται 
ελάχιστα και βρίσκονται πρώτα στις πωλήσεις.  
Είναι ενδεικτικό με βάση τους πρώτους υπολογισμούς πως τα φάρμακα με τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις που διατίθενται σρις περισσότερες φορές μόνο από τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, παίρνουν αύξηση κατά μέσο όρο 12%. Συνεπώς ελάχιστη 
σημασία έχει εάν το φάρμακο voluven παίρνει αύξηση κατά …1880% καθώς δεν 
είναι και το νούμερο ένα στις πωλήσεις.  
Για την ιστορία το συγκεκριμένο σκεύασμα από 6 ευρώ φθάνει τα 120 ευρώ.  
Πάντως τα λάθη στο νέο διορθωτικό μάλιστα δελτίο τιμών επισημαίνει και ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με επιστολή του στον Μάριο 
Σαλμά.  
Όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ στην επιστολή του: «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε 
να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πολλά 
και σοβαρά λάθη τα οποία εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που 
αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών 
φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της 
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας». 

http://pharmakeutika.blogspot.gr/
http://pharmakeutika.blogspot.gr/2013/01/5.html
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Ενδεικτικά ο ΣΦΕΕ αναφέρεται σε ορισμένα λάθη όπως στη μη ευθυγράμμιση των 
γενοσήμων με τα πρωτότυπα 
π.χ. Kibilis 10mg, στη μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών 
π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 20), στη 
μη εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τα προϊόντα με τιμή<10 span="span"> 
π.χ. Celebrex. 
Όσο για τις συνέπειες υπογραμμίζει: «το γεγονός αυτό δημιουργεί συγκριτικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί σωστά, ενώ οδηγούν τα φάρμακα 
με τις λάθος τιμές σε ελλείψεις από την αγορά με άμεση επίπτωση την πρόσβαση 
των ασθενών στις θεραπείες τους». 
iatropedia 
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Τίτλος : 
Η …φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! Λάθη και για 
…5η φορά 

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/01/5.html 
 
Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών καθώς τα λάθη 
διαδέχονται το ένα το άλλο. Η έκδοση του νέου διορθωτικού δελτίου τιμών που 
εξεδόθη για ..6η φορά για το οποίο μάλιστα και οι ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το 
λογαριασμό, περιέχει και πάλι λάθη. Τι επισημαίνει σε επιστολή του ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του στον αρμόδιο 
αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.  
 
Νέες τιμές λαμβάνουν και πάλι 1359 φάρμακα που κυκλοφορούν στην ελληνική 
αγορά με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών που εξεδόθη από τον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.  
Η μείωση μεσοσταθμικά αγγίζει περίπου το 10% αλλά φυσικά και αυτή τη φορά δεν 
απεφεύχθησαν τα περίεργα και τα λάθη.  
Άλλωστε σημασία δεν έχει αν καταγράφεται μια γενική μείωση σε όλα τα 
σκευάσματα αλλά ποια είναι αυτά που διατηρούν τις τιμές τους ή μειώνονται 
ελάχιστα και βρίσκονται πρώτα στις πωλήσεις.  
 
Είναι ενδεικτικό με βάση τους πρώτους υπολογισμούς πως τα φάρμακα με τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις που διατίθενται σρις περισσότερες φορές μόνο από τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, παίρνουν αύξηση κατά μέσο όρο 12%. Συνεπώς ελάχιστη 
σημασία έχει εάν το φάρμακο voluven παίρνει αύξηση κατά …1880% καθώς δεν 
είναι και το νούμερο ένα στις πωλήσεις.  
Για την ιστορία το συγκεκριμένο σκεύασμα από 6 ευρώ φθάνει τα 120 ευρώ.  
 
Πάντως τα λάθη στο νέο διορθωτικό μάλιστα δελτίο τιμών επισημαίνει και ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με επιστολή του στον Μάριο 
Σαλμά.  
Όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ στην επιστολή του: «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε 
να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πολλά και σοβαρά λάθη τα οποία 
εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που αναρτήθηκε σήμερα στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών 
φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της 
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας». 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/5.html
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Ενδεικτικά ο ΣΦΕΕ αναφέρεται σε ορισμένα λάθη όπως στη μη ευθυγράμμιση των 
γενοσήμων με τα πρωτότυπα 
π.χ. Kibilis 10mg, στη μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών 
π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 20), στη 
μη εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τα προϊόντα με τιμή<10€ 
π.χ. Celebrex. 
Όσο για τις συνέπειες υπογραμμίζει: «το γεγονός αυτό δημιουργεί συγκριτικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί 
σωστά, ενώ οδηγούν τα φάρμακα με τις λάθος τιμές σε ελλείψεις από την αγορά με 
άμεση επίπτωση την πρόσβαση 
των ασθενών στις θεραπείες τους». 
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Παρασκευή 04/01/2013 

 

Τίτλος : 
ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ 
ΣΦΕΕ ΚΑΙ ΠΕΦ 

Μέσο :  
http://fimotro.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://fimotro.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4640.html 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, 
διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών... 
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας 
(ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου ώστε να 
αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες 
ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 
2012», αναφέρει η ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί 
στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι 
τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος.  
 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την 
αρχή του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν 
εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, 
διορθώσεις», τονίζει η ΠΕΦ.  
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω 

του Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής 
εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και 
επιχειρήσεων». «Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του 
υπουργείου Υγείας προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, 
ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας».  
 

http://fimotro.blogspot.gr/
http://fimotro.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4640.html
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Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 
φάρμακα, εκ των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση 
στην τιμή τους που αγγίζει το 10%. 



 

[11] 
 

 

Τίτλος : 
Αντιδράσεις για το δελτίο τιμών των φαρμάκων 

Μέσο :  
http://dimotikosafari.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://dimotikosafari.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4738.html 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από 

το Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, 

διαπιστώνουν ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του 

Υπουργείου.... 

 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη 

στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι 

αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών 

του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση 

Φαρμακοβιομηχανίας, υπενθυμίζοντας ότι τα προβλήματα που είχαν 

σημειωθεί στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και 

φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα 

και κάτω από το κόστος. 

«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, 

το διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με 

την αρχή του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν 

εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το 

νόμο, διορθώσεις», τονίζει η ΠΕΦ, ενώ ο πρόεδρος της, Δημήτρης Δέμος, 

επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου Τιμών δεν είναι 

δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και της 

αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

Τέλος, σημειώνει ότι «είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση του 

υπουργείου Υγείας προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, 

ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή 

λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας 

http://dimotikosafari.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4738.html
http://dimotikosafari.blogspot.gr/
http://dimotikosafari.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4738.html
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Υγείας». 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 

φάρμακα εκ των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική 

μείωση στην τιμή τους που αγγίζει το 10%.
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Τίτλος : 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΠΕΦ, διαπιστώνοντας λάθη 
στο δελτίο τιμών φαρμάκων. Σε πτώση οι πωλήσεις φαρμάκων 
το 2012 στην Ελλάδα. 

Μέσο :  
http://www.palo.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.palo.gr/cluster/ articles/eidhseis-ellada/23/?clid=6579528 
 
Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 

να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. "Το διορθωτικό 

δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες... 

 

http://stithoskopio.blogspot.com/2013/01/2012.html
http://stithoskopio.blogspot.com/2013/01/2012.html
http://stithoskopio.blogspot.com/2013/01/2012.html
http://www.palo.gr/
http://www.palo.gr/cluster/blogs/eidhseis-ellada/23/?clid=6579528
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Τίτλος : 
Δυσάρεστες εκπλήξεις για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία 

Μέσο :  
http://www.inews.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.inews.gr/239/dysarestes-ekplixeis-gia-tin-elliniki-

farmakoviomichania.htm 

 

Λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων του υπουργείου Υγείας 
καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας 
(ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). 
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση τους επισημαίνουν ότι "το διορθωτικό 
δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες 
ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 

http://www.inews.gr/239/dysarestes-ekplixeis-gia-tin-elliniki-farmakoviomichania.htm
http://www.inews.gr/
http://www.inews.gr/239/dysarestes-ekplixeis-gia-tin-elliniki-farmakoviomichania.htm
http://www.inews.gr/239/dysarestes-ekplixeis-gia-tin-elliniki-farmakoviomichania.htm
http://www.inews.gr/t/ελλαδα_ellada.htm
http://www.inews.gr/t/ενωση_enosi.htm
http://www.emea.gr/archives/%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba/
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Τίτλος : 
Η …φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! Λάθη και για 
…5η φορά. 

Μέσο :  
http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/5.html 

 

Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών καθώς τα λάθη 

διαδέχονται το ένα το άλλο. Η έκδοση του νέου διορθωτικού δελτίου τιμών που 

εξεδόθη για ..6η φορά για το οποίο μάλιστα και οι ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το 

λογαριασμό, περιέχει και πάλι λάθη. Τι επισημαίνει σε επιστολή του ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του στον αρμόδιο 

αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.  

 

Νέες τιμές λαμβάνουν και πάλι 1359 φάρμακα που κυκλοφορούν στην ελληνική 

αγορά με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών που εξεδόθη από τον αναπληρωτή 

υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.  

Η μείωση μεσοσταθμικά αγγίζει περίπου το 10% αλλά φυσικά και αυτή τη φορά δεν 

απεφεύχθησαν τα περίεργα και τα λάθη. 

 

Άλλωστε σημασία δεν έχει αν καταγράφεται μια γενική μείωση σε όλα τα 

σκευάσματα αλλά ποια είναι αυτά που διατηρούν τις τιμές τους ή μειώνονται 

ελάχιστα και βρίσκονται πρώτα στις πωλήσεις.  

 

Είναι ενδεικτικό με βάση τους πρώτους υπολογισμούς πως τα φάρμακα με τις 

μεγαλύτερες πωλήσεις που διατίθενται σρις περισσότερες φορές μόνο από τα 

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, παίρνουν αύξηση κατά μέσο όρο 12%. Συνεπώς ελάχιστη 

σημασία έχει εάν το φάρμακο voluven παίρνει αύξηση κατά …1880% καθώς δεν 

είναι και το νούμερο ένα στις πωλήσεις.  

