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Αντιδράσεις από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για το Φάρμακο.
21/11/2009
Αντιδράσεις για την τιμολόγηση των αντιγράφων (ΒΗΜΑ)
Αν εφαρμοστεί το μέτρο όλα τα σκευάσματα θα είναι εισαγόμενα, λένε οι φαρμακοβιομήχανοι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ | Σαν βόμβα έπεσαν στην αγορά του φαρμάκου οι προχθεσινές
εξαγγελίες της κυβέρνησης για το φάρμακο. Οι υπουργοί Οικονομίας, Εργασίας και Υγείας
ανακοίνωσαν την επαναφορά της λίστας φαρμάκων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από 1ης
Μαΐου, την επανατιμολόγηση 6.000 σκευασμάτων, τη μείωση της τιμής 89 ακριβών φαρμάκων και
την αλλαγή του συστήματος τιμολόγησης των αντίγραφων φαρμάκων. Το τελευταίο αναμένεται να
αποτελέσει και το σημείο τριβής μεταξύ της κυβέρνησης και των φαρμακοβιομηχάνων.
Για τα αντίγραφα θα υιοθετηθεί το πλαίσιο τιμολόγησης των πρωτοτύπων. Δηλαδή, θα
τιμολογούνται βάσει του μέσου όρου των τριών φθηνότερων τιμών των 26 κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σήμερα τα αντίγραφα τιμολογούνται στο 80% των πρωτότυπων φαρμάκων.
Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχάνων (ΠΕΦ) κ. Θ. Τρύφων δήλωσε ότι
«όποιος πρότεινε το μέτρο που αφορά την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των αντιγράφωνδεν
γνωρίζει πώς λειτουργεί η ελληνική φαρμακευτικήαγορά. Διεθνώς πολιτικήαντιγράφων γίνεται
πρωτίστωςμέσω της συνταγογραφίαςκαι της κατανάλωσης σε φθηνότερα φάρμακα και
δευτερευόντωςμέσω των τιμών». Ο κ. Τρύφων τόνισε ότι, αν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, όλα τα
φάρμακα στην Ελλάδα, πρωτότυπα και αντίγραφα, θα είναι εισαγόμενα. «Ετσι, θα διαλυθεί ο
παραγωγικός ιστός της ελληνικήςφαρμακοβιομηχανίας, η οποία έχει τεράστια εγχώρια
προστιθέμενη αξία σε σχέση με το 12% της δαπάνης που μας αναλογεί» είπε. Ο αντιπρόεδρος της
ΠΕΦ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει «γενικήπολιτική των αντιγράφων στο πλαίσιο και
της λίστας, με τιμές αναφοράς, έτσι ώστε και η δαπάνη να πέσει και να μην κατακλυσθούμε από
πλαστά φάρμακα και να διατηρηθούν 15.000 θέσεις εργασίας».
Οι εκπρόσωποι της ΠΕΦ δηλώνουν ότι έχουν επίσης προτείνει «ένα συνολικό πλαίσιο παρέμβασης
στον χώρο της Υγείας, τόσο για φάρμακο όσο και για υλικά και εξετάσεις, που θα εξοικονομήσει
σοβαρούς πόρους χωρίς να διαλύσει την αγορά».
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
(ΣΦΕΕ) τάσσονται υπέρ των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την καθιέρωση ενιαίου
μηχανογραφικού συστήματος και την εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου της συνταγογράφησης. Οσον
αφορά τη λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων, τονίζουν ότι επιθυμούν να συνεργαστούν με την
κυβέρνηση για τη διαμόρφωσή της.
«Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμενα συμβάλουμε με ολοκληρωμένες και εποικοδομητικές προτάσεις,
έτσι ώστε η δημιουργία μιας λίστας να οδηγήσεισε θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες και το
Σύστημα Υγείας χωρίς τις παγίδες της προηγούμενης λίστας που οδήγησανσε εκτόξευση της
δαπάνηςκαι σε άδικους περιορισμούςστην άμεση πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα»
αναφέρουν.
Ακόμη, επισημαίνουν ότι οποιοδήποτε νέο μέτρο θεσμοθετήσει η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να
διαταράξει την άμεση και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε όλα τα φάρμακα.
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