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υγεια  

κυριακη 13 δεκεμβριου 2015

Y
στερα από μία μακρά περίοδο πολιτι-
κής αστάθειας, πέραν της οικονομίας 
που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, 

ο ευαίσθητος χώρος του φαρμάκου αλλά και 
ευρύτερα της υγείας μπαίνει στην «εντατική». 
Αυτό επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, Πα-
σχάλης Αποστολίδης, και προσθέτει: «Η αλή-
θεια είναι πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για 
χάσιμο και πρέπει άμεσα όλοι μαζί να προτά-
ξουμε ως άμεση προτεραιότητα τη διασφάλι-
ση της απρόσκοπτης πρόσβασης όλων στις θε-
ραπείες που χρειάζονται. Μέσα από ένα πλαί-
σιο συνεργασίας με αμοιβαίες συναινέσεις πι-
στεύουμε πως μπορούν να βρεθούν οι κατάλ-
ληλες λύσεις», καταλήγοντας ότι «στο φάρμακο 
βρίσκεται η θεραπεία για να βγει η υγεία από 
την ‘‘εντατική’’». 

 Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην 
αγορά του φαρμάκου τον τελευταίο χρόνο;

Οι φαρμακευτικές εταιρείες μέχρι σήμερα 
και παρά τις ακραίες συνθήκες στάθηκαν δί-
πλα στους Ελληνες πολίτες, υπερασπίζοντας 
το αναφαίρετο δικαίωμά τους για απρόσκο-
πτη πρόσβαση στα φάρμακα. Και αυτό α-
φενός απορροφώντας τους κραδασμούς α-
πό τα εκκρεμή χρέη του Δημοσίου προς τις 
εταιρείες, τα οποία πλέον ξεπερνούν το 1,3 
δισ. ευρώ, και αφετέρου συμβάλλοντας για 

το 2014 -μέσω των ήδη θεσπισμένων υπο-
χρεωτικών επιστροφών (rebates) και της ρή-
τρας υπέρβασης (clawback)- με 421 εκατ. 
ευρώ στη δαπάνη, ενώ το αντίστοιχο ποσό 
για το 2015 υπολογίζεται στα 600 εκατ. ευ-
ρώ τουλάχιστον! Ζητώντας ουσιαστικά από 
τον κλάδο, σε συνθήκες απόλυτης λιτότητας 
και με μειωμένη περαιτέρω τη δημόσια φαρ-
μακευτική δαπάνη, να αυξήσει τη συμμετο-
χή του στην κάλυψη των φαρμακευτικών α-
ναγκών -σε σχέση με το 2014- κατά ποσο-
στό μεγαλύτερο του 40%! Επιπλέον, την ίδια 
στιγμή μάς επιβάλλεται αιφνιδιαστικά και ε-
ρήμην μας, χωρίς καμία συνεργασία, μηχα-
νισμός ρήτρας υπέρβασης (clawback) στην 
ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.  
Η μετακύλιση του κόστους πλέον, όμως, δι-
αιωνίζει τις παθογένειες του συστήματος υ-
γείας και καλεί τον κλάδο να λειτουργήσει 
κάτω από τα όρια της αντοχής του. Αργά ή 
γρήγορα αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ποι-
ότητα και στην επάρκεια των υπηρεσιών υ-
γείας που λαμβάνουν οι πολίτες. Γι’ αυτόν α-
κριβώς τον λόγο πρέπει να λυθούν από την 
πλευρά της πολιτείας τα μείζονα θέματα, ώ-
στε να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε προς 
το καλύτερο. Να δημιουργήσουμε ένα στα-
θερό και βιώσιμο πλαίσιο, μέσα στο οποίο 
ο κλάδος μπορεί να επενδύσει στην έρευνα 
και την παραγωγή με ακόμη μεγαλύτερες 
δυνάμεις, και να αξιοποιήσουμε ταυτόχρο-
να τις αναπτυξιακές δυνατότητες που μας 
δίνονται μέσα από την παραγωγή και την 
κλινική έρευνα.
 Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τη νέα 

πολιτική στις τιμές των φαρμάκων και ποια 
η θέση σας;

Πρόκειται για ένα ακόμα παράδειγμα απο-
σπασματικής εφαρμογής πολιτικών χωρίς 
να αποτελεί μέρος μίας συνολικής στρατη-

