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BUSINESS DAY ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΦΕΕ
Πα τρίτη συνεχή χρονιά ο ΣΦΕΕ άνοιξε τις
πόρτες του στους νέους ανθρώπους μέσω του

θεσμού των Business Days Περίπου 100 νέοι

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές φαρμακευτικών

ιατρικών οικονομικών και πολυτεχνικών

σχολών ξεναγήθηκαν στον κόσμο της
καινοτομίας των τάσεων και των προοπτικών
στον κλάδο του φαρμάκου για απασχόληση και

ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από

διακεκριμένα στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας
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Ο ΣΦΕΕ στον θεσμό των Business Days
Με στόχο την ενημέρωση των νέων για τις επιχειρηματικές
δυνατότητες του κλάδου

Πα τρίτη συνεχή χρονιά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ άνοιξε τις πόρτες του
στους νέους ανθρώπους μέσω του θεσμού των Business
Days Περίπου 100 νέοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές ξεναγήθηκαν στον κόσμο της καινοτομίας των
τάσεων και των προοπτικών στον κλάδο του φαρμάκου για

απασχόληση και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από διακεκριμένα στελέχη
της φαρμακευτικής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής ημερίδας του ΣΦΕΕ
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουλίου στο αμφιθέατρο της εταιρείας
GlaxoSmithKline στο πλαίσιο του προγράμματος Business Day που οργανώνει ο

Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιορδάνης Λαδόπουλος
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης δήλωσε σχετικά Ιδιαίτερα σήμερα
περισσότερο από ποτέ όταν οι νέοι επιστήμονές μας κατέχουν μία από τις πρώτες
θέσεις παγκοσμίως το στοίχημα είναι να κρατήσουμε τους νέους στη χώρα να
αντιστρέψουμε τη διαρροή και να δημιουργήσουμε συνθήκες προοπτικής
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ΣΦΕΕ BUSINESS DAY
Ευκαιρίες anaoxoftnons στη φαρμακοβιομηχανία

Για τρίτη συνεχή χρονιά ο ΣΦΕΕ άνοιξε us πόρτε5 ίου otous véous av0pcbnous
μέσω ίου θεσμού ίων Business Days Περίπου 100 νέοι προπτυχιακοί
και μεταπτυχιακοί cponmés Φαρμακευτικών Ιατρικών Οικονομικών και
Πολυτεχνικών Σχολών ξεναγήθηκαν στον κόσμο ms καινοτομία5 των
τάσεων και των προοπτικών στον κλάδο του φαρμάκου για απασχόληση
και ανάπτυξη επιχειρηματία δραστηριότητα5 από διακεκριμένα στελέχη ins
φαρμακευτική5 βιομηχανία5 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτική5 ημερίδα5 του
ΣΦΕΕ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8/7 στο αμφιθέατρο ins εταιρίαε
GlaxoSmith Kline στο πλαίσιο του προγράμμακκ Business Day που οργανώνει
ο Καθηγητή5 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών lopôàvns Λαδόπουλθ5
Το ΣΦΕΕ Business Day με αυξανόμενο ενδιαφέρον και συμμετοχή λειτουργεί
jûs ένα εργαστήριο για την σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τον
κόσμο των επιχειρήσεων Στο πλαίσιο αυτό και έχοντα5 την πεποίθηση ότι ο

φαρμακευτικ05 κλάδθ5 μπορεί να αποτελέσει κεντρικό άξονα για την ανάκαμψη
ins ελληνική5 οικονομία5 ιδιαίτερα επενδύοντα5 σε ταλαντούχου5 véous

av0pcbnous σε όλα τα επίπεδα λειτουργία5 auuis ins μεγάλη5 βιομηχανία5
ο ΣΦΕΕ και οι eiaipies μέλη του άνοιξαν και cpéros us πόρτε5 tous Αρκετέ5
φαρμακευτικέ5 eiaipies επενδύουν otous véous ins xcbpas που τη δεδομένη
στιγμή μαστίζονται από την ανεργία προσφέροντά5 tous τη δυνατότητα
εν05 δυναμικού επαγγελματικού ξεκινήματο5 σε ένα εξαιρετικό εργασιακό
περιβάλλον μέσω προγραμμάτων έμμισθη5 εξειδίκευση5 Στο φετινό
Business Day συμμετείχαν εισηγητέ5 από us μεγάλε5 ελληνικέ5 και 5ie6veis

φαρμακευτικέ5 etaipies AbbVie AstraZeneca Bayer Boehringer-Ingelheim
Genesis Janssen-Cilag Merck MSD Pharmaserve-Lilly Vianex και Vian
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ΣΦΕΕ BUSINESS DAY

Η φαρμακοβιομηχανία προσφέρει
ευκαιρίες απασχόλησης

▼ Για τρίτη συνεχή χρονιά ο ΣΦΕΕ άνοιξε τις πόρτες
του μέσω του θεσμού των Business Days σε

περίπου 100 νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές Φαρμακευτικών Ιατρικών Οικονομικών και
Πολυτεχνικών Σχολών Η εκπαιδευτική ημερίδα του
ΣΦΕΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος

Business Day που οργανώνει ο καθηγητής του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών Ιορδάνης Λαδόπουλος
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Νοσοκομειακό συνταγολόγιο
προανήγγειλε ο Ανδρέας Ξανθός

Τη δημιουργία νοσοκομειακού συνταγολογίου

προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός εξηγώντας ότι με βάση αυτό θα γίνεται

η συνταγογράφηση για τους νοσηλευόμενους
ασθενείς διασφαλίζοντας επάρκεια ποιότητα

και αποτελεσματικότητα στη θεραπεία
Μιλώντας για τις παρεμβάσεις στις προμήθειες
φαρμάκου τόνισε ότι στοχεύουν στο να υπάρχει

ένας αποτελεσματικός έλεγχος της ζήτησης
και στη διαπραγμάτευση των τιμών

Προσπαθούμε να μειώσουμε την υποκατάσταση

με ακριβά φάρμακα νεότερης γενιάς κάτι
που έχει δημιουργήσει μεγάλη πίεση στα γε

νόσημα και τα φτηνά φάρμακα Δίνουμε έμφαση
στον έλεγχο της ζήτησης κυρίως στα νοσοκομεία

όπου φέτος για πρώτη φορά έχουμε
κλειστό προϋπολογισμό και μηχανισμό claw
back εξήγησε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξη

του σε ειδική έκδοση της Ναυτεμπορικής
για την Υγεία

Νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση
του συστήματος προμηθειών

Υπογράμμισε ότι ώς το τέλος του 2016 έχει
προγραμματιστεί να διατεθεί προς τους προμη¬

θευτές των νοσοκομείων ένα ποσό της τάξης
των 1,052 δισ ευρώ που θα καλύψει ένα μεγάλο

μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους Ο Αν
Ξανθός προανήγγειλε μάλιστα νομοσχέδιο για
την αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών

και της ΕΠΥ

Διακρατική διάσκεψη του Νότου
νια τις εκπτώσεις στο φάρμακο

Συνεχίζοντας για το φάρμακο και αναφερόμενος
στη στρατηγική της διακρατικής συνεργασίας

προκειμένου να υπάρχει από κοινού
διαπραγμάτευση με τις πολυεθνικές φαρμάκου

και άρα μεγαλύτερο περιθώριο εκπτώσεων
τόνισε Ήδη έχουμε προχωρήσει στη σχετική

προετοιμασία και στις 21 22 Ιουλίου
οργανώνουμε

στην Αθήνα εθνική διάσκεψη έξι
χωρών του ευρωπαϊκού Νότου για την εκπόνηση

σχεδίου δράσης προς αυτή την κατεύθυνση
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ΥΨΟΥΣ 4,5 ΔΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

Χαρίστηκαν χρέη ίου ΕΟΠΥΥ

Στη διαγραφή χρεών του ΕΟΠΥΥ 4,5 δισ ευρώ προς τα
νοσοκομεία του ΕΣΥ για υπηρεσίες που παρείχαν σε
ασφαλισμένους από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου

2014 προχώρησε το υπουργείο Υγείας Αυτό αναφέρεται

σε υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Είχε προηγηθεί τον
περασμένο Απρίλιο η ψήφιση τροπολογίας επί του σχεδίου

νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς η οποία
έδινε τη δυνατότητα διαγραφής των απαιτήσεων των νοσηλευτικών

ιδρυμάτων του ΕΣΥ έναντι του ΕΟΠΥΥ για νοσήλια

ασφαλισμένων του στο ύψοςτων ετήσιων επιχορη
γήσεώντους από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα έτη
2012 2013 και 2014
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450 εκατ για πληρωμή
προμηθευτών του Δημοσίου
Ξεκίνησε η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων του κράτους προς
ιδιώτες Τα πρώτα περίπου 450 εκατ ευρώ έχουν
ήδη μεταφερθεί από το υπουργείο Οικονομικών
στους φορείς του Δημοσίου Σύμφωνα με πληροφορίες

έφθασαν τα πρώτα αιτήματα από τους
φορείς στο υπουργείο Οικονομικών και το τελευταίο

έχει μεταφέρει τις σχετικές πιστώσεις σε λογαριασμούς

νοσοκομείων ασφαλιστικών ταμείων
και του υπουργείου Εθνικής Αμυνας Σελ 19
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450 εκατ για πληρωμή οφειλών του Δημοσίου προς προμηθευτές

Περί χα 450 εκατ ευρώ έχουν ήδη μεταφερθεί από το υπουργείο Οικονομικών στους φορείς του Δημοσίου
για να ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς ιδιώτες

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Το πρώτα περίπου 450 εκατ ευρώ
έχουν ήδη μεταφερθεί από το
υπουργείο Οικονομικών στους
φορείς του Δημοσίου για να ξεκινήσει

η διαδικασία αποπληρωμής
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
του κράτους προς ιδιώτες Σύμφωνα

με πληροφορίες έφθασαν
τα πρώτα αιτήματα από τους φορείς

στο υπουργείο Οικονομικών
και το τελευταίο έχει μεταφέρει
τις σχετικές πιστώσεις σε λογαριασμούς

νοσοκομείων ασφαλι

Εξ αυτών 350 εκατ θα
διατεθούν για την πληρωμή

χρεών των νοσοκομείων

που διατηρούν

συνολικές οφειλές

1,14 δισ ευρώ
στικών ταμείων και του υπουργείου

Εθνικής Αμυνας
Στόχος του οικονομικού επιτελείου

είναι να μη χαθούν τα κεφάλαια

των 1,8 δισ ευρώ που
έχουν εκταμιευθεί από τον Ευρωπαϊκό

Μηχανισμό Σταθερότητας
ESM για να αποπληρωθούν τα

χρέη ταυ Δημοσίου Για να συμβεί
αυτό όμως θα πρέπει και οι φορείς
να τρέξουν τις εσωτερικές τους
διαδικασίες ώστε να αποστείλουν
εγκαίρως τα αιτήματα πληρωμής
στο υπουργείο Οικονομικών και

