
Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

Χρήµα
κυριακάτικη δημοκρατία | 03β/23

Ο
ι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν 
το Σύστημα Υγεί-
ας και η φαρμακο-

βιομηχανία αναδεικνύουν 
πιο επιτακτικά από ποτέ 
την ανάγκη για τον σχεδια-
σμό και την εφαρμογή ενός 
νέου πλαισίου φαρμακευτι-
κής πολιτικής προς όφελος 
των ασθενών, με έμφαση 
στην καινοτομία, στην κλι-
νική αποτελεσματικότητα 
και τη βιωσιμότητα του συ-
στήματος. 

Οι άνθρωποι σε όλη την 
Ευρώπη ζουν περισσότε-
ρο, με καλύτερη υγεία και 
πιο παραγωγικά, χάρη στα 
καινοτόμα φάρμακα που 
έχει αναπτύξει ο κλάδος 
μας. Καθώς αυτή τη στιγμή 
αναπτύσσονται πάνω από 
7.000 φάρμακα παγκοσμί-
ως και το συναρπαστικό αυ-
τό νέο κύμα καινοτομίας 
στον φαρμακευτικό τομέα 
μπορεί να παίξει σημαντι-
κό ρόλο στη ζωή των ασθε-
νών, η διείσδυσή τους στα 
συστήματα υγείας αποτελεί 
μια σημαντική πρόκληση. 

Το παράδειγμα 
άλλων χωρών
Ο κλάδος μας θέλει και 
μπορεί να είναι μέρος της 
λύσης στο πρόβλημα του 
πώς θα γίνουν τα φάρμακα 
πιο προσιτά και τα συστή-
ματα υγείας πιο βιώσιμα. 
Γι’ αυτό και συνεργαζόμα-
στε με τις κυβερνήσεις και 
τα συστήματα υγείας στην 
εξεύρεση λύσεων. Εχουμε 
ρεαλιστικές και εφαρμο-
σμένες προτάσεις, που εί-
χαν ήδη αποτέλεσμα σε άλ-
λες χώρες. Για παράδειγμα, 
η Ιρλανδία, που μόλις πριν 
από δύο χρόνια ήταν σε 
μνημονιακές δεσμεύσεις 

και η εικόνα ήταν δυσμενέ-
στερη, κατάφερε να επιτα-
χύνει στον χώρο της υγεί-
ας, φτάνοντας τα 8 δισ. ευ-
ρώ στις επενδύσεις, με τις 
εξαγωγές μόνο από τα φάρ-
μακα να ξεπερνούν τα 40 
δισ. ευρώ. Αλλά και συνο-
λικότερα η χώρα καταγρά-
φει 8% ετήσιο ρυθμό ανά-
πτυξης και ανεργία μόλις 
στο 7,5%. 

Η βελτίωση που επήλθε 
υπήρξε αποτέλεσμα σημα-
ντικών παρεμβάσεων, ενο-
ποίησης δεδομένων, δη-
μιουργίας εξειδικευμένων 
κέντρων κ.ο.κ. Αυτό επιτεύ-
χθηκε με διάφορα μέτρα. 

Μεταξύ άλλων στη χώ-
ρα δημιουργήθηκαν μια 
αυτόνομη υπηρεσία που 
παρακολουθεί και αξιολο-
γεί τα πρότυπα, ένας ανε-
ξάρτητος οργανισμός και 
ένας φορέας αξιολόγησης 
τεχνολογίας. Στην Ισπα-
νία, σε μια χώρα του Νότου 
με αντίστοιχα προβλήμα-
τα με τη χώρα μας, ο Φαρ-
μακευτικός Σύνδεσμος 
(Farmaindustria) σε συ-
νεργασία με την κυβέρνη-
ση και με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς προχώρη-
σαν στη θέσπιση ενός νέου 
συστήματος μηχανογράφη-

σης των νοσοκομείων, όπου 
με τη χρήση ηλεκτρονικών 
τιμολογίων και με την απα-
ραίτητη χρηματοδότηση 
κατόρθωσαν να μειώσουν 
σημαντικά τις μέρες αναμο-
νής για πληρωμές, από 600 
μέρες το 2012 σε 143 ημέ-
ρες το 2015, γεγονός που 
επέτρεψε να υπάρξει βιώ-
σιμη λειτουργία του φαρ-
μακευτικού κλάδου στη χώ-
ρα του, αλλά και αποτέλεσε 
την αναγκαία συνθήκη για 
την ενίσχυση των επενδυ-
τικών προσπαθειών του. 

