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Ίδρυση
συνεταιρισμών για
άδειες φαρμακείου

Την ίδρυση συνεταιρισμών για
την απόκτηση άδειας φαρμακείου ευνοεί

η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα
έρθει την επόμενη εβδομάδα για το ακανθώδες

ζήτημα των φαρμάκων η οποία

έχει ήδη γίνει αποδεκτή από την ελληνική

κυβέρνηση και τους θεσμούς
σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η
ΚΥΑ προβλέπει τη δυνατότητα κατοχύρωσης

από εταιρεία ΕΠΕ και όχι από
Α.Ε όπως ζητούσαν οι θεσμοί κάτι το οποίο

θα ευνοούσε γιγαντωμένες επιχειρήσεις

να εισέλθουν στον τομέα απόκτησης

άδειας φαρμακείου Μάλιστα η
αρμόδια πηγή μιλώντας στην Αυγή
τόνιζε ότι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς

προβλέπεται η ενίσχυση των εν
λόγω συνεταιρισμών μέσω κονδυλίων
που προέρχονται από το ΕΣΠΑ προσθέτοντας

παράλληλα Με αυτόν τον τρόπο
θα μπορούν τρεις φαρμακοποιοί από μια
συγκεκριμένη περιοχή να ιδρύσουν συνεταιρισμό

και να αποκτήσουν ένα φαρμακείο

κάτι το οποίο θα ρίξει και τις τιμές

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στο σχέδιο

προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης
φαρμακείου από μη φαρμακοποιούς με
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών συμμετοχή

φαρμακοποιού στο μετοχικό κεφάλαιο
και μέγιστο αριθμό πέντε αδειών ανά

επιχειρηματία ο οποίος θα αυξάνεται
κάθε χρόνο κατά ένα μέχρι το 2020 οπότε

και θα φτάσει τον αριθμό 10 ανά επιχειρηματία

Τέλος οι αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι

η ΚΥΑ προβλέπει μεγάλο αν όχι καθολικό

ψαλίδι στην κρατική επιχορήγηση
προς τις φαρμακοβιομηχανίες

Γ.Α
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Η κρίση βλάπτει σοβαρά ψυχολο
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

α λέγατε ότι γενικά η υγεία σας
είναι Κακή απαντούν ως
επί το πλείστον άτομα άνω των
65 ετών συνταξιούχοι και άτομα
που ανήκουν στο κατώτερο κοινωνικοοικονομικό

επίπεδο Περισσότεροι

από ένας στους πέντε
συμπολίτες μας 22 ποσοστό
ιδιαίτερα υψηλό για τα ευρωπαϊκά

δεδομένα δηλώνουν ότι δεν
έλαβαν τη θεραπεία ή και τις εξε

Γενική κατάσταση υγείας
Θα λέγατε ότι γενικά η υγεία σας είναι

Εξαιρετική Ανδρες 15 25-34 ετών 21
Μισθωτοί 23

Πολύ καλή 29

Καλή 31

Μέτρια

Κακή 7
65 ετών 16 Βασική εκπ/ση 17

Το 31 των συμμετεχόντων στην Hellas Health VI αξιολόγησαν την υγεία τους
ως καλή 29 ως πολύ καλή 20 ως μέτρια και 12 ως εξαιρετική Το 7

χαρακτήρισε την υγεία του ως κακή και κυρίως τα άτομα άνω των 65 ετών
16 οι έχοντες βασική εκπαίδευση 17 οι συνταξιούχοι 14 και όσοι

ανήκουν στο κατώτερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο

Επίσης κατά τη διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων το 35 των
ερωτώμενων κατάφεραν να κάνουν λιγότερα από όσα θα ήθελαν και 28
περιόρισαν το είδος της δουλειάς ή των καθημερινών τους δραστηριοτήτων
εξαιτίας της κατάστασης της σωματικής τους υγείας Η πλειοψηφία αυτών δεν
φάνηκε ωστόσο να αντιμετωπίζει τέτοιες δυσκολίες 65 72 αντίστοιχα

Συνταξιούχοι 14 Κατώτερη κοινωνικο-οικονομική τάξη 15

Τα οικονομικά του 80 των
πολιτών τραβούν την
κατηφόρα από το 2009 με
αποτέλεσμα την επιδείνωση
της ψυχολογικής
κατάστασης του 55 Οι
περικοπές στις υππρεσίες
επιβαρύνουν το 52 οι άνω
των 65 ετών θεωρούν κακή
την υγεία τους και ένας
στους 5 δεν έλαβε την
ενδεικνυόμενη θεραπεία
σύμφωνα με μεγάλη
πανελλαδική έρευνα

Διενέργεια
προληπτικών εξετάσεων
Εχετε μετρήσει έως σήμερα κάποιο

από τα παρακάτω που αφορά
ην υγεία σας Σημειώστε πριν από

πόσους μήνες ή έτη μετρήσατε
για τελευταία φορά την αντίστοιχη τιμή
Χαμηλά ποσοστά παρουσιάζουν η διενέργεια
μαστογραφίας 57 και η ψηλάφηση
μαστού από γιατρό 67 για την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού και οι εξετάσεις για
την πρόληψη του καρκίνου του παχέος
εντέρου αιμορραγική κοπράνων 14 και
κολονοσκόπηση 15 ενώ 2 στους 10
Ελληνες δεν έχουν μετρήσει την αρτηριακή
πίεση την χοληστερόλη το σάκχαρο αίματος
για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων

Η ερώτηση έγινε μόνο
σε γυναίκες ερωτώμενες
Μέσοι όροι επί όσων έχουν
μετρήσει και απάντησαν

ΕΧΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙ

Αρτηριακή 1

πίεση I
Τεστ

Παηανικολάου

Χοληστερόλη

Σάκχαρο
αίματος

Καρδιογράφημα

Ψηλάφηση μαστού
από γιατρό

Μαστογραφία
Οστική πυκνότητα
για οστεοπόρωση

Κολονοσκόπηση

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙ Δ.θ Δ.Α

Εξέταση κοπράνων για
μικροσκοπική αιμορραγία

Αιμορραγία στα κόπρανα

13

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ
ΜΕΣΟ ΟΡΟ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ

57 32

67

73

74

10 1

9°/J 4

9<J 3

9<χ 3

5 μήνες

WËÊBSBÊÊÊÊKM 10 9 1 31 μήνες

9%12 10 μήνες

8%11 3 9 μήνες

Ί0%1Ί<χ 6 25 μήνες

67 23 9<ν 1 23 μήνες

30 μήνες

28 μήνες

60 μήνες

46 μήνες

τάσεις που ήθελαν
Συνέπειες της κρίσης είναι

και η σημαντική επιδείνωση της
οικονομικής κατάστασης 80
της διάθεσης της ψυχικής κατάστασης

55 και της οικονομικής
επιβάρυνσης για υπηρεσίες

υγείας 52 σε σχέση με το 2009
Η πλειονότητα διαθέτει μηνιαίως

για υπηρεσίες υγείας πάνω
από το 5 του συνολικού της
εισοδήματος ενώ περισσότεροι
από το 15 διαθέτουν πάνω από
το 10 του συνολικού τους μηνιαίου

εισοδήματος για υπηρεσίες

υγείας και φάρμακα
Τα παραπάνω συμπεράσματα
μεταξύ άλλων προκύπτουν

από την πανελλαδική έρευνα
Hellas Health VI για την υγεία
των Ελλήνων που πραγματοποιήθηκε

από το Ινστιτούτο
Κοινωνικής και Προληπτικής
Ιατρικής ΙΚΠΙ σε συνεργασία
με το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών

Υγείας της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα αποτελέσματα της έρευνας
που πραγματοποιήθηκε σε

αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.001

ατόμων ηλικίας άνω των 18
ετών τον Απρίλιο του 2015 από
τη Metron Analysis παρουσίασαν