αυτό με τη σειρά του να μεταφέρει
τις σχετικές πιστώσεις στους φορείς

Υπενθυμίζεται ότι από τη
στιγμή που μεταφέρεται η πίστωση

σε έναν φορέα αυτός θα πρέπει
να αποπληρώσει γρήγορα τις οφειλές

του και υποχρεούται να αποστείλει

στις αρχές του επόμενου
μήνα έκθεση στο Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους για την πορεία
αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων
χρεών Προς το παρόν οι πιστώσεις

που έχει διαθέσει το υπουργείο

Οικονομικών αφορούν

• Την εξόφληση οφειλών ύψους
350 εκατ ευρώ που έχουν τα νοσοκομεία

Στα τέλη Μαΐου 2016
τα νοσοκομεία είχαν συνολικά
χρέη 1,14 δισ ευρώ
• Την αποπληρωμή 70 εκατ ευρώ
από τα ασφαλιστικά ταμεία To
ποσό αυτό αφορά την καταβολή
εφάπαξ που είναι σε εκκρεμότητα
Να σημειωθεί ότι γενικά οι Οργανισμοί

Κοινωνικής Ασφάλισης είχαν

οφειλές ύψους 3 δισ ευρώ
τον Μάιο του 2016
• Την καταβολή 25 εκατ ευρώ

από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας
προς προμηθευτές του Το μεγαλύτερο

μέρος του ποσού αυτού
έχει να κάνει με οφειλές των στρατιωτικών

νοσοκομείων που θα
πρέπει να εξοφληθούν Συνολικό
το υπουργείο Αμυνας είχε χρέη
48 εκατ ευρώ στα τέλη Μαΐου

Το ζητούμενο πλέον είναι οι παραπάνω

πιστώσεις να διοχετευθούν

γρήγορα στην αγορά Και
αυτό όχι μόνο για να μη χαθούν
τα κεφάλαια αλλά και για να ενισχυθούν

οι συνθήκες ρευστότητας

στην αγορά που εδώ και περίπου
ενάμιση χρόνο συσσωρεύει οφειλές

με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις
να αδυνατούν να συντάξουν βιώσιμους

προϋπολογισμούς Πάντως
σημαντική ανάσα στην αγορά
αναμένεται να δοθεί όταν o ΕΟ
ΠΥΥ αρχίσει να αποπληρώνει τα
δικά του χρέη καθώς μόνο ο εν
λόγω Οργανισμός είχε χρέη 1,8
δισ ευρώ Πέραν αυτών αξίζει να
σημειωθεί ότι βάσει της συμφωνίας

μεταξύ Αθήνας και δανειστών
τον Ιούνιο η κυβέρνηση θα έπρεπε
να έχει εξοφλήσει χρέη 500 εκατ
ευρώ Εφόσον διοχετευθεί γρήγορα

το ποσό των περίπου 450
εκατ ευρώ που μεταφέρθηκε από
το υπουργείο Οικονομικών στους
φορείς τότε ουσιαστικό ο στόχος
επιτυγχάνεται με κάποιες ημέρες
καθυστέρηση Ομως φορείς και
υπουργείο θα πρέπει να επιταχύνουν

τις διαδικασίες ώστε τον Ιούλιο

να διοχετευθούν στην αγορά
άλλα 800 εκατ ευρώ και τον Αύγουστο

επιπλέον 500 εκατ ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι αν το Δημόσιο

δεν έχει εξοφλήσει το 80 των
χρεών για τα οποία έχει διατεθεί
κάποιο δάνειο τότε δεν θα εκταμιεύεται

νέα δόση για τον σκοπό
αυτό Αυτή τη στιγμή το Δημόσιο
έχει λάβει 1,8 δισ ευρώ για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων
χρεών και αν δεν αποπληρώσει
1,44 δισ ευρώ έως τον Σεπτέμβριο
τότε υπάρχει κίνδυνος να μην
εκταμιευθεί η επόμενη δόση για
την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων
οφειλών ύψους 1,7 δισ ευρώ
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8 ΤΡΙΤΗ 1 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 201 6 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Οι παρεμβάσεις στηναγορά φαρμάκου
χρειάζονται ισορροπία

ΑΡΘΡΟ

Βρισκόμαστε

σε μια δύσκολη περίοδο όπου
ιο σύστημα Υγείας δέχεται μεγάλη πίεση
λόγω μιας σειράς σημαντικών αρνητικών
παραγόντων που έχει προκαλέσει η παρατεταμένη

οικονομική κρίση Η κατάσταση
αναδεικνύει την ανάγκη βελτιστοποίηση
της υγειονομικής περίθαλψης με βάση
τους διαθέσιμους πόρους ώστε να μπορεί
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση
των ασθενών στην κατάλληλη θεραπεία
και φυσικά περισσότερο από όλα να επιβραβεύεται

η καινοτομία
Ζούμε στην εποχή της κρίσης και οι προσπάθειες για συγκράτηση

της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης κατέχει
το μεγαλύτερο κομμάπ έχουν επικεντρωθεί αποκλειστικά σε λογιστικά

και φοροεισπρακτικά μέτρα όπως οι μειώσεις των τιμών
και η χρήση των αυτόματων επιστροφών Συγκεκριμένα από το
2009 μέχρι σήμερα η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει συρρικνωθεί

κατά 61,5 και πλέον ανέρχεται στο 1,945 δισ ευρώ
Η εξοικονόμηση που έχει επιτευχθεί με συνεχείς αλλαγές τιμολογιακής

