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με τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ   Καμία περαιτέρω επιβάρυνση των ασθενών,
διασφαλίζεται   εξ0ικονόμπσπ δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης

» Η προστασία των ασθενών αποτέλεσε 

τον πυρήνα της στρατηγικής
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 

Υγείας κατά την τελευταία φάση
της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, 

που αφορούσε τα off-patent
και τα γενόσημα φάρμακα, καθώς
και το claw back στην ενδονοσκο-
μειακή φαρμακευτική δαπάνη.

Με τη συμφωνία απεφεύχθη η περαιτέρω 

επιβάρυνση των ασθενών
και διασφαλίσθηκε η εξοικονόμηση
της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, 

η οποία, σύμφωνα με κύκλους
του υπουργείου Υγείας, εξετάζεται να
συνδεθεί με τη μείωση του κόστους
συμμετοχής των ασθενών στα φάρ-
μακά τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 

εξασφαλίσθηκε ο επιμερισμός
του κόστους από τη μείωση της δαπάνης 

μεταξύ εγχώριας και πολυεθνικής 

φαρμακοβιομηχανίας.

Σταδιακή απομείωση
του μηχανισμού προστασίας
για off-patent και γενόσημα

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό προαπαιτούμενο 

(milestone 41) που είχαν 

θέσει οι θεσμοί για την επίτευξη
συμφωνίας ήταν η κατάργηση της

Στην κυβέρνηση
εκτιμούν
όχι επιτυγχάνεται
ο επιμερισμός
του κόστους από
τπ μείωση τπς δαπάνης
μεταξύ εγχώριας
και πολυεθνικής
φαρμακοβιομπχανίας

προστασίας των off-patent και γενο-
σήμων φαρμάκων. Το ισχύον καθεστώς 

όριζε ότι η τιμή των πρώτων
δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τα
12 ευρώ ανά συσκευασία και η τιμή
των δεύτερων δεν μπορεί να μειωθεί
κάτω από 7,8 ευρώ ανά συσκευασία.
Η διαπραγμάτευση κατέληξε στη
σταδιακή απομείωση του μηχανισμού 

προστασίας μέσα στην περίοδο
των επόμενων δύο ετών.

.Α
Ειδικό- ερα, στο δελτίο τιμών του

πρώτου εξαμήνου του 2016, το όριο
προστασ ας θα είναι 9 ευρώ για τα
off-patent και 5,5 ευρώ για τα γενόσημα. 

Στο β' εξάμηνο του 20 1 ό θα είναι 

7 ευρ b για τα off-patent και 4 ευρώ 

για τα γενόσημα. Το α' εξάμηνο
του 201 7 το όριο προστασίας θα είναι
4,5 ευρώ για τα off-patent και 3 ευρώ
για τα γε νόσημα και στο β' εξάμηνο
του 201!' 1 ευρώ για off-patent και
γενόσημ α. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου 

Υγείας, τα παραπάνω θα
ρυθμίζολ ται με Υπουργική Απόφαση

που θα εκδοθεί άμεσα.

Στα 570 εκατ. ευρώ
«κλειδώνει» το claw back
για το 2016

Η καθιέρωση μηχανισμού αυτόματης 

επιστροφής (claw back) ήταν
το δεύτερο σημείο που έθεσαν οι θεσμοί 

στη διαπραγμάτευση με την πολιτική 

ηγεσία. Η αρχική απαίτηση
των δανειστών ήταν το ύψος της εν-
δονοσοκομειακής φαρμακευτικής
δαπάνης πάνω από το οποίο θα απαιτείται 

claw back να οριστεί στα

500 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά, συμφωνήθηκε 

το ύψος της δαπάνης πάνω 

από την οποία θα υπάρχει claw
back να είναι 570 εκατ. ευρώ για το έτος 

20 1 6, 550 εκατ. ευρώ για το έτος
2017 και 530 εκατ. ευρώ για το έτος
2018.

Πηγές προσκείμενες στην πολιτική
ηγεσία της Αριστοτέλους αναφέρουν
ότι το υπουργείο Υγείας θεωρεί ότι η
συμφωνία αυτή μπορεί να διασφαλίσει 

την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς 

φαρμάκων και τη δημόσια υγεία 

υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Να αυξηθεί η διείσδυση των γε-

νοσήμων μέσω κινήτρων για γιατρούς, 

ασθενείς και φαρμακοποιούς,
καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης
για την αποτελεσματικότητα και την
αξιοπιστία των ποιοτικών γενοσή-
μων. Επίσης, να συσταθεί επιτροπή
διαπραγμάτευσης για τα Φάρμακα Υψηλού 

Κόστους (ΦΥΚ) και να εισαχθούν 

θεραπευτικά πρωτόκολλα για
τη συνταγογράφηση και των νοσοκομειακών 

φαρμάκων. Τέλος, να αναδιοργανωθεί 

το σύστημα προμηθειών 

φαρμάκων στα νοσοκομεία με
κεντρική διαχείριση ακριβών νοσοκομειακών 

φαρμάκων.