Για την ιστορία το συγκεκριμένο σκεύασμα από 6 ευρώ φθάνει τα 120 ευρώ.  

http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/5.html
http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/5.html
http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/
http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/5.html
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Πάντως τα λάθη στο νέο διορθωτικό μάλιστα δελτίο τιμών επισημαίνει και ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με επιστολή του στον Μάριο 

Σαλμά.  

Όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ στην επιστολή του: «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε 

να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πολλά 

και σοβαρά λάθη τα οποία εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που 

αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 

 

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών 

φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της 

σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας». 

Ενδεικτικά ο ΣΦΕΕ αναφέρεται σε ορισμένα λάθη όπως στη μη ευθυγράμμιση των 

γενοσήμων με τα πρωτότυπα 

 

π.χ. Kibilis 10mg, στη μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών 

π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 

20), στη μη εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τα προϊόντα με 

τιμή<10 data-blogger-escaped-br="br">π.χ. Celebrex. 

 

Όσο για τις συνέπειες υπογραμμίζει: «το γεγονός αυτό δημιουργεί 

συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

για τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί σωστά, ενώ οδηγούν τα 

φάρμακα 

με τις λάθος τιμές σε ελλείψεις από την αγορά με άμεση επίπτωση την 

πρόσβαση 

των ασθενών στις θεραπείες τους».
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Τίτλος : 

Για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών του υπουργείου Υγείας 

μιλούν οι φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  

http://www.banksnews.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-
%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-

%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-

%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-

%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%

AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 

των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 

αγγίζει το 10%  

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, λένε ότι 

διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ και η 

Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του 

υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 

ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 

τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012» αναφέρει η 

ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 

φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 

αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

«Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 

διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 

του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 

http://www.banksnews.gr/
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.banksnews.gr/portal/useful/13533-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
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ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις» τονίζει η 

ΠΕΦ. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτρης Δέμος, επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 

Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 

νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 

αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 

των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 

αγγίζει το 10%. 
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Τίτλος : 

!!!!...... ΕΚΤΑΚΤΟ....ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ..ΤΩΡΑ 

Μέσο :  

http://radioeirhnh.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://radioeirhnh.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6336.html 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕ 

... 
Διαβάστε περισσότερα 

 

http://radioeirhnh.blogspot.gr/
http://radioeirhnh.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6336.html
http://www.volostv.gr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=85304&mailid=36460&subid=5234


 

[20] 
 

 

Τίτλος : 

Πολλαπλά λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών 

Μέσο :  

http://24wro.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://24wro.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8446.html 

 

 

Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου ζητά η ΠΕΦ ώστε να αποφευχθούν 

προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς... 

και επισημαίνει ότι χωρίς σωστές τιμές είναι αδύνατο να εφαρμοστούν τα υπόλοιπα 

μέτρα εξοικονόμησης 

 

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr 

 

http://24wro.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8446.html
http://24wro.blogspot.gr/
http://24wro.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8446.html
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/267447/pollapla-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon


 

[21] 
 

 

 

Τίτλος : 

ΠΕΦ: «Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών» 

Μέσο :  

http://pharmateam.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://pharmateam.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1628.html#axzz2HExSMLjE 

Άμεση παρέμβαση του υπουργείου ζητά η ΠΕΦ ώστε να αποφευχθούν 
προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς 

Χωρίς σωστές τιμές είναι αδύνατο να εφαρμοστούν τα υπόλοιπα μέτρα 
εξοικονόμησης 

Το διορθωτικό δελτίο τιμών της 2ας Ιανουαρίου 2013 επεφύλασσε μια ακόμη 
δυσάρεστη έκπληξη στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι 
αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του 
Νοεμβρίου 2012.  
Το Δελτίο Τιμών του Νοεμβρίου 2012, καθώς προέκυψε μέσα από συνεχείς 
διορθώσεις της Υπουργικής Απόφασης και υπό την πίεση να υπολογιστούν οι τιμές 
σε διάστημα 5 ημερών χαρακτηριζόταν από πολλά λάθη. Η Ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία τότε δεν είχε αντιδράσει, βασιζόμενη στις διαβεβαιώσεις του 
Υπουργείου για την διευθέτηση των όποιων προβλημάτων.  
Στο πνεύμα αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρείες προχώρησαν στην κατάθεση 
ενστάσεων με στόχο τη διόρθωση των λαθών και την απόδοση σωστών τιμών 
σύμφωνα με την νομοθεσία. Σε κάποιες δε περιπτώσεις σημειώθηκαν προβλήματα 
στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς οι τιμές 
που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος.  
Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που –με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις. 
Η ΠΕΦ επισημαίνει ότι οι νέες τιμές που τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 
αποτελούν απειλή για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς, ενώ το σημαντικότερο είναι 
ότι χωρίς ορθή τιμολόγηση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ορθός υπολογισμός των 
ασφαλιστικών τιμών και θα υπάρξει λανθασμένα μεγαλύτερη συμμετοχή από τους 
ασφαλισμένους στο πλαίσιο της θετικής λίστας φαρμάκων, που είναι το επόμενο 
μέτρο φαρμακευτικής πολιτικής από το οποίο αναμένονται σημαντικές 
εξοικονομήσεις για το 2013 και 2014. 
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δέμος επισημαίνει ότι: «η εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου 
Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και 
της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη η άμεση 
παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο 

http://pharmateam.blogspot.gr/
http://pharmateam.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1628.html#axzz2HExSMLjE
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τρόπο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας».  
 
 

 

Τίτλος : 

ΣΦΕΕ: Επισημαίνει σοβαρά λάθη 

Μέσο :  

http://pharmateam.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://pharmateam.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4.html#axzz2HExSMLjE 

 

 

Στο νέο δελτίο τιμών 

Σοβαρά λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών που αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Υγείας και θα ισχύσει από τη Δευτέρα επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, ο οποίος 

με επείγουσα επιστολή του ζητά την άμεση διόρθωσή τους. Ειδικότερα, όπως 

αναφέρεται στην επιστολή, υπάρχουν στο δελτίο «πολλά και σοβαρά λάθη», ενώ «οι 

ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν 

ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών φαρμάκων να έχουν καθοριστεί 

κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής 

Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας». Ο ΣΦΕΕ παραθέτει ενδεικτικά ορισμένες 

κατηγορίες λαθών: Μη ευθυγράμμιση προϊόντων co-marketing (π.χ. το προϊόν 

Exforge με co-marketing το προϊόν Copalia), μη ευθυγράμμιση γενοσήμων με 

πρωτότυπα (π.χ. Kibilis 10mg), μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών (π.χ. 

Urpem, στο οποίο η συσκευασία των 30 είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 20), 

μη εφαρμογή της ΥΑ για τα προϊόντα με τιμή μικρότερη των 10 ευρώ (π.χ. 

Celebrex), μη διαγραφή κωδικών από προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούν (π.χ. 

132820402 DEFIRIN MELT 60MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 132820501 DEFIRIN 

MELT 120MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10), καθώς και μη αποκατάσταση τιμής 

Ορφανών Προϊόντων. Οι παρατυπίες αυτές πέρα από το γεγονός ότι 

καταστρατηγούν σαφείς διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καταλύουν κάθε έννοια 

νομίμων διαδικασιών, καταργούν την έννοια της διαφάνειας και υπονομεύουν το 

http://pharmateam.blogspot.gr/
http://pharmateam.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4.html#axzz2HExSMLjE
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σημαντικότατο έργο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. Επιπρόσθετα, το γεγονός 

αυτό δημιουργεί συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα υπόλοιπα φάρμακα 

που έχουν τιμολογηθεί σωστά, ενώ οδηγούν τα φάρμακα με τις λάθος τιμές σε 

ελλείψεις από την αγορά με άμεση επίπτωση την πρόσβαση των ασθενών στις 

θεραπείες τους. Όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά και 

οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες που τους είναι απαραίτητες, ζητά 

προσωπικά την παρέμβαση του Μάριου Σαλμά, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της 

προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας προκειμένου να μην προκληθεί 

οποιαδήποτε στρέβλωση στην αγορά και κυρίως να μην υπάρξουν ελλείψεις 

φαρμάκων 
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Τίτλος : 

«Λάθη και στο διορθωμένο δελτίο τιμών φαρμάκων» 

Μέσο :  

http://www.pak-elta.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.pak-elta.gr/2013/01/blog-post_4019.html 

«Σωρεία λαθών» και στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια 
Ενωση... 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), προειδοποιώντας ότι αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, 
ενδέχεται να διαταραχθεί ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς. 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η ΠΕΦ, 
υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί τότε στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία αφού είχε γίνει τιμολόγηση ακόμα 
και κάτω από το κόστος. 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που - με σημαντική καθυστέρηση - εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 
Με το νέο διορθωτικό δελτίο τιμολογούνται ξανά 1359 φάρμακα, εκ των οποίων 
περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει το 
10%.  
Πηγή:http://www.newsbeast.gr 

http://www.pak-elta.gr/
http://www.pak-elta.gr/2013/01/blog-post_4019.html
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/468535/lathi-kai-sto-diorthomeno-deltio-timon-farmakon/
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Τίτλος : 

Το μεγαλυτερο Σκανδαλο στη φαρμακευτικη δαπανη και 

εμεις...Σοβαροτης μηδεν.... 

Μέσο :  

http://www.mypharm.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.mypharm.gr/node/6862 

 

Υποβλήθηκε από Anonymous την Παρ, 01/04/2013 - 01:37. 

 Οι ερωτήσεις σας , οι απόψεις σας 

Σημερα συντελεστηκε το μεγαλυτερο σκανδαλο στη φαρμακευτική δαπάνη από τη 

μέρα που μπηκε το μνημονιο στη ζωή μας.To κρατος αυξησε κατα 12,5% τα 

φαρμακα υψηλου κοστους διαπραττωντας μια αυτοκτονικη κινηση και 

καταστρεφοντας οτι καταφερε να συμμαζεψει ολη αυτη τη διετια με μια χαριστικη 

διαταξη που αυξανει τα πιο κινησιμα ΦΥΚ σε επίπεδα προ κρίσης!!1 

Ποια ειναι η αντιδραση του κλάδου για το σημερινο σκάνδαλο??? 