πολιτικής οι Υπουργικές Αποφάσεις

των οποίων από το 2012 μέχρι σήμερα

ανέρχονται σε πάνω από 30 και με
τη χρήση του μηχανισμού του clawback
rebate οι απαιτήσεις των οποίων όμως βαίνουν

αυξανόμενες κάθε χρόνο γεγονός που
αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητά τους

Συγκεκριμένα από το 2012 έως σήμερα
το σύνολο με το οποίο π φαρμακευτική βιομηχανία

συνεισφέρει στην κάλυψη των υγειονομικών

αναγκών της χώρας έχει αυξηθεί
με αποτέλεσμα να ανέρχεται για το 201 5 στο
3πλάσιο του 2012 από 272 εκατ ευρώ στα
620 εκατ ευρώ και αναμένεται περαιτέρω
αύξηση για φέτος σύμφωνα με την εξέλιξη
της δαπάνης μέχρι τώρα

Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως πρέπει να
αλλάξουμε πολιτική και πρέπει να προχωρήσουμε

σε διαρθρωτικές αλλαγές με βασικότερο

όλων τον έλεγχο της κατανάλωσης
και του όγκου συνταγογράφησης Για το λόγο
αυτό προβλέπεται και στο συμπληρωματικό
μνημόνιο η ρήτρα μείωσης του clawback
κατά 30 το 201 7 και επιπλέον 30 το 20 1 8

Η ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων
Στην καιεύθυνση αυτή χρειάζεται να ληφθούν συγκεκριμένα
μέτρα άμεσης εφαρμογής εξοικονόμησης όπως

Προσδιορισμός των κατάλληλων SPC φίλτρων με βάση τις περιλήψεις

χαρακτηριστικών των προϊόντων γτα τις ενδείξεις τη
δοσολογία και τη συσκευασία του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος

για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της συνταγογράφησης
Η χρήση των φίλτρων πρέπει να είναι γενικευμένη και υποχρεωτική

Επαναφορά πλαφόν συνταγογράφησης
Χρήση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας ασθενούς έλεγχος κατανάλωσης

ανά ΑΜΚΑ
Καθολική χρήση Θεραπευπκών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
μηχανισμός ελέγχου δείκτες audit για τις πιο δαπανηρές θεραπευτικές

κατηγορίες
Ανάπτυξη αρχείων καταγραφής ασθενών registries ώστε να

γίνεται συλλογή και αποτύπωση πραγματικών δεδομένων καια
νάλωσης πόρων του ασφαλιστικού συσιήματος αλλά και παρακολούθησης

των εκβάσεων των φαρμακευτικών θεραπειών
Εφαρμογή μέτρων περιορισμού δαπάνης σε άλλα κέντρα κόστους
βελτίωση διαχείρισης νοσοκομείων
Αμεση ενεργοποίηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και χρήση

πολιτικών διαχείρισης αβεβαιότητας Προτείνεται η χρήση συμ

φωντών όγκου-τιμών price-volume agreements οι συμφωνίες
με βάση την επίδοση performance based στη βάση της χρήσης
των πραγματικών δεδομένων που μπορούν να προκύψουν από
τα registries και η χρήση μελετών επίπτωσης στον προϋπολογισμό
ΒΙΜ του ΕΟΓΓΥΥ για όλα τα νέα φάρμακα

Χρήση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας ασθενούς στην οποία θα
περιλαμβάνονται όλα τα ιατρικά δεδομένα των ασφαλισμένων
συμπεριλαμβανομένων και στοιχεία για νοσηλείες ή φάρμακα
που έχουν λάβει και έλεγχο κατανάλωσης ανά ΑΜΚΑ

Εφαρμογή μέτρων περιορισμού δαπάνης και σε άλλα κέντρα
κόστους Συγκεκριμένα προτείνεται η ηλεκτροντκή συνταγογρά
φηση στα αναλώσιμα και η ανάπτυξη θεραπευπκών πρωτοκόλλων
για διαγνωστικές εξετάσεις

Οι παρεμβάσεις στην αγορά φαρμάκου χρειάζονται ισορροπία
προκειμένου να διαφυλαχθούν οι στόχοι πρόσβασης και αποτελεσματικότητας

Τα καινοτόμα σκευάσματα εξακολουθούν να
μην παρέχονται έπειτα από αξιολόγηση της καινοτομίας παρότι
σχετική υποχρέωση υπάρχει από το πρώιο μνημόνιο και είναι
αποδεκτή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτή τη στιγμή ερευνώνται πάνω από 7.000 νέα φάρμακα παγ¬

ίου Πασχάλη
Αποστολίδη

Τα σημερινά καινοτόμα
φάρμακα είναι τα αυριανά
γτνόσημα και βtoισοδύναμο
γι αυτό και σήμερα έχουμε
φθηνότερες επιλογές
για τη θεραπεία ασθενειών
όπως οι καρδιοπάθειες και
η κατάθλιψη Αυτό θα επεκταθεί
στο μέλλον και σε νόσους
όπως ο καρκίνος
η ρευματοειδής αρθρίτιδα κ.λπ
Αυτή είναι η πραγματική αξία
της καινοτομίας
μακροπρόθεσμα

Το ζητούμενο είναι
Η δημιουργία ενός
σταθερού πλαισίου
τιμολόγησης αποζημίωσης
που θα διασφαλίσει
πιν απρόσκοπτη πρόσβαση
των ασθενών στα φάρμακα
θα προασπίσει αϊ δημόσια
υγεία και θα επιτρέψει
ένα προβλέψιμο
επιχειρηματικό περιβάλλον
που θα οδηγήσει
στην ενίσχυση
της εθνικής οικονομίας