2. ΟΚΑΝΑ XΩΡΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΟΙ XPΗΣΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 18

ΟΚΑΝΑ
Xœpis
εμβόλια

οι χρήστες
Στα όρια του

ο οργανισμός

ΣΗΜΑ κινδύνου για tn δημόσια

υγεία εκπέμπει ο
Οργανισμός

Καταπολέμησης
Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ καθώς

τα τελευταία τρία χρόνια
δεν γίνονται οι απαραίτητοι

εμβολιασμοί στους
χρήστες-ασθενείς οι οποίοι

πάσχουν από διάφορες
σοβαρές μεταδοτικές νόσους

όπως ηπατίτιδα Β και
χρόνια ηπατίτιδα C

Επίσης εδώ και 18 μήνες

δεν γίνονται ιολογικοί
έλεγχοι με αποτέλεσμα να
μην εξετάζονται για τους
ιούς της ηπατίτιδας Β και
C και του HIV AIDS ούτε

οι νεοεισερχόμενοι στα
προγράμματα υποκατάστασης

όπως προβλέπουν οι
διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες

Τα παραπάνω καταγγέλλει
ο Σύλλογος Εργαζόμενων

ΟΚΑΝΑ σε ανα
κοίνωσή του στην οποία
αναφέρει μεταξύ άλλων ότι
τα τελευταία χρόνια οι μονάδες

του λειτουργούν σε
καθεστώς τραγικών ελλείψεων

ενώ οι εργαζόμενοι
αναγκάζονται να δουλεύουν

κάτω από αντίξοες
συνθήκες και πολλές φορές

απλήρωτοι

Κλείνουν
Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν

ακόμη ότι τα Σαββατοκύριακα

κλείνουν πολλές
μονάδες μεθαδόνης προκειμένου

να εξοικονομηθεί
προσωπικό ώστε να στελεχωθούν

νέες μονάδες
Επτά κυβερνήσεις από

το 2010 η ίδια πολιτική για
τον ΟΚΑΝΑ Υποχρηματο
δότηση σημειώνει στην
ανακοίνωσή του ο οργανισμός

Αξίζει να σημειωθεί ότι
ο ΟΚΑΝΑ χρωστάει τα τελευταία

χρόνια πάνω από
20.000.000 ευρώ ενώ δύσκολος

αναμένεται να είναι

και ο επόμενος χρόνος

καθώς ο προϋπολογισμός
του είναι ψαλιδισμένος

κατά 6.000.000 ευρώ
σε σχέση με προηγούμενες

χρονιές γεγονός που
θα ωθήσει τον οργανισμό
στα όριά του

Piro MCflà
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ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ IX ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Τι αλλάζει για χρέη
ανείσπρακτα ενοίκια

Οριστικό τέλος στην
επιβολή ΦΠΑ 23

στην ιδιωτική
εκπαίδευση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Αλλαγές
ατη ρύθμιση των 100

και 1 2 δόσεων για ληξιπρόθεσμα

χρέη στο Δημόσιο καθώς
και καθεστώς φορολογίας για τα
ανείσπρακτα ενοίκια αυξήσεις αλλά
και μειώσεις στα τέλη κυκλοφορίας
των IX αυτοκινήτων και σταδιακή
μείωση των τιμών στα γενόσημα φαρ
μακα περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο

με τα προαπαιτούμενα
Επίσης επιβάλλεται ειδικός φόρος

40 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο
εμφιαλωμένο

και χύμα κρασί και ειδικό
τέλος 5 λεπτά του ευρώ ανά στήλη
στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ προκειμένου

να καταργηθεί ο ΦΠΑ 23
στην ιδιωτική εκπαίδευση

Το πολυνομοσχέδιο με τις εκκρεμότητες

του πρώτου πακέτου προα
παιτουμένων που θα πρέπει να ψηφισθεί

στη Βουλή μέχρι αύριο το
βράδυ περιλαμβάνει τα ισοδύναμα
για την καταργηση του ΦΠΑ στην εκπαίδευση

