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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, πυλώνας
για την παραγωγική ανασυγκρότηση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ,
ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΑΥΔΙ ΑΝΟΣ

» Ο κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 

«μπορεί και πρέπει
να αποτελέσει έναν από τους βασικούς 

πυλώνες παραγωγής, έρευνας
και καινοτομίας», στο πλαίσιο της
σχεδιαζόμενης παραγωγικής ανασυγκρότησης 

της χώρας, ήταν η κοινή 

διαπίστωση στην οποία κατέληξε 
η χθεσινή κυβερνητική σύσκεψη

για το φάρμακο.
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε 

υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 

Γιάννη Δραγασάκη, συμμετείχαν 

ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού Γιώργος
Σταθάκης, ο υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης 

Γιώργος Κατρούγκαλος, ο υπουργός 

Υγείας Ανδρέας Ξανθός και

Αντισταθμίσματα
στα μνήμοναακά μέτρα
αναζητά η κυβέρνηση

η υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδια
για θέματα βιομηχανίας, Θεοδώρα
Τζάκρη.

Κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν 
οι προοπτικές ανάπτυξης του

κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας
και αποφασίστηκε να ξεκινήσει α¬

μέσως ο οργανωμένος διάλογος με
τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου 

να συμβάλουν στη «διαμόρφωση 

εκείνων των μέτρων πολιτικής 

που θα ευνοούν τη μεγέθυνση 
του κλάδου με όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

και βιωσιμότητας», 

όπως αναφέρεται στη σχετική,
κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων 

υπουργείων.
Η συζήτηση διεξήχθη με φόντο τις

αντιδράσεις των φαμακοποιών, σχετικά 

με το ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων, αλλά και των εκπροσώπων 

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. 

Υπενθυμίζεται ότι οι
τελευταίοι κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για τη βιωσιμότητα του
κλάδου, σε περίπτωση που μειωθούν 

περαιτέρω οι τιμές των φθηνών 

φαρμάκων μαζικής κατανάλωσης, 

κάτι που, όπως υποστηρίζουν,

θα οδηγούσε τελικώς στην υποκα-
τάστασή τους με καινούργια, νεότερα, 

ακριβότερα και κατά κανόνα εισαγόμενα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,
οι συναρμόδιοι υπουργοί αντιλαμβάνονται 

ότι οι απαιτήσεις των θεσμών 

δημιουργούν όντως δομικό
πρόβλημα στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, 

τη στιγμή που η κυβέρνηση 

θέλει να στηρίξει την έρευνα
και την καινοτομία. Ως εκ τούτου, οι
ίδιες πηγές δηλώνουν στην «Α» ότι
είναι αναγκαίο να βρεθούν αντισταθμίσματα 

στα μέτρα που ζητούν
οι θεσμοί και περιλαμβάνονται στο
κείμενο της συμφωνίας. Τέλος, σημειώνεται 

ότι, σύμφωνα με κυβερνητικά 

στελέχη, αντίστοιχες πρωτοβουλίες 

πρόκειται να ληφθούν και
για τους φαρμακοποιούς.



2. ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 15



3. ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 15

Etôxos η ανάπτυξη του
ελληνικού φαρμάκου
ΜΕΤΑ τις μεγάλες αντιδράσεις που έχει
προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης
να αποδεχτεί τις προτάσεις της τρόικας
που καταδικάζουν το ελληνικό φάρμακο
το Μαξίμου φαίνεται να το ξανασκέητεται
Χθες πραγματοποιήθηκε κυβερνηπκή σύσκεψη

με θέμα ης προοπτικές ανάπτυξης
του κλάδου της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

Γιάννη Δραγασάκη με τη συμμετοχή
όλων των συναρμόδιων υπουργών

Σύμφωνα με την ανηπροεδρία της κυβέρνησης

κοινή ήταν η διαπίστωση ότι ο
κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν
από τους βασικούς πυλώνες παραγωγής
έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της
σχεδιαζόμενης παραγωγικής ανασυγκρότησης