Ο Πασχάλης Αποστολίδης
ςίναι πρόεδρος ton ΣΦΗΕ ff ff

κοσμίως και αναμένονται ιδιαίτερα θετικά νέα για την αντιμετώπιση
ασθενειών μέσα στην επόμενη πενταετία 7.000 καινοτόμα φάρμακα
και νέες τεχνολογίες που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν οφέλη
στους ασθενείς στο σύστημα υγείας και την κοινωνία Η φαρμακοβιομηχανία

προσφέρει όλο και περισσότερα καινοτόμα νέα
φάρμακα και εμβόλια

Αναγνωρίζουμε ότι προκειμένου οι ασθενείς και τα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης να επωφεληθούν από αυτό το νέο κύμα
της φαρμακευτικής καινοτομίας η υγειονομική περίθαλψη πρέπει
να είναι προσιτή σήμερα και βιώσιμη σιο μέλλον

Αλλωστε τα σημερινά καινοτόμα φάρμακα είναι τα αυριανά
γενόσημα και βιότσοδύναμα γι αυτό και σήμερα έχουμε φθηνότερες

επιλογές γτα τη θεραπεία ασθενειών όπως οι καρδιοπάθειες
και η κατάθλιψη Αυτό θα επεκταθεί σιο μέλλον και οε νόσους
όπως ο καρκίνος η ρευματοειδής αρθρίιιδα κ.λπ Αυτή είναι η
πραγματική αξία της καινοτομίας μακροπρόθεσμα

Το ζητούμενο είναι Η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου τιμολόγησης

αποζημίωσης που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη
πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα θα προασπίσει τη Δημόσια
Υγεία και θα επιτρέψει ένα προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον
που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας

Όλοι σ αυτήν τη χώρα θέλουμε ανάπτυξη

Επτά βήματα
Το ερώτημα λοιπόν είναι Πώς θα προχωρήσουμε στον δρόμο
της ανάπτυξης Μέσω περικοπής δαπανών ή μέσω μέτρων που
ευνοούν την ανάπτυξη Ποια πρέπει να είναι ta επόμενα βήματα
στην πολιτική φαρμάκου
1 Απλοποίηση ιου συστήματος τιμολόγησης αποζημίωσης
2 Αξιολόγηση ιης φαρμακευτικής καινοτομίας HT A
3 Προβλέψεις για τα επερχόμενα νέα φάρμακα για την κάλυψη
των πραγματικών αναγκών των αοθενών με κάθε απαραίτητη
θεραπεία HORIZON SCANNING με σκοπό ιον προσδιορισμό
και τη προτεραιοποίηση των επικείμενων νέων τεχνολογιών
ενδείξεων στην Ελλάδα ώστε να εκτιμηθεί η οικονομική επιβάρυνση

από την εισαγωγή τους στο σύστημα τιγείας σε συνάρτηση

με τα κλινικά αποτελέσματα και τη βελτίωση στην
ποτότητα ζωής για τους ασθενείς
4 Επένδυση σε προγράμματα πρόληψης αγωγής και προαγωγής
της υγείας προκειμένου να μειωθεί το φορτίο νοσηρότητας στο
μέλλον π χ παχυσαρκία δυολτπιδαιμία υπέρταση κ α και
να περτορτστεί η αλόγτστη χρήση των πόρων του συστήματος
υγείας συμπερτλαμβανομένης και της φαρμακευτικής αγωγής

5 Κίνητρα διείσδυσης γενοοήμων σε όλους
τους φορείς ασθενείς ιατρούς φαρμακοποιούς

6 Ανάπτυξη Κλινικής Έρευνας καθώς
εξασφαλίζει ιαχεία πρόσβαση ιων αοθενών
σε νέες θεραπείες άρα σε καλύτερη υγειονομική

περίθαλψη ενώ παράλληλα ενισχύει

την εθνική οικονομία με ιην εισροή
σημαντικών κεφαλαίων από ιο εξωτερικό
εισάγει ερευνητική ιεχνογνωοία προσφέρει
νέες θέσεις εργασίας διαρκή εκπαίδευση

αξιοποίηση ιου ανθρώπινου δυναμικού
σε εξειδικευμένους τομείς
7 Ενίσχυση εξωστρέφειας Παραγωγικότητας

και διασύνδεση έρευνας με en παραγωγή

και απορρόφηση μεγάλου ποσοστού

προσωπικού υψηλού επιστημονικού
επιπέδου και μείωση του φαινομένου brain
drain/personal Grexits

Ο ΣΦΕΕ επιμένει στη διαμόρφωση ενός
βιώσιμου συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης

με οτόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση
ιων δημόσιων ττόρων προς όφελος των
ασΟεντόν και ιου ασφαλισιτκού συστήματος
με παράλληλη μέριμνα για ιην ανάπτυξη

την καινοτομία και τις επενδύσεις Η ανάπτυξη ιης βιομηχανίας
του φαρμάκου είναι απολύτως συνδεδεμένη με m βιωσιμότητα
του συστήματος Υγείας κατ ισοδυναμεί με ιη διασφάλιση της
ισότιμης πρόσβαιηις όλων σιην κατάλληλη θεραπεία Το φάρμακο
είναι κοινωνικό αγαθό δεν είναι μόνο προϊόν Μόνο αν ικανό
ποιούνται και οι δύο αυτές ιδιότητες αναπτύσσεται με υγιή
τρόπο

