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Προς 
τον Αξιότιµο 
κ. Ανδρέα Λοβέρδο 
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Κοιν.: κ. Μ. Τιµοσίδη, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
           κ. Αν. ∆ηµόπουλο, Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
           κ. ∆. Μπαλασόπουλο, Νοµικό Σύµβουλο Υπουργού Υγείας & Κ.Α. 
           κ. Γ. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 
           κα Μ. Σκουρολιάκου, Α΄ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ 
 

Χαλάνδρι, 25 Ιανουαρίου 2011 

 

Θέµα: Κριτήρια – Λίστα φαρµάκων 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 
Χαιρετίζουµε την πρόθεση εφαρµογής του ανανεωµένου καταλόγου ΜΗΣΥΦΑ, 

καθώς επίσης και της αρνητικής λίστας φαρµάκων. Είµαστε βέβαιοι ότι η άµεση 

εφαρµογή τους θα δώσει µια ουσιαστική και πραγµατική οικονοµική ανάσα στις 

δαπάνες των ασφαλιστικών ταµείων, η οποία σύµφωνα µε εκτίµηση του ΙΟΒΕ θα 

ανέλθει στο ύψος των € 170 εκατ. ετησίως.  

 
Ωστόσο, όπως διαπιστώσαµε από την τελευταία έκδοση κριτηρίων που αφορούν στη 

λίστα φαρµάκων, τα περισσότερα από τα κριτήρια που περιγράφονται δεν 

διασφαλίζουν αντικειµενικότητα, ενώ παρουσιάζουν σηµαντικά νοµικά προβλήµατα 

και η εφαρµογή τους είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε µεγάλη αναστάτωση τόσο τις 

φαρµακευτικές εταιρείες όσο και τους Έλληνες πολίτες, χωρίς τα αναµενόµενα 

οικονοµικά οφέλη για τα ασφαλιστικά ταµεία.  

 
Ειδική επιτροπή του Συνδέσµου µας θα µελετήσει σε βάθος τα κριτήρια από κάθε 

άποψη και θα σας γνωστοποιήσουµε άµεσα και τεκµηριωµένα τις παρατηρήσεις µας.  

 
Όσον αφορά στα υπόλοιπα φάρµακα. τα οποία ουσιαστικά απαρτίζουν το θετικό 

κατάλογο, έχουν τις χαµηλότερες τιµές της Ευρώπης, όπως αυτές έχουν ήδη 

επεξεργαστεί επιστηµονικά και οικονοµικά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και µπορούν να αποτελέσουν τον κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων για τα 

ασφαλιστικά ταµεία.  
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Θα θέλαµε µε την ευκαιρία αυτή να επαναλάβουµε τη σύµφωνη γνώµη µας για 

επιστροφή rebate στα ασφαλιστικά ταµεία όπως αρχικά είχαµε συµφωνήσει. 

 
Με εκτίµηση, 

 

 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης                                                                 Γιώργος Κατζουράκης 
Γενικός ∆ιευθυντής       Αντιπρόεδρος 
 
                                                     
 
 
 
 

 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
     Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 