αλλαγές στη ρύθμιση των
1 00 δόσεων αλλά και την πάγια ρύθμιση

των 12 δόσεων για τα χρέη προς
το Δημόσιο και ευνοϊκότερη αντιμετώπιση

των φορολογουμένων με
ανείσηρακτα ενοίκια ενώ η διάταξα
με τις ανατροπές στα τέλη κυκλοφορίας

του 2016 αναμένεται να κατατεθεί

σήμερα με τη μορφή τροπολογίας

Το θέμα των ισοδυνάμων του ΦΠΑ
23 στην ιδιωτική εκπαίδευση όπως
δαλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι το
μοναδικό από τα 48 προαπαιτούμενα
του πρώτου πακέτου το οποίο δεν
έχει κλείσει ακόμη καθώς γίνονται
διαβουλεύσεις μετατεχνικά κλιμάκια
των θεαμών για πρόσθετα ισοδύναμα

Αντιδράσεις
Ενα από αυτά τα ισοδύναμα σύμφωνα

με τον κ Τσακαλώτο είναι η

επιβολή ειδικού φόρου 40 λεπτά το
λίτρο στην παραγωγή κρασιού Το
μέτρο αυτό που προκαλεί ήδη τις
έντονες αντιδράσεις των οινοπαραγωγών

αν αποφαοιστεί θα οδηγήσει
σε αύξαση της λιανικής τιμής της φι
αλης έως 1,20 ευρώ

Το συνολικό υψος των ισοδύναμων

μέτρων που απαιτούνται για να
καταργηθεί ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ανέρχεται σε 330 εκατ
ευρώ ενώ το κενό που απέμενε να
καλυφθεί μετά την επιβολή του ειδικού

φόρου στα τυχερά παιχνίδια
ήταν 100 εκατ ευρώ το οποίο καλύπτεται

με την επιβολή ειδικού φόρου
στο κρασί

Οι φορολογικές διατάξεις του πο

λυνομοσχεδίου προβλέπουν μεταξύ
άλλων

Ειδικό τέλος στα τυχερά παιχνίδια

Καθιέρωση ειδικού τέλους 5

λεπτώντου ευρώ σε κάθε στήλη κάθε
παιγνίου της ΟΠΑΠ Α Ε

Ειδικό φόρο στο κρασί Επιβολή
ειδικού φόρου 40 λεπτών του ευρώ
σε κάθε λίτρο κρασιού εμφιαλωμέ
νου ή μη με στόχο πρόσθετα έσοδα
1 1 1 εκατ ευρώ προκειμένου να κλείσει

η τρύπα γιατην κατάργηση του
ΦΠΑ στην εκπαίδευση

Ρύθμιση 100 δόσεων Καθιερώ
νονται αυστηρότεροι όροι για την
αποβολή των οφειλετών του Δημοσίου

από τη ρύθμιση Σήμερα στην
περίπτωση που εξοφληθεί ή δεν ρυθμισθεί

οφειλή σε διάστημα 30 ημερών
από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί
η σχετική ειδοποίηση ο φορολογούμενος

χάνει τη ρύθμιση Η νέα διάταξα

θα προβλέπει τη σταδιακή μείωση

της προθεαμίας των 30 ημερών
στη μία μέρα μέχρι το τέλος του επόμενου

έτους Από τις αρχές του 2017
η ρύθμιση οφειλών θα χάνεται με

την καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε

βεβαιωμένου φόρου έστω
και κατά μία ημέρα από την κοινοποίηση

της ειδοποίησης με εξαίρεση
όσους έχουν συνολικά χρέη έως
50.000 ευρώ οι οποίοι θα μπορούν
να καθυστερούν την πληρωμή έως
και κατά 1 5 ημέρες στη διαρκειαενός
εξαμήνου Παραλλπλα τίθεται ως
προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης

των εκατό δόσεων η υπαγωγή
των νέων βεβαιωμένων φορολογικών
οφειλών στην πάγια ρύθμιση των 1 2
δόσεων προκαταβολικά πριν αυτές

Φόρος 40 λεπτό
το λίτρο για

εμφιαλωμένο
και χύμα κρασί

γίνουν ληξιπρόθεαμες γιατην οποία
δεν προβλέπονται αλλαγές όσον
αφορά στην καθιέρωση εισοδηματικών

περιουσιακών στοιχείων
Ανείσπρακτα ενοίκια Με διάταξα
που θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο

νόμου θα αντιμετωπίζονται ευνοϊκά
οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν
εισπράξει μισθώματα Ο ιδιοκτήτης
ακινήτου ο οποίος διεκδικεί ανείσπρακτα

