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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ) ανέρχεται σε 
1,8 δισ. ευρώ, ενώ φέτος αναµέ-
νεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ 
µε βάση το δεδοµένο ότι αυξήθηκε 
ποσοστιαία κατά 45% στο πρώτο 
τρίµηνο του 2020. Σύµφωνα µε 
τον κ. Παπαδηµητρίου, οι θέσεις 
του ΣΦΕΕ συµπυκνώνονται σε 7 
πυλώνες δράσεων: 
⇢ Ο 1ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟ
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Τώρα που σε 
όλη την Ευρώπη επανεξετάζονται 
οι δαπάνες Υγείας, είναι η ώρα να 
αναθεωρηθεί ο προϋπολογισµός 
φαρµάκου στη χώρα µας κινούµε-
νος σε ρεαλιστική και επιστηµονι-
κή βάση. 
⇢ Ο 2ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗ
ΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΤΑΣ µε εξορθολογισµό της κα-
τανάλωσης µέσα από την εφαρµογή 
µηχανισµών ελέγχου της συνταγο-
γράφησης, ενίσχυση του ρόλου της 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης µε στό-
χο την αύξηση της αποτελεσµατι-
κότητας του συστήµατος ώστε να 
αποφορτιστούν οι νοσοκοµειακές 
δοµές και επένδυση στην πρόληψη, 
προµήθεια φαρµάκων στα νοσοκο-
µεία µε δηµόσιους διαγωνισµούς, 
αναθεώρηση της Θετικής και Αρ-
νητικής Λίστας σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία και άµεση εφαρµογή της 
ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ψευδε-
πίγραφα φάρµακα.
⇢ Ο 3ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΩΝ. Βασική απειλή της βιωσι-
µότητας του συστήµατος είναι το 
συνεχώς και ανεξέλεγκτα αυξανό-
µενο ύψος του clawback (µηχα-
νισµός αυτόµατων επιστροφών). 
Η υπέρβαση της φαρµακευτικής 
δαπάνης συνεχίζει να αυξάνεται 
ανεξέλεγκτα. Τα στοιχεία του α’ 
τριµήνου του 2020, συγκρινόµε-
να µε τα αντίστοιχα στοιχεία του α’ 
τριµήνου του 2019, δείχνουν αύ-
ξηση της υπέρβασης κατά 45%. Αν 

η πορεία της υπέρβασης σε σχέση 
µε το κλειστό κονδύλι του ΕΟΠΥΥ 
συνεχιστεί µε τον ίδιο ρυθµό, η 
τρύπα µπορεί να φτάσει φέτος το 
ένα δισ. ευρώ, από περίπου 800 
εκατ. πέρσι. Μόνο κατά το α’ τρί-
µηνο του 2020 η υπέρβαση άγ-
γιξε τα 234 εκατ. ευρώ. Σε τρεις 
διαδοχικές εκθέσεις ενισχυµένης 
εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (Surveillance Reports της 
Κοµισιόν, Ιούνιος 2019, Νοέµβρι-
ος 2019 και Φεβρουάριος 2020) 
αναφέρεται µε τον πιο εµφατικό 
τρόπο ότι ο µηχανισµός υποχρε-
ωτικών επιστροφών (clawback) 
χρησιµοποιείται µε λάθος τρόπο, 
δηµιουργεί ηθικό κίνδυνο και δεν 
είναι βιώσιµος. Ο ΣΦΕΕ προτείνει 
την εισαγωγή της συνυπευθυνότη-
τας φαρµακοβιοµηχανίας και Πο-
λιτείας στην κάλυψη της υπέρβα-
σης της δηµόσιας φαρµακευτικής 
δαπάνης που θα δηµιουργήσει την 
κινητοποίηση που λείπει από την 
πλευρά του κράτους για την αντι-
µετώπιση της κατάστασης. 
⇢ Ο 4ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟ
ΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, 
µε στόχο τη διασφάλιση της προ-
σιτής, ισότιµης και έγκαιρης πρό-
σβασης νέων καινοτόµων θεραπει-
ών στην ελληνική αγορά, µέσω της 
αποτελεσµατικής, δυναµικής και 
συνεχούς διαδικασίας αξιολόγη-
σης τεχνολογιών Υγείας. 
⇢ Ο 5ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΙΑ
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ
∆ΥΣΕΩΝ. Στο νέο οικονοµικό 
υπόδειγµα που χρειάζεται η χώρα 
ο φαρµακευτικός κλάδος µπορεί 
να έχει κοµβικό ρόλο. Καινοτοµία, 
εξωστρέφεια, αξιοποίηση του επι-
στηµονικού δυναµικού και ποιο-
τική παραγωγή είναι ήδη ενσω-
µατωµένα στον τρόπο λειτουργίας 
του. ∆εν είναι τυχαίο πως αποτελεί 
τον τρίτο εξαγωγικό κλάδο της χώ-
ρας. Το αποτύπωµα αυτό µπορεί 
να ενισχυθεί σηµαντικά µε τη δη-

