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I Tns NTANI ΒΕΡΓΟΥ

κατανόητη χαρακτηρίζει ο αντιπρόεδρος

του ΕΟΠΥΥ πνευμονολόγος

Τάκης Γεωργακόπου
λος την επίθεση της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας στο
υπερταμείο για πρωτοφανή όσο
και αντιεπιστημονικό αποκλεισμό

των ασθενών με ήπια-μέτρια
ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση από

εγκεκριμένες θεραπείες
Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα

φάρμακα τα οποία συνταγογρα
φούν οι γιατροί σύμφωνα με τις
ενδείξεις που έχει λάβει από τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
ΕΟΦ εξηγεί ο αντιπρόεδρος

του Οργανισμού απαντώντας σε
ερώτημα της Εφ.Συν αναφορικά
με την καταγγελία Αν η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία θεωρεί

ΕΠΕ κατά ΕΟΠΥΥ με
άρωμα φαρμακοπολέμου

Καταγγελία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για αποκλεισμό
από in θεραπεία ασθενών με ήπια-μέτρια ιδιοπαθή πνευμονική ίνωσπ
και άμεσπ απάντησπ του υπερταμείου Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα φάρμακα
τα οποία συνταγογραφούν οι γιατροί σύμφωνα με τις ενδείξεις που
έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

ότι για κάποιο σκεύασμα πρέπει
να αλλάξουν τα δεδομένα και τα
κριτήρια ή και να επεκταθούν οι
ενδείξεις να απευθυνθεί στο αρμόδιο

όργανο δηλαδή τον ΕΟΦ
προσθέτει

Ο ΕΟΠΥΥ δηλώνει ο ίδιος
κατηγορηματικά και περνά στην
αντεπίθεση δεν θα αναμειχθεί
στον πόλεμο των φαρμακευτικών

εταιρειών γιατί περί αυτού
πρόκειται και συστήνει στην
Εταιρεία να μην κάνει μικροπολιτική

ισχυριζόμενη ψευδώς ότι ο
ΕΟΠΥΥ στερεί φάρμακα από τους
ασθενείς του

Νωρίτερα χθες η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία ΕΠΕ
με ανακοίνωσή της κατήγγειλε τη

διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για αποκλεισμό

από τη θεραπεία δεκάδων
ασθενών με ήπια-μέτρια ιδιοπαθή

πνευμονική ίνωση θέτοντας
σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή
Ενέργεια που όπως ανέφερε η
ίδια αντίκειται στα επιστημονικά
δεδομένα και την κλινική πρακτική

κι επιχειρείται από τη διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ στο όνομα της λιτότητας

και των οριζόντιων περικοπών
παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις
και επιστολές της Εταιρείας

Στην Αμερική
Η ΕΠΕ κατηγορούσε ακόμα τη

διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για διαχωρισμό

των ασθενών που πρέπει
να λάβουν θεραπεία ανάλογα με

τον βαθμό βαρύτητας της πάθη
σής τους τη στιγμή που όπως
ανέφερε στην ανακοίνωσή της
η Παγκόσμια Επιστημονική

Πνευμονολογική Κοινότητα δεν
έχει καθιερώσει ευρέως αποδεκτά

κριτήρια για την ταξινόμηση
της ιδιοπαθούς πνευμονικής

ίνωσης σε στάδια βαρύτητας Σε
άλλο σημείο της καταγγελίας της
ωστόσο αναφέρει ότι ο Αμερικανικός

Οργανισμός Φαρμάκων
FDA ενέκρινε τη χορήγηση θεραπείας

σε όλους τους ασθενείς
με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση
ανεξαρτήτως λειτουργικού ελέγχου

αναιρώντας την έλλειψη
ύπαρξης ταξινόμησης της νόσου
η οποία σε κάθε περίπτωση δεν

πραγματοποιείται όπως εξηγεί
ο Τ Γεωργακόπουλος από τους
ασφαλιστικούς φορείς

Απαντώντας στην αιτίαση της
ΕΠΕ ο πνευμονολόγος αντιπρόεδρος

του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι ο

ισχυρισμός της έλλειψης ταξινόμησης

είναι παντελώς αβάσιμος
και εξηγεί ότι από τα δύο φάρμακα

που κυκλοφορούν το πρώτο
έχει ενδείξεις για δύο στάδια της
νόσου και το δεύτερο για όλα τα
στάδια Οπως καταδεικνύει η όλη
φασαρία οφείλεται στην προσπάθεια

