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Προς 
τον Αξιότιµο 
κ. Μάριο Σαλµά 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
 
Κοιν.: κ. Αν. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας 
 κα Χ. Παπανικολάου, Γενική Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
 Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 
 κα Μ. Σκουρολιάκου, Α’ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ 
 κ. Βλ. Σφυρόερα, ∆/ντα Σύµβουλο Η∆ΙΚΑ 
 

Θέµα: Επέκταση πιλοτικού συστήµατος συνταγογράφησης 
 

Χαλάνδρι, 1 Οκτωβρίου 2012 

Αγαπητέ κύριε Σαλµά, 

Θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η επέκταση του 
πιλοτικού συστήµατος συνταγογράφησης, όπως αυτή σήµερα τέθηκε σε 
εφαρµογή, πρόκειται να προκαλέσει άµεσα τεράστιο πρόβληµα τόσο στη 
λειτουργία της αγοράς όσο και στους Έλληνες ασθενείς. Ο ΣΦΕΕ, όπως γνωρίζετε, 
ήταν και είναι υπέρµαχος της προσπάθειάς σας για την ευρύτερη εφαρµογή του 
πιλοτικού µέτρου, ωστόσο χρειάζεται να επιλυθούν άµεσα τα ακόλουθα ζητήµατα 
(όπως ισχύει εξάλλου και σε άλλες χώρες µε ανάλογα µέτρα) προς όφελος των 
ασθενών και της θεραπείας τους:  

- Θα πρέπει να προβλεφθούν άµεσα εξαιρέσεις από την εφαρµογή του µέτρου 
αυτού για ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως π.χ. ασθενείς µε ψυχικές 
διαταραχές κλπ. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες ασθενών µε 
σοβαρότατο κίνδυνο απορρύθµισης σε περίπτωση που αλλάξει η 
φαρµακευτική τους αγωγή. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει άµεσα να συσταθεί 
ειδική επιστηµονική επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας (µε συµµετοχή ΣΦΕΕ 
και ΠΕΦ), που ταχύτατα θα ορίσει τις εξαιρέσεις αυτές στη βάση 
αντικειµενικών και διαφανών κριτηρίων.  

- Τα φάρµακα σοβαρότατων ασθενειών που έχουν σήµερα µηδενική 
συµµετοχή (π.χ. διαβητικά, ογκολογικά, προϊόντα του Ν. 3816/2010) θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από την επέκταση του συστήµατος αυτού και να 
συνεχίσουν να χορηγούνται στους ασθενείς µε µηδενική συµµετοχή. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερα 
σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις από τους ασθενείς που θα υποχρεώνονται  
βάσει του νέου συστήµατος να καλύπτουν τη διαφορά µεταξύ της τιµής του 
προϊόντος και της ασφαλιστικής τιµής, ειδικά σε περιπτώσεις ακριβών 
φαρµάκων τα οποία διαθέτουν αντίγραφα.  

- Προκειµένου να αποφευχθεί το dumping και ο αθέµιτος ανταγωνισµός 
µεταξύ των φαρµακευτικών προϊόντων θα πρέπει να θεσπιστεί χαµηλή αλλά 
δίκαιη και βιώσιµη για ασθενείς και επιχειρήσεις ασφαλιστική τιµή, η οποία 
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θα λειτουργεί ως κατώτατο όριο, πέραν του οποίου δεν θα µπορεί να πέσει 
η τιµή αποζηµίωσης. 

- Τέλος, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι σύµφωνα µε πληροφορίες που 
λάβαµε από πολλές εταιρείες-µέλη µας ο αναρτηµένος κατάλογος περιέχει 
πολλά λάθη και ανακρίβειες στις τιµές (π.χ. προϊόντα συµπροώθησης) και 
όχι µόνο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει άµεσα το Υπουργείο Υγείας να επιτρέψει 
την πρόσβαση των φαρµακευτικών επιχειρήσεων στο σύστηµα, προκειµένου 
να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις.  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Στηρίζουµε την προσπάθειά σας προς όφελος των ταµείων, αλλά είναι 
επιτακτική η ανάγκη να διορθωθούν άµεσα τα ως άνω ζητήµατα και για το λόγο 
αυτό ζητάµε επειγόντως συνάντηση µαζί σας προκειµένου να συζητήσουµε το 
θέµα αυτό.  

Με εκτίµηση, 

 

 

 

        

Πασχάλης Αποστολίδης    Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
    Αντιπρόεδρος      Πρόεδρος 
 