Ο διαγωνισμός Σοβαροτητας... 

http://www.pfs.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%

83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%A0%CE%A6%CE%A3/tabid/101/newsid416/1264/langua

ge/el-GR/Default.aspx 

.Αυτο δε φανερωνει τιποτα παραπανω απο την πληρη παρακμή και απαξιωση 

στην οποία εχει μπει ο κλάδος αλλα και την ιδια την ανικανοτητα μας αφου η 

πλειοψηφία καθοδηγει τις αποφασεις των συλλογικών οργάνων. Θα πρέπει πλέον 

ο μέσος φαρμακοποιός να κατανοήσει οτι η εννοιας της συλλογικοτητας δεν 

υφίσταται και οτι ολος αυτος ο παραλογισμός που οδηγει στον αφανισμο του 

μέσου φαρμακείου ξεπερνάει όχι μονο τα όρια ανοχής αλλά και υποψίας... 

Σχόλια 

8 comments posted  
Δεν είναι ακριβώς έτσι συνάδελφοι. 

Αν προσέξετε τους συγκριτικούς πίνακες θα διαπιστώσετε ότι στα ΦΥΚ η τιμή 

αγοράς έχει μείνει ίδια (αύξηση 0%). Η τιμή λιανικής έχει μόνο αλλάξει, όμως τιμή 

λιανικής δεν υπάρχει αφού αυτά δίνονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του 

http://www.mypharm.gr/
http://www.mypharm.gr/node/6862
http://www.mypharm.gr/taxonomy/term/13
http://www.mypharm.gr/node/6862#comment-39298
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ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων και όχι από εμάς. Συνεπώς όντως δεν υπάρχουν 

αυξήσεις τιμών στο Νέο Δελτίο. Αυτή η στήλη που λέγεται "λιανική τιμή" στα ΦΥΚ 

δεν ισχύει λοιπόν και ας έχει ξεχαστεί να μπαίνει. 

Posted by Anonymous on Παρ, 01/04/2013 - 15:15  

 απάντηση 

Αν ισχύει 

όπως το περιγράφεις συνάδελφε (;) αυτό γιατί προσωπικά δεν έχω δει τις στήλες 

και τις τιμές τότε μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο που μάλλον ΔΕΝ το 

έπιασες. Αν λοιπόν άφησαν σταθερή την τιμή αγοράς και άρα η βιομηχανίες, 

εταιρείες δεν καρπώνονται κέρδος αφού πωλούνται μέσω κρατικών φαρμακείων 

ΔΕΝ σου κάνει εντύπωση γιατί ακρίβηνε η λιανική τιμή; 

Δε μπορεί να την έβαλαν έτσι για πλάκα ή τους ξέφυγε... 

Μήπως, λέω μήπως ένα στερείται σου λύνει τις απορίες ; 

Και μήπως αυτό το στερείται γίνει κατευθυνόμενο για δικούς τους ανθρώπους; 

Μου δημιούργησες μεγαλύτερη απορία και καχυποψία πλέον... 

TEXANIAN 

Posted by Anonymous on Παρ, 01/04/2013 - 18:53  

 απάντηση 

ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΤΕ ... 

Για τα όποια μέτρα παίρνει η όποια κυβέρνηση και τα οποία ακουμπούν άμεσα και 

εμάς (και όχι μόνο εμάς ) θα πρέπει να σταματήσετε να βλέπετε μόνο το σαμάρι . 

Γιατί μόνο το σαμάρι βλέπει και ο ασφαλισμένος πχ που αναγκάζεται να 

πληρώνει μετρητοίς το φάρμακο στο φαρμακείο ,παίρνει την σχετική απόδειξη και 

κατευθύνεται βρίζοντας (ποιόν άραγε ;;;) στο ασφαλιστικό ταμείο γιά τα 

περεταίρω ... 

Γιατί μόνο το σαμάρι βλέπει ο φαρμακοποιός όταν βαράει τον όποιο εκπρόσωπο 

έχει εκλέξει, χωρίς να βλέπει αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα ,αυτούς που 

αποφασίζουν γιά τα όποια μέτρα . 

Βεβαίως ο εκπρόσωπος έχει ευθύνη γιά την όποια αναποτελεσματικότητα ή την 

άρνησή του να διαπραγματευτεί με αυτούς που αποφασίζουν ,αλλά Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 

(ΕΟΠΥΥ) ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ . 

http://www.mypharm.gr/comment/reply/6862/39298
http://www.mypharm.gr/node/6862#comment-39309
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6862/39309
http://www.mypharm.gr/node/6862#comment-39292
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Επομένως όταν κλωτσάει ο γάϊδαρος ,δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία να 

βαράμε το σαμάρι ,γιατί απλούστατα αυτός θα συνεχίζει να κλωτσάει . 

Ας μαζέψουμε λοιπόν τους εκνευρισμούς και τους λεονταρισμούς και ας 

συνεργαστούμε προκειμένου να πιέσουμε με μεγαλύτερη δύναμη . Εάν δε οι 

εκπρόσωποί μας ,είναι λειψοί ,ας τους αλλάξουμε ... 

Ενας εκπρόσωπος ΦΣ που δεν είναι με το μέρος του Προεδρείου του ΠΦΣ  

Posted by Anonymous on Παρ, 01/04/2013 - 13:02  

 απάντηση 

ΟΠΟΤΕ ΕΑΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΟΠΥΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΑΥΡΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 40% (ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΟΝΟΨΩΝΙΟ ΣΧΕΔΟΝ) ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΥΨΟΥΜΕ . ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ .....ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ! (Ο ΚΑΘΕΙΣ 

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ)  

Posted by Anonymous on Παρ, 01/04/2013 - 19:33  

 απάντηση 

πιο πουλημενους εκπροσωπους....και μαλιστα ενωμενους;;;; 

να θυμηθουμε πως μας πασσαρανε τα ΦΥΚ....81 το πολυ,με πολυ υψηλες τιμες,για 

μη περιπατητικους ασθενεις κλπ 

να θυμηθουμε το rebate ......για να μην μειωθει το πκ,και με τον εοπυυ θα ειναι 

χαμηλοτερο,και θα πληρωνομαστε στην ωρα μας........(γελαω....πλεον) 

να θυμηθουμε το ωραριο,θα ηθελαν λεει και αδειουχο φαρμακοποιο ως υπαλληλο 

και δεν θα το τολμουσαν......(ποιος το ελεγχει αυτο.....;;;;;ειναι αρμοδιος ο εκαστοτε 

συλλογος;;;) 

να θυμηθουμε τους συμψηφισμους με την εφορια,ή την εκδοση τιμολογιου με την 

εξοφληση.........μπα....ας προκαταβαλουμε φορους και για το 2013 .....και αν ζουμε 

το 2014....βλεπω να εχουμε επιστροφη.... 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ 

ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΖΟΥΜΕ....ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΙΗΤΕΣ 

ΜΑΣ. 

Posted by Anonymous on Παρ, 01/04/2013 - 02:29  

 απάντηση 

Έχεις απόλυτο  

http://www.mypharm.gr/comment/reply/6862/39292
http://www.mypharm.gr/node/6862#comment-39313
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6862/39313
http://www.mypharm.gr/node/6862#comment-39276
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6862/39276
http://www.mypharm.gr/node/6862#comment-39275
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Έχεις απόλυτο δίκιο σε όσα λες. Εν μια νυκτι αυξάνεται η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για 

τα φαρμακεία του και για τα ΦΥΚ των νοσοκομείων κατα 12,5%, την ίδια στιγμή 

που τα φαρμακεία κοντεύουν να καταστραφούν από το αναδρομικο rebate 5% (και 

από τη στάση πληρωμών και όλα τα υπόλοιπα). Αν αυτό δεν είναι δωράκι, 

κ.Σαλμα, τι είναι? Αν αυτό δεν είναι σκάνδαλο, τι είναι? Και αν ο ΠΦΣ δεν 

αντιδράσει ΑΜΕΣΑ, τότε με ποιο δικαίωμα μιλάει για .... Σοβαρότητα?? Ποιος θα 

πληρώσει το μάρμαρο (ξανά) ? Δυστυχώς το νέο έτος ξεκίνησε καταστροφικά και 

αυτό δεν το λένε τα παπαγαλάκια , αλλά για μια ακόμη φορά τα αναπόφευκτα 

γεγονότα . 

Posted by Anonymous on Παρ, 01/04/2013 - 02:25  

 απάντηση 

Έχει καταντήσει κουραστικό... 

...ο ΠΦΣ να μας ξεπουλάει και εμείς απλώς να καθόμαστε να τον κοιτάμε. Μήπως 

τελικά έχουμε...τον ΠΦΣ που μας αξίζει; Τουλάχιστον για την ώρα; 

Το κακό είναι ότι τέτοιος ανίκανος και επικίνδυνος ΠΦΣ εννοείται ότι δεν εκφράζει 

πια και πάρα πολλούς από εμάς. Αλλά φαίνεται ότι ο "βαθύς επαρχιωτισμός" στη 

συνείδηση πολλών, και δεν εννοώ με τη γεωγραφική έννοια αλλά τη συνειδησιακή, 

ακόμα κρατιέται. Γιοα πόσο ακόμα Θεέ μου;...  

Posted by Anonymous on Παρ, 01/04/2013 - 02:15  

 απάντηση 

ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΦΣ;;;;; 

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ...ΑΠΟ ΤΟΥΣ 300....ΑΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ......ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΠΟΤΕ Ή Η <<ΑΥΘΕΝΤΙΑ 

>>ΤΟΥ ΠΦΣ ΥΠΟΣΚΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ;;;;;;ΤΟΣΟ ΞΕΥΤΙΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ;;;;; 

ΕΕΕΕΕΕΕ ΞΥΠΝΑΤΕ........ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ 

ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΛΠΑ,ΑΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΑΙ ΣΙΩΠΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ, 

Ο ΠΦΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΕΜΦΑΝΩΣ ΟΤΙ Η 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΝ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΣΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ,ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΕΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΣ Κ@λ@ΤΡΟΙΚΑΣ 

ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. 

