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Χαλάνδρι, 21 Οκτωβρίου 2013 

 
Θέμα: Άμεση ένταξη στο Θετικό Κατάλογο και αποζημίωση των νέων πρωτότυπων φαρμάκων 

που τιμολογήθηκαν στις 6/8/2013 
 
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, 
 

Σε συνέχεια της από 11/10/2013 επιστολής μας (επισυνάπτεται), θα θέλαμε να επανέλθουμε στο 
κρίσιμο ζήτημα της ανάγκης άμεσης ένταξης στο Θετικό Κατάλογο και της αποζημίωσης των 
νέων πρωτότυπων φαρμάκων που τιμολογήθηκαν με το Δελτίο Τιμών της 6ης Αυγούστου 2013, 
για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα, παρ’ όλο που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η προθεσμία ένταξης των 
φαρμάκων στη λίστα έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου, η επιτροπή για την κατάρτιση της λίστας 
συνταγογραφουμένων φαρμάκων (Θετικού Καταλόγου) δεν έχει ακόμη συνεδριάσει και 
αποφασίσει σχετικώς. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα προϊόντα αυτά τιμολογήθηκαν στη χώρα μας με 
καθυστέρηση 2,5 ετών. Επιπλέον, 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.  

Βάσει των ανωτέρω, είναι απαραίτητη η άμεση αποζημίωση των φαρμάκων αυτών, προκειμένου 
να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στους Έλληνες ασθενείς, και μάλιστα τη στιγμή που κάποια από 
τα φάρμακα αυτά μειώνουν την δαπάνη και σε κάθε περίπτωση με τον ισχύοντα μηχανισμό του 
clawback δεν τίθεται θέμα υπέρβασης του στόχου της δαπάνης του 2013.  

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία, ήτοι: 

 Από τα φάρμακα τα οποία έλαβαν τιμή, να κατηγοριοποιηθούν εκείνα τα οποία ανήκουν 
στην λίστα των φαρμάκων σοβαρών παθήσεων και υψηλού κόστους (ν. 3816) 

 Να ενταχθούν τα φάρμακα στο Θετικό Κατάλογο, με βάση την κείμενη νομοθεσία 

 Να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση την κείμενη νομοθεσία 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής           Πασχάλης Αποστολίδης 
Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος 


