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Καθ. Νικόλαο Χούλη, Πρόεδρο Επιτροπής της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
 

Χαλάνδρι, 11 Οκτωβρίου 2013 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στο Δ.Σ. ΣΦΕΕ. Σε 
συνέχεια αυτής της συνάντησης, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα δύο 
ακόλουθα κρίσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα:  

1. Αποζημίωση φαρμάκων που τιμολογήθηκαν στο Δελτίο Τιμών της 6ης Αυγούστου. Είναι 
απαραίτητο να δώσετε εντολή για να συγκληθεί η Επιτροπή λίστας συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων εντός της ερχόμενης εβδομάδος, προκειμένου να εντάξει άμεσα τα φάρμακα 
αυτά στη θετική λίστα. Υπενθυμίζεται ότι τα φάρμακα αυτά, που αφορούν σοβαρές και 
σπάνιες ασθένειες, έχουν ήδη αξιολογηθεί αφενός από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Καινοτόμων Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας αλλά και από αρμόδιους διεθνείς φορείς 
(ΕΜΑ, FDA) ως καινοτόμα, τα οποία τιμολογούνται και αποζημιώνονται με επιταχυνόμενες 
διαδικασίες. Στο σημείο αυτό, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα προϊόντα αυτά όχι μόνο 
τιμολογήθηκαν στη χώρα μας με καθυστέρηση 3 ετών αλλά και η προθεσμία για την 
ένταξή τους στη λίστα έληξε στις 6/10, δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, η θετική λίστα αναθεωρείται εντός 30 ημερών από την έκδοση  του Δελτίου 
Τιμών με νέα προϊόντα. Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι με τον ισχύοντα μηχανισμό 
του clawback δεν τίθεται θέμα υπέρβασης του στόχου της δαπάνης του 2013, θεωρούμε 
απολύτως απαραίτητο τα φάρμακα αυτά να ενταχθούν στη θετική λίστα και να 
αποζημιωθούν χωρίς καμία επιπλέον καθυστέρηση, εντός του Οκτωβρίου. 

2. Τιμολόγηση υπολοίπων (≃400) νέων φαρμάκων. Είναι απαραίτητο να δώσετε εντολή 
στον ΕΟΦ να ξεκινήσει άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα,  τις διαδικασίες τιμολόγησης 
των νέων αυτών φαρμάκων, ώστε να εκδοθεί το σχετικό Δελτίο Τιμών το αργότερο έως 
τα μέσα Νοεμβρίου. 

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως σας έχουμε επανειλημμένως επισημάνει, τα δύο ανωτέρω θέματα είναι πραγματικά 
ζωτικής σημασίας, τόσο για την διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε απαραίτητες 
θεραπείες, αλλά και για τα πλάνα του 2014 των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.  

Με εκτίμηση, 
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