Posted by Anonymous on Παρ, 01/04/2013 - 02:38  

 

http://www.mypharm.gr/comment/reply/6862/39275
http://www.mypharm.gr/node/6862#comment-39272
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6862/39272
http://www.mypharm.gr/node/6862#comment-39279
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Τίτλος : 

Πολλά και σοβαρά λάθη στο Διορθωμένο Δελτίο Τιμών 

Μέσο :  
http://www.pharmacorner.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.pharmacorner.gr/eidiseis/10776-polla-kai-sobara-lathi-sto-diorthomeno-
deltio-timon.html 

Και το «γιοφύρι της Άρτας» να ήταν μετά από τόσο καιρό θα είχε φτιαχτεί σωστά. 
Παρόλα αυτά και το νέο Διορθωμένο Δελτίο Τιμών εμπεριέχει πολλά και σοβαρά 
λάθη, όπως επισημαίνει σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Μάριο Σαλμά, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). (Πηγή: 
iatrikostypos.com, της Ανθής Αγγελοπούλου) 

 
Όπως φαίνεται λοιπόν, τσάπα περίμενε τόσο καιρό όλη η αγορά να επαναεκδοθεί το 
Δελτίο Τιμών το οποίο ήταν γεμάτο λάθη με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η 
ομαλή διακίνηση φαρμάκων σε όλη την αγορά. 
 
Στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι οι ενστάσεις των εταιρειών δεν ελήφθησαν 
υπόψη από τους αρμόδιους του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ με αποτέλεσμα το 
Διορθωμένο Δελτίο Τιμών να βγει και πάλι κυριολεκτικά «αδιόρθωτο». 
 
Μερικά από τα λάθη που επισημαίνει ο ΣΦΕΕ είναι: 
- μη ευθυγράμμιση προϊόντων co-marketing (π.χ. το προϊόν Exforge με co-
marketing το προϊόν Copalia) 
- μη ευθυγράμμιση γενοσήμων με πρωτότυπα (π.χ. Kibilis 10mg) 
- μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών (π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι 
φθηνότερη της συσκευασίας των 20) 
- μη εφαρμογή της ΥΑ για τα προϊόντα με τιμή<10€ (π.χ. Celebrex) 
- μη διαγραφή κωδικών από προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούν (π.χ. 132820402 
DEFIRIN MELT 60MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10), (132820501 DEFIRIN MELT 
120MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 
- μη αποκατάσταση τιμής Ορφανών Προϊόντων 
 
«Οι παρατυπίες αυτές πέρα από το γεγονός ότι καταστρατηγούν σαφείς διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας, καταλύουν κάθε έννοια νομίμων διαδικασιών, καταργούν 
την έννοια της διαφάνειας και υπονομεύουν το σημαντικότατο έργο της Επιτροπής 
Τιμών Φαρμάκων» τονίζει στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ. 
 
Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ, αντιπρόεδρος Νίκος Κεφαλάς και Γενικός Διευθυντής 

http://www.pharmacorner.gr/
http://www.pharmacorner.gr/eidiseis/10776-polla-kai-sobara-lathi-sto-diorthomeno-deltio-timon.html
http://www.pharmacorner.gr/eidiseis/10776-polla-kai-sobara-lathi-sto-diorthomeno-deltio-timon.html
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Φώτης Μαγγαλούσης κλείνοντας την επιστολή τους ζητούν από τους αρμόδιους του 
υπουργείου Υγείας να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις βάσει του νόμου, 
προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπει 
ο ΣΦΕΕ, θα υπάρξουν σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων και θα είναι δύσκολη η 
πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους. 
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Τίτλος : 
Διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων με σωρεία λαθών! 

Μέσο :  
http://tnsite.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://tnsite.gr/index.php/ellada/2981-διορθωτικό-δελτίο-τιμών-φαρμάκων-με-
σωρεία-λαθών 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας(ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου, ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012»,αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

«Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

«Είναι απαραίτητη» σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 
των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 

http://tnsite.gr/index.php/ellada/2981-διορθωτικό-δελτίο-τιμών-φαρμάκων-με-σωρεία-λαθών
http://tnsite.gr/
http://tnsite.gr/index.php/ellada/2981-διορθωτικό-δελτίο-τιμών-φαρμάκων-με-σωρεία-λαθών
http://tnsite.gr/index.php/ellada/2981-διορθωτικό-δελτίο-τιμών-φαρμάκων-με-σωρεία-λαθών
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Τίτλος : 
Για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων κάνουν λόγο 
οι φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  
http://www.axortagos.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.axortagos.gr/gia-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon-farmakon-kanoun-
logo-farmakeft_2.html 

 

Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη ... 
 
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ 

http://www.axortagos.gr/gia-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon-farmakon-kanoun-logo-farmakeft_2.html
http://www.axortagos.gr/gia-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon-farmakon-kanoun-logo-farmakeft_2.html
http://www.axortagos.gr/
http://www.axortagos.gr/gia-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon-farmakon-kanoun-logo-farmakeft_2.html
http://www.axortagos.gr/gia-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon-farmakon-kanoun-logo-farmakeft_2.html
http://karieres.dolnet.gr/ellada/article/?aid=4779683
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Τίτλος : 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΠΕΦ, διαπιστώνοντας λάθη 
στο δελτίο τιμών φαρμάκων. Σε πτώση οι πωλήσεις φαρμάκων 
το 2012 στην Ελλάδα  

 

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/01/2012.html?utm_source=feedburner&utm_medi
um=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

 
Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 
"Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012", αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
 
"Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις", τονίζει η 
ΠΕΦ. 
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
 
"Είναι απαραίτητη", σημειώνει, "η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας". 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ 
των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 
 
Μείωση πωλήσεων κατά 15,8% το 2012 
 
Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το 
ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, 
εξωνοσοκομειακή αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό 
διάστημα, λόγω της διένεξης των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. 
 
Η μείωση των εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, 
αφού ήταν 6,7% το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους. 
 
Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, 
IMS, τα οποία αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς 
τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - 
Νοεμβρίου 2012. 
 
Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό επίπεδο, 
ενώ εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση εγχώριων και 
αλλοδαπών επιχειρήσεων στην αναπτυσσόμενη επί μέρους αγορά των γενοσήμων 
φαρμάκων. 
 
Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε 
μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια 
φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 
362 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ. 
 
Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι επιχειρήσεις: 
 
1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
19,1%. 
 
2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%. 
 
3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%. 
 
4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6%. 
 
5. Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%. 
 
Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 142,6 εκατ. 
ευρώ, -7,7%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,2% και έσοδα 122,8 
εκατ. ευρώ, +2,6%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ (3,8% και έσοδα 110 εκατ. 
ευρώ, 
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-18%), στην ένατη από τη Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 92,4 εκατ. ευρώ, 
+0,9%) και στη δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 89,8 εκατ. 
ευρώ, -22,7%). 
 
Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Abbott με 
μερίδιο 2,6% (έσοδα 75,4 εκατ. ευρώ, -28,3%), στη 12η η Bristol Myers Squibb 
(μερίδιο 2,3% και έσοδα 65,9 εκατ. ευρώ, -23,7%), στη 13η η Menarini (2% και 
έσοδα 58,8 εκατ. ευρώ, +5,9%), στη 14η η Roche Pharma (μερίδιο 2% και έσοδα 
58,4 εκατ. ευρώ, -40,6%), στη 15η η Bayer Health Care (1,9% και έσοδα 55,3 εκατ. 
ευρώ, -16,3%), στη 16η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 53,3 εκατ. ευρώ, -
30,6%), στη 17η η Servier (1,7% και έσοδα 50,2 εκατ. ευρώ, +6,3%), στη 18η η 
Galenica (1,3% και έσοδα 38,9 εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 19η η Lundbeck (1,3% και 
έσοδα 36,8 εκατ. ευρώ, -9,5%) και στην εικοστή θέση η UCB Pharma (1,2% και 
έσοδα 34,2 εκατ. ευρώ, -10,6%). 
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Τίτλος : 
ΦΑΡΜΑΚΑ: ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΩ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

Μέσο :  
http://prezatv.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://prezatv.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5844.html 

Εν μέσω νέων αυξημένων συμμετοχών στο φάρμακο για τους ασφαλισμένους και 
σοβαρών ελλείψεων στην αγορά, που συντέλεσαν στην επιπλέον μείωση της 
κρατικής δαπάνης φαρμάκου κατά 1 δισ. ευρώ το 2012, κυκλοφόρησε το νέο δελτίο 
τιμών φαρμάκου που θα ισχύσει από Δευτέρα. 
 
 
Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά διορθωτικό τιμολόγιο που εκδίδει το υπουργείο 
Υγείας από τον Οκτώβρη, σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της 
ντόπιας και πολυεθνικής βιομηχανίας φαρμάκου, οι οποίες αξιώνουν πολιτικές 
ενέργειες που θα αυξήσουν τα περιθώρια κερδών τους. Ωστόσο, οι πιέσεις 
συνεχίζονται, με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) να 
επισημαίνει ξανά με επιστολή του στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Μάριο Σαλμά, 
«λάθη» στην τιμολόγηση των σκευασμάτων. Συνεπώς, παρατείνεται η αγωνία των 
ασθενών που δεν βρίσκουν μία το ένα και μία το άλλο φάρμακο που οι εταιρείες δεν 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι δεν τις συμφέρει. 
 
Αξίζει, ωστόσο, να αντιπαραθέσουμε τα στοιχεία του πρόεδρου της Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, από τα οποία προκύπτει η επιβολή διπλάσιου ή και τριπλάσιου 
«καπέλου» στις τιμές πώλησης μιας σειράς φαρμάκων στην Ελλάδα σε σχέση με το 
εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι 38 φαρμακοβιομηχανίες καταλαμβάνουν την 3η θέση 
στην κατάταξη των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων για το 2011 στην Ελλάδα, 
συνεχίζοντας την τρελή κούρσα της κερδοφορίας παρά την κρίση. 
 