Αναγνωρίζουμε ττς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα

υγείας στην προσπάθεια τους να διασφαλίσουν προσιτές
τιμές φαρμάκων υπό την πίεση ιης αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών

υγείας
Ο κλάδος μας είναι μέρος ιης λύσης στο πρόβλημα του πώς

θα γίνουν τα φάρμακα πιο προσιτά και τα συστήματα υγείας
πιο βιώσιμα

Συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις και ια συστήματα υγείας
στην εξεύρεση λύσεων ώστε τα φάρμακα να είναι προσιιά και
τα συστήματα υγείας πιο βιώσιμα

Αλλωστε όλοι οι ειαίροι στο χώρο της Υγείας έχουμε ένα
κοινό στόχο να διασφαλίσουμε όιι οι όλοι ασθενείς έχουν
άμεση πρόσβαση στα φάρμακα που ιους βελτιώνουν ή και τους
σώζουν τη ζωή
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Ανδρέας
Ξανθός

υπουργός Υγείας

Συνέντευξη

Στον Γιώργο Σακκα
gsakkas@naftemporiki.gr

Στοχεύουμε σε ένα
νοσοκομειακό συνταγολόγιο
Προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί η κανονικότητα στο ΕΣΥ μέσα από παρεμβάσεις στην εύρυθμη
χρηματοδότηση στη συνεργασία με τους ιδιώτες παρόχους αλλά και τη μηχανοργάνωση του ψκι
συστήματος μεθοδεύει το υπουργείο Υγείας Ο Ανδρέας Ξανθός μιλάει στην Ειδική Έκδοση της Ν le

για τις διαρθρωτικές τομές που επιδιώκονται και τις μεθόδους αποκατάστασης
της ρευστότητας στο σύστημα

Ενα σημαντικό θέμα που σταθερά ανακινείται από τους προμηθευτές
της δημόσιας υγείας και δη των νοσοκομείων είναι τα διογκούμενα
χρέη Πρόσφατα ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας αποπληρωμών

Σε ποιο βαθμό θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις αυτές
Μέχρι to τέλος του 2016 έχει προγραμματιστεί να διατεθεί προς
ιους προμηθευτές των νοσοκομείων ένα ποσό της τάξης του 1,052
δισ ευρώ για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου 68 εκατ ευρώ και
για τον ΕΟΠΥΥ 420 εκαι ευρώ Τα νοσοκομεία σήμερα έχουν ληξιπρόθεσμα

που φτάνουν το 1,2 δισ ευρώ και πρακτικά με αυτήν
ιην υποδόση καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος αυτών των οφειλών
προς ιούς προμηθευτές υγειονομικού υλικού και ης φαρμακευτικές
Λιπό non προσπαθήσαμε να κάνουμε καιά τη διάρκεια της χρονιάς
είναι να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα στις πληρωμές
ιδιαίτερα προς τις φαρμακευτικές εταιρείες Ειδικά κατά την περσινή
χρονιά υπήρξε υστέρηση Ειοι δεσμεύσαμε ένα σημαντικό ποσό
της ιάξης του 30 έως και 50 από την τακτική χρηματοδότηση
ιου κραιικού προϋπολογισμού ώστε να κατευθυνθεί αποκλειστικά
προς ιο φάρμακο Προσπαθούμε όσο μπορούμε να καλύπτουμε
ιο κόστος των τρεχουσών παραγγελιών φαρμάκων αν και δεν το
καταφέρνουμε πάντα στον βαθμό που θέλουμε Αυτή η προσπάθεια
για ιην ομαλοποίηση των πληρωμών με τη δόση διευκολύνει τον
εφοδιασμό των νοσοκομείων και οι προμηθευτές έχουν μια μεγάλη

ιερη προβλεψιμότητα στην εξόφλησή τους και μπορούν να εκτελούν

κανονικά πλέον τις παραγγελίες Πιστεύω πως μ αυτόν τον
ιρόπο θα εκλείψουν και τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί
με ελλείψεις ακόμη και σε φτηνό υγειονομικό υλικό
Η αλήθεια είναι πως πριν από λίγο καιρό υπήρξαν έντονα προβλήματα
σε κάποια νοσοκομεία με τις ελλείψεις αυτές
Το γεγονός αυτό δεν οφειλόταν τόσο στην έλλειψη ρευστότητας
αλλά στις στρεβλώσεις στο σύστημα προμηθειών και δη στο Παρα
ιηρηιήριο Τιμών Σε ορισμένα υλικά εξαιτίας συγκεκριμένων περιπτώσεων

όπου κάποια νοσοκομεία είχαν προμηθευτεί σε εξευ
ιελιστικές τιμές είχαν διαμορφωθεί συνθήκες απαγορευτικές για
ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς υγειονομικού υλικού Σε αυτές τις
ιιμές οι άλλοι προμηθευτές δεν πρόσφεραν στους διαγωνισμούς
κι έτσι εμφανίστηκε το φαινόμενο των ελλείψεων Προκειμένου να
αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα περάσαμε μία ρύθμιση σύμφωνα
με ιην οποία εάν μία νέα τιμή παρουσίαζε απόκλιση από 20 και
πάνω σε σχέση με την προηγούμενη συγκροτούνταν μία υποεπιτροπή
στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και αποφάσιζε ώστε να μην
ανέβει στο Παρατηρητήριο η νέα τιμή και παρέμενε η παλιότερη

Μ αυτό τον τρόπο ξεπεράσαμε το μπλοκάρισμα της αγοράς και
μας βοήθησε πολύ στην προμήθεια κάποιων υλικών όπως σε σύριγγες