ενοίκια θα μπορεί να αποφύγει

τον έξτρα φόρο για εισοδήματα
τα οποία δεν εισέπραξε εφόσον

έχει προηγηθεί σχετική δικαστική
απόφαση σε βαρος του ενοικιαστή
διαταγή πληρωμής αγωγή σε βαρος

του και άλλα δικαστικά μέτρα
ΓΓΔΕ Βελτιώνεται η διάταξα για

την απαλλαγή από τις ποινικές ευθύνες

των ελεγκτών της ΓΓΔΕ ενώ
περιορίζεται η θητεία του νέου επικεφαλής

στα δύο χρόνια αντί για
πέντε που προβλέπουν οι ισχύουσες
διατάξεις

Γενόσπμα Οι τιμές των γενόσημων
με τιμή κάτω από 7,8 ευρώ και των
εκτός πατέντας με τιμή κάτω από 12

ευρώ θα μειωθούν σταδιακά την επόμενη

διετία Το πρώτο εξάμηνο του
2016 το όριο προστασίας θα πέσει
αντίστοιχα στα 5,5 και 9 ευρώ Στο
δεύτερο εξάμηνο θα υποχωρήσει στα
4 και 7 ευρώ αντίστοιχα στο πρώτο
εξάμηνο του 20 1 7 θα πέσει στα 3 και
4,5 ευρώ με τελική τιμή προστασίας
το 1 ευρώ για γενόσημα και εκτός
πατέντας στο τέλος του 201 7 Οι
δανειστές έθεσαν και θέμα υποχρεωτικού

μηχανισμού αυτόματης επιστροφής

ποσών claw back από τις
φαρμακευτικές εταιρείες στα νοσοκομεία

στην περίπτωση υπερβάσεων
του προϋπολογισμού ισχύει ήδη στον
ΕΟΠΥΥ Το υπουργείο Υγείας δέχτηκε

να ισχύσει ο μηχανισμός κλιμακωτά

ως εξας Το 2016 οι εταιρείες
θα κληθούν να επιστρέψουν τη διαφορά

από τα 570 εκατομμύρια ευρώ
και πάνω ενώ το πλαφόν της δαπάνης

ορίστηκε στα 550 εκατομμύρια
το 2017 και στα 530 εκατομμύρια
ευρώ το 2018

Τέλη κυκλοφορίας 2016 Οι αλλαγές

φέρνουν αυξασεις από 1 5 έως
60 ευρώ στα τέλη για αυτοκίνητα μεσαίου

και μεγαλου κυβισμού παλαιότητας

5 εως 1 0 ετών Για τα μεγαλύτερης

ηλικίας και υψηλού κυβισμού
οχήματα(άνω των 1.929 κ.ε.)τατέλπ
μειώνονται από 30 έως 60 ευρώ τα
οποία ταξινομήθηκαν και κυκλοφόρησαν

για πρώτη φορά από το 2001
έως το 2005 Μειωμένα τέλη από 1 5

έως 90 ευρώ θα καταβάλλουν και
όσοι έχουν αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν

πριν το 2001
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Δεν γλίτωσαν
Στο ένα ευρώ θα φτάσει τελικά το όριο
προστασίας για τα off-patent και γενόση
μα φάρμακα Οι φαρμακευτικές εταιρίες δεν
γλίτωσαν όπως φαίνεται από τις θυσίες
που ζητούν οι θεσμοί απλώς θα γίνουν σταδιακά

και συγκεκριμένα σε διάστημα δύο
ετών Σύμφωνα με ανεπίσημη ενημέρωση
στο δελτίο τιμών του πρώτου εξαμήνου του
2016 το όριο προστασίας θα είναι 9 ευρώ
για τα off-patent και 5,5 ευρώ για τα γενό
σημα Σταδιακά οι τιμές θα μειώνονται για
να φτάσει το όριο προστασίας στο δεύτερο
εξάμηνο του 201 7 στο ένα ευρώ για offpatent

και γενόσημα Μ.-Ν.Γ
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Συμφωνία-φαρμάκι
για την εγχώρια
φαρμακοβιομηχανία
ΝΕΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ φαρμάκων
και στα εισπρακτικά μέτρα
για τη φαρμακοβιομηχανία
συμφώνησαν χθες κυβέρνηση