της χώρας Με δεδομένη την παραπάνω

θέση αποφασίστηκε να ξεκινήσει
αμέσως ο οργανωμένος διάλογος με τους
ενδιαφερόμενους φορείς Συγκεκριμένα
η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά μέτρων φορολογικών

αναπτυξιακών ερευνητικών
αλλά και τη γρήγορη προώθηση των φακέλων

για την παραγωγή νέων φαρμάκων
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γιώργος Σταθάκης ο υπουργός Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης
Γιώργος Κατρούγκαλος ο υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός και η υφυπουργός Οικονομίας

αρμόδια για θέματα βιομηχανίας
Θεοδώρα Τζάκρη
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Υποδοχή χωρίς ισοδύναμα
Το κυβερνητικό επιτελείο με μοναδικό χαρτί ότι η ύφεση θα είναι μικρότερη
και θα απελευθερώσει έσοδα 1,2 δισ ευρώ θα ζητήσει από το κουαρτέτο να μην
εφαρμοστούν ορισμένα από τα επαχθή μέτρα

► Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΙΤΟΔΟΥΛΟΥ

ωρίς κανένα ισοδύναμο ώστε να μην
εφαρμοστούν τα επαχθή μέτρα από
τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση
και την τρύπα των 150 εκατ ευρώ
που δημιουργεί το σχήμα των τριών
συντελεστών μέχρι τους αγρότες το
ΕΚΑΣ και το 5ευρο στα νοσοκομεία
θα καθίσει η κυβέρνηση στο τραπέζι
των συζητήσεων με το κουαρτέτο

Μοναδικό ισχυρό χαρτί του Ευκλείδη

Τσακαλώτου θα είναι η μικρότερη

ύφεση και τα έσοδα 1,2 δισ ευρώ
που απελευθερώνει Μένει να δούμε
τι θα απαντήσει επ αυτού η Ντέλια
Βελκουλέσκου από το ΔΝΤ και η παρέα

της Πρόκειται για τους Ντέκλαν
Κοστέλο από την Κομισιόν Ράσμους
Ρέφερ από την ΕΚΤ και Νίκολα Τζια
μαρόλι από τον ESM που θα μείνουν
μέχρι την Παρασκευή στην Αθήνα και
ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα αυτού

του κύκλου των επαφών θα είναι
ασφυκτικό

Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν σήμερα
το πρωί στις 9 π.μ και κατ επιλογήν

του μεγάρου Μαξίμου αυτές θα λάβουν
χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

το κόστος για το οποίο θα επωμιστεί

ο ελληνικός προϋπολογισμός
Εκτός από τον υπουργό Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο στην πρωινή
συνάντηση με τους πιστωτές θα πάρει
μέρος και ο υπουργός Επικρατείας Αλ
Φλαμπουράρης

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό

ο κ Τσακαλώτος θα έχει
την ευκαιρία να τα ξαναπεί και το απόγευμα

με τους δανειστές οπότε και θα
ανοίξει όλη η βεντάλια των θεμάτων
Από τη δεύτερη φάση του ασφαλιστικού

και τη στενότερη σύνδεση εισφο
ρών-παροχών που οδηγεί σε χαμηλότερες

συντάξεις μέχρι τη νέα φορολογική
κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους
και το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο

για το οποίο η κυβέρνηση έχει
δεσμευτεί για την επέκτασή του στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα

Αυτός είναι και ο λόγος που στην
απογευματινή συνάντηση θα παρευρεθούν

και οι δύο αναπληρωτές υπουργοί
Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης
και Τρύφων Αλεξιάδης Μπορεί οι διαβουλεύσεις

να μην έχουν χαρακτήρα
αξιολόγησης όπως λένε οι θεσμοί
αναπόφευκτα όμως όπως άλλες πηγές
επισημαίνουν προς τα εκεί θα οδηγηθούν