«Στο φάρμακο 
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«Πρέπει άμεσα όλοι μαζί να προτάξουμε ως άμεση 
προτεραιότητα τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
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γικής για την υγεία με στόχευση και προτε-
ραιότητες. Ενα σχέδιο που θα δημιουργή-
σει ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο 
περιβάλλον, ενθαρρύνοντας την επένδυση 
στον τομέα της υγείας και διασφαλίζοντας 
την προστασία του συστήματος υγείας α-
πό ελλείψεις, αρρυθμίες στην πρόσβαση 
σε φάρμακα και θεραπείες και καταστροφι-
κές στρεβλώσεις που οδηγούν σε αποεπέν-
δυση και προκαλούνται από αποσπασματι-
κές κινήσεις. Σε αυτή την προσπάθεια απο-
φυγής όλων αυτών των «ασθενειών» είμα-
στε στο πλευρό της πολιτείας με προτάσεις 
και λύσεις για ένα δίκαιο σύστημα τιμολό-
γησης και αποζημίωσης. Η θέση του ΣΦΕΕ 
είναι ξεκάθαρη και αφορά την τήρηση του 
μέσου όρου των 3 χαμηλότερων τιμών των 
χωρών της Ε.Ε., κάτι που συνεχώς παραβι-
άζεται, ενώ υπάρχουν πολλά φάρμακα κά-
τω από τη χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης, 
γεγονός που θα οδηγήσει σε πιθανή από-
συρση.  Παράλληλα, είναι αναγκαία η δημι-
ουργία ενός νέου σταθερού, διαφανούς, α-
πλού και αξιόπιστου πλαισίου τιμολόγησης 
που θα αποφεύγει την πολυπλοκότητα και 
σπατάλη πόρων στη διαδικασία ανατιμολό-
γησης, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλ-
λες χώρες της Ε.Ε. Εν κατακλείδι, η μονομε-
ρής επικέντρωση στις τιμές, χωρίς παράλλη-
λες παρεμβάσεις για τον έλεγχο της συντα-
γογράφησης, δεν μπορεί να λύσει το πρό-
βλημα της δαπάνης. 
 Τι σημαίνει η επιβολή clawback στη νοσο-

κομειακή δαπάνη; Πρόκειται να υπάρξει ε-
πίπτωση στην πρόσβαση του ασθενούς στις 
θεραπείες;

Πρώτα απ’ όλα αξίζει να σημειώσουμε πως 
πρόκειται για ακόμα μία ελληνική «εφεύρε-
ση». Είναι κάτι που δεν υπάρχει πουθενά 
στην Ευρώπη και το οποίο ουσιαστικά κά-
θε άλλο παρά διαρθρωτικό μέτρο αποτελεί. 
Αντιθέτως, μπορεί να αποτελέσει αντικίνη-
τρο για τον πραγματικό έλεγχο της δαπάνης. 
Με δεδομένη, όμως, την ψήφιση του νόμου, 
αυτό που έχει σημασία πλέον είναι να ορι-
στούν και να τεθούν οι προϋποθέσεις ώστε 
η εφαρμογή του μέτρου να πραγματοποι-
ηθεί με διαφάνεια και ισονομία, διασφαλί-
ζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των α-
σθενών στις θεραπείες τους. Αρκεί μόνο να 
σας αναφέρω την κρισιμότητά του να κα-
θοριστούν θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα ο-
ποία θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά, ώστε 
να υπάρχει έλεγχος στη συνταγογράφηση. 
Παράλληλα, καθοριστική είναι και η ύπαρ-
ξη οργανωμένης και συνολικής διαχείρισης, 
μέσω ενός κεντρικού φορέα, των στοιχείων 
που θα φτάνουν από τα νοσοκομεία για κά-
θε Κάτοχο Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ). Με 
αυτονόητη προϋπόθεση ένα ενιαίο μηχανο-
γραφικό σύστημα σε όλα τα νοσοκομεία τό-
σο για τις αγορές, όσο και για την κατανάλω-
ση φαρμάκων ανά κλινική και θεραπευτική 
κατηγορία. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε ήδη 
σε συνεργασία με την κυβέρνηση για να ξε-
καθαρίσουμε τι θα περιλαμβάνει ο κλειστός 
προϋπολογισμός των 570 εκατ. ευρώ για το 
2016 και κατ’ επέκταση τα όρια που έχουν 
θεσπιστεί με τον νόμο για τα άλλα έτη.  Εάν 
οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προκλήσεις 
δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, δημιουργείται 
έντονος κίνδυνος ελλείψεων σε νοσοκομεια-
κά φάρμακα, παγώματος εισαγωγής καινο-
τόμων θεραπειών και αρνητικής επίδρασης 
στους ασθενείς. Από την πλευρά μας, ελλη-
νικές και πολυεθνικές εταιρείες δηλώνουμε 
«παρών» με προτάσεις και λύσεις για τη δια-
σφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος υγείας 
και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που 
απολαμβάνουν οι Ελληνες πολίτες. Γιατί για 
εμάς στο ΣΦΕΕ η υγεία είναι το μεγαλύτερο 
εθνικό κεφάλαιο και επενδύουμε σε αυτό. 

«Είμαστε στο πλευρό της 
πολιτείας με προτάσεις 
και λύσεις για ένα δίκαιο 
σύστημα τιμολόγησης  
και αποζημίωσης»

Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ


