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ΗΜΕΡΙ∆Α Σ.Φ.Ε.Ε. – E.F.P.I.A. ΜΕ ΘΕΜΑ
«Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»
«Tέλος στις καθυστερήσεις στην πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών στα
νέα φάρµακα. Κατάργηση της Λίστας φαρµάκων. Με τη νέα νοµοθεσία
που ισχύει από 8/5/2006 όλα τα φάρµακα που χορηγούνται µε ιατρική
συνταγή, αποζηµιώνονται από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία.»
Αυτό είναι το βασικό συµπέρασµα-µήνυµα της ηµερίδας του Συνδέσµου
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (Σ.Φ.Ε.Ε.) και της Ευρωπαϊκής
Οµοσπονδίας Συνδέσµων και Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων (E.F.P.I.A.), η
οποία πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία, την Παρασκευή 12 Μαΐου
2006 µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Commission,
επιστηµονικών φορέων της χώρας, του ΣΦΕΕ, της ΕFPIA, στην οποία
παραβρέθηκε πλήθος επιστηµόνων και στελεχών του κλάδου υγείας.
Την έναρξη των εργασιών της Ηµερίδας κήρυξε ο Υφυπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος.
Χαιρετισµό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Σ.Φ.Ε.Ε. κ. ∆ιονύσιος Φιλιώτης, ο
Γενικός
Γραµµατέας
Εµπορίου
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
κ. Μανούσος Βολουδάκης, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου,
κ. Εµµανουήλ Καλοκαιρινός.
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. ∆ιονύσιος Φιλιώτης επεσήµανε ότι «ο Έλληνας
ασθενής επιβάλλεται να απολαµβάνει περίθαλψη υψηλής ποιότητος, ανάλογη
µε εκείνη των υπολοίπων Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και τόνισε ότι
«ο ι π ρ ό σ φ α τ ε ς ν ο µ ο θ ε τ ι κ έ ς ρ υ θ µ ί σ ε ι ς : κ α τ ά ρ γ η σ η τ η ς Λ ί σ τ α ς
και κάλυψη από την κοινωνική ασφάλιση όλων των
συνταγογραφουµένων
φαρµάκων,
καινοτοµούν
και
παρεµβαίνουν ουσιαστικά στην υπάρχουσα κατάσταση,
ανοίγοντας νέες προοπτικές. Η έκδοση του ∆ελτίου Τιµών µε
την ταυτόχρονη διαβεβαίωση για την έκδοση του εποµένου
∆ελτίου εντός της εκ του νόµου προθεσµίας των 90 ηµερών ,
δηλαδή τον Ιούλιο, προσδίδουν αξιοπιστία στην Πολιτεία. Η
άµεση πρόσβαση στα νέα φάρµακα, θα υλοποιηθεί, όµως, αν η Πολιτεία
προβεί σε σωστή οικονοµική διαχείριση και µηχανοργάνωση των Ταµείων και
των Νοσοκοµείων και επιδείξει συνέπεια στην πιστή τήρηση των κανόνων
που θεσπίζει, καθώς θα είναι πλέον δυνατός ο προγραµµατισµός εκ µέρους
των φαρµακευτικών εταιρειών για την κυκλοφορία των φαρµάκων σε
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα διάθεσης
τους, µέσω ενός άριστου δικτύου διανοµής και µε έγκαιρη, άµεση ,άριστη
και έγκυρη ενηµέρωση και εκπαίδευση των επιστηµόνων υγείας, για την
σωστή και αποτελεσµατική συνταγογράφησή τους.»
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Christian Siebert, επικεφαλής του Τµήµατος για την Ανταγωνιστικότητα της
Φαρµακευτικής Βιοµηχανίας, DG “Enterprise and Industry” ο οποίος τόνισε
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε τα Κράτη – Μέλη και τις
φαρµακευτικές επιχειρήσεις έχει συστήσει ένα High Level Pharmaceutical

Forum το οποίο θα ασχοληθεί µε πολλά θέµατα αλλά κυρίως µε την ανάγκη
παροχής πληροφόρησης στους ασθενείς µε καταληκτική ηµεροµηνία ενός
έτους.
Υψίστη προτεραιότητα αποτελεί το συµφέρον του ασθενούς
Εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων ο κ.
Peter H e e r , H e a d o f G o v e r n m e n t A f f a i r s , R o c h e , τ ό ν ι σ ε ότι η
δαπάνη για φάρµακα αποτελεί επένδυση και όχι κόστος.
