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τον Αξιότιμο 
κ. Μ. Σαλμά 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
                                                                            
Κοιν.: Καθ. Δ. Μπούρο, Πρόεδρο Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων 
          Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 
          κα Μ. Σκουρολιάκου, Αντιπρόεδρο ΕΟΦ     

Χαλάνδρι, 10 Μαΐου 2013 

Θέμα: Ορφανά Φάρμακα  
Αγαπητέ κ. Σαλμά, 

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε στο κρίσιμο ζήτημα της τιμολόγησης των ορφανών φαρμάκων. 

Πιο συγκεκριμένα εν αναμονή της έναρξης ισχύος του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων την προσεχή Τετάρτη 15 
Μαΐου 2013, ζητάμε την άμεση διόρθωση της τιμής των Ορφανών Φαρμάκων και την επιβολή του 50% της 
υπολογισθείσας μείωσης που προκύπτει έναντι του Δελτίου Τιμών του Απριλίου 2012, σύμφωνα με την 
ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας κατά τη συνεδρίασή της στις 12 
Φεβρουαρίου 2013 και τα όσα συζητήθηκαν σε κατ’ ιδίαν συνάντησή μας.  

Αξίζει να επισημανθεί και πάλι ότι οι υφιστάμενες τιμές πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων βρίσκονται 
χαμηλότερα όχι μόνο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων αλλά και από τη χαμηλότερη της Ευρώπης.  
 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την πάγια θέση του ΣΦΕΕ για την εξίσωση της 
προκύπτουσας ex-factory τιμής με τη νοσοκομειακή, η οποία είναι η μοναδική τιμή πώλησης στην Ελλάδα. 

Δεδομένου μάλιστα ότι η επίπτωση των Ορφανών Φαρμάκων στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη είναι 
χαμηλή, αφού δεν ξεπερνά τα €100 εκ, θα θέλαμε να επισημάνουμε την αναγκαία ένταξη και άμεση 
κυκλοφορία των νέων Ορφανών Φαρμάκων στην ελληνική αγορά, η οποία εκκρεμεί εδώ και 28 μήνες, 
προκειμένου να καλυφθούν σοβαρά θεραπευτικά κενά και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ελλήνων ασθενών σε μοναδικές και πολύτιμες για τη ζωή τους θεραπείες.     

Προσβλέποντας σε ένα εθνικό πλαίσιο δράσης με στόχο τη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών που θα 
επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους έλληνες ασθενείς με σπάνιες και σοβαρές 
παθήσεις, σας παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.  

Μετά τιμής,  

 
Ιωάννης Βλόντζος 

 
Χρήστος Δάκας 

Αντιπρόεδρος                           Συντονιστής Επιτροπής ΣΦΕΕ  
                               για τα Ορφανά Φάρμακα 

 
                                                      Ζέφη Βοστιτσάνου 

                                 Διευθύντρια Επιστημονικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων 


