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«Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, καίτοι πλήττονται καίρια, είναι διατεθειμένες, στο
πλαίσιο ενός ιστορικού συμβιβασμού, στην κρίσιμη για τη χώρα μας στιγμή, να απο-
δεχθούν υπό προϋποθέσεις την τιμολόγηση των φαρμάκων με βάση τις τρεις χαμηλό-
τερες τιμές της Ευρωζώνης εξασφαλίζοντας την επάρκεια φαρμάκων στην αγορά.»

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο & Υ Γ Ε Ι Α ~ Σ Φ Ε Ε

η κυβέρνηση µετά από εντατι-
κές συζητήσεις, έρευνες και
διαβουλεύσεις αναζητεί
έναν ορθολογικό τρόπο κα-

θορισµού των τιµών για την ανατι-
µολόγηση των φαρµάκων. Για να
εξασφαλίσουµε έναν αξιόπιστο, δια-
φανή, αντικειµενικό και δίκαιο τρό-
πο θα πρέπει η τιµολόγηση των
φαρµάκων, να γίνεται µε βάση το
µέσο όρο των τιµών όλων των χω-
ρών της Ευρωζώνης, δηλαδή των
χωρών µε κοινό νόµισµα το ευρώ
και αυτή παραµένει σταθερή και πά-
για θέση του ΣΦΕΕ.
Αντίθετα, η τιµολόγηση των φαρµά-
κων µε βάση τις τρεις χαµηλότερες
τιµές της Ευρωζώνης δηµιουργεί
ακραίες µειώσεις στην πλειονότητα
των φαρµάκων, πλήττει καίρια το
σύνολο των φαρµακευτικών επιχει-
ρήσεων, και δηµιουργεί πάρα πολ-
λές ελλείψεις φαρµάκων στην αγο-
ρά, ενώ µοιραία θα προκαλέσει και
έξαρση του φαινοµένου των πλα-
στών συνταγών. Οι φαρµακευτικές
επιχειρήσεις, καίτοι πλήττονται καί-
ρια, είναι διατεθειµένες, στο πλαίσιο

ενός ιστορικού συµβιβασµού, στην
κρίσιµη για τη χώρα µας στιγµή, να
αποδεχθούν υπό προϋποθέσεις την
τιµολόγηση των φαρµάκων µε βάση
τις τρεις χαµηλότερες τιµές της Ευ-
ρωζώνης εξασφαλίζοντας την επάρ-
κεια φαρµάκων στην αγορά αλλά και
την υγιή λειτουργία των επιχειρή-
σεων και κατ’ επέκταση την απασχό-
ληση στον κλάδο.
Είναι προφανές ότι οποιοσδήποτε
περιορισµός στις τιµές των φαρµά-
κων δεν λύνει προβλήµατα, αντίθετα
δηµιουργεί, αφού φάρµακα των
οποίων η τιµή περιορίζεται ασφυ-
κτικά παύουν να κυκλοφορούν στην
αγορά και αντικαθίστανται από άλ-
λα. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντι-
κό να δοθούν οι αρµόζουσες αυξή-
σεις στα παλαιά φθηνά φάρµακα,
ώστε να µην καταστούν ασύµφορα
και τελικά αντικατασταθούν από άλ-
λα νεώτερα και ακριβότερα.

«γκρίζες ζώνες»
Παραλλήλως, η εισαγωγή της λίστας
φαρµάκων, ως µέσο συµπίεσης των
δαπανών δεν µπορεί να αποτελεί

λύση, διότι δηµιουργεί γραφειοκρα-
τικά προβλήµατα και «γκρίζες ζώ-
νες» στη φαρµακευτική αγορά, όπως
και καθυστερήσεις στην άµεση πρό-
σβαση όλων των πολιτών σε όλα τα
εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ φάρµακα.
Οι δε αποκλεισµοί φαρµάκων έχουν
το αντίθετο αποτέλεσµα, διότι προ-
καλούν την τάση για συνταγογρά-
φηση άλλων νεώτερων και ακριβό-
τερων φαρµάκων µε αποτέλεσµα την
εκτόξευση της φαρµακευτικής δα-
πάνης, όπως συνέβη κατά τις προ-
ηγούµενες φορές.
Η λίστα µε την κλασική θεώρηση
είναι µια ξεπερασµένη πρακτική.
Με την άριστη λειτουργία του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων
και του Εθνικού Οργανισµού Φαρ-
µάκων τα εγκεκριµένα φάρµακα µε
τις συγκεκριµένες εγκεκριµένες
συνταγογραφικές οδηγίες, ενδεί-
ξεις, αντενδείξεις, περιορισµούς
κ.λπ. είναι υποχρεωτικό να βρί-
σκονται εις τη διάθεσή του ιατρού
και του ασθενούς βάση φυσικά των
εγκεκριµένων οδηγιών. Εποµένως,
µε τον όρο λίστα, σήµερα, εννοούµε