Άλλωστε, η τωρινή και η προηγούμενη κυβέρνηση έχουν φροντίσει για τη 
φαρμακοβιομηχανία αύξηση των κερδών και για τους ασθενείς αύξηση της 
απευθείας πληρωμής για να βρουν την υγειά τους, παρά τις κυβερνητικές κορόνες 
για μεσοσταθμική μείωση 10% της λιανικής τιμής πώλησης με το νέο δελτίο 
φαρμάκου. Μόνο και μόνο χάρη στο νέο τρόπο αποζημίωσης των φαρμάκων από τα 
ασφαλιστικά ταμεία, η συνολική συμμετοχή των αρρώστων που επιλέγουν 
πρωτότυπο φάρμακο εκτινάχθηκε μέχρι και 80%. 
http://902.gr/ 

http://prezatv.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5844.html
http://prezatv.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5844.html
http://prezatv.blogspot.gr/
http://prezatv.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5844.html
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Τίτλος : 
Λάθη στο νέο δελτίο τιμών φαρμάκων διαπιστώνουν ΣΦΕΕ και 
ΠΕΦ 

Μέσο :  
http://www.axortagos.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.axortagos.gr/lathi-sto-neo-deltio-timon-farmakon-diapistonoun-
sfee-kai-pef.html 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτι... 
 
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ 

 

http://www.axortagos.gr/lathi-sto-neo-deltio-timon-farmakon-diapistonoun-sfee-kai-pef.html
http://www.axortagos.gr/lathi-sto-neo-deltio-timon-farmakon-diapistonoun-sfee-kai-pef.html
http://www.axortagos.gr/
http://www.axortagos.gr/lathi-sto-neo-deltio-timon-farmakon-diapistonoun-sfee-kai-pef.html
http://www.axortagos.gr/lathi-sto-neo-deltio-timon-farmakon-diapistonoun-sfee-kai-pef.html
http://newpost.gr/post/180711/lathi-sto-neo-deltio-timon-farmakon-diapistonoyn-sfee-kai-pef/
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Τίτλος : 
ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ 
ΣΦΕΕ ΚΑΙ ΠΕΦ 

 

Μέσο :  

http://www.to-radar.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.to-radar.gr/LATHI-STO-NEO-DELTIO-TIMON-FARMAKON-
DIAPISTONOUN-SFEE-KAI-PEF.html 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών... 
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), 
ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν 
προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος.  
 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ.  
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». «Είναι 
απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας προκειμένου 
να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 
ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η 
προστασία της Δημόσιας Υγείας».  

http://www.to-radar.gr/LATHI-STO-NEO-DELTIO-TIMON-FARMAKON-DIAPISTONOUN-SFEE-KAI-PEF.html
http://www.to-radar.gr/LATHI-STO-NEO-DELTIO-TIMON-FARMAKON-DIAPISTONOUN-SFEE-KAI-PEF.html
http://www.to-radar.gr/
http://www.to-radar.gr/LATHI-STO-NEO-DELTIO-TIMON-FARMAKON-DIAPISTONOUN-SFEE-KAI-PEF.html
http://www.to-radar.gr/LATHI-STO-NEO-DELTIO-TIMON-FARMAKON-DIAPISTONOUN-SFEE-KAI-PEF.html
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Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 
των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%.
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Τίτλος : 
Λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων 

Μέσο :  
http://interesting.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://interesting.gr/index.php/2013/01/04/λάθη-στο-διορθωτικό-δελτίο-τιμών-
φαρμ/ 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, λένε ότι 
διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η 
Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση 
του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της 
αγοράς……. 

 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=491642
http://interesting.gr/
http://interesting.gr/index.php/2013/01/04/λάθη-στο-διορθωτικό-δελτίο-τιμών-φαρμ/
http://interesting.gr/index.php/2013/01/04/λάθη-στο-διορθωτικό-δελτίο-τιμών-φαρμ/
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Τίτλος : 
!!!!...... ΕΚΤΑΚΤΟ....ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ..ΤΩΡΑ 

Μέσο :  
http://radioeirhnh.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://radioeirhnh.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6336.html 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε 
από το υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, 
διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας 
(ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕ 

... 

Διαβάστε περισσότερα

http://radioeirhnh.blogspot.gr/
http://radioeirhnh.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6336.html
http://www.volostv.gr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=85304&mailid=36460&subid=5234
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Τίτλος : 
Κίνδυνος για τον εφοδιασμό της αγοράς με φάρμακα 

Μέσο :  
http://www.palo.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.palo.gr/cluster/articles/ygeia/706/?clid=6576972 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. Διαβάστε 
περισσότερα " 

http://farmacien.blogspot.com/2013/01/blog-post_5.html
http://www.palo.gr/
http://www.palo.gr/cluster/articles/ygeia/706/?clid=6576972
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Σάββατο 05/01/2013 

 

Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων …. για γέλια ή για κλάματα ?? 

Μέσο :  
http://ygeiapress.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html 

 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο 
τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του.  
 
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 σκευάσματα 
από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης 
κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα 
πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να 
έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις ενστάσεις 
τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια μικρή μειοψηφία, 
ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών τους φαρμακευτικών εταιριών 
και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το νέο Δελτίο Τιμών «αριστούργημα», θα 
ξεπουλάνε!!! 
 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν φάρμακα σ΄ 
εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο κέρδος !!!! 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις χαμηλότερες των 
22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα 
πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες θεραπείες 
(έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι αυτό, είναι εγκληματικό. 
 
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι όπως 
διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης θετικής λίστας 
φαρμάκων…… 
 
Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη σκανδάλη» είναι 
οι ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ από όλους φταίει η ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή όλων μας. Για 
να προστατέψει τη ζωή όλων μας. Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε όλους μας…. 

http://ygeiapress.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
http://ygeiapress.blogspot.gr/
http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 
ΠΕΦ: Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών 

Μέσο :  
http://30-45.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://30-45.gr/%CF%80%CE%B5%CF%86-
%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%
BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF/ 

 

Άμεση παρέμβαση του υπουργείου ζητά η ΠΕΦ ώστε να αποφευχθούν 
προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 
Συνέχεια …. www.iatronet.gr – Ειδήσεις – 

http://30-45.gr/%cf%80%ce%b5%cf%86-%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%ce%b8%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af/
http://30-45.gr/
http://30-45.gr/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF/
http://30-45.gr/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF/
http://30-45.gr/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF/
http://30-45.gr/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF/
http://30-45.gr/%CF%80%CE%B5%CF%86-%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20780
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων …. για γέλια ή για κλάματα;  

Μέσο :  
http://iraklioblog.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://iraklioblog.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5.html 

Από τη Μάριον Κοντογιάννη 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο τιμών φαρμάκων 

και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του.  
 

Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 σκευάσματα από 
τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά10%. 

Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 
1200 σκευάσματα που αποτελούν το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική 

τιμή. Και αυτό, φυσικά, δεν συμβαίνει!! 

 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις ενστάσεις τους 

αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια μικρή μειοψηφία, ευνοείται από 
τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών τους φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 

07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το νέο Δελτίο Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 

 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν φάρμακα σ΄ 

εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο κέρδος !!!! 
 

Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις χαμηλότερες των 22 
χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα 

πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 

 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες θεραπείες (έπρεπε τα 

νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι αυτό, είναι εγκληματικό. 
 

Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι όπως 

διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης θετικής λίστας 
φαρμάκων…… 

 
Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη σκανδάλη» είναι οι 

ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ από όλους φταίει η ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή όλων μας. Για να 
προστατέψει τη ζωή όλων μας. Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε όλους μας…. 

Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html 

http://iraklioblog.blogspot.gr/
http://iraklioblog.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5.html
http://ygeiapress.blogspot.gr/#%21/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων …. για γέλια ή για κλάματα ?? 

Μέσο :  
http://proinimatia.blogspot.com/ 

Δημοσίευμα: 

http://proinimatia.blogspot.com/2013/01/blog-post_5.html#ixzz2H5zhiKDA 

 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο 
τιμών φαρμάκων καιγια 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του.  
 
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε 
στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν 
το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, 
φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς…Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια 
μικρή μειοψηφία, ευνοείταιαπό τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών 
τους φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το 
νέο ΔελτίοΤιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 
 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν 
φάρμακα σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο 
κέρδος !!!! 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις 
χαμηλότερες των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια 
γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες 
θεραπείες (έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι 
αυτό, είναι εγκληματικό. 
 
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι 
όπως διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης 
θετικής λίστας φαρμάκων…… 
 

http://proinimatia.blogspot.com/2013/01/blog-post_5.html#ixzz2H5zhiKDA
http://proinimatia.blogspot.com/2013/01/blog-post_5.html#ixzz2H5zhiKDA
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Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη 
σκανδάλη» είναι οι ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ 
από όλους φταίει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους 
κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. 
Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε όλους μας…. 
Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html 

 

http://ygeiapress.blogspot.gr/#%21/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 
Κίνδυνος για τον εφοδιασμό της αγοράς με φάρμακα 

Μέσο :  
http://farmacien.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://farmacien.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5.html 

 
Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε να 
αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 

"Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα 
λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012", αναφέρει η ΠΕΦ, 
υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια φαρμάκων προς 
φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν 
ακόμα και κάτω από το κόστος. 
"Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό 
δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, 
αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν 
οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις", τονίζει η ΠΕΦ. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου 
και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
"Είναι απαραίτητη", σημειώνει, "η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας". 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ των 
οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει 
το 10%. 
Μείωση πωλήσεων κατά 15,8% το 2012 
Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το ενδεκάμηνο 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, εξωνοσοκομειακή 
αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό διάστημα, λόγω της διένεξης 
των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. 
Η μείωση των εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, αφού 
ήταν 6,7% το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους. 
Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, 
τα οποία αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα 
φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 

http://farmacien.blogspot.gr/
http://farmacien.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5.html
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2012. 
Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό επίπεδο, ενώ 
εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση εγχώριων και αλλοδαπών 
επιχειρήσεων στην αναπτυσσόμενη επί μέρους αγορά των γενοσήμων φαρμάκων. 
Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε 
μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια 
φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 362 
επιχειρήσεων του κλάδου κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ. 
Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι επιχειρήσεις: 
1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,1%. 
2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%. 
3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%. 
4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6%. 
5. Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%. 
Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 142,6 εκατ. ευρώ, -
7,7%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,2% και έσοδα 122,8 εκατ. ευρώ, 
+2,6%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ (3,8% και έσοδα 110 εκατ. ευρώ, 
-18%), στην ένατη από τη Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 92,4 εκατ. ευρώ, 
+0,9%) και στη δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 89,8 εκατ. ευρώ, -
22,7%). 
Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Abbott με 
μερίδιο 2,6% (έσοδα 75,4 εκατ. ευρώ, -28,3%), στη 12η η Bristol Myers Squibb (μερίδιο 
2,3% και έσοδα 65,9 εκατ. ευρώ, -23,7%), στη 13η η Menarini (2% και έσοδα 58,8 εκατ. 
ευρώ, +5,9%), στη 14η η Roche Pharma (μερίδιο 2% και έσοδα 58,4 εκατ. ευρώ, -
40,6%), στη 15η η Bayer Health Care (1,9% και έσοδα 55,3 εκατ. ευρώ, -16,3%), στη 
16η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 53,3 εκατ. ευρώ, -30,6%), στη 17η η Servier 
(1,7% και έσοδα 50,2 εκατ. ευρώ, +6,3%), στη 18η η Galenica (1,3% και έσοδα 38,9 
εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 19η η Lundbeck (1,3% και έσοδα 36,8 εκατ. ευρώ, -9,5%) και 
στην εικοστή θέση η UCB Pharma (1,2% και έσοδα 34,2 εκατ. ευρώ, -10,6%). 
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Τίτλος : 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΠΕΦ, διαπιστώνοντας λάθη 
στο δελτίο τιμών φαρμάκων. Σε πτώση οι πωλήσεις φαρμάκων 
το 2012 στην Ελλάδα. 
 