Η αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια της EFPIA κα Marie Claire Pickaert
ανέφερε ότι η EFPIA προωθεί την επιτάχυνση των διαδικασιών για την
πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρµακα στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της έρευνας του IMS Health, ο
χρόνος καθυστέρησης της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στα νέα
φάρµακα µειώθηκε και η κα Pickaert τόνισε ότι θα πρέπει να µειωθεί ακόµη
περισσότερο για να ανταποκρίνεται στα Ευρωπαϊκά δεδοµένα και στις
ανάγκες των ασθενών.
Ακολούθως στο βήµα ανέβηκαν οι αντιπρόεδροι του Σ.Φ.Ε.Ε., κ.
Πασχάλης Αποστολίδης και κ. Τάκης Ζερβακάκης, οι οποίοι
αναφέρθηκαν στον νέο τρόπο τιµολόγησης και στην κατάργηση της λίστας
φαρµάκων. Τόνισαν ότι θεωρείται δεδοµένο ότι θα εκδίδονται ∆ελτία Τιµών,
εντός των 90 ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης όπως
ορίζει η νοµοθεσία και αποτελεί δέσµευση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το θετικό κλίµα που υπάρχει στο χώρο της υγείας, καθώς και η έντονη
δραστηριοποίηση της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση του
θεσµικού πλαισίου του κλάδου αποτελούν τεκµήρια του ότι βρισκόµαστε σε
καλό δρόµο αναφορικά και µε τη µείωση των καθυστερήσεων της
πρόσβασης των ασθενών στα νέα φάρµακα.
Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ, κ. Βασίλης Κοντοζαµάνης, ανέφερε ότι οι
πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και ο
ΕΟΦ µε τις παρεµβάσεις τους τα τελευταία δύο χρόνια στο χώρο του
φαρµάκου εµπράκτως καταδεικνύουν την προσκόλληση τους στις
προγραµµατικές δεσµεύσεις της κυβέρνησης υλοποιώντας µία πολιτική
φαρµάκου που έχει ως άξονες την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα
φάρµακα, τη βελτίωση της καθηµερινής επαφής του πολίτη µε τις υπηρεσίες
υγείας, τη συγκράτηση του ρυθµού αύξησης των φαρµακευτικών δαπανών,
την αποδοτική χρήση των διαθέσιµων πόρων, τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού
συστήµατος
και
την
ανάπτυξη
της
εγχώριας
φαρµακοβιοµηχανίας.
Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ορθότητα των µηχανισµών που
καθιερώνονται µε βάση τον νέο νόµο για τη φαρµακευτική περίθαλψη,
τονίζοντας ότι η Λίστα καταργήθηκε και όλα τα φάρµακα που χορηγούνται µε
ιατρική συνταγή καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση και κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι «όχι απλώς είµαστε Ευρώπη αλλά είµαστε καλύτεροι
από τους Ευρωπαίους!»
Στο στρογγυλό τραπέζι και στην συζήτηση που ακολούθησε στην οποία
συµµετείχαν ο Πρόεδρος του Σ.Φ.Ε.Ε., κ. ∆ιονύσιος Φιλιώτης, ο Πρόεδρος
του ΕΟΦ κ. ∆ηµήτριος Βαγιωνάς, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου, κ. Εµµανουήλ Καλοκαιρινός, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Γεώργιος Κρεάτσας και ο Πρόεδρος της Εταιρείας

Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κ. ∆ηµήτριος Μπαφαλούκος,
άπαντες κατέληξαν στην κοινή θέση ότι η άµεση πρόσβαση στα φάρµακα
είναι ζωτικής σηµασίας και οι νέες ρυθµίσεις, θα συµβάλλουν προς αυτή την
κατεύθυνση.
Ο Καθηγητής κ. Κρεάτσας επεσήµανε την σηµασία της καθυστέρησης στην
πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρµακα.
Η έλλειψη έγκαιρής πρόσβασης
- στερεί από τους γιατρούς κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές,
- στερεί από τους ασθενείς τις αναγκαίες θεραπείες,
- στερεί από το σύστηµα υγείας την εφαρµογή υψηλής ποιότητας ιατρικής
φροντίδας.
Ο κ. Μπαφαλούκος επεσήµανε ότι «είναι σηµαντικό η πολιτική υγείας να
διασφαλίσει την δυνατότητα συνταγογράφησης νέων θεραπειών σε ασθενείς
εντός 