της πολυεθνικής που κυκλοφορεί

το δεύτερο φάρμακο για
να αλλάξουν οι ενδείξεις ώστε να
αφορά όλα τα στάδια της νόσου

Δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση
οιασδήποτε επιστημονικής

τεκμηρίωσης όπως ισχυρίζεται η
ΕΠΕ από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ
σημειώνει ο Τ Γεωργακόπουλος
και αποσαφηνίζει ότι η ΕΠΕ χτυπάει

λάθος πόρτα Ο ΕΟΠΥΥ θα
συνεχίσει να αποζημιώνει φάρμακα

στους ασφαλισμένους του
σύμφωνα με τις ενδείξεις που θέτει

ο αρμόδιος κρατικός φορέας
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ

Από Δευτέρα οι αιτήσεις
για δωρεάν φάρμακα

Εκκρεμείς αιτήσεις για

έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων
θα εξετάζονται για την δωρεάν

φαρμακευτική περίθαλψη

Την
ερχόμενη Δευτέρα 1η

Αυγούστου ανοίγει η διαδικασία

υποβολής αιτήσεων
για τους δικαιούχους δωρεάν φαρμακευτικής

περίθαλψης Σύμφωνα
με την εγκύκλιο που απέστειλε στους
Δήμους όλης της χώρας η αναπληρώτρια

υπουργός Εργασίας Θεανώ
Φωτίου συγκεκριμενοποιείται η
διαδικασία Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η κατοχή ΑΜΚΑ Εξαιρούνται
από οποιαδήποτε συμμετοχή στις
δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή

Α Άτομα και οικογένειες των
οποίωντοπραγματικό εισόδημα δεν
υπερβαίνειετησίωςτο ποσότων2 400

ευρώγιαμεμονωμένο άτομο καιτων
3.600 ευρώ για το ζευγάρι ή για το
μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο

μέλος ανήλικο ή προστατευόμενο
τέκνο προσαυξανόμενο κατά

600 ευρώ για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο

μέλος ανήλικοή προστατευόμενο

τέκνο της οικογένειας
Β Άτομα με αναπηρία κάτω του

67 ή άτομα ανήκουν στις κατηγορίες

χρονίως πασχόντων και των
οποίων τοπραγματικό εισόδημα δεν
υπερβαίνει ετησίωςτο ποοότων 6.000
ευρώ για μεμονωμένο άτομο προσαυξανόμενο

κατά 1.200 ευρώ για
τον την σύζυγοκαιγιακάθε εξαρτώμενο

μέλοςτης οικογένειας ανήλικο

ή προστατευόμενο τέκνο Επίσης
άτομα που στις 4/4/2016 είχαν βιβλιάριο

ανασφάλιστου σε ισχύ περιλαμβάνονται

όσοι είχαν καταθέσει αίτηση

για έκδοση ή θεώρηση μέχρι 4/4
εφόσοντο πραγματικό εισόδηματους
δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των
6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο
προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ
για τον/την σύζυγοκαιγια κάθε εξαρτώμενο

μέλος της οικογένειας ανήλικο

ή προστατευόμενο τέκνο
Καιγιατις δυο περιπτώσεις ισχύουν

ταυτόχρονα και περιουσιακά
κριτήρια η συνολική φορολογητέα
αξία της ακίνητης περιουσίας δεν
μπορείνα υπερβαίνειστο σύνολοτης
το ποσό των 150.000 ευρώ για μεμονωμένο

άτομο προσαυξανόμενη
κατά 1 5.000 ευρώγιακάθε πρόσθετο
μέλος Επιπρόσθετα το συνολικό ύφος

των καταθέσεων του ατόμου ή

του συνόλου των μελών της οικογένειας
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει

το τριπλάσιο του αντίστοιχου ορίου
εισοδήματος

Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής

δήλωσης το τελευταίο
έτος δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση

χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής

περίθαλψης Δωρεάν φάρμακα
δικαιούνται χωρίς εισοδηματικά

περιουσιακά κριτήρια οι ανάπηροι
με ποσοστό 67 και άνω άτομα που
φιλοξενούνται σε θεραπευτικές
δομές φυλακισμένοι κ.ά

Εκκρεμείς αιτήσειςγια έκδοση ή
θεώρηση βιβλιαρίων θα εξετάζονται
για την δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη

Ηνοσηλείαείναιδωρεάναπό
την ημερομηνία δημοσίευσης το νόμου

4368 δηλαδή από 2 1/2/20 16 Δεν
εκδίδονται πλέον βιβλιάρια ή πιστοποιητικά

κοινωνικής προστασίας
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Χειροπέδες
οε δύο γιατρούς
για δωροληψία

Συνελήφθησαν στην Αττική από
τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

της Ελληνικής Αστυνομίας
ιατρός διευθυντής τμήματος δημόσιου

νοσοκομείου της Αττικής
και ιδιώτης ιατρός κατηγορούμενοι

για δωροληψία υπαλλήλου και
άμεση συνεργεία σε δωροληψία
αντίστοιχα Ειδικότερα για την υπόθεση

προηγήθηκε καταγγελία
ημεδαπού σύμφωνα με την οποία
τον παρακολουθούσε ιατρικά ο ιδιώτης

ιατρός και για την καλύτερη
αντιμετώπιση της πάθησης του τον
παρέπεμψε στον ιατρό του δημόσιου

νοσοκομείου ενημερώνοντάς
τον ότι θα έπρεπε να καταβάλει το
ποσό των εκατό 100 ευρώ για την
εξυπηρέτηση Ακολούθως ο ιατρός

του δημόσιου νοσοκομείου αφού

πραγματοποίησε τη θεραπεία
στον καταγγέλλοντα απαίτησε και
έλαβε το προσημειωμένο χρηματικό

ποσό των εκατό 100 ευρώ
Αμέσως ο ανωτέρω ιατρός
συνελήφθη και στην κατοχή του

βρέθηκε το προσημειωμένο χρηματικό

ποσό των 100 ευρώ ενώ ακολούθησε

και η σύλληψη του ιδιώτη

ιατρού
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Από τη Δευτέρα
οι αιτήσεις για δωρεάν
φαρμακευτική περίθαλψη
Ξεκινά τη Δευτέρα 1η Αυγούστου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

για τους δικαιούχους δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης

Με διευκρινιστική εγκύκλιο που απέστειλε σε όλους
τους Δήμους της χώρας η αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια
για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου ξεκαθαρίζει

ότι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η
κατοχή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ

Παράλληλα ορίζει ρητά πως από οποιαδήποτε συμμετοχή
στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή εξαιρούνται

Α Ατομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα

δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 2.400 ευρώ
για μεμονωμένο άτομο και των 3.600 ευρώ για το ζευγάρι
ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος
ανήλικο ή προστατευόμενο

τέκνο Το ποσό προσαυξάνεται
κατά 600 ευρώ για κάθε

περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος
ανήλικο ή προστατευόμενο

τέκνο της οικογένειας
Β Ατομα με αναπηρία κάτω

του 67 ή άτομα που
ανήκουν στις κατηγορίες
χρονίως πασχόντων και των
οποίων το πραγματικό εισόδημα

δεν υπερβαίνει ετησίως
το ποσό των 6.000 ευρώ για
μεμονωμένο άτομο προσαυξανόμενο

κατά 1 200 ευρώ για τον/τη σύζυγο και για κάθε
εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας ανήλικο ή προστατευόμενο

τέκνο
Προσοχή Αφορά και άτομα που στις 4/4/2016 είχαν βιβλιάριο

ανασφάλιστου σε ισχύ συμπεριλαμβάνονται και
αυτοί που είχαν καταθέσει αίτηση για έκδοση ή θεώρηση
μέχρι 4/4 εφόσον το πραγματικό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει

ετησίως το ποσό των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο
άτομο προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για τον/τη σύζυγο
και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας ανήλικο
ή προστατευόμενο τέκνο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ταυτόχρονα ισχύουν και
περιουσιακά κριτήρια Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής

δήλωσης το τελευταίο έτος δεν μπορεί να εκδοθεί
απόφαση χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης
Δωρεάν φάρμακα δικαιούνται χωρίς εισοδηματικά περιουσιακά