χθες ο καθηγητής Γιάννης
Τούντας διευθυντής του ΙΚΠΙ
και του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών

Υγείας και ο Κυριάκος
Σουλιώτης επίκουρος καθηγητής

Πολιτικής Υγείας της Σχολής

Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου

Χαμηλά είναι τα ποσοστά διενέργειας

προληπτικών εξετάσε¬

ων όπως η μαστογραφία 57
και η ψηλάφηση μαστού από γιατρό

67 για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού με δεδομένη

τη συχνότητα της ασθένειας
Τραγικά είναι τα ποσοστά στις
εξετάσεις για την πρόληψη του
καρκίνου του παχέος εντέρου
αιμορραγική κοπράνων 14
και κολονοσκόπηση 15

Παράλληλα 2 στους 10 Ελληνες

δεν έχουν μετρήσει την
αρτηριακή πίεση τη χοληστερόλη

το σάκχαρο αίματος για την
πρόληψη των καρδιαγγειακών

νόσων
Οι παρεμβάσεις των τελευταίων

ετών στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας και ειδικότερα
στην ατελή μεταρρύθμιση του
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου

Υγείας ΠΕΔΥ συνδέονται
σύμφωνα με τους επιστήμονες
με το εύρημα της αύξησης σε
σχέση με προηγούμενες μελέτες
του ποσοστού όσων επιλέγουν
ιδιώτη ιατρό είτε συμβεβλημένο

37%)είτε μη συμβεβλημένο
23 με το Ταμείο τους Αισθητά
μειωμένο είναι το ποσοστό όσων
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για και υγεία
Αξιολόγηση μεταβολών σε θέματα υγείας
Σε σχέση με το 2009 αξιολογήστε πώς μεταβλήθηκαν

τα παρακάτω Θα λέγατε ότι

ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΠΟΛΥ

ΟΥΤΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕ,ΟΥΤΕ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕ ΠΟΛΥ

ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕ

Δ.Α

Η σημασία που δίνετε σε προβλήματα της υγείας σας

20 52 11

Η συμμόρφωσή σας με τις οδηγίες του γιατρού σας
φ/ο 9 72 7

Η κατάσταση της υγείας σας

2 8 59

Η διάθεση και η ψυχική σας κατάσταση

ϋ 7 32 38
Η πρόσβασή σας σε φάρμακα
1%·6 62
Η πρόσβασή σας στιςυπηρεσίες υγείας

1%6 46 28

6

7

20 6<Λ 4

4

18 6Ά 7

ι 8
Η οικονομική σας επιβάρυνση για υπηρεσίες υγείας
3 40 39 13 6
Η οικονομική σας κατάσταση

3 13 42 MB 38 I 4

επιλέγουν ιατρείο ίου ασφαλιστικού
τους ταμείου 8 για ιατρική

φροντίδα
Συγκρίνοντας και αξιολογώντας

την περίοδο προ και μετά
ΕΟΠΥΥ σημαντική επιδείνωση
καταγράφεται όσον αφορά την
πρόσβαση στα πολυίατρεία των
ασφαλιστικών ταμείων και στα
φαρμακεία των νοσοκομείων του
ΕΣΥ 48

Γενόσημα φάρμακα
Σχεδόν ένας στους πέντε εμπιστεύεται

τα γενόσημα φάρμακα

Η χαμηλή εμπιστοσύνη αποτελεί
προφανώς προϊόν στερεότυπης
θέσης καθώς το 63 των ερωτώμενων

έχουν περιορισμένη γνώση

για τα γενόσημα σημειώνουν
οι Τούντας και Σουλιώτης και
αναφέρουν ότι μόνο ένας στους
τρεις γνωρίζει καλά τι είναι τα

γενόσημα

φάρμακα
Ενας στους τρεις δηλώνει ότι

εμπιστεύεται τον ιατρό του όσον
αφορά την επιλογή του φαρμάκου

που θα του προτείνει ενώ η
συντριπτική πλειονότητα εμπιστεύεται

τον φαρμακοποιό όσον

άφορα το φτηνότερο γενοσημο

Καλή υγεία
Λιγότεροι από τους μισούς

ερωτώμενους 41 έχουν φυσιολογικό

βάρος για το ύφος τους
δηλαδή έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος

από 18,5 έως 24,9 Το 59
των συμμετεχόντων στην έρευνα
έχει σωματικό βάρος που ξεπερνά

τα φυσιολογικά όρια κάτι που
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
πληθώρα ασθενειών Πιο συγκεκριμένα

το 42 είναι υπέρβαροι
έχουν δηλαδή ΔΜΣ από 25 έως
29,9 και το 17 είναι παχύσαρκοι
έχοντας ακόμη υψηλότερο ΔΜΣ
άνω του 30

Οσον αφορά την άσκηση το
39 των συμμετεχόντων υποστήριξε

ότι απέχει από οποιαδήποτε

μέτρια σωματική δραστηριότητα

την ώρα που σύμφωνα
με τις συστάσεις του Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας οι υγιείς
ενήλικες 18-64 ετών θα πρέπει
να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά

αερόβια φυσική άσκηση μέτριας

έντασης την εβδομάδα και
για ακόμη περισσότερη οφέλη
στην υγεία τους να αυξήσουν
την έντονη αερόβια σωματική
δραστηριότητα σε 300 λεπτά την
εβδομάδα

Οι έχοντες βασική εκπαίδευση
53 οι νοικοκυρές 48 και τα

άτομα της κατώτερης κοινωνικής
τάξης 49 δήλωσαν σε υψηλότερο

ποσοστό ότι δεν πραγματοποίησαν

καμία μέτρια σωματική
δραστηριότητα εντός της τελευταίας

εβδομάδας
Εξαιρετικά υψηλά εξακολουθούν

να παραμένουν τα ποσοστά
των καπνιστών στην Ελλάδα με
μείωση στους άντρες και στις γυναίκες

την τελευταία τετραετία
Συγκεκριμένα ο επιπολασμός του
καπνίσματος στην Ελλάδα το 2015
εκτιμάται στο 37 με το 40 των
ανδρών και το 34 των γυναικών
να δηλώνουν καπνιστές
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Αγνοούν οι Ελληνες
τα γενόσημα
Δεν γνωρίζουν τι είναι δεν τα εμπιστεύονται

δεν τα ζητούν από τον γιατρό
ή τον φαρμακοποιό σύμφωνα με έρευνα

του ΕΚΠΑ Σελ 7

Αγνοούν οι Ελληνες τα γενόσημα
Δεν γνωρίζουν τι είναι δεν τα εμπιστεύονται δεν τα ζητούν από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό

Τικ ΠΕΝΝΥΓ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Χαμηλή εμπιστοσύνη λόγω άγνοιας
επιδεικνύουν οι Ελληνες στα

γενόσημα φάρμακα Μόλις δύο
στους δέκα τα εμπιστεύονται και
μόλις ένας στους δέκα έχει ζητήσει
από τον γιατρό να του προτείνει
γενόσημο αντί πρωτοτύπου Ξεκάθαρες

είναι πλέον και οι επιπτώσεις

της κρίσης στην πρόσβαση

των πολιτών σε υπηρεσίες
υγείας δύο στους δέκα Ελληνες
δήλωσαν ότι αν και αντιμετώπισαν
πρόβλημα υγείας τον τελευταίο
χρόνο δεν έλαβαν θεραπεία λόγω
κόστους

Το κρίσιμο σημείο στο οποίο
βρίσκεται σήμερα η υγεία των
Ελλήνων καταδεικνύει η πανελλαδική

έρευνα Hellas Healtti VI
του Ινστιτούτου Κοινωνικής και
Προληπτικής Ιατρικής ΙΚΠΙ και
του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών
Υγείας του ΕΚΠΑ την οποία παρουσίασαν

χθες ο καθηγητής διευθυντής

του ΙΚΠΙ Γιάννης Τούν
τας και ο επίκουρος καθηγητής
Πολιτικής Υγείας του Παν Πελοποννήσου