και δανειστές
Μεταξύ αυτών η σταδιακή

μέχρι το τέλος του
2017 εξάλειψη του μηχανισμού

προστασίας κόφτη
φαρμάκων που έχουν χάσει

την πατέντα τους off
patent και γενοσήμων
σύμφωνα με τον οποίο η

τιμή των πρώτων δεν μπορεί
να μειωθεί κάτω από τα

12 ευρώ ανά συσκευασία
και η τιμή των δεύτερων
δεν μπορεί να μειωθεί κάτω

από 7,8 ευρώ ανά συσκευασία

Πρόκειται για
προαπαιτούμενο για την
επίτευξη συμφωνίας που
σύμφωνα με τον πρόεδρο
της Πανελλήνιας Ενωσης

εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας
που παράγει προστιθέμενη

αξία έχει θέσεις
εργασίας σε ένα συνολικό
πλάνο αναπτυξιακό για την
οικονομία και για τη χώρα
πρόσθετε τότε

Σήμερα εν αναμονή
υπουργικής απόφασης που
θα ρυθμίζει τη νέα συμφωνία

που αφορά την τιμολόγηση

φαρμάκων το υπουργείο

Υγείας ανακοίνωσε τη
σταδιακή απομείωση του εν
λόγω μηχανισμού προστασίας

κόφτη μέσα στην
περίοδο των επόμενων δύο
ετών δηλαδή των επόμενων

4 δελτίων τιμών
Πιο συγκεκριμένα στο

δελτίο τιμών του πρώτου
εξαμήνου του 2016 το όριο
προστασίας θα είναι 9 ευρώ
για τα off-patent και 5,5
ευρώ για τα γενόσημα Στο

Σύμφωνο με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας θ Τρύφωνα η
σταδιακή μέχρι το τέλος του 201 7 εξάλειψη
του μηχανισμού προστασίας φαρμάκων που
έχουν χάσει την πατέντα τους καθώς και των
αντίστοιχων γενόσημων θα ρίξει το ντόπιο
φάρμακο σε σημείο αφανισμού

Φαρμακοβιομηχανίας θ
Τρύφωνα θα ρίξει το ντόπιο

φάρμακο σε σημείο
αφανισμού Την ίδια άποψη
εξέφραζε και ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός
μιλώντας στην Εφ Συν
17/10 Αυτή η προστασία

του κόφτη 12 και 7,8
αποτρέπει την πολύ μεγάλη
πτώση τιμών που θα μπορούσε

να δημιουργήσει
πολύ μεγάλα προβλήματα
και αποσύρσεις φαρμάκων
και άρα μη κάλυψη της
αγοράς ελλείψεις κ.λπ Ο

ίδιος καταδείκνυε ότι η παρέμβαση

θα έχει αρνητικές
παρενέργειες καθώς όσο
θα αποσύρονται φτηνά
γενόσημα λόγω μη βιωσιμότητας

των επιχειρήσεων
που τα παράγουν τόσο θα
αντικαθίστανται με ακριβότερα

παράγωγα
Πρωτίστως μας ενδιαφέρει

η κάλυψη των αναγκών

του πληθυσμού με
μειούμενη επιβάρυνση και
ταυτόχρονα η επιβίωση της

δελτίο τιμών του δευτέρου
εξαμήνου του 2016 το όριο
προστασίας θα είναι 7 ευρώ
για τα off-patent και 4 ευρώ
για τα γενόσημα Στο δελτίο
τιμών του πρώτου εξαμήνου
του 2017 το όριο προστασίας

θα είναι 4,5 ευρώ για τα
off-patent και 3 ευρώ για τα
γενόσημα Στο δελτίο τιμών
του δεύτερου εξαμήνου του
201 7 το όριο προστασίας θα
είναι 1 ευρώ για off-patent
και γενόσημα

Επιπλέον κυβέρνηση
και δανειστές συμφώνησαν
την καθιέρωση μηχανισμού
αυτόματης επιστροφής
clawback στην ενδονο

σοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη

Αναλυτικότερα συμφωνήθηκε

το ύψος της δαπάνης

πάνω από την οποία
θα υπάρχει το clawback να
είναι 570 εκατ ευρώ για το
έτος 2016 550 εκατ ευρώ
για το 2017 και 530 εκατ
ευρώ για το 2018

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ
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• Γενόσημα Ενα ευρώ θα κοστίζουν
στις αρχές του 2018 τα γενόσημα και τα
εκτός πατέντας φάρμακα Η μείωση θα
επιτευχθεί σε τέσσερα στάδια Σε αυτήν
τη λύση κατέληξε η διαπραγμάτευση
του υπουργείου Υγείας με τους εκπροσώπους