Οι επικεφαλής των πιστωτών αναμένεται

να ξεσκονίσουν όλες τις εκκρεμότητες

που απομένουν για να συ

ΗΝίιήιαΒεήκουήεσκουίΔΝΌμαζιμε wusaflflous τρεα επικεφαϋή τωνπιστωτών
θα ξεσκονίσουν ofles us εκκρεμότηταπου απομένουν για να συμπληρωθούν τα 49
προαπαιτούμενα ώστε ναεκταμιευτείηδόση τωνΖδια ευρώ ενω θα δρομολογήσουν
και ταεπιπλέονμέτρα που θα πρέπει να Λάβειπ κυβέρνπσπ

μπληρωθούν τα 49 προαπαιτούμενα
και να εκταμιευτεί η δόση των 2 δισ
ευρώ ενώ θα δρομολογήσουν τα επιπλέον

μέτρα που θα πρέπει να λάβει η
κυβέρνηση για την ουρά του 1 δισ
ευρώ Σφήνα θα μπει το θέμα της
γ.γ Δημοσίων Εσόδων Αικατ Σαββα
ΐδου ρεπορτάζ σελ 12 ενώ εκεί που
θα δώσει μάχη η ελληνική πλευρά θα
είναι για τα επαχθή μέτρα συνολικού
ύψους 3,345 δισ ευρώ τα οποία είχε
δεσμευτεί να αντικαταστήσει με ισοδύναμες

παρεμβάσεις

Οι δεσμεύσεις
Στη συνάντηση με τους ξένους το

οικονομικό επιτελείο θα προσέλθει
χωρίς ισοδύναμα και θα υποστηρίξει
ότι αυτά δεν είναι απαραίτητα από τη
στιγμή που η ύφεση θα είναι μικρότερη

από 2,2 ακόμη και 1,5 Τούτο
κατά τους ισχυρισμούς του οικονομικού

επιτελείου θα δώσει ανάσες στην
οικονομία καθώς εξοικονομούνται
έσοδα 1,2 δισ ευρώ

Ο κατάλογος με τα ισοδύναμα για
τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση
περιλαμβάνει• Την εφαρμογή της απόφασης του

Συμβουλίου της Επικρατείας που
έκρινε αντισυνταγματική τη μείωση
συντάξεων του 2012 Για τον σκοπό
αυτόν θα απαιτηθούν ισοδύναμα μέτρα

ύψους τουλάχιστον 2 δισ ευρώ• Τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση
Η κυβερνητική πρόθεση για ΦΠΑ

τριών ταχυτήτων δημιουργεί τρύπα
150 εκατ ευρώ που πιθανόν να καλυφθεί

από την αύξηση των εισιτηρίων
στους αρχαιολογικούς χώρους
• Για να αποφευχθεί το εισιτήριο των
5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία χρειάζονται

20 εκατ ευρώ
• Για να αντισταθμιστεί η αύξηση της
φορολογίας των αγροτών ΕΦΚ

προκαταβολές

φόρου απαιτούνται 300
εκατ ευρώ
• Για τη διατήρηση του ΕΚΑΣ ως έχει
θα πρέπει να βρεθούν 500 εκατ ευρώ
• Για να μην εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού

ελλείμματος σε επικουρικές
συντάξεις και εφάπαξ απαιτούνται 375
εκατ ευρώ
• Για το κούρεμα κατά 50 στο επίδομα

θέρμανσης που θα λάβουν φέτος
τα νοικοκυριά για το πετρέλαιο που θα
καταναλώσουν απαιτούνται ισοδύναμα

100 εκατ ευρώ
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Το Θεαγένειο
νοσεί σοβαρά

Χωρίς γάλα πλήρη γεύματα ογκολογικά φάρμακα αλλά και δυνατότητα
χρήσης του μηχανήματος πρόβλεψης μεταστάσεων βρίσκεται το
αντικαρκινικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μία κατάσταση που όπως
τονίζει το σωματείο εργαζομένων ευνοεί την ανάπτυξη της ιδιωτικής Υγείας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Του ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

το έλεος του Θεού το Θεαγένειο Δεν είναι η
πρώτη φορά που το αντικαρκινικό νοσοκομείο
της Θεσσαλονίκης από το οποίο εξυπηρετείται
όλη η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση

Ωστόσο έχει πλέον φτάσει στο σημείο να
μη διαθέτει γάλα για τους ασθενείς και κυρίως
25 σημαντικά ογκολογικά φάρμακα

Τις καταγγελίες αυτές έκαναν χθες μέλη του
σωματείου εργαζομένων σε συνέντευξη Τύπου
παρουσιάζοντας τη θλιβερή και επικίνδυνη εικόνα

που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ίδρυμα
Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο Θεαγένειο

κατά τους προηγούμενους μήνες από το
διαιτολόγιο των αρρώστων έλειπε το κρέας για
πολλές ημέρες οι μερίδες του φαγητού είχαν

μικρύνει

και από το πρωινό έλειπε το γάλα Εδιναν
στους ασθενείς μόνο τσάι ανέφεραν

Αυτή όμως φαίνεται πως ήταν μόνο η κορυφή
του παγόβουνου διότι το σημαντικότερο όλων
αποτελεί η έλλειψη φαρμάκων Από το Θεαγένειο

αυτή τη στιγμή λείπουν 25 σημαντικά ογκολογικά

φάρμακα όπως καταγγέλλεται με αποτέλεσμα

οι γιατροί να τα συνταγογραφούν και οι
συνοδοί των αρρώστων να αναγκάζονται να τα
προμηθεύονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή
από συνοικιακά φαρμακεία ώστε να πραγματοποιηθούν

οι θεραπείες ενδονοσοκομειακά
Εκτός των άλλων καταγράφονται ελλείψεις

σε μηχανήματα βραχυθεραπείας από τις πηγές
ακτινοθεραπείας λειτουργούν κανονικά οι δύο
ενώ το νέο PET-CP μηχάνημα πρόβλεψης μεταστάσεων

δεν λειτουργεί διότι λείπουν 4 πυρηνικοί

γιατροί Υπό αυτές τις συνθήκες η λίστα

αναμονής των χειρουργείων φτάνει ακόμα και
τους 19 μήνες

Τελειώνει η χρονιά και βλέπουμε να τελειώνουν

τα λεφτά από όλους τους κωδικούς τόνισε
η πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων Αθηνά
Γραμματικοπούλου σημειώνοντας ότι με αυτήν
την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία αφήνεται

χώρος να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας
όπου πλέον αναγκάζονται να καταφύγουν οι
ασθενείς

Ο χώρος των ιδιωτικών κλινικών βλέπουμε
στη Θεσσαλονίκη να αναπτύσσεται πάρα πολύ
την ώρα που οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι στις
κλινικές από 4 έως και 30 μήνες συμπλήρωσε με
νόημα η πρόεδρος του σωματείου των ιδιωτικών
κλινικών Δέσποινα Γκίγκα

Το μεγάλο πάρτι
Αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι πριν από έναν

χρόνο ο τότε εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς
στη Θεσσαλονίκη Αργύρης Δημόπουλος είχε
ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος
για το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες στο Θεαγένειο

που γέμιζε για 10 χρόνια τους τραπεζικούς
λογαριασμούς γιατρού-διευθυντή κλινικής

Ο γιατρός-πρώην διευθυντής της αιματολογικής
κλινικής από το 2001 έως το 2010 δεχόταν

παχυλά δωράκια φαρμακευτικών εταιρειών μια
υπόθεση που αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα
του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας Αλλά δεν ήταν
η πρώτη φορά που το Θεαγένειο απασχόλησε
τη Δικαιοσύνη με σκάνδαλο προμηθειών από
φαρμακευτικές Το 2012 πρώην διευθύντρια του
φαρμακείου του νοσοκομείου οδηγήθηκε στις
φυλακές κατηγορούμενη ότι έπαιρνε μίζες από
εταιρείες
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Ενας 40άρης έρχεται για να αναλάβει το «τιμόνι» του

ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για τον Σωτήρη Μπερσίμη, λέκτορα στο

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Πειραιά, ο οποίος διδάσκει «Βιοστατιστική».
Η υποψηφιότητα του περνά εντός των ημερών από τη

Βουλή και έχει την απόλυτη έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου. 