κριτήρια οι ανάπηροι με ποσοστό 67 και
άνω άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές δομές
φυλακισμένοι κ.ά

Απαραίτητη
προϋπόθεση
συμμετοχής είναι
η κατοχή Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής

Ασφάλισης
ΑΜΚΑ
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Διορθωτικό
Δελικ>...
με ελλείψεις
■ Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 

ο κυκλος της ανατιμο
λόγησης φορμάκων, που
ξεκίνησε στα τέλη του
Απριλίου, με την έκδοση
από το υπουργείο Υγείας
ενός Διορθωτικού Δελτίου
τιμών, στο οποίο λογικά
λήφθηκαν υπόψη οι ενστάσεις 

που έκαναν οι
εταιρείες σχετικά με τις τιμές 

που όρισε ο ΕΟΦ. Βέβαια, 

συμφωνά με πλπρα
φορίες, από τις 400 ενστάσεις 

που υποβλήθηκαν μόλις 

οι 50 εξετάστηκαν και
άρα κάποια φάρμακα που
και στο παρελθόν δεν είχαν 

διορθωθεί, παρά τις
ενστάσεις των εταιρειών,
θα μείνουν στις τιμές που

έλαβαν, ακόμη κι αν δεν είναι 

σωστές. Το Διορθωτικό
Δελτίο έρχεται την κατάλληλη 

στιγμή, καθώς από
αυριο όλες οι νέες τιμές θα
ισχύσουν και στα φαρμακεία. 

Γ. Σακ. ISID: 10395567]
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ΕΟΦ

Αύξηση των
παράλληλων
εξαγωγών στο φάρμακο

Άνοδο των παράλληλων εξαγωγών καταγράφεται

στον πίνακα των πωλήσεων
φαρμάκων που ανήρτησε ο Εθνικός Οργανισμός

Φαρμάκων ΕΟΦ για το 2015
Συγκεκριμένα το 201 5 οι παράλληλες εξαγωγές

αυξήθηκαν σχεδόν 31 σε αξία
συγκριτικά με το 2014 δηλαδή οι παράλληλες

εξαγωγές ανήλθαν σε 401 6 εκατ ευ
ρώ έναντι 306,7 εκατ ευρώ το 2014

Η αύξηση των παράλληλων εξαγωγών εντυπωσιάζει

δεδομένου ότι το 2015 επιχειρήθηκε

συστηματικά να μπει φρένο με
πέντε απαγορεύσεις και αναστολές Υπενθυμίζεται

ότι οι παράλληλες εξαγωγές επιτρέπονται

με βάση την κοινοτική νομοθεσία

στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης
όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών

Επειδή όμως το φάρμακο είναι κοινωνικό

αγαθό προκειμένου να επιτρέπεται
η εξαγωγή φαρμάκων πρέπει να πληρούνται

προϋποθέσεις δηλαδή να καλύπτεται

η εσωτερική αγορά
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά

οι πωλήσεις φαρμάκων για το 2015 ανήλθαν

σε περίπου 6,01 δισ ευρώ ενώ ο όγκος
των φαρμάκων που πωλήθηκαν ανήλθε
στις 466.079.951 συσκευασίες με τις φαρμακαποθήκες

και τα φαρμακεία να έχουν
διαθέσει πάνω από 388,1 εκατομμύρια συσκευασίες

Μ.ΚΑΛ
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Από τους υπουργούς Υγείας πέντε ευρωπαϊκών χωρών

Κοινή διαπραγμάτευση τιμών στα φάρμακα
Οι εκπρόσωποι Ελλάδας

Κύπρου Πορτογαλίας Ιταλίας
και Μάλτας αποφάσισαν τη

συγκρότηση μόνιμης τεχνικής

Επιτροπής

Την
ανάγκη διακρατικής συνεργασίας

και συντονισμού
ανάμεσα σε ομάδες χωρών

με στόχοτην από κοινού διαπραγμάτευση

τιμών στα φάρμακα που θα επιτρέπουν

την ευχερή πρόσβασητων
ασθενών σηςνέες αποτελεσματικές
θεραπείες αλλάκαι θα διασφαλίζουν
τη βιωσιμότητατωνδημόσιων συστη