των δανειστών Σελ 5

Η μείωση θα
πραγματοποιηθεί
σε τέσσερα στάδια
και σε ορίζοντα
δύο ετών

Σταδιακά στο ένα ευρώ
το όριο για γενόσημα
ΓπςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Το ένα ευρώ είναι τελικά το όριο προστασίας των γε
νόσημων και των εκτός πατέντας φαρμάκων από τις
δυναμικές μειώσεις των τιμών με βάση τον νέο τρόπο
τιμολόγησης φαρμάκων Η μείωση από τα σημερινά
όρια προστασίας σύμφωνα με τα οποία η τιμή των off
patent φαρμάκων δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τα
12 ευρώ και n τιμή των γενόσημων κάτω από τα 7,8
ευρώ θα επιτευχθεί σε τέσσερα στάδια και σε ορίζοντα
δύο ετών που σημαίνει ότι από το τέλος του 2017 οι
τιμές των πιο φθηνών φαρμάκων που κυκλοφορούν
στη χώρα μας μπορεί να φτάσουν έως το ένα ευρώ

Σε αυτήν τη μέση λύση κατέληξε η διαπραγμάτευση
του υπουργείου Υγείας με τους εκπροσώπους των δανειστών

που ζητούσαν την άμεση και άπαξ κατάργηση
της προστασίας όπως αυτή είχε οριστεί με υπουργική
απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου Σύμφωνα με
το σχέδιο που συμφώνησαν οι δύο πλευρές και το
οποίο σύντομα θα πάρει τη μορφή υπουργικής απόφασης

στο δελτίο τιμών του πρώτου εξαμήνου του
2016 το όριο προστασίας
Θα μειωθεί στα 9 ευρώ για
τα off patent και στα 5,5
ευρώ για τα γενόσημα Εν
συνεχεία στο δελτίο τιμών
του δεύτερου εξαμήνου του
2016 το όριο προστασίας
θα είναι στα 7 και 4 ευρώ
για τα off patent και τα γενόσημα

αντίστοιχα και στο
επόμενο δελτίο τιμών α εξάμηνο 2017 θα πέσει στα
4,5 και 3 ευρώ Στο δελτίο τιμών του β εξαμήνου του
2017 το όριο προστασίας θα είναι ένα ευρώ για τα off
patent και τα γενόσημα

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αποφασίστηκε
η επέκταση του claw back μηχανισμός αυτόματης
επιστροφής της υπέρβασης και στη νοσοκομειακή
φαρμακευτική δαπάνη Σήμερα claw back ισχύει για
την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟ
ΠΥΥ που σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπέρβαση από
τον κλειστό προϋπολογισμό των 2 δισ ευρώ επιστρέφεται

από τις φαρμακευτικές εταιρείες στον
ΕΟΠΥΥ Στο ίδιο πλαίσιο συμφωνήθηκε το ύψος της
νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης πάνω από
την οποία θα υπάρχει claw back να είναι 570 εκατομμύρια

ευρώ για το 2016 550 εκατ ευρώ για το
2017 και 530 εκατ ευρώ για το 2018 Σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας οι δανειστές πίεζαν το όριο δαπάνης
να οριστεί στα 500 εκατ ευρώ

Από το υπουργείο σημειώνεται ότι η συμφωνία
μπορεί να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς φαρμάκων υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν

θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη συνταγο
γράφηση και στα νοσοκομειακά φάρμακα θα αναδιοργανωθεί

το σύστημα προμηθειών φαρμάκων στα
νοσοκομεία με κεντρική διαχείριση ακριβών νοσοκομειακών

φαρμάκων και θα αυξηθεί η διείσδυση
των γενόσημων στη φαρμακευτική αγορά τα οποία
σήμερα αποτελούν μόλις το 23%-24 του όγκου των
φαρμάκων που αγοράζονται από τα φαρμακεία Στο
πλαίσιο αυτό προαναγγέλλει τη θέσπιση κινήτρων
για γιατρούς ασθενείς και φαρμακοποιούς και την
υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης για την αξιοπιστία
των ποιοτικών γενόσημων
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Πρώτοι οι Ελληνες
στην κατανάλωση
αντιβιωτικών
στην E.E
Ευρωπαϊκή έρευνα

Τη μεγαλύτερη εξωνοσοκομειακή κατανάλωση

αντιβιοτικών στην Ε.Ε και
τα υψηλότερα ποσοστά ενδονοσοκο
μειακών λοιμώξεων από πολυανθε
κτικά μικρόβια εμφανίζει η χώρα μας
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης Νοσημάτων Η χώρα μας
το 2014 κατανάλωνε 34,1 ημερήσιες
δόσεις ανά 1.000 κατοίκους όταν o