Μέσο :  
http://stithoskopio.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://stithoskopio.blogspot.gr/2013/01/2012.html 

 
(2 ανδημοσιεύσεις) 
Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε να 
αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 

"Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα 
λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012", αναφέρει η ΠΕΦ, 
υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια φαρμάκων προς 
φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν 
ακόμα και κάτω από το κόστος. 
"Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό 
δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, 
αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν 
οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις", τονίζει η ΠΕΦ. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου 
και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
"Είναι απαραίτητη", σημειώνει, "η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας". 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ των 
οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει 
το 10%. 
Μείωση πωλήσεων κατά 15,8% το 2012 
Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το ενδεκάμηνο 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, εξωνοσοκομειακή 
αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό διάστημα, λόγω της διένεξης 
των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. 

http://stithoskopio.blogspot.gr/
http://stithoskopio.blogspot.gr/2013/01/2012.html
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Η μείωση των εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, αφού 
ήταν 6,7% το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους. 
Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, 
τα οποία αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα 
φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 
2012. 
Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό επίπεδο, ενώ 
εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση εγχώριων και αλλοδαπών 
επιχειρήσεων στην αναπτυσσόμενη επί μέρους αγορά των γενοσήμων φαρμάκων. 
Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε 
μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια 
φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 362 
επιχειρήσεων του κλάδου κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ. 
Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι επιχειρήσεις: 
1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,1%. 
2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%. 
3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%. 
4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6%. 
5. Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%. 
Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 142,6 εκατ. ευρώ, -
7,7%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,2% και έσοδα 122,8 εκατ. ευρώ, 
+2,6%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ (3,8% και έσοδα 110 εκατ. ευρώ, 
-18%), στην ένατη από τη Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 92,4 εκατ. ευρώ, 
+0,9%) και στη δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 89,8 εκατ. ευρώ, -
22,7%). 
Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Abbott με 
μερίδιο 2,6% (έσοδα 75,4 εκατ. ευρώ, -28,3%), στη 12η η Bristol Myers Squibb (μερίδιο 
2,3% και έσοδα 65,9 εκατ. ευρώ, -23,7%), στη 13η η Menarini (2% και έσοδα 58,8 εκατ. 
ευρώ, +5,9%), στη 14η η Roche Pharma (μερίδιο 2% και έσοδα 58,4 εκατ. ευρώ, -
40,6%), στη 15η η Bayer Health Care (1,9% και έσοδα 55,3 εκατ. ευρώ, -16,3%), στη 
16η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 53,3 εκατ. ευρώ, -30,6%), στη 17η η Servier 
(1,7% και έσοδα 50,2 εκατ. ευρώ, +6,3%), στη 18η η Galenica (1,3% και έσοδα 38,9 
εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 19η η Lundbeck (1,3% και έσοδα 36,8 εκατ. ευρώ, -9,5%) και 
στην εικοστή θέση η UCB Pharma (1,2% και έσοδα 34,2 εκατ. ευρώ, -10,6%). 
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Τίτλος : 
«Λάθη και στο διορθωμένο δελτίο τιμών φαρμάκων» 
 

Μέσο :  
http://ksipnistere.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9872.html 
 
(2 αναδημοσιεύσεις) 

Για προβλήματα στο εφοδιασμό της αγοράς προειδοποιούν οι 
φαρμακοβιομηχανίες«Σωρεία λαθών» και στο διορθωτικό δελτίο τιμών 
φαρμάκων που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από 

την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

.... 
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), προειδοποιώντας ότι αν δεν επιλυθεί το 
πρόβλημα, ενδέχεται να διαταραχθεί ο ομαλός εφοδιασμός της 

αγοράς.«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη 

έκπληξη στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν 
οι αιτιολογημένες ενστάσεις για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών 

του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα 
προβλήματα που είχαν σημειωθεί τότε στην προμήθεια φαρμάκων προς 

φαρμακαποθήκες και φαρμακεία αφού είχε γίνει τιμολόγηση ακόμα και 

κάτω από το κόστος.«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα 
λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό δελτίο τιμών που - με σημαντική 

καθυστέρηση - εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, αιφνιδίασε 
τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν 

έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει η 

ΠΕΦ.Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η 
εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει 

μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας απαξίωσης 
προϊόντων και επιχειρήσεων».«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση 

παρέμβαση του υπουργείου Υγείας προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές 

με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να 
διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η 

προστασία της Δημόσιας Υγείας».Με το νέο διορθωτικό δελτίο 
τιμολογούνται ξανά 1359 φάρμακα, εκ των οποίων περίπου, 1200 

καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει το 

10%. 

http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9872.html
http://ksipnistere.blogspot.gr/
http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9872.html
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Τίτλος : 
Νέα σοβαρά λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών επισημαίνει ο 
ΣΦΕΕ 

Μέσο :  
http://medicaltv.eu/ 

Δημοσίευμα: 

http://medicaltv.eu/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-
%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC-
%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%
BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF/ 

Νέα σοβαρά λάθη επισημαίνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας 
(ΣΦΕΕ) στο νέο διορθωτικό δελτίο τιμών, το οποίο ανήρτησε την Τετάρτη 2 
Ιανουαρίου ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου Υγείας. 

Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον Μάριο Σαλμά, ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι το 
διορθωτικό δελτίο τιμών δεν λαμβάνει εν πολλοίς υπόψη τις ενστάσεις των 
φαρμακευτικών εταιρειών, ενώ βρίσκεται επίσης σε σαφή διάσταση από την σχετική 
πρόταση – εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, αλλά και από την κείμενη 
νομοθεσία. 

Δείτε συνημμένα την επιστολή του ΣΦΕΕ προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας. 

Συνημμένα αρχεία: 

 Epistoli_Sfee.pdf 

http://medicaltv.eu/
http://medicaltv.eu/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF/
http://medicaltv.eu/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF/
http://medicaltv.eu/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF/
http://medicaltv.eu/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF/
http://medicaltv.eu/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF/
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/download/44_d81cef699c6610e45318b968a9b83731
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων …. για γέλια ή για κλάματα ?? 

Μέσο :  
http://ksipnistere.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6611.html 

 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας 
Δελτίο τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του. 
 
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα.... 
μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 
σκευάσματα που αποτελούν το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να έχουν 
πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με 
τις ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από 
αυτές , μια μικρή μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των 
ανταγωνιστικών τους φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που 
θα τεθεί σε ισχύ το νέο Δελτίο Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 
 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ 
αγοράζουν φάρμακα σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με 
ασύλληπτο κέρδος !!!! 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις 
χαμηλότερες των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια 
γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και 
άθλιο). 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες 
θεραπείες (έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι 
αυτό, είναι εγκληματικό. 
 
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές 
έτσι όπως διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης 

http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6611.html
http://ksipnistere.blogspot.gr/
http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6611.html


 

[56] 
 

αναμενόμενης θετικής λίστας φαρμάκων…… 
 
Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη 
σκανδάλη» είναι οι ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο 
πολύ από όλους φταίει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει 
τους κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή 
όλων μας. Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε όλους μας…. 
 
http://ygeiapress.blogspot.gr 
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Τίτλος : 
Καταγγέλλουν λάθη στο δελτίο τιμών 
 

Μέσο :  
http://www.palo.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.palo.gr/search/?kwd=%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5&x=36&y=
12 

 

Καταγγέλλουν λάθη στο δελτίο τιμών 

. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) σε επιστολή που 
απέστειλε στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Μάριο Σαλμά, τονίζει ότι το 
διορθωτικό…. 

 

http://www.palo.gr/cluster/articles/eidhseis-ellada/23/?clid=6589329
http://www.palo.gr/
http://www.palo.gr/search/?kwd=%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5&x=36&y=12
http://www.palo.gr/search/?kwd=%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5&x=36&y=12
http://www.zougla.gr/greece/article/katageloun-la8i-sto-deltio-timon
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων για γέλια ή για κλάματα;..  

Μέσο :  
http://press-gr.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://press-gr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_700.html 

 
Από την Μάριον Κοντογιάννη. 
 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο 
τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του.  
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε 
στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν 
το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, 
φυσικά, δεν συμβαίνει!!  
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια 
μικρή μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών 
τους φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το 
νέο Δελτίο Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!!  
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν 
φάρμακα σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο 
κέρδος !!!!  
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις 
χαμηλότερες των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια 
γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο).  
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες 
θεραπείες (έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι 
αυτό, είναι εγκληματικό.  
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι 
όπως διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης 
θετικής λίστας φαρμάκων……  
Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη 
σκανδάλη» είναι οι ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ 
από όλους φταίει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους 
κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. 
Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε όλους μας….  
Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html

http://press-gr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_700.html
http://press-gr.blogspot.gr/
http://press-gr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_700.html
http://ygeiapress.blogspot.gr/#%21/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων…για γέλια ή για κλάματα?? 