Κυριάκος Σουλιώτης
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε
δείγμα 1.001 ατόμων ηλικίας άνω
των 18 ετών τον Απρίλιο του
2015 από τη Metron Analysis

Οπως κατέδειξε n έρευνα μόλις
το 33 των συμμετεχόντων δήλωσε

ότι γνωρίζει τι είναι τα γενόσημα

και μόλις ένας στους πέντε
22 τα εμπιστεύεται γεγονό5

που καταδεικνύει την αποτυχία

Η Υγεία σε αριθμούς

Δηλώνει ότι η υγεία του είναι εξαιρετική ή πολύ καλή

Γ-Κ έχει χρησιμοποιήσει ηε
C ρισσότερα από δύο συντα

— 1 γογραφούμενα φάρμακα
το τελευταίο έτος

g—ι δεν γνωρίζει αν υπάρχουν
§ Ι ο7 φθηνότερα φάρμακαJ± c αηano αυτα που προτείνε

ο γιατρός

1 στους 5

fftti
δεν έλαβε τη θεραπεία

ή/και τις εξετάσεις
που ήθελε

0
δεν λαμβάνει

στο φαρμακείο άλλο
σκεύασμα από αυτό

που του πρότεινε
ο γιατρός

33

δηλώνει ότι
γνωρίζει τι είναι

τα γενόσημα
φάρμακα

22

δηλώνει ότι
εμπιστεύεται
τα γενόσημα

φάρμακα

εκφράζει μέτρια
λίγη ή καθόλου
εμπιστοσύνη
στα γενόσημα

δεν ζητεί από
τον γιατρό

να προτείνει
γενόσημο
φάρμακο

ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH VI Ινστιτούτο κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σύμφωνα με έρευνα
του ΕΚΠΑ δύο στους δέκα

δεν έχουν μετρήσει
αρτηριακή πίεση χοληστερόλη

και σάκχαρο
της πολιτείας να πείσει για την
ασφάλειά τους Το 55 δήλωσε
ότι έχει λάβει περισσότερα από
δύο συνταγογραφούμενα φάρμακα

το τελευταίο έτος και το
14 έχει λάβει πέντε ή περισσότερα

Η συντριπτική πλειονότητα
83 όσων λαμβάνουν φάρμακα

δεν ζητάει από τον γιατρό να
τους προτείνει γενόσημο Αντίστοιχα

υψηλό 88 είναι και το
ποσοστό όσων ακολουθούν πιστά
τις συστάσεις του γιατρού τους
και δεν αλλάζουν το σκεύασμα
με το αντίστοιχο γενόσημο Για
το μόλις 8 που δηλώνει ότι έχει
λάβει διαφορετικό φάρμακο από
το προτεινόμενο οι κυριότεροι
λόγοι ήταν η φθηνότερη τιμή του
31 ή οι συστάσεις του φαρμακοποιού

30 Το 61 δήλωσε
ότι δεν γνωρίζει εάν υπάρχουν
φθηνότερα φάρμακα σε σύγκριση
με αυτό το οποίο τους πρότεινε
ο γιατρός τους Για τους υπόλοι¬

πους η ενημέρωση έγινε κυρίως
από τον φαρμακοποιό και μόλις
ένας στους τρεις το έμαθε από
τον γιατρό

Οι ερωτώμενοι σε μεγάλο ποσοστό

40 δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε

η πρόσβασή τους στις
υπηρεσίες Υγείας από το 2009
έως σήμερα ενώ το 52 δηλώνει
ότι αυξήθηκε η οικονομική επιβάρυνση

για υπηρεσίες υγείας
Αλλωστε το 44 διαθέτει μηνιαίως
για υπηρεσίες υγείας πάνω από
το 5 του συνολικού εισοδήματος
ενώ ένας στους έξι διαθέτει πάνω
από το 10 Λόγω κόστους δύο
στους δέκα δεν έλαβαν υπηρεσίες

για πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζαν

Από αυτούς που απευθύνθηκαν

σε υπηρεσίες υγείας
μόλις το 8 επέλεξε ιατρεία του
ασφαλιστικού του ταμείου γεγονός

που συνδέεται με την ατελή
μεταρρύθμιση στο ΠΕΔΥ

Σοβαρό έλλειμμα καταγράφεται
στη χρήση των υπηρεσιών υγείας
για προληπτικές εξετάσεις και
είναι χαρακτηριστικό ότι δύο
στους δέκα δεν έχουν μετρήσει
αρτηριακή πίεση χοληστερόλη
και σάκχαρο Χαμηλά είναι τα
ποσοστά σε κρίσιμες εξετάσεις
όπως η μαστογραφία 57 των
γυναικών που θα έπρεπε να κάνουν

βάσει ηλικίας και η κολο
νοσκόπηση 15

Κακές επιδόσεις έχουν οι Ελληνες

και στην πρωτογενή πρόληψη

το 37 των Ελλήνων καπνίζει

ποσοστό που παραμένει
από τα υψηλότερα στον κόσμο
Παθητικός καπνιστής στον χώρο
εργασίας του είναι το 27 ενώ
σε καανό εντός εστιατορίων και
καφέ μπαρ εκτίθεται το 78 και
το 92 αντίστοιχα Μόλις το
10 ακολουθεί τις συστάσεις
της μεσογειακής διατροφής για
τη λήψη λαχανικών και τέσσερις
στους δέκα δηλώνουν ότι δεν
ασκούνται π.χ γρήγορο περπάτημα

Ετσι ίσως δικαιολογείται
και το γεγονός ότι μόλις το 41
των ερωτωμένων είχε κανονικό
σωματικό βάρος έναντι του 41
που είναι υπέρβαροι και του 17
παχύσαρκοι
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Μειώθηκε 60,5 η δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη την περίοδο 2009-2014

Η δαπάνη φέτος θα παραμείνει σταθερή ενώ ιην επόμενη τριετία δεν
θα καλυφθούν περισσότερα από 1,94 δισ ευρώ τον χρόνο

Νέες μειώσεις στις τιμές σε off
patent και σε γενόσημα φάρμακα
βλέπει η μελέτη της IBHS για τον
κλάδο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι
η δημόσια δαπάνη παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα λόγω του προγράμματος

προσαρμογής Η ύφεση

οδήγησε στην εφαρμογή του
προγράμματος δημοσιονομικής
εξυγίανσης μέρος του οποίου
αποτέλεσε η μείωση της δημόσιας
φαρμακευτικής δαπάνης μέσω
μειώσεων στις τιμές υποχρεωτικές

εκπτώσεις και επιστροφές
αύξηση του ποσοστού συμμετοχής

των ασφαλισμένων κ.ά
Η δημόσια δαπάνη εκτιμήθηκε

από την IBHS για το 2014 σε 2
δισ ευρώ μειωμένη περαιτέρω
κατά 15 σε σχέση με το 2013
και σωρευτικά 60,5 έναντι του
2009 Η δαπάνη φέτος θα παραμείνει

σταθερή ενώ την επόμενη
τριετία δεν θα καλυφθούν περισσότερα

από 1,94 δισ ευρώ τον

χρόνο Οι υπερβάσεις που προκύπτουν

καλύπτονται από τις
φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσω
των clawback το μέγεθος των
οποίων έφτασε το 2014 τα 205
εκατ ενώ φέτος αναμένεται ακόμα

μεγαλύτερη επιβάρυνση
Αμεση συνέπεια αποτέλεσε η

διαχρονική μείωση της αξίας της
αγοράς το 2014 παρατηρήθηκε
σταθεροποίηση με τις συνολικός
πωλήσεις φαρμάκων να υποχωρούν

