
Προτάσεις ΣΦΕΕ 2015 
 Ανθρωπιστική κρίση 

 Βιώσιμη εξωνοσοκομειακή δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στα €2,200 δις με αφαίρεση του ΦΠΑ & ΕΚΑΣ 
 Με αυτήν την προϋπόθεση ο ΣΦΕΕ δεσμεύεται να συνεισφέρει κατά το ήμισυ μαζί με την πολιτεία στην κάλυψη των ανασφάλιστων  

 Βιώσιμη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη στα €750 εκατ για το 2016 
 Διανομή φαρμάκων 1α (Ν.3816/2010) μόνο από τα νοσοκομεία, και κατάργηση του «στερείται» 
 Ανακατανομή της σημερινής συμμετοχής ασφαλισμένων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων 

 Εκκρεμή χρέη δημοσίου (ΕΟΠΥΥ & Νοσοκομείων) προς φαρμακευτικές εταιρείες 
 Ισότιμη μεταχείριση των παρόχων και τακτικές αποπληρωμές εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που 

αποτελεί προυπόθεση για τη δημουργία θετικού κλίματος εμπιστοσύνης για τη δημιουργία νέων  επενδύσεων 
 Παράταση ρύθμισης για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις νοσοκομείων για οφειλές μετά 10/9/2014 
 Συμψηφισμός με ΦΠΑ του clawback  
 Συμψηφισμός των χρεών των φαρμακευτικών εταιριών προς το δημόσιο 

 Rebates 
 Εφαρμογή μόνο κλιμακωτού rebate όγκου σε όλα τα φάρμακα 
 Η ορθή εφαρμογή των μέτρων θα αποτυπωθεί στη προοδευτική μείωση του ετήσιου clawback  

 Τιμολόγηση 
 Σταθερή πολιτική τιμολόγησης , έκδοση δελτίου τιμών με νέα φάρμακα κάθε 3 μήνες ( βάσει νομοθεσίας ) και 

ανατιμολόγηση μία φορά το χρόνο 
 Άμεση εφαρμογή του μ.ό των 3-χαμηλότερων χωρών της ΕΕ σε όλα τα φάρμακα  

 σε πρώτη φάση για τα off-patent με γενόσημο τιμολόγησης στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία αλλά όχι κάτω 
από τον μ.ό των 3 χαμηλότερων χωρών (εφόσον το γενόσημο κυκλοφορεί και έχει μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 3%) 

 Διορθώσεις/Αυξήσεις με βάση τις 3- χαμηλότερες τιμές της ΕΕ ( απαιτείται άρση του πλαφόν για αυξήσεις ) 
 Γενόσημα στο 80% των off-patent 
 Προστασία στα off-patent με Λ.Τ. 12€ & αντιστοίχως στα γενόσημα με Λ.Τ. 9,6€ 
 Η ανωτέρω συνολική πρόταση αποφέρει εξοικονόμηση € 60 εκατομ. σε ετήσια βάση 
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 Εξορθολογισμός συνταγογράφησης & δαπάνης 

 Εφαρμογή υποχρεωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων (στις 10 πιο δαπανηρές κατηγορίες) και μητρώων ασθενών 
για νέες θεραπείες 

 Επανασύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης δαπάνης του ΕΟΠΥΥ με την συμμετοχή του ΣΦΕΕ 
 Λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ΕΟΠΥΥ, ειδικά για νέες θεραπείες 

 Αντικαρκινικά /Αντιρετροϊκά φάρμακα 
 Στις δραστικές ουσίες που έχει λήξει η πατέντα των φαρμάκων να προκηρυχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός. Για τα 

υπόλοιπα φάρμακα να διερευνηθεί -εκ  μέρους του Υπουργείου- η δυνατότητα των εταιριών μέσω της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης-σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις εταιρίες που έχουν αντίστοιχα φάρμακα- εφόσον διασφαλιστεί η 
εμπιστευτικότητα και το νομικό πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ για τη σύναψη συμφωνιών 

 Ανάπτυξη- Κλινικές Μελέτες 
 Άρση εμποδίων και ορισμός ειδικής υπηρεσίας παρακολούθησης εκτέλεσης  
 Αναβάθμιση υποδομών 
 Φορολογικά κίνητρα ( φορολογικές εκπτώσεις για δημιουργία νέων επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας ) 
 Αναγνώριση της καινοτομίας μέσω εγκρίσεων από τις επιτροπές ΕΟΦ και ΕΟΠΥΥ νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων 

σε εύλογα χρονικά διαστήματα  
 Τριπλασιασμός Κλινικών Μελετών έως τέλος του 2017 
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