φίλτρα αιμοκάθαρσης καθετήρες βηματοδότες κ.ά
Γενικοτερα στο θέμα των προμηθειών εδω και πολλά χρόνια υπήρχαν
προβλήματα και στρεβλώσεις όπως αναφέρατε Υπάρχει κάποια
νέα στρατηγική σε αυτόν τον τομέα που απασχολεί έντονα και τη
συγκεκριμένη αγορά
Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι ολοκληρώνουμε τη σύνταξη
ενός νομοσχεδίου για τη ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος
προμηθειών και της ΕΠΥ Θα δημιουργηθεί ένας νέος κεντρικός
δημόσιος φορέας προμηθειών Υγείας που ουσιαστικά θα είναι η
μετεξέλιξη ιης ΕΠΥ Αυτός ο φορέας θα κωδικοποιεί τα υλικά με
ενιαίο ιρόπο θα θέτει τις προδιαγραφές θα υπάρχει εύρος τιμών
και επίσης θα υπάρχει ευελιξία έτσι ώστε πέραν των κεντρικών
προμηθειών να μπορούν να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για προμήθειες

φαρμάκων και υλικών και σε επίπεδο ΥΠΕ ή νοσοκομείων

Βέβαια η γενικότερη τάση θα είναι η κεντρικοποίηση καθώς
αυτή είναι και μνημονιακή δέσμευση
Οσον αφορά στις προμήθειες στον τομέα του φαρμάκου που επίσης
απασχολεί πολλές επιχειρήσεις
Σε αυτό τον τομέα γίνεται επίσης μεγάλη συζήτηση και προσπαθούμε
να εντάξουμε και τις διαδικασίες προμηθειών για το φάρμακο στο
ευρύτερο πλαίσιο των προμηθειών και συμβάσεων του Δημοσίου
με βάση το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης
Βέβαια όσον αφορά στο φάρμακο αυτή την περίοδο η παρέμβαση
μας στοχεύει σε δύο επίπεδα Το ένα είναι να υπάρχει ένας αποτελεσματικός

έλεγχος της ζήτησης και το δεύτερο η διαπραγμάτευση
των τιμών Για τη ζήτηση χρειάζεται να υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις

όπως θεραπευττκά πρωτόκολλα κατευθυντήριες οδηγίες
φίλτρα στη συνταγογράφηση βήματα στη θεραπεία step therapy
Προσπαθούμε να μειώσουμε την υποκατάσταση με ακριβά φάρμακα
νεότερης γενιάς κάτι που έχει δημιουργήσει μεγάλη πίεση σια
γενόσημα και στα φτηνά φάρμακα Δίνουμε έμφαση στον έλεγχο
της ζήτησης κυρίως στα νοσοκομεία όπου φέτος για πρώτη φορά
έχουμε κλειστό προϋπολογισμό και μηχανισμό clawback
Για τον σκοπό αυτό προχωράμε σε συγκεκριμένες διαδικασίες
ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες κάθε νοσοκομείου και άμεσα
θα σταλεί εγκύκλιος σιους νέους διοικητές ώστε να ενεργοποιήσουν
τα θεσμοθετημένα επιστημονικά όργανα όπως τα Ογκολογικά
Συμβούλια οι Επιτροπές των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων αλλά
και οι Επιτροπές Παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης
στα νοσοκομεία Ετσι σταδιακά θέλουμε να δημιουργηθεί ένα νοσοκομειακό

συνταγολόγιο με βάση το οποίο θα γίνεται η συνταγογράφηση

για τους νοσηλευόμενους ασθενείς διασφαλίζοντας
επάρκεια ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη θεραπεία
Σχετικά με τη διαπραγμάτευση των τιμών
Εκεί γίνονται δύο πράγματα Ήδη ξεκίνησε στον ΕΟΠΥΥ η διαδικασία
από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που συγκροτήσαμε και ειδικά
μέσω της υποεπιτροπής φαρμάκου με 1η προτεραιότητα τη διαπραγμάτευση

των τιμών για τα φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C

Σιγά σιγά αυτό θα προχωρήσει και με άλλες κατηγορίες ακριβών
φαρμάκων βιολογικούς παράγοντες κ.ά Μέσα από όλη αυτή τη
διαδικασία επιδιώκουμε να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην καινοτομία

και η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας Η
σχετική μελέτη για την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
αποδεικνύει όιι η επικέντρωση της φαρμακευτικής πολιτικής στη
μείωση των τιμών είναι πλέον αδιέξοδη και δεν παράγει αποτελεσματικό

έλεγχο ούτε του όγκου ούτε της δαπάνης
Αν όμως έχει εξαντληθεί πώς θα προχωρήσετε στην επόμενη ανα
τιμολόγηση η οποία προβλέπει και νέα μείωση
Κατά την προηγούμενη ανατιμολόγηση καταφέραμε και θέσαμε
ένα πλαφόν 15 στις μειώσεις προκειμένου να προστατευθούν
σε ένα βαθμό τα φθηνά φάρμακα Προσπαθούμε να δούμε και
πάλι το ενδεχόμενο να τεθούν κάποιοι ανάλογοι περιορισμοί στις
μειώσεις κατά την επόμενη αξιολόγηση Προς το παρόν στα δύο
δελτία ημών σε έναν βαθμό συγκρατήθηκε η πτώση όμως το τελικό
αποτέλεσμα είναι όχι η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων
αλλά η κυριαρχία των on patent ΓΓ αυτό απαιτείται ολοκληρωμένο
σχέδιο παρέμβασης στη ζήτηση ενώ θα πρέπει ειδικά στα ακριβά
φάρμακα να μειωθεί σημαντικά η τιμή αποζημίωσης
Επίσης προωθούμε τη στρατηγική της διακρατικής συνεργασίας
προκειμένου να υπάρχει από κοινού διαπραγμάτευση με τις πολυεθνικές