οριακά στα 5,28 δισ ενώ
n σωρευτική μείωση σε σχέση
με το 2009 έφτασε το 37,6

Οι τιμές των φαρμάκων τα προηγούμενα

έτη έχουν υποστεί οριζόντιες

μειώσεις με αποτέλεσμα
να διαμορφώνονται σε αρκετά
χαμηλότερα επίπεδα κάτι που
αναμένεται να ενταθεί μετά την
πρόσφατη απόφαση για καθορισμό

των τιμών των off-patent
και γενόσημων φαρμάκων στο
50 και 32,5 αντίστοιχα της
τιμής των πρωτοτύπων

Επιπλέον σημαντικό πρόβλημα

αποτελούν τα χρέη του Δημοσίου
που προκαλούνται από τα ελλείμματα

των ταμείων και τους αργούς
ρυθμούς αποπληρωμής Ενδεικτικά

τα χρέη προς τα μέλη του
ΣΦΕΕ στα τέλη του περασμένου
Μαρτίου ξεπερνούσαν το 1 δισ

Σύμφωνα με την κ Μαρία Με
ταξογένη διευθύνουσα σύμβουλο
της IBHS Η μεταχείριση της
φαρμακευτικής δαπάνης πρέπει
να γίνεται με γνώμονα τον έλεγχο
του καταναλωθέντος όγκου Ή
αγορά χρειάζεται ένα ορθολογικό
σύστημα τιμολόγησης που θα
προστατεύει τις τιμές των εγχώριων

γενόσημων και οικονομικών
φαρμάκων Εξάλλου η αναθεώρηση

της τρέχουσας πολιτικής
θα επιτρέψει τη μείωση του rebate

και του clawback μέτρα που
έχουν θέσει σε επισφάλεια τη
βιωσιμότητα αρκετών παραγωγικών

εταιρειών
Στη μελέτη της IBHS αναλύονται

οι οικονομικές καταστάσεις
109 επιχειρήσεων Τα βασικά

συμπεράσματα που προκύπτουν
συνοψίζονται στα εξής
• Ο κύκλος εργασιών το 2014 διαμορφώθηκε

σε 4,6 δισ έχοντας
μειωθεί κατά 3,1 από το 2013
• Τα συνολικά κέρδη προ τόκων
φόρων και αποσβέσεων ΚΠΤΦΑ
σταθεροποιήθηκαν σε περίπου
250 εκατ ενώ τα κέρδη προ φόρων

ΚΠΦ υποχώρησαν περαι¬

τέρω κατά 56 στα 104,42 εκατ
• Τα μέσα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και
ΚΠΦ ενισχύθηκαν σε 5,4 και
2,8 αντίστοιχα
• Η κεφαλαιακή μόχλευση το
2014 βελτιώθηκε σε 2 προς 1 παραμένοντας

υψηλή
• Οι απαιτήσεις μειώθηκαν κατά
7 στα 2,1 δια ενώ το διάστημα
διαμορφώθηκε στους 5 μήνες
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Δεν έχουν
ρεύμα
Μ Σε μία περίοδο που η
ελληνική κυβέρνηση παλεύει

για τη μεγάλη αύξηση

στη χορήγηση γε
νόσημων ια αποτελέσματα

έρευνας αποδεικνύουν

πόσο δύσκολο
είναι να πειστούν οι Ελληνες

για m χρήση αυτή

Ειδικότερα σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της
πανελλαδικής έρευνας
Υγείας Hellas Health VI
από το Ινσπιοιπσ Κοινωνικής

Προληπτικής Ιατρικής

που παρουσιάστηκαν

από ιον καθηγητή
Γιάννη Τούντα διευθυντή

του ΙΚΠΙ και tov
Κυριάκο Σουλιώτη επίκουρο

καθηγητή Πολιτικής

Υγείας ιης Σχολής
Κοινωνικών και Πολιτι
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου

μόνο ένας στους
τρεις γνωρίζει καλά τι είναι

ta γενόοημα φάρμακα
και μόνο ένας στους

πέντε ια εμπιστεύεται
Μάλιστα to 83 δεν ζη
ιά από tov γιαψό να
προτείνει γενόσημο φάρμακο

Γ Σακ ISID.9809742
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