µιουργία ενός σταθερού θεσµικού 
και φορολογικού περιβάλλοντος 
και τη θέσπιση κινήτρων µηδε-
νικού δηµοσιονοµικού κόστους 
(για παραγωγικές επενδύσεις, 
έρευνα, πνευµατική ιδιοκτησία, 
απλούστευση διαδικασιών υπερ-
εκπτώσεων) καθώς και κινήτρων 
στους διοικητές νοσοκοµείων και 
τους ερευνητές. Αυτές είναι κρί-
σιµες παράµετροι για την προσέλ-
κυση επενδύσεων υψηλής αξίας 
και αποδοτικότητας. Αλλά και στο 
πεδίο της κλινικής έρευνας ο συµ-
ψηφισµός του clawback µε επεν-
δύσεις σε κλινική έρευνα είναι ένα 
σηµαντικό πρώτο βήµα που πρέ-
πει, όµως, να ενισχυθεί περαιτέρω. 
Για τη φαρµακοβιοµηχανία η πο-
ρεία αυτή είναι µονόδροµος που 
µπορεί να καταστήσει την Ελλάδα 
κόµβο («hub») κλινικής έρευνας, 
ώστε να πολλαπλασιαστεί η ετήσια 
επένδυση φτάνοντας σε πέντε χρό-
νια τα 500 εκατ. τον χρόνο. 
⇢ Ο 6ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥ
ΒΕΡΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑ
ΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Η επιτυχία του 
ψηφιακού άλµατος που έγινε στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση µέσα σε µικρό 
χρονικό διάστηµα και εν µέσω παν-
δηµίας δείχνει πως ο στόχος είναι 
εφικτός. Αποδοτική εποπτεία, εξοι-
κονόµηση πόρων, βελτιστοποίηση 
υπηρεσιών και δυνατότητα χάρα-
ξης αποτελεσµατικών πολιτικών 
συνιστούν τα προφανή οφέλη.
⇢ Ο 7ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΦΟ
ΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ 
ΙΣΧΥΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡ
ΓΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗ
ΧΑΝΙΑΣΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Η υιοθέτηση 
καλών πρακτικών. Η τήρηση και η 
προαγωγή της νοµιµότητας και της 
διαφάνειας.  

Οι 7 πυλώνες ανάπτυξης 
της αγοράς φαρµάκου
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ COVID19

ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ 
pressntigri@gmail.com

Ι σχυρό ρόλο ώθησης και αύ-
ξησης της ανταγωνιστικότη-
τας της ελληνικής οικονοµίας 
στο νέο παραγωγικό µοντέλο 

δύναται να έχει ο φαρµακευτικός 
κλάδος. Είναι κοινός τόπος ότι η 
έλευση του κορονοϊού άλλαξε δρα-
µατικά τον κόσµο δοκιµάζοντας 
τις αντοχές όλων των δηµόσιων 
συστηµάτων Υγείας. Οπως επιση-
µαίνει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµα-
κευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ) κ. Ολύµπιος Παπαδη-
µητρίου, «η κρίση της πανδηµίας 
COVID-19 ανέδειξε τις αδυναµίες, 
αλλά και τις αυξηµένες ανάγκες 
επιπρόσθετης χρηµατοδότησης των 
υγειονοµικών συστηµάτων παγκο-
σµίως, αφενός για να ανταποκρι-
θούν σε συνθήκες κρίσης, αφετέρου 
για να είναι σε θέση να αντιµετω-
πίσουν τις αυριανές προκλήσεις». 
Για την εξασφάλιση µιας βιώσιµης 
πολιτικής ο ΣΦΕΕ επισηµαίνει: 

1 Την ανάγκη επαναπροσδιο-
ρισµού της δηµόσιας φαρµα-

κευτικής δαπάνης µε βάση τα επι-
δηµιολογικά δεδοµένα της χώρας 
και τις πραγµατικές ανάγκες του 
πληθυσµού.

2 Το πάγιο αίτηµα για την εξαί-
ρεση των εµβολίων από τη 

φαρµακευτική δαπάνη και τη δη-
µιουργία ξεχωριστού λογαριασµού 
για την πρόληψη (€200 εκατ.). Η 
επικείµενη έλευση εµβολίου για 
τον COVID-19 το προσεχές έτος 
καθιστά επιτακτική ανάγκη τη 
δηµιουργία χωριστού, πρόσθετου 
κονδυλίου για τον εµβολιασµό.

3 Την άρση των εµποδίων για 
την πρόσβαση σε καινοτόµους 

θεραπείες, στα νέα φάρµακα και 
εµβόλια (και για τον COVID-19), 
όπως clawback, τέλος εισόδου 
25%, αγκυλώσεις και καθυστε-
ρήσεις στην εισαγωγή νέων φαρ-
µάκων (ορθή και γρήγορη λει-
τουργία Επιτροπής Αξιολόγησης 
Τεχνολογιών Υγείας και Επιτροπής 
∆ιαπραγµάτευσης).

Αύξηση 45%
Πληροφορίες του «Ε.Τ.» της Κυρια-
κής αναφέρουν ότι το Clawback 
και Rebate (επιστροφές προς τον 

CLAWBACK 
ΚΑΙ REBATE 
ανέρχονται 
στο ποσό 
του 1,8 
δισ. ευρώ, 
ενώ φέτος 
αναµένεται 
να ξεπεράσει 
τα 2 δισ. ευρώ 

«Η κρίση της πανδηµίας 
COVID-19 ανέδειξε 
τις αυξηµένες ανάγκες 
επιπρόσθετης 
χρηµατοδότησης 
των υγειονοµικών 
συστηµάτων 
παγκοσµίως» σηµειώνει 
στον «Ε.Τ.» ο πρόεδρος 
του ΣΦΕΕ, Ολύµπιος 
Παπαδηµητρίου.


