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  Χαλάνδρι, 31 Ιανουαρίου 2012 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

Κατά την  συνάντηση που είχαµε την περασµένη Πέµπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 
µαζί σας και µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας, κ. Αντ. ∆ηµόπουλο, 
µας γνωστοποιήσατε ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται στην εφαρµογή 
µιας λίστας η οποία θα βασίζεται σε ένα κλιµακωτό rebate µε πρόσθετη 
επιβάρυνση σε περίπτωση αύξησης πωλήσεων των φαρµακευτικών 
προϊόντων. 

Μια τέτοια ρύθµιση µας βρίσκει κάθετα αντίθετους καθόσον εκτός του ότι θα    
αποτελέσει µια επιπρόσθετη επιβάρυνση  σε βάρος της  
φαρµακοβιοµηχανίας, την οποία οι φαρµακευτικές εταιρείες δεν θα 
µπορέσουν να αντέξουν, θα έχει και ως συνέπεια να εµφανισθούν ελλείψεις 
φαρµάκων στην αγορά.  

Παράλληλα ο ΕΟΦ µε την υπ’ αριθµ. 6922 από 27-1-12 επιστολή του προς το 
ΣΦΕΕ, ζητάει από τις εταιρείες να αποστείλουν άµεσα στην ∆ιεύθυνση 
Ελέγχου Παραγωγής επικαιροποιηµένη συγκεντρωτική λίστα των 
φαρµακευτικών τους προϊόντων για τα οποία πιθανολογείται ότι θα 
υπάρχουν προβλήµατα επάρκειας στην αγορά και αναζητείται η αιτία της 
πιθανής έλλειψής των.  

∆εδοµένου ότι οι ελλείψεις φαρµάκων προκαλούνται από ορισµένες 
φαρµακαποθήκες και φαρµακεία, οι οποίοι επανεξάγουν τα φάρµακα τα 
οποία οι φαρµακευτικές εταιρείες εισάγουν, θεωρούµε αδιανόητο, από τη 
µια να τιµωρείτε µε πρόστιµα τις εταιρείες των οποίων τα προϊόντα πιθανόν 
να παρουσιάζουν έλλειψη (και ποιος το πιστοποιεί αυτό και µε ποια µέθοδο) 
λόγω επανεξαγωγής των, συγχρόνως δε να απειλούνται να τιµωρηθούν 
π.χ. µε επιπλέον rebate -πέναλτι σε περίπτωση που συνεχίζουν να 
εφοδιάζουν κανονικά την αγορά. Το µόνο αποτέλεσµα που µπορεί να 
προκύψει από τα ανωτέρω, είναι οι ασθενείς, να µην µπορούν να βρουν 
τελικά τα φάρµακά τους. Πρόκειται για παράλογα και αντιφατικά µέτρα, τα 
οποία προκαλούν έντονη ανασφάλεια και σύγχυση στις επιχειρήσεις του 
κλάδου µας. 
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Ο ΣΦΕΕ είναι αντίθετος και µε τα δύο αυτά µέτρα, διότι πρώτον οι 
φαρµακευτικές εταιρείες δεν µπορούν να αντέξουν περαιτέρω οικονοµική 
επιβάρυνση, λόγω του ότι οι τιµές των προϊόντων τους είναι ήδη οι 
χαµηλότερες στην Ευρώπη και δεύτερον διότι ο οµαλός εφοδιασµός της 
αγοράς είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τις επανεξαγωγές που 
πραγµατοποιούνται από ορισµένες φαρµακαποθήκες και φαρµακεία. 

 
 

Με εκτίµηση, 
 
 

 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Ιωάννης Βλόντζος 
Γενικός ∆ιευθυντής      Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ   
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Πρόεδρος 