Ταυτόχρονα η Ισπα-
νία ανέδειξε τη σημασία 
των κλινικών μελετών, κα-
θώς μπορούν να συμβάλουν 

στην ενίσχυση των πόρων 
για τις θεραπείες, στη χρη-
ματοδότηση των νοσοκο-
μείων και συνεπώς στην 
αντιμετώπιση του θέματος 
του νοσοκομειακού φαρ-
μάκου. Στο εξής η παροχή 
υπηρεσιών υγείας θα πρέ-
πει να έχει ως γνώμονα την 
έμφαση στα αποτελέσμα-
τα, ενθαρρύνοντας την πιο 
έγκαιρη θεραπευτική πα-
ρέμβαση και βελτιώνοντας 
την πρόσβαση των ασθε-
νών και την αποτελεσματι-
κή αποκατάσταση της υγεί-
ας τους, ώστε να αποφεύ-
γονται οι δαπανηρές νοσο-
κομειακές διαδικασίες. Η 
πρότασή μας υποστηρίζει 

τη μετάβαση προς ένα βι-
ώσιμο σύστημα υγείας, που 
εστιάζει στην κλινική απο-
τελεσματικότητα μέσα από 
πέντε βήματα:

1 Απλοποίηση του συ-
στήματος τιμολόγη-

σης και αποζημίωσης και 
προβλεψιμότητα: Ελεγ-
χος του όγκου πωλήσεων, 
ενοποιημένο σύστημα επι-
στροφών (rebates), περιορι-
σμός του clawback και βελ-
τίωση των κανόνων τιμολό-
γησης που δεν θα συνδέε-
ται με την αποζημίωση, σε 
ένα σταθερό και προβλέ-
ψιμο επιχειρηματικό περι-
βάλλον.

2 Βιωσιμότητα της 
φαρμακοβιομηχανί-

ας: Πλάνο αποπληρωμής 
των οφειλών του κράτους, 
επέκταση συμφωνιών βά-
σει κλινικής αποτελεσμα-
τικότητας, ευνοϊκό επιχει-
ρηματικό περιβάλλον, που 
θα προωθεί επεκτάσεις της 
παραγωγής και προσέλκυ-
ση νέων επενδύσεων.

3 Επενδύσεις για κλινι-
κές μελέτες: Θεσμο-

θέτηση πλαισίου για ενί-
σχυση των κλινικών μελε-

τών μέσω απλοποίησης των 
διαδικασιών, μείωσης του 
χρόνου αναμονής, απάλει-
ψης της γραφειοκρατίας και 
παροχής κινήτρων, ώστε να 
τριπλασιάσουμε άμεσα τις 
κλινικές μελέτες.

4 Πρόσβαση στην και-
νοτομία: Συμφωνίες 

εισόδου ελεγχόμενης απο-
ζημίωσης για τις νέες ακρι-
βές θεραπείες και καθορι-
σμός της τιμής τους, βάσει 
του όγκου πωλήσεων ή της 
αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, αύξηση χρήσης 
γενοσήμων με στόχο την 
εξοικονόμηση και την απε-
λευθέρωση πόρων που θα 
επιτρέψουν την αποζημίω-
ση των νεότερων καινοτό-
μων φαρμακευτικών θερα-
πειών. 

Τα σημερινά καινοτό-
μα φάρμακα είναι τα αυρια-
νά γενόσημα και βιοϊσοδύ-
ναμα, γι’ αυτό και σήμερα 
έχουμε φθηνότερες επιλο-
γές για τη θεραπεία ασθε-
νειών όπως ο διαβήτης, οι 
καρδιοπάθειες και η κατά-
θλιψη. Αυτό θα επεκταθεί 
στο μέλλον και σε νόσους 
όπως ο καρκίνος, η ρευμα-
τοειδής αρθρίτιδα κ.λπ. Αυ-
τή είναι η πραγματική αξία 
της καινοτομίας μακροπρό-
θεσμα.

5 Εμφαση στους ασθε-
νείς:  Ολα όσα γίνονται 

στον χώρο μας έχουν έναν 
και μόνο τελικό αποδέκτη, 
τον ασθενή. Αυτός μας ωθεί 
να επενδύουμε στην έρευ-
να, στην ανάπτυξη και στην 
παραγωγή ποιοτικών φαρ-
μάκων, που βοηθούν τους 
ανθρώπους να ζουν περισ-
σότερο και να βελτιώνουν 
την ποιότητα της ζωής τους.

Εξυπνη διαχείριση για 
βιώσιμο Σύστημα Υγείας
Τι λέει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης για την άμεση ανάγκη 
σχεδιασμού ενός νέου πλαισίου φαρμακευτικής πολιτικής προς όφελος των 
ασθενών, με έμφαση στην καινοτομία και την κλινική αποτελεσματικότητα!
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Το αίτηµα της ισότιµης και απρόσκοπτης πρόσβασης στις 
αναγκαίες θεραπείες, η βιωσιµότητα του Συστήµατος 
Υγείας µε διασφαλισµένη ποιότητα αλλά και η αναπτυξι-
ακή διάσταση, που αναδείχτηκε ιδιαίτερα µε την αντοχή 
που έδειξε ο κλάδος του φαρµάκου στην ακραία πίεση 
των προηγούµενων ετών, αποτελούν κεντρικά σηµεία για 
τη συνεργασία και τη συνεννόηση που απαιτούνται ώστε 
να βρεθούν οι νέες ισορροπίες. Και σε αυτήν την προ-
σπάθεια συνεννόησης επενδύουµε στον ΣΦΕΕ, επιδιώ-
κοντας τη συνεργασία µε τις κυβερνήσεις και όλους τους 
φορείς για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων προς 
όφελος του ασθενούς.

Συνεργασία με φορείς

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης


