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Χαλάνδρι, 30 Σεπτεµβρίου 2011 

Αγαπητέ κύριε Γενικέ, 

 

Ενόψει της πλήρους εφαρµογής της λίστας, η οποία θα ολοκληρωθεί µετά την 

έκδοση των αποφάσεων της δευτεροβάθµιας επιτροπής ενστάσεων, ο ΣΦΕΕ σας 

παρακαλεί να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας το ακόλουθο θέµα. Προκειµένου η λίστα 

να είναι σωστά ολοκληρωµένη, δίκαιη, αντικειµενική και σύννοµη, θα πρέπει 

προηγουµένως να τακτοποιηθούν οι σχετικές µε τον καθορισµό των τιµών των 

φαρµάκων εκκρεµότητες, ήτοι: 

1) Να εκδοθεί άµεσα νέο ∆ιορθωτικό ∆ελτίο Τιµών δεδοµένου ότι και µετά την 

έκδοση του ∆ιορθωτικού ∆ελτίου Τιµών, το οποίο ετέθη σε εφαρµογή στις 5 

Αυγούστου 2011, εξακολουθούν ορισµένες τιµές φαρµάκων να χρειάζονται 

διόρθωση, όπως άλλωστε σας είχαµε ενηµερώσει µε την από 12/9/2011 

επιστολή µας (επισυνάπτεται). Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να εκδοθεί 

άµεσα νέο ∆ιορθωτικό ∆ελτίο Τιµών έτσι ώστε οι τιµές, που θα ληφθούν 

υπόψιν για τον υπολογισµό της Τιµής Αναφοράς, να είναι οι σωστές.  

2) Να εκδοθεί άµεσα ∆ελτίο Τιµών µε νέα φάρµακα δεδοµένου ότι, εκκρεµούν 

αιτήσεις καθορισµού τιµής νέων φαρµάκων από 1/1/2011 και αυτό στερεί 

από τους Έλληνες ασθενείς την πρόσβαση σε καινοτόµες θεραπείες.  
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Στο σηµείο αυτό, θέλουµε να επισηµανθεί η σπουδαιότητα που φέρει η καινοτοµία 

των νέων φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων στην κάλυψη θεραπευτικού κενού, στη 

θεραπεία σοβαρών παθήσεων που απειλούν άµεσα την ανθρώπινη ζωή, στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και τελικά στην εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων σε 

άλλα σηµεία του συστήµατος υγείας. 

Εφόσον δεν τακτοποιηθούν οι ανωτέρω εκκρεµότητες, όχι µόνο η Πολιτεία θα 

στερηθεί έσοδα, που θα προκύψουν από το ποσό επιστροφής που θα καταλογιστεί 

στα φάρµακα που θα ενταχθούν στη λίστα, αλλά και οι Έλληνες ασθενείς θα 

στερηθούν φάρµακα, τα οποία τους είναι απαραίτητα, διότι καλύπτουν σηµαντικό 

θεραπευτικό κενό και είναι εξαιρετικά σηµαντικά για την επιβίωσή τους.  

 

Με εκτίµηση, 

 
 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης      Πασχάλης Αποστολίδης 
Γενικός ∆ιευθυντής            Αντιπρόεδρος 

 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