η «ευαίσθητη ισορροπία»
της φαρμακευτικής αγοράς
Η σημερινή κατάσταση στο χώρο του φαρμάκου χαρακτηρί-
ζεται από μία ευαίσθητη ισορροπία αμφιταλαντευόμενη
μεταξύ μίας ορθολογικής λύσης που μπορεί να εξασφαλίσει
αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αξιοπιστία, καθώς και ένα
δίκαιο τρόπο καθορισμού των τιμών των φαρμάκων και
μεταξύ μίας αλλοπρόσαλλης και αυθαίρετης διαδικασίας που
στερείται λογικών κριτηρίων.
Αρθρο του Διονυσιου ΦιλιΩτη, προέδρου συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος



Η Ν Α Υ Τ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η / Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 0

Οποιοσδήποτε περιορισµός στις τιµές των φαρµάκων δεν λύνει προβλήµατα, αντίθετα δηµιουργεί, αφού
φάρµακα των οποίων η τιµή περιορίζεται ασφυκτικά παύουν να κυκλοφορούν στην αγορά και αντικαθί-
στανται από άλλα, επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.

το σύνολο των εγκεκριµένων φαρ-
µάκων από τον ΕΜΕΑ και τον ΕΟΦ
τα οποία φυσικά θα πρέπει να συ-
νοδεύονται από σύγχρονο, ηλε-
κτρονικό µηχανισµό ελέγχου συν-
ταγογραφίας και σχολαστικής
εφαρµογής των εγκεκριµένων οδη-
γιών και σε συνδυασµό µε αρνητι-
κή λίστα που θα περιέχει τα ΜΥΣΥ-
ΦΑ (OTC), τα χαρακτηριζόµενα ως
life-style φάρµακα κ.λπ. Οι οποιεσ-
δήποτε άλλες θεωρήσεις (επιτροπές
λίστας κ.λπ.) θα δηµιουργήσουν
στρεβλώσεις στη λειτουργία του
συστήµατος και νέα πιθανά συστή-
µατα “συναλλαγής”.
Η λίστα δεν έχει ασφαλώς καµία
επίδραση στο φαινόµενο της «προ-
κλητής συνταγογράφησης». Η «προ-
κλητή συνταγογράφηση», οι παρά-
νοµες πρακτικές και η σπατάλη σε

ολόκληρο το σύστηµα υγείας δεν
αντιµετωπίζεται στο ελάχιστο µε τη
λίστα. Σύµφωνα µε όλες τις επιστη-
µονικές µελέτες, το κόστος στο σύ-
στηµα υγείας εκτοξεύεται εξαιτίας
της µεγάλης και εκτεταµένης σπατά-
λης καθώς και της «προκλητής συν-
ταγογράφησης», θέµατα που καµία
σχέση δεν έχουν µε τις τιµές.
Οι επεµβάσεις µε διοικητικά µέτρα
που εστιάζονται στο φάρµακο, όπως
η τιµολόγηση των φαρµάκων και η
λίστα, δε θα θεραπεύσουν τις παθο-
γένειες του συστήµατος υγείας. Η
Ελλάδα διαθέτει µια διεθνούς επι-
πέδου σύγχρονη και ασφαλή φαρ-
µακευτική αγορά µε το χαµηλότερο
συγκριτικά κόστος σε σχέση µε τις
περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Τα φάρµακα δεν είναι ακριβά.
Αντίθετα, αποτελούν επένδυση,

αφού θωρακίζουν τη δηµόσια υγεία
και εξοικονοµούν πόρους από άλλα
σηµεία του συστήµατος (νοσοκοµει-
ακή δαπάνη). Συνεπώς, η τιµωρία
του φαρµάκου σε καµία περίπτωση
δε θεραπεύει το σύστηµα υγείας, δε-
δοµένου ότι η φαρµακευτική δαπά-
νη αποτελεί το 1/5 των δαπανών
υγείας. Η φαρµακευτική αγορά δια-
κρίνεται από µία «ευαίσθητη ισορ-
ροπία» και εκείνο που χρειάζεται
πρωτίστως είναι να διαφυλάξουµε
αυτή την ισορροπία από αµφίβολης
αποτελεσµατικότητας επεµβάσεις,
προωθώντας παράλληλα την απο-
φασιστική πάταξη της σπατάλης και
της κακοδιαχείρισης µέσω της µη-
χανοργάνωσης και του ηλεκτρονι-
κού εκσυγχρονισµού και ελέγχου
του συστήµατος υγείας. �
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