μάτων υγείας διαπίστωσαν στη Διακρατική

Σύσκεψη υπουργώνΥγείας

για το Φάρμακο
Ειδικότερα οι εκπρόοωποι πέντε

χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου Ελλάδα

Κύπρος Πορτογαλία Ιταλία
Μάλτα που έλαβαν μέρος σε συνάντηση

που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή στο Μουσείο της Ακρόπολης

αποφάσισαν τη συγκρότηση
μόνιμης τεχνικής Επιτροπής με ειδικούς

στη φαρμακευτική πολιτική
από κάθε χώρα η οποία θα προετοιμάσει

τα επόμενα βήματα που είναι
η δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών

εμπειριών και τεχνογνωσίας
ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε θέματα

Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας

ΗΤΑ ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

του συστήματος Υγείας
θεραπευτικών πρωτοκόλλων τιμο

λόγησης φαρμάκων και κυρίως
συστηματικής διαπραγμάτευσης με
τη φαρμακοβιομηχανία

Η αναβαθμισμένη αυτή διακρατική

συνεργασία σε επιχειρησιακό
επίπεδο που για πρώτη φορά αναπτύσσεται

στο Ευρωπαϊκό Νότο
δημιουργείτις προϋποθέσεις σε επόμενο

στάδιοκαιγιαπολιτικές συγκλίσεις
σε πολλά κομβικά ζητήματα που

αφορούντην πολιτική φαρμάκου και
την προώθηση από κοινού παρεμβάσεων

στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε

σημειώνει το ελληνικό υπουργείο
Υγείας

Η πολυμερής συνάντηση για το
φάρμακοοργανώθηκεμε πρωτοβουλία

του υπουργού Υγείας Ανδρέα
Ξανθού Στη συνάντηση που συντό¬

νισε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Υγείας Γιάννης Μπασκόζος συμμετείχαν

οι υπουργοί Υγείας Ελλάδας

Κύπρου και Πορτογαλίας ο
Γενικός Γραμματέας του υπουργείου
Υγείας της Μάλτας εκπρόσωποςτης
υπουργού Υγείας της Ιταλίας εκπρόσωπος

του Επιτρόπου Υγείας της
Ε.Ε καθώς και πολλοί εμπειρογνώμονες

από όλες τις χώρες
Συντονιστικό ρόλο στη συζήτηση

για τη διαπραγμάτευση με τη φαρμακοβιομηχανία

με στόχο μείωση των
τιμών αποζημίωσης στα ακριβά
καινοτόμα φάρμακα είχε ο Π Κα
ναβός καθηγητής στο London School
ofEconomics ειδικόςστη φαρμακο
οικονομία και άτυπος τεχνικός σύμβουλος

της χώρας μας
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Αφαντες οι μόνιμες λύσεις στο ΕΣΥ
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Πέντε παρατάσεις προσωρινών
λύσεων σε σοβαρά θέματα για
τη λειτουργία του συστήματος
Υγείας προωθεί το αρμόδιο
υπουργείο σε νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών Με
την εξαίρεση ίσως της παράτασης
θητείας επικουρικών στα νοσοκομεία

του ΕΣΥ που κρίνεται
επιβεβλημένη με δεδομένες τις
σοβαρές ελλείψεις προσωπικού
και το ασφυκτικό δημοσιονομικό
πλαίσιο στην πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού στις άλλες περιπτώσεις

οι παρατάσεις οφείλονται
κατά κύριο λόγο σε καθυστερήσεις

στην προώθηση μόνιμων

λύσεων
Πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα

αφορά τις προμήθειες
των νοσοκομείων Η τροπολογία
παρατείνει έως το τέλος του έτους
την ισχύ πρόσφατης διάταξης
σύμφωνα με την οποία η τιμή
αγοράς ορισμένων ειδών υλικών
καθορίζεται με υπουργική απόφαση

και όχι με βάση το Παρατηρητήριο

Τιμών της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας Η συγκεκριμένη

διάταξη είχε προσωρινό
χαρακτήρα ίσχυε μέχρι τα τέλος
Μαΐου με την προοπτική του
νέου συστήματος προμηθειών
Υγείας Το σχετικό νομοσχέδιο
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας
αναμένεται τελικά μετά το καλοκαίρι