μέσος όρος στις χώρες της Ε.Ε ήταν
21,6 ημερήσιες δόσεις Στη χαμηλότερη

θέση βρίσκεται η Ολλανδία 10,6
ανά 1.000 κατοίκους Υψηλή κατανάλωση

αντιβιοτικών καταγράφεται
επίσης σε Ρουμανία και Γαλλία Η αυξημένη

χρήση των αντιβιοτικών οδηγεί

σε ανθεκτικά μικρόβια Σελ 6
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Πρωταθλητές στην κατανάλωση αντιβιοτικών οι Ελληνες
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αλόγιστη κατανάλωση αντιβιοτικών
που όχι μόνο δεν είναι

απαραίτητη για την αντιμετώπιση
πολλών προβλημάτων υγείας αλλά

ταυτόχρονα μποϊκοτάρει
τις θεραπευτικές επιλογές των
γιατρών συνεχίζει να καταγράφεται

στη χώρα μας Παρά τις
εκκλήσεις προειδοποιήσεις ειδικών

γιατρών και φορέων n
Ελλάδα παραμένει n χώρα με
την υψηλότερη εξωνοσοκομειακή
κατανάλωση αντιβιοτικών στην
Ε.Ε και υψηλά ποσοστά ενδο
νοσοκομειακών λοιμώξεων από
πολυανθεκτικά μικρόβια

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα
στοιχεία που δημοσιοποίησε το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης
Νοσημάτων ECDC με αφορμή
την αυριανή Ευρωπαϊκή Ημέρα
Ευαισθητοποίησης νια την ορθή
χρήση των αντιβιοτικών η χώρα
μας το 2014 ήταν n πρώτη σε
κατανάλωση αντιβιοτικών στην
κοινότητα με 34,1 ημερήσιες
δόσεις κατά μέσο όρο ανά 1 000
κατοίκους όταν o μέσος όρος
στις χώρες της Ε.Ε ήταν 21,6
ημερήσιες δόσεις άνά 1.000 κατοίκους

Στη χαμηλότερη θέση
βρίσκεται η Ολλανδία 10,6 ανά
1.000 κατοίκους Υψηλή κατανάλωση

αντιβιοτικών Καταγράφεται
επίσης σε Ρουμανία Γαλλία

Βέλγιο και Ιταλία Μετρώντας

Ολλανδία

Γερμανία 14,6
15,9

15,9

16,2

Νορβηγία

Ουγγαρία

Φινλανδία

Πορτογαλία

Κατανάλωση
αντιβιοτικών

σε ευρωπαϊκές
χώρες

2014 μέση ημερήσια δόση
ανά 1.000 κατοίκους

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΗΓΕΣ ECDC Ευρωπαϊκό Κένιρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

συσκευασίες αντιβιοτικών η Ελλάδα

βρισκόταν το 2014 στην
3η θέση στην Ευρώπη 3,61 κουτιά

αντιβιοτικών ανά 1.000 κατοίκους

την ημέρα πίσω από τη
Γαλλία και την Ιταλία 4,62 και
3,70 ανά 1.000 κατοίκους αντίστοιχα

Ωστόσο όπως αναφέρεται
στη σχετική έκθεση διαφορές

στην κατάταξη σε σχέση
με τη μέση ημερήσια δόση μπορεί
να οφείλονται στην περιεκτικότητα

των συσκευασιών των αν

Αποτελεσμα
τα υψηλά ποσοστά
ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων
από πολυανθεκτικά
μικρόβια
τιβιοτικών Αναφορικά με την
κατανάλωση αντιβιοτικών εντός
των νοσοκομείων η Ελλάδα βρίσκεται

κοντά στον ευρωπαϊκό
μέσο όρο με 2,1 μέση ημερήσια
δόση ανά 1.000 κατοίκους 2 ανά
1.000 κατοίκους είναι ο ευρωπαϊκός

μέσος όρος Ωστόσο είμαστε
στην πρώτη θέση στην κατανάλωση

καρβαπενεμών που αποτελούν

την τελευταία ισχυρότερη
ομάδα αντιβιοτικών με 0,143
μέση ημερήσια δόση ανά 1.000
κατοίκους όταν ο μέσος όρος

στην Ευρώπη είναι 0,058 μ ημ
δ ανά 1.000 κατοίκους Η αυξημένη

χρήση των αντιβιοτικών
έξω και μέσα στα νοσοκομεία
οδηγεί σε ανθεκτικό στη θεραπεία
μικρόβια Στα ελληνικά νοσοκομεία