Μάλιστα, ο κ. Μπερσίμης είναι πρόταση της προηγούμενης 

ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, με την οποία

φαίνεται ότι συμφωνεί ομόφωνα και η νυν ηγεσία.
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Ευρεία σύσκεψη υπό τον Γ Δραγασάκη

Μέτρα για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία
Συμμετείχαν ο υπουργός

Οικονομίας Γ Σταθάκης
ο υπουργός Εργασίας Γ

Κατρούγκαλος ο υπουργός

Υγείας Ανδρ Ξανθός και η υφυπουργός

Οικονομίας θ Τζάκρη

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μέτρα
γιατην ενίσχυση της

ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

με όρους διε¬

θνούς ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας

αναζητά η κυβέρνηση
Λίγες μέρες μετά την ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου στο οποίο προβλέπεται

αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης

με μειώσεις τιμών των
φαρμάκων που έχειλήξει η πατέντα
τους και των γενοοήμων χθες πραγματοποιήθηκε

κυβερνητική σύσκεψη

για τις προοπτικές ανάπτυξης
του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας

Προηγήθηκε η έντονη αντίδραση
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

η οποία υποστηρίζει ότι με

τον νέο τρόπο τιμολόγησης πλέον
οι τιμές των γενόσημων θα είναι
τόσο χαμηλές ώστε θα είναι ασύμφορο

να παραχθούν γεγονός που
θα οδηγήσει σε απόσυρση φαρμάκων

από την ελληνική αγορά αλλά
και σε συρρίκνωση τιις ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σύμφωνα μάλιστα με
την ΠανελλήνιαΈνωση Φαρμακοβιομηχανίας

την πενταετία 2010
2015 οι τιμές των εγχωρίως παραγόμενων

φαρμάκων μειώθηκαν σε
ποσοστό που υπερβαίνει το 60

Αντίστοιχα έπεσαν και οι τιμές των
πρωτοτύπων φαρμάκων off και on
patent κατά 40 και 30

Στη σύσκεψη που πραγμαιοποι
ήθηκε υπό τον αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη
συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομίας

Ανάπτυξης καιΤουρισμού Γιώργος

Σταθάκης ο υπουργός Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και

Αλληλεγγύης Γιώργος Καιρούγκα
λος ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός και η υφυπουργός Οικονομίας

αρμόδια για θέματα βιομηχανίας

Θεοδώρα Τζάκρη
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Οι εκκρεμότητες του υπ Υγείας
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ιδιοκτησιακό φαρμακείων είσπραξη
claw back από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών

υγείας του ΕΟΠΥΥ και συγκράτηση

της δαπάνης του Οργανισμού
για διαγνωστικές εξετάσεις μέσω ανακοστολόγησης

τους και επιβολής κλιμακωτών

εκπτώσεων είναι μεταξύ
των βασικών εκκρεμοτήτων του
υπουργείου Υγείας έναντι των δανειστών

Ειδικότερα το επόμενο διάστημα

το υπουργείο Υγείας θα πρέπει
να προχωρήσει στις εξής ενέργειες

• Εκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

που Θα ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό

καθεστώς στα φαρμακεία Με
την ΚΥΑ θα πρέπει να υλοποιηθεί η
δέσμευση της κυβέρνησης προς τους
δανειστές σύμφωνα με την οποία
μη φαρμακοποιός μπορεί να κατέχει
την πλειοψηφία μετοχών φαρμακείων
Πληροφορίες ανέφεραν ότι έως χθες
το απόγευμα ανοιχτό παρέμενε το
ποσοστό του πλειοψηφικού μετοχικού
πακέτου που θα μπορεί να έχει μη
φαρμακοποιός και o ανώτατος αριθ¬

μός φαρμακειών που θα επιτρέπεται
να έχει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

εξαιρούνται οι Α.Ε
• Καθορισμός και είσπραξη του

claw back μηχανισμός επιστροφής
της υπέρβασης δαπάνης του πρώτου
εξαμήνου 2015 από διαγνωστικά

Ιδιοκτησιακό φαρμακείων
καθορισμός και είσπραξη
claw back
από διαγνωστικά
και ανακοστολόγηση
εξετάσεων