Επιπλέον παρατείνεται
εκ νέου έως το τέλος του έτους
η δυνατότητα εφοδιασμού των
μονάδων του ΠΕΔΥ από τους
προμηθευτές των νοσοκομείων
με επέκταση των αντίστοιχων

Το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα προμηθειών Υγείας στα νοσοκομεία

αναμένεται να κατατεθεί μετά το καλοκαίρι

Παρατείνονται πέντε
προσωρινά σχέδια
του υπουργείου Υγείας

συμβάσεων Οπως αναφέρεται
στην έκθεση αξιολόγησης των
συνεπειών της ρύθμισης με τη
διάταξη αυτή εξασφαλίζεται o
εφοδιασμός των δημόσιων δομών
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας

φροντίδας Υγείας των ΠΕΔΥ
έως ότου ολοκληρωθεί η προσαρμογή

των αρμόδιων Υγειονομικών

Περιφερειών στο νέο πλαίσιο

λειτουργίας τους
Εκ νέου παράταση και μάλιστα

αυτή τη φορά επ αόριστον δίνεται

στις συμβάσεις γιατρών

διαγνωστικών κέντρων ιδιωτικών
κλινικών φυσικοθεραπευτών
και λοιπών ιταρόχων με τον ΕΟ
ΠΥΥ Οι συμβάσεις που έληξαν
έπειτα από πληθώρα παρατάσεων

στις 30/6/2016 λαμβάνουν
νέα παράταση μέχρι την υπογραφή

των νέων συμβάσεων μεταξύ

ΕΟΠΥΥ και των παρόχων
και οι οποίες είναι ακόμα στο
στάδιο των διαπραγματεύσεων

Τέλος νέα παράταση έως το
τέλος του έτους προωθεί το υπουργείο

Υγείας για τις μετακινήσεις
πάσης φύσεως προσωπικού στις
μονάδες Υγείας που έληξαν στο
τέλος Ιουνίου ενώ παράταση
ενός έτους δίνεται στη θητεία
των επικουρικών ιατρών και λοιπού

προσωπικού n οποία λήγει
στις 30 Σεπτεμβρίου 2016
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ΕΟΦ Αύξηση περίπου 31 σε αξία έπειτα από πολυετή σταδιακή απομείωση

Ανοδικάοιπαράλληλες
εξαγωγέςφαρμάκωντο 2015
Του Γιώργου Σακκα
gsakkasfl naftemponki gr

Αποκαλυπτικά

είναι τα στοιχεία

του ΕΟΦ όσον αφορά
ίο παράλληλο εμπόριο φαρ

4

μάκων το οποίο διενεργούν οι ελληνικές

φορμακαποθήκες δηλαδή
τα φάρμακα τα οποία νομίμως εξάγουν

προς τις αγορές της Ευρώπης
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία

του οργανισμού για το 2015
φοίνεται ότι ποσοστό 5%-6 των
ουνολικών φορμάκων που εμπορεύονται

οι φαρμακαποθήκες κατευθύνεται

εκτός Ελλάδας δηλαδή
περίπου 1 στα 20 σκευάσματα
Ίσως π ποσότητα αυτή να μην είναι
ιδιαίτερα σημαντική αλλά σε μία
περίοδο που n ελληνική αγορά
φορμάκου αντιμετωπίζει σημαντικά

προβλήματα επάρκειας n διαδικασία

αυτή μπορεί και να διαταράσσει

την αλυσίδα φαρμάκου
Επίσης το μερίδιο των εξαγόμενων
φορμάκων μπορεί να είναι διπλάσιο

αν αφοιρεθούν από την αγορά
αναφοράς τα γενόσημα και τα λοιπά

σκευάσματα για τα οποία δεν υπάρχει

λόγος να εξαχθούν από τις φορ
μακαποθήκες

Ειδικότερα την περασμένη Κυριακή

ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

ανήρτησε με μια σχετική
καθυστέρηση τον πίνακα των πωλήσεων

φαρμάκων για το περασμένο

έτος όπου περιλαμβάνονται
τα εν λόγω στοιχεία Σύμφωνα λοιπόν

με τα δεδομένα του ΕΟΦ έπειτα

από μια πολυετή σταδιακή απομείωση

το 2015 οι παράλληλες
εξαγωγές αυξήθηκαν σχεδόν 3 1

Παράλληλε εξαγωγές
2008 201 5 ηοοά σε εκατ ευρω
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σε αξία σηγκριτικά με το 2014 Ειδικότερα