περισσότερο από το 50
των ενδοσοκομειακών λοιμώξεων
από Klebsiella pneumoniae οφείλεται

σε ανθεκτικό στα τελευταίας
γενιάς αντιβιοτικών μικροοργανισμό

γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα

δύσκολη την αντιμετώπιση
τους από τους γιατρούς

Οπως δήλωσε ο επίτροπος
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Vytenis Andriukaitis n
απειλή της μικροβιακής αντοχής
στα αντιβιοτικά αυξάνει μέρα
με τη μέρα και εάν δεν ελεγχθεί
έχει τη δυνατότητα να γυρίσει
πίσω τον χρόνο κατά τουλάχιστον
έναν αιώνα στην Ιατρική

Λέμε όχι στα αντιβιοτικά
είναι το μήνυμα που στέλνει η
Ελληνική Εταιρεία Ερευνας και
Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας Μεταξύ άλλων
συμβουλεύει Μην προσπαθείτε
να αγοράσετε αντιβιοτικά χωρίς
ιατρική συνταγή μη χρησιμοποιείτε

αντιβιοτικά που έχουν
περισσέψει από προηγούμενες
θεραπείες ζητήστε από τον
γιατρό σας εναλλακτικές αγωγές

χωρίς αντιβιοτικά για συμπτώματα

όπως πονόλαιμος βήχας

κ.ά
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υπ Υγβας Μέση λύσηγια off-patent και γενόσημα

Σταδιακήαπομείωση
στιςτιμέςφαρμάκων
Σε μια μέση λύση κατέληξαν

τελικά το υπουργείο Υγείας
και οι θεσμοί σχετικά με την τιμολόγηση

των φορμάκων όπως
προβλέπεται από το μνημόνιο Ειδικότερα

αν και το αρχικό προαπαιτούμενο

milestone 4l για
τηνεπίτευξη συμφωνίας ήταν n κατάργηση

της προστασίας των off
patent και νενοσήμωνφαρμάκων
σύμφωνα με την οποία η τιμή των
πρώτων δεν μπορεί να μειωθεί
κάτω από τα 12 ευρώ/σησκευα
σία και η τιμή των δεύτερων δεν
μοσρεί να μειωθεί κάτω από 7,8
ευρώ ανά σησκευασία τελικά η
διαπραγμάτευση κατέληξε στη
σταδιακή απομείωση του εν λόγω

μηχανισμού προστασίας κόφτη

μέσα στην περίοδο των επόμενων

δύο ετών δηλαδή των επόμενων

τεσσάρων δελτίων τιμών
Πιο συγκεκριμένα στο δελτίο

τιμών του πρώτου εξαμήνου του
2016 το όριο προστασίας θα είναι
9 ευρώ νια τα off-patent και 5,5
ευρώ για τα γενόσημα Στο δελτίο
τιμών του δεύτερου εξαμήνου του
2016 το όριο προστασίας θα είναι
7 ευρώ για τα off-patent και 4 ευρώ

για τα γενόσημα Στο δελτίο τι¬

μών του πρώτου εξαμήνου του
201 7 το όριο προστασίας θα είναι
4,5 ευρώ για τα off-patent και 3
ευρώ για τα γενόσημα Στο δελτίο
τιμών του δεύτερου εξαμήνου του
201 7 το όριο προστασίας θα είναι
1 ευρώ νια off-patent και γενόσημα

Τα παραπάνω θα ρυθμίζονται

με Υπουργική Απόφοση
που θα εκδοθεί άμεσα Παράλληλα

οι δανειστές έθεσαν στη διαπραγμάτευση

την καθιέρωση μηχανισμού

αυτόματης επιστροφής
claw back στην ενδσνοσσκομει
ακή φορμακευτική δαπάνη

Συμφωνήθηκε

τελικά το ύψος της δαπάνης

πάνω από την οποία θα
υπάρχει claw back να είναι 570
εκατ ευρώ για το έτος 2016 550
εκατ ευρώ για το έτος 2017 και
530 εκατ ευρώ για το έτος 2018

Η αρχική απαίτηση των δανειστών

ήταν αφενός η άμεση και
άπαξ κατάργηση της προστασίας
των off-patent και γενοσήμων χωρίς

δηλαδή σταδιακά απομείωση
και αφετέραυ το ϋψος της ενδο
νοσσκομειακής φορμακευτικής
δαπάνης πάνω από το οποίο θα
απαιτείται claw back να οριστεί
στα 500 εκατ ευρώ S1D:9863013
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