φαρμάκου και άρα μεγαλύτερο περιθώριο εκπτώσεων

Ήδη έχουμε προχωρήσει στη σχετική προειοιμασία και σιις 21
22 Ιουλίου οργανώνουμε στην Αθήνα εθνική διάσκεψη 6 χωρών
του ευρωπαϊκού νότου γτα την εκπόνηση σχεδίου δράσης προς
αυτήν την κατεύθυνση Ένα επίσης ειδικό θέμα είναι τα ορφανά
φάρμακα και ια εκτός ένδειξης που ως γνοχττόν αυξάνουν σημαντικά
τη δαπάνη
Πάντως το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης είναι χαμηλό
Ο προϋπολογισμός για m δαπάνη είναι δεδομένος Αν δεν ελέγξουμε
τη δαπάνη και δεν μετωθεί η τιμή στα ακριβά σκευάσματα θα
υπάρχει clawback που είναι ένας άδτκος μηχανισμός Για να ιο
περιορίσουμε προχωράμε οε αναδιαμόρφωση και ενιαιοποίηση
των rebates σε συσχέττση με τον όγκο δηλαδή επιβάλλουμε έναν
δικαιόιερο μηχανισμό εκπτώσεων επί ιων ιτμών Αναμένουμε μια
τελική πρόταση από τον ΕΟΠΥΥ
Αναφέρατε ότι οι τιμές για τα ελληνικά φάρμακα είναι χαμηλές και
όπως σημειώνει και η βιομηχανία υπάρχουν κίνδυνοι για τη Βιώσιμο πίτα
τους
Όντως πρέι ιει να αποφύγουμε αυτό ιο ανεξέλεγκιο dumping πμών
που μπορεί να καιαστήσει κάποιες εταιρείες μη βιώσιμες και ως
παρενέργεια θα είναι και η απόσυρση πολλών φαρμάκων από την
αγορά Πιστεύουμε όιι η προσπάθεια πρέπει να δοθεί στην αναπτυξιακή

στήριξη ιων εταιρειών με ιην παραγωγική επέκταση ιους
σε νέους ιομείς Εδώ να σημειώσω πως με ιην παρότρυνση του
ΕΟΦ υπάρχει μτα προεργασία με ορισμένες εταιρείες ώστε να επενδύσουν

στον τομέα της φαρμακεηιικής αξιοποίησης Βοτάνων Θα
είναι μια εταιρική συνεργασία για να αναπτυχθούν με βιώσιμο
τρόπο σε αυτόν τον κλάδο Επίσης υπάρχει και η συζήτηση ώστε
κάποτα φάρμακα όπου υπάρχει ανελαστική ζήτηση και εισάγονται
μέσω ΙΦΕΤ σε υψηλές τιμές να μελετηθεί πώς μπορούν να εξασφαλίζεται

η παραγωγή τους απόελληνικές εταιρείες Γενικόιερα
πιστεύω ότι υπάρχουν πεδία για την ανάπτυξη ιης εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

και από την πλευρά ιης κυβέρνησης μπορούμε
να βοηθήσουμε με ειδικά κίνητρα αλλά και μέσα από διευκολύνσεις
στην πρόσβαση οε αγορές του εξωτερικού Είναι ένας ιομέας που
μπορεί να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
Επιστρέφοντας στον χώρο των νοσοκομείων είναι μεγάλο ζητούμενο
και η διαδικασία της μηχανοργάνωσης Πώς εξελίσσεται η κατάσταση
σ αυτόν τον τομέα
Υπάρχει ήδη ιο σύστημα ΒΙ που δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης και
ενιαίας διαχείρισης ιων δεδομένων ιων πληροφοριακών συστημάτων
των νοσοκομείων ΟΠΣΥ που στηρίζεται από 7 εταιρείες οι οττοίες τα

υποστηρίζουν Αυιό το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί με
τον ίδιο τρόιιο δεδομένα και θα μπορούμε οιο υπουργείο οε πραγμαιικό
χρόνο να έχουμε εικόνα και να επεξεργαζόμαστε στοιχεία για ιην κατάσταση

Σήμερα έχουμε τα στοιχεία όπως μας δίνουν ια νοσοκομεία
και τα οποία ανεβάζουν στο ESYnet χωρίς να υπάρχει real time έλεγχος
Κλείνοντας υ μέλλει γενέσθαι με το θέμα των συμβάσεων με τις
ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά
Σε αυτόν τον τομέα τελικά ο χρόνος της παράτασης που είχε δοθεί
δεν ήταν αρκετός Είνατ ένα ζήτημα που αφορά ιην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

ιου ΕΟΠΥΥ κατ θεωρώ πως σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί

η διαδικασία Στο μεταξύ θα υπάρξει μια νομοθετική
ρύθμιση και θα καλυφθούν οι συμβεβλημένοι πάροχοι για όλο το
δτάστημα που παρέχουν υπηρεσίες Εμείς έχουμε προσπαθήσει
πλέον ετδτκά με ττς κλτνικές να θέσουμε κάποιους συγκεκριμένους
όρους Χρειαζόμαστε έναν ιδιωιικό τομέα συγκροτημένο με κανόνες
και διαφάνεια IS1D 103637081
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