πέρυσι οι παράλληλες
εξαγωγές ανήλθαν σε 401,6 εκατ
ευρω έναντι 306,7 εκατ ευρώ το
201 4 Οι αξίες βέβαια φοίνεται να
ακολουθούν τις ποσότητες οι οποίες

εκτινάχθηκαν στις 19.126.566
συσκευασίες το 2015 από
10.059.249 το 2014 δηλαδή άνοδος
της τάξης του 90 Παράλληλα
αξίζει να σημειώσουμε πως από
τα εν λόγω στοιχεία προκύπτει μια
σημαντική μείωση της μέσης αξίας
των εν λόγω σκευασμάτων από
30,5 ευρώ το 2014 σε 21 ευρώ το
201 5 Αυτή όμως n εκρηκτική αύξηση

προκαλεί αρκετά ερωτηματικά
αν αναλογιστεί κανείς πως

σύμφωνα με τις επίσημες αναρτήσεις
στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ το

2015 σημαδεύτηκε από περισσότερες

απαγορεύσεις των παράλληλων

εξαγωγών σε πολλά σκευάσματα

και για μακρύ χρονικό διάστημα

από το 2014 ή το τρέχον
έτος Μάλιστα το 201 5 μπήκε με
μια τέτοια απαγόρευση να είναι
σε ισχύ από τα τέλη του 2014 ενώ
ουνολικά n χρονιά κατέγραψε περίπου

5 απαγορεύσεις και αναστολές

απαγορεύσεων των παράλληλων

εξαγωγών
Αξίζει να σημειωθεί ότι το παράλληλο

εμπόριο φορμάκων από
τις φορμακαποθήκες είναι ζωτικής
σημασίας γι αυτές Τα τελευταία
χρόνια σι πιέσεις στα περιθώρια
κέρδους των εν λόγω εταιρειών
σχεδόν καταδικάζουν τον κλάδο
που αριθμεί περί τις 140 εταιρείες

Επίσης οι καθυστερήσεις πληρωμών

του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία
προκαλούν προβληματα στις εξοφληθείς

προς τις φαρμακαποθήκες
οι οποίες αντιμετωπίζουντιι μεγάλη
πίεση των προμηθευτών τους Οι
φορμακευτικές εταιρείες δεν δίνουν
πίστωση πάνω από 2 μήνες στην
καλύτερη περίπτωση όταν εκείνες
εξοφλούνται μετά από 3 και πλέον
μήνες

Έτσι το γεγονός ότι τα φάρμακα
στη χώρα και δη τα πρωτότυπα
έχουν τιμές κοντά σης χαμηλότερες
δημιουργεί ένα ικανοποιητικό κέρδος

για τις φορμακαποθήκες οι
οποίες πωλούν στο εξωτερικό σε
υψηλότερες τιμές έναντι αυτών
που θα πωλούσαν εντός συνόρων

Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί

ότι οι παράλληλες εξαγωγές
προβλέπονται από τη νομοθεσία
και γενικά οι φορμακευτικές εταιρείες

δεν είναι απόλυτα αρνητικές
με αυτό Ομως πολλές φορές έχουν
εμφονιστεί κάποιες παρενέργειες
με αποτέλεσμα πολλοί να είναι
εκείνοι που αποδίδουν τις κατά
καιρούς ελλείψεις φορμάκων μόνο
σε αυτές Κάτι που δεν είναι αληθές
Ο ΕΟΦ ήδη από τον Μάιο καταγράφει

σε πραγματικό χρόνο τις
πωλησεις των φορμακευτικών με
λεπτομέρεια ανά σκεύασμα και
από τη ουλλογή αυτών των στοιχείων

θα διαφονεί αν κάποιες αποθήκες

απολαμβάνουν προνομιακές
παραγγελίες δηλαδή έχουν

σημαντικούς όγκους φορμάκων
τα οποία τελικά δεν διοχετεύονται
στην ελληνική αγορά

S1D:1039.U14
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