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Χαλάνδρι, 3 Ιουλίου 2012 

 

Αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, 

Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αντιλαµβανόµενος την 

κρισιµότητα της κατάστασης είναι αρωγός στην προσπάθεια της Πολιτείας να 

επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί για το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης. 

Στο πλαίσιο αυτό οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις στηρίζουν την καθολική εφαρµογή 

της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην 

βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι στις συναντήσεις που είχαµε µε το 

∆/νοντα Σύµβουλο της Η∆ΙΚΑ κ. Βλ. Σφυρόερα και τους συνεργάτες του 

διαπιστώσαµε ότι υπάρχει σηµαντική βελτίωση στο σύστηµα Η/Σ το οποίο πλέον 

λειτουργεί ικανοποιητικά, υπάρχουν όµως πάντοτε περιθώρια βελτίωσης όπως: 

• Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να ενταχθεί στο σύστηµα Η/Σ το ποσοστό 

συµµετοχής των ασθενών, σύµφωνα µε το αναρτηµένο στην  ιστοσελίδα του 

ΕΟΦ αρχείο το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς χωρίς να απαιτείται 

δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ. Το σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει την αυτόµατη 

απόδοση του ποσοστού συµµετοχής του ασθενούς. 

• Η ένταξη στο σύστηµα του ποσοστού συµµετοχής των ασθενών θα έχει ως 

αποτέλεσµα εξοικονόµηση πόρων ύψους 150 εκ. δεδοµένου ότι στην πράξη ο 

µέσος όρος ποσοστού συµµετοχής των ασθενών είναι 8% αντί του 

µεσοσταθµικού µέσου όρου που είναι 15%. 
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• Είναι επίσης σηµαντικό κατά τη συνταγοράφηση ο ιατρός να χρησιµοποιεί 

υποχρεωτικά την κωδικοποίηση νόσων και διαγνώσεων κατά ICD-10 που ήδη 

υπάρχει στο σύστηµα. Επιπροσθέτως θα πρέπει να εισαχθεί στο σύστηµα η 

κωδικοποίηση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας κατά ICPC-2 (International 

Classification for Primary Care), η οποία διαθέτει πίνακα αντιστοίχησης µε το 

ICD-10.  

• Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τους συνδυασµούς δραστικών ουσιών ώστε 

να εντάσσονται στο σύστηµα Η/Σ όλες οι δραστικές ουσίες του φαρµάκου. 

• Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για την αποτελεσµατική λειτουργία της Η/Σ 

είναι η συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων της βάσης δεδοµένων. 

Πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητο να δοθεί κωδικός πρόσβασης στο σύστηµα σε 

ένα εξουσιοδοτηµένο άτοµο για τα φάρµακα κάθε εταιρείας ώστε να 

ενηµερώνει άµεσα την Η∆ΙΚΑ για τυχόν διόρθωση λαθών, κυκλοφορία νέων 

φαρµάκων κλπ. παράλληλα µε την ενηµέρωση του ΕΟΦ. 

Η συνεχής εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ Η∆ΙΚΑ και ΣΦΕΕ πιστεύουµε ότι θα 

αποτελέσει εχέγγυο για τη διασφάλιση της άριστης λειτουργίας του συστήµατος. 

Με εκτίµηση, 

 
 
    
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Πασχάλης Αποστολίδης 

Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αντιπρόεδρος 

 