Μέσο :  
http://zantepolclub.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://zantepolclub.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5318.html 

 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Υγείας Δελτίο τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό 
του. 
 
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε 
στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν 
το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, 
φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια 
μικρή μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών 
τους φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το 
νέο Δελτίο Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 
 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν 
φάρμακα σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο 
κέρδος !!!! 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις 
χαμηλότερες των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια 
γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες 
θεραπείες (έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι 
αυτό, είναι εγκληματικό. 
 
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι 
όπως διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης 
θετικής λίστας φαρμάκων…… 
 

http://zantepolclub.blogspot.gr/
http://zantepolclub.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5318.html
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Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη 
σκανδάλη» είναι οι ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν, εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ 
από όλους φταίει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους 
κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. 
Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε όλους μας…. 
Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html 

 

http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, για γέλια ή για κλάματα ..?? 

Μέσο :  
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/ 

Δημοσίευμα: 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/01/blog-post_7670.html 

 
 
Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο 
τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του. 
 
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε 
στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν 
το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, 
φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια 
μικρή μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών 
τους φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το 
νέο Δελτίο Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 
 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν 
φάρμακα σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο 
κέρδος !!!! 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις 
χαμηλότερες των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια 
γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες 
θεραπείες (έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι 
αυτό, είναι εγκληματικό. 
 
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι 
όπως διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης 
θετικής λίστας φαρμάκων…… 
 
Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη 
σκανδάλη» είναι οι ασθενείς. Κάποιοικερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/01/blog-post_7670.html
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από όλους φταίει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους 
κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. 
Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε όλους μας…. 
 

Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html 

http://ygeiapress.blogspot.gr/#%21/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 
Η …φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! Λάθη και για 
…5η φορά 

Μέσο :  
http://www.alexiptoto.com/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.alexiptoto.com/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-
%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC 
 
 

 

Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών καθώς τα λάθη 
διαδέχονται το ένα το άλλο. Η έκδοση του νέου διορθωτικού δελτίου τιμών που 
εξεδόθη για ..6η φορά για το οποίο μάλιστα και οι ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το 
λογαριασμό, περιέχει και πάλι λάθη. Τι επισημαίνει σε επιστολή του ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του στον αρμόδιο 
αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά 
Νέες τιμές λαμβάνουν και πάλι 1359 φάρμακα που κυκλοφορούν στην ελληνική 
αγορά με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών που εξεδόθη από τον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά. 
Η μείωση μεσοσταθμικά αγγίζει περίπου το 10% αλλά φυσικά και αυτή τη φορά δεν 
απεφεύχθησαν τα περίεργα και τα λάθη. 
Άλλωστε σημασία δεν έχει αν καταγράφεται μια γενική μείωση σε όλα τα 
σκευάσματα αλλά ποια είναι αυτά που διατηρούν τις τιμές τους ή μειώνονται 
ελάχιστα και βρίσκονται πρώτα στις πωλήσεις. 
Είναι ενδεικτικό με βάση τους πρώτους υπολογισμούς πως τα φάρμακα με τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις που διατίθενται σρις περισσότερες φορές μόνο από τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, παίρνουν αύξηση κατά μέσο όρο 12%. Συνεπώς ελάχιστη 
σημασία έχει εάν το φάρμακο voluven παίρνει αύξηση κατά …1880% καθώς δεν 
είναι και το νούμερο ένα στις πωλήσεις. 
Για την ιστορία το συγκεκριμένο σκεύασμα από 6 ευρώ φθάνει τα 120 ευρώ. 
Πάντως τα λάθη στο νέο διορθωτικό μάλιστα δελτίο τιμών επισημαίνει και ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με επιστολή του στον Μάριο 
Σαλμά. 
Όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ στην επιστολή του: «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε 
να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πολλά 
και σοβαρά λάθη τα οποία εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που 
αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις 

http://www.alexiptoto.com/%ce%b7-%cf%86%ce%ac%cf%81%cf%83%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%ac
http://www.alexiptoto.com/%ce%b7-%cf%86%ce%ac%cf%81%cf%83%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%ac
http://www.alexiptoto.com/
http://www.alexiptoto.com/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC
http://www.alexiptoto.com/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC
http://www.alexiptoto.com/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC
http://www.alexiptoto.com/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC
http://www.alexiptoto.com/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC
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φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών 
φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της 
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας». 
Ενδεικτικά ο ΣΦΕΕ αναφέρεται σε ορισμένα λάθη όπως στη μη ευθυγράμμιση των 
γενοσήμων με τα πρωτότυπα 
π.χ. Kibilis 10mg, στη μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών 
π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 20), στη 
μη εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τα προϊόντα με τιμή<10€ 
π.χ. Celebrex. 
Όσο για τις συνέπειες υπογραμμίζει: «το γεγονός αυτό δημιουργεί συγκριτικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί σωστά, ενώ οδηγούν τα φάρμακα 
με τις λάθος τιμές σε ελλείψεις από την αγορά με άμεση επίπτωση την πρόσβαση 
των ασθενών στις θεραπείες τους». 

iatropedia,newsit.gr 
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων …. για γέλια ή για κλάματα;; 

Μέσο :  
http://www.axortagos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.axortagos.gr/neo-deltio-timon-farmakon-gia-gelia-gia-klamata_4.html 

 
 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο 
τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ξεπέρασε τον εαυτό του... 
 
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ 

http://www.axortagos.gr/neo-deltio-timon-farmakon-gia-gelia-gia-klamata_4.html
http://www.axortagos.gr/
http://www.axortagos.gr/neo-deltio-timon-farmakon-gia-gelia-gia-klamata_4.html
http://eleytherignomi.blogspot.com/2013/01/blog-post_5.html
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Τίτλος : 
«Λάθη και στο διορθωμένο δελτίο τιμών φαρμάκων» 

Μέσο :  
 

http://www.readnews.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.readnews.gr/1659199-lathi-kai-sto-diorthomeno-deltio-timon-
farmakon.html 

 
(3 αναδημοσιεύσεις) 
 

«Σωρεία λαθών» και στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε 
από το Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου...  

Πηγή: Newsbeast.gr 
Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

 

http://www.readnews.gr/
http://www.readnews.gr/1659199-lathi-kai-sto-diorthomeno-deltio-timon-farmakon.html
http://www.readnews.gr/1659199-lathi-kai-sto-diorthomeno-deltio-timon-farmakon.html
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/468535/lathi-kai-sto-diorthomeno-deltio-timon-farmakon/
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Τίτλος : 
Για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών του υπουργείου Υγείας 
μιλούν οι φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  
http://www.tvkosmos.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.tvkosmos.gr/details.aspx?id=951221 

 
(1 αναδημοσίευση) 
Για προβλήματα στο εφοδιασμό της αγοράς προειδοποιούν οι φαρμακοβιομηχανίες 
«Σωρεία λαθών» και στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), προειδοποιώντας ότι αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, 
ενδέχεται να διαταραχθεί ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς. 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η ΠΕΦ, 
υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί τότε στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία αφού είχε γίνει τιμολόγηση ακόμα 
και κάτω από το κόστος. 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που – με σημαντική καθυστέρηση – εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 
Με το νέο διορθωτικό δελτίο τιμολογούνται ξανά 1359 φάρμακα, εκ των οποίων 
περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει το 
10%. 
πηγή: tvkosmos.gr/feedproxy.google.com 

http://www.tvkosmos.gr/
http://www.tvkosmos.gr/details.aspx?id=951221
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, για γέλια ή για κλάματα ..?? 

Μέσο :  
http://omertanewsgr.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://omertanewsgr.blogspot.gr/2013/01/neo.html#more 

 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο τιμών 
φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του. 
 
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο, για να 
ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν το 10% του συνόλου των 
σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 
 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια μικρή 
μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών τους 
φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το νέο Δελτίο 
Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 
 
 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν φάρμακα 
σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο κέρδος !!!! 
 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις χαμηλότερες 
των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια γενόσημα, με τιμές που 
ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 
 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες θεραπείες 
(έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι αυτό, είναι 
εγκληματικό. 
 
 
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι όπως 
διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης θετικής λίστας 
φαρμάκων…… 
 
 
Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη σκανδάλη» 

http://omertanewsgr.blogspot.gr/
http://omertanewsgr.blogspot.gr/2013/01/neo.html#more
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είναι οι ασθενείς. Κάποιοικερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ από όλους φταίει η 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή 
όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε 
όλους μας….  
 
Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html 

http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, για γέλια ή για κλάματα ..?? 

Μέσο :  
http://eleytherignomi.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://eleytherignomi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5.html 
 
Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο τιμών 
φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του. 
 
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο, για να 
ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν το 10% του συνόλου των 
σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 
 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια μικρή 
μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών τους 
φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το νέο Δελτίο 
Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 
 
 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν φάρμακα 
σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο κέρδος !!!! 
 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις χαμηλότερες 
των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια γενόσημα, με τιμές που 
ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 
 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες θεραπείες 
(έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι αυτό, είναι 
εγκληματικό. 
 
 
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι όπως 
διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης θετικής λίστας 
φαρμάκων…… 
 
 
Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη σκανδάλη» 
είναι οι ασθενείς. Κάποιοικερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ από όλους φταίει η 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή 

http://eleytherignomi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5.html
http://eleytherignomi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5.html
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όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε 
όλους μας….  
 
Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html 

http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων για γέλια ή για κλάματα;..  

Μέσο :  
http://www.palo.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.palo.gr/cluster/blogs/politikh-nea/628/?clid=6559782 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο 
τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ξεπέρασε τον εαυτό του... Διαβάστε περισσότερα 
" 

http://press-gr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_700.html
http://www.palo.gr/
http://www.palo.gr/cluster/blogs/politikh-nea/628/?clid=6559782
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, για γέλια ή για κλάματα ..?? 

Μέσο :  
http://xespao.blogspot.com/ 

Δημοσίευμα: 

http://xespao.blogspot.com/2013/01/blog-post_8131.html#ixzz2H8ItmlDW 

 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο τιμών 
φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του. 
 