κέντρα ιδιωτικές κλινικές και φαρμακευτικές

εταιρείες Η προεργασία
από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει
γίνει

• Ανακοστολόγηση των διαγνωστικών

εξετάσεων Υπάρχει ήδη πρόταση

από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
που προβλέπει μειώσεις έως και 20

25 στις εξετάσεις που δημιουργούν
τη μεγαλύτερη δαπάνη και οριζόντια
μείωση 5 στις υπόλοιπες εξετάσεις
Οι εκπρόσωποι των θεσμών έχουν
ζητήσει μεγαλύτερες μειώσεις στις
εξετάσεις Στο πλαίσιο της συγκράτησης

εντός ορίων προϋπολογισμού
της δαπάνης για διαγνωστικές εξετάσεις

η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επιπρόσθετα

της ανακοστολόγησης
έχει έτοιμη πρόταση για την καθιέρωση

κλιμακωτού rebate-έκπτωσης
ανάλογα με τον όγκο των εξετάσεων
στα διαγνωστικό κέντρα Η νέα ηγεσία
του υπουργείου Υγείας ζήτησε ορισμένες

αλλαγές τόσο στις κλίμακες
του rebate όσο και στις μειώσεις των
τιμών ορισμένων εξετάσεων

• Εξεύρεση έως τέλος Οκτωβρίου
ισοδύναμων μέτρων για το εισιτήριο

πέντε ευρώ στα τακτικά εξωτερικά

ιατρεία των νοσοκομείων Σε
περίπτωση που δεν βρεθούν αξιόπιστα
μέτρα που θα επιφέρουν έσοδα ύψους
19-20 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως
τότε το εισιτήριο θα πρέπει να επιστρέψει

στα νοσοκομεία
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ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Διάλογος για τα φάρμακα
Κυβερνητική σύσκεψη με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης
του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας πραγματοποιήθηκε
χθες υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγα
σάκη και παρουσία των υπουργών Οικονομίας Γιώργου Στα
θάκη Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου και Υγείας Ανδρέα
Ξανθού Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ψήφιση της διάταξης

για τον νέο τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων η οποία
σύμφωνα με τους φαρμακοβιομήχανους θέτει σε κίνδυνο

τη βιωσιμότητα των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών
οι υπουργοί αποφάσισαν να ξεκινήσουν διάλογο με τις ελληνικές

φαρμακοβιομηχανίες με στόχο τη διαμόρφωση
εκείνων των μέτρων πολιτικής που θα ευνοούν τη μεγέθυνση

του κλάδου με όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας
και βιωσιμότητας
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Τιμολόγηση
με αγκάθια
■ Ολοκληρώνεται σταδιακά 

η τιμολόγηση ίων νέων 

φαρμάκων, καθώς
χθες συνεδρίασε η Επι-
ψοπή Τιμών Φαρμάκων,
εξετάζοντας ενστάσεις και
εκκρεμότητες γύμω από
to Δελτίο Τιμών Νέων
Φαρμάκων. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η επιτροπή
πήρε κάποιες αποφάσεις
ώστε να διορθωθούν κάποια 

λάθη και στη συνέχεια 

να εκδοθεί μια τελική 

εισήγηση, η οποία θα
κατατεθεί στον υπουργό,
ιιροκειμένου να ολοκληρωθεί 

η διαδικασία τιμολόγησης 

των νέων φαρμάκων. 

Το ερώτημα, βέβαια,
που παραμένει ανοικτό -

και στο οποίο θα κληθεί
να δώσει, άμεσα, απάντηση 

ο Ανδρέας Ξανθός- είναι 

αν οι τιμές αυτές θα
συμπερτληφθοϋν τελικά
στη γενική ανακοστολόγηση 

που είναι σε εξέλιξη
ή θα εκδοθεί ξεχωριστό
δελτίο για πιο άμεση εισαγωγή 

και στη θετική λίστα, 

όπως επιμένουν οι
εταιρείες των φαρμάκων.
Γ. Σακ. [S1D.-9804915]
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