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο, για να 
ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν το 10% του συνόλου των 
σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 
 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια μικρή 
μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών τους 
φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το νέο Δελτίο 
Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 
 
 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν φάρμακα 
σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο κέρδος !!!! 
 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις χαμηλότερες 
των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια γενόσημα, με τιμές που 
ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 
 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες θεραπείες 
(έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι αυτό, είναι 
εγκληματικό. 
 
 
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι όπως 
διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης θετικής λίστας 
φαρμάκων…… 
 
 
Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη σκανδάλη» 
είναι οι ασθενείς. Κάποιοικερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ από όλους φταίει η 

http://xespao.blogspot.com/2013/01/blog-post_8131.html#ixzz2H8ItmlDW
http://xespao.blogspot.com/2013/01/blog-post_8131.html#ixzz2H8ItmlDW
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ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή 
όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε 
όλους μας….  
 
Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html 

http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 

«Λάθη και στο διορθωμένο δελτίο τιμών 
φαρμάκων» 

Μέσο :  
http://www.pinnokio.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.pinnokio.gr/arthro/LATHH-KAI-STO-DIORTHWMENO-DELTIO-TIMWN-
FARMAKWN?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 
(2 αναδημοσιεύσεις)  
Για προβλήματα στο εφοδιασμό της αγοράς προειδοποιούν οι φαρμακοβιομηχανίες 
«Σωρεία λαθών» και στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), προειδοποιώντας ότι αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ενδέχεται 
να διαταραχθεί ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς. 
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις για τα λάθη στις 
τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα 
προβλήματα που είχαν σημειωθεί τότε στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες 
και φαρμακεία αφού είχε γίνει τιμολόγηση ακόμα και κάτω από το κόστος. 
 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό 
δελτίο τιμών που - με σημαντική καθυστέρηση - εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, 
αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι 
απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει η ΠΕΦ. 
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου 
Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και της 
αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
 
«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας προκειμένου 
να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και 
να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της 
Δημόσιας Υγείας». 
 
Με το νέο διορθωτικό δελτίο τιμολογούνται ξανά 1359 φάρμακα, εκ των οποίων περίπου, 
1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει το 10%. 

http://www.pinnokio.gr/
http://www.pinnokio.gr/arthro/LATHH-KAI-STO-DIORTHWMENO-DELTIO-TIMWN-FARMAKWN?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.pinnokio.gr/arthro/LATHH-KAI-STO-DIORTHWMENO-DELTIO-TIMWN-FARMAKWN?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


 

[76] 
 

Τίτλος : 
Η… φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! 

Μέσο :  
http://www.otyposnews.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.otyposnews.gr/archives/48043#axzz2H8DNApQN 

Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών καθώς τα 
λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Η έκδοση του νέου διορθωτικού δελτίου 
τιμών που εξεδόθη για ..6η φορά για το οποίο μάλιστα και οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το λογαριασμό, περιέχει και πάλι λάθη. Τι 
επισημαίνει σε επιστολή του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας Μάριο Σαλμά.  

Νέες τιμές λαμβάνουν και πάλι 1359 φάρμακα που κυκλοφορούν στην ελληνική 
αγορά με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών που εξεδόθη από τον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά. 

Η μείωση μεσοσταθμικά αγγίζει περίπου το 10% αλλά φυσικά και αυτή τη φορά δεν 
απεφεύχθησαν τα περίεργα και τα λάθη. 

Άλλωστε σημασία δεν έχει αν καταγράφεται μια γενική μείωση σε όλα τα 
σκευάσματα αλλά ποια είναι αυτά που διατηρούν τις τιμές τους ή μειώνονται 
ελάχιστα και βρίσκονται πρώτα στις πωλήσεις. 

Είναι ενδεικτικό με βάση τους πρώτους υπολογισμούς πως τα φάρμακα με τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις που διατίθενται σρις περισσότερες φορές μόνο από τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, παίρνουν αύξηση κατά μέσο όρο 12%. Συνεπώς ελάχιστη 
σημασία έχει εάν το φάρμακο voluven παίρνει αύξηση κατά …1880% καθώς δεν 
είναι και το νούμερο ένα στις πωλήσεις. 

Για την ιστορία το συγκεκριμένο σκεύασμα από 6 ευρώ φθάνει τα 120 ευρώ. 

Πάντως τα λάθη στο νέο διορθωτικό μάλιστα δελτίο τιμών επισημαίνει και ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με επιστολή του στον Μάριο 
Σαλμά. 

 
 

http://www.otyposnews.gr/archives/48043
http://www.otyposnews.gr/
http://www.otyposnews.gr/archives/48043#axzz2H8DNApQN
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων …. για γέλια ή για κλάματα ; 

Μέσο :  
http://grizosgatos.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://grizosgatos.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9286.html 

 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Υγείας Δελτίο τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό 
του. 
 

Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε 
στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν 
το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, 
φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 

Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια 
μικρή μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών 
τους φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το 
νέο Δελτίο Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 
 

Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν 
φάρμακα σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο 
κέρδος !!!! 
 

Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις 
χαμηλότερες των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια 
γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 
 

Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες 
θεραπείες (έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι 
αυτό, είναι εγκληματικό. 
 

Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι 
όπως διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης 
θετικής λίστας φαρμάκων…… 

 

http://grizosgatos.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9286.html
http://grizosgatos.blogspot.gr/
http://grizosgatos.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9286.html
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Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη 
σκανδάλη» είναι οι ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ 
από όλους φταίει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους 
κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. 
Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε όλους μας…. 
Πηγή : ygeiapress 

 
 

http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html
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Τίτλος : 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΠΕΦ, διαπιστώνοντας λάθη 
στο δελτίο τιμών φαρμάκων. Σε πτώση οι πωλήσεις φαρμάκων 
το 2012 στην Ελλάδα. 

 

Μέσο :  
http://www.palo.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.palo.gr/cluster/articles/eidhseis-ellada/23/?clid=6579528 
 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. "Το διορθωτικό 
δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για 
τα λάθη στις τιμές του ……

http://stithoskopio.blogspot.com/2013/01/2012.html
http://stithoskopio.blogspot.com/2013/01/2012.html
http://stithoskopio.blogspot.com/2013/01/2012.html
http://www.palo.gr/
http://www.palo.gr/cluster/articles/eidhseis-ellada/23/?clid=6579528
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Τίτλος : 
Κίνδυνος για τον εφοδιασμό της αγοράς - Σε πτώση οι πωλήσεις 
φαρμάκων το 2012 στην Ελλάδα. 4-1-2013. 

Μέσο :  
http://www.mypharm.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.mypharm.gr/node/6871 
 
 

Υποβλήθηκε από Anonymous την Σάβ, 01/05/2013 - 03:19. 

 Οι ερωτήσεις σας , οι απόψεις σας 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΠΕΦ, διαπιστώνοντας λάθη στο δελτίο τιμών 

φαρμάκων. Σε πτώση οι πωλήσεις φαρμάκων το 2012 στην Ελλάδα 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 

να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 

"Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 

ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες 

ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012", 

αναφέρει η ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην 

προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που 

δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

 

"Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 

διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 

του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 

ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις", 

τονίζει η ΠΕΦ. 

 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 

Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 

νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

 

http://www.mypharm.gr/
http://www.mypharm.gr/node/6871
http://www.mypharm.gr/taxonomy/term/13
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"Είναι απαραίτητη", σημειώνει, "η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 

αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας". 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ 

των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους 

που αγγίζει το 10%. 

 

Μείωση πωλήσεων κατά 15,8% το 2012 

 

Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το 

ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, 

εξωνοσοκομειακή αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό 

διάστημα, λόγω της διένεξης των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. 

 

Η μείωση των εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, 

αφού ήταν 6,7% το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους. 

 

Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, 

IMS, τα οποία αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών 

προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - 

Νοεμβρίου 2012. 

 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό 

επίπεδο, ενώ εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση εγχώριων 

και αλλοδαπών επιχειρήσεων στην αναπτυσσόμενη επί μέρους αγορά των 

γενοσήμων φαρμάκων. 

 

Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε 

μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια 

φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 

362 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ. 

 

Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι 

επιχειρήσεις: 

 

1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 

19,1%. 

2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%. 

3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%. 

4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6%. 

5. Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%. 
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Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 142,6 εκατ. ευρώ, 

-7,7%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,2% και έσοδα 122,8 εκατ. 

ευρώ, +2,6%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ (3,8% και έσοδα 110 εκατ. ευρώ, -

18%), στην ένατη από τη Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 92,4 εκατ. ευρώ, 

+0,9%) και στη δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 89,8 εκατ. ευρώ, 

-22,7%). 

 

Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Abbott με 

μερίδιο 2,6% (έσοδα 75,4 εκατ. ευρώ, -28,3%), στη 12η η Bristol Myers Squibb 

(μερίδιο 2,3% και έσοδα 65,9 εκατ. ευρώ, -23,7%), στη 13η η Menarini (2% και έσοδα 

58,8 εκατ. ευρώ, +5,9%), στη 14η η Roche Pharma (μερίδιο 2% και έσοδα 58,4 εκατ. 

ευρώ, -40,6%), στη 15η η Bayer Health Care (1,9% και έσοδα 55,3 εκατ. ευρώ, -

16,3%), στη 16η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 53,3 εκατ. ευρώ, -30,6%), στη 17η η 

Servier (1,7% και έσοδα 50,2 εκατ. ευρώ, +6,3%), στη 18η η Galenica (1,3% και έσοδα 

38,9 εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 19η η Lundbeck (1,3% και έσοδα 36,8 εκατ. ευρώ, -

9,5%) και στην εικοστή θέση η UCB Pharma (1,2% και έσοδα 34,2 εκατ. ευρώ, -

10,6%). 
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Τίτλος : 
ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ 
ΣΦΕΕ ΚΑΙ ΠΕΦ 

Μέσο :  
http://www.dou.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.dou.gr/articlext.php?a=4354865 
 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών... Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια 
Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του 
υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της 
αγοράς.«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη 
στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες 
ενστάσεις τους..  

Δείτε όλο το άρθρο 

 

 

 

http://www.dou.gr/
http://www.dou.gr/articlext.php?a=4354865
http://www.dou.gr/articlext.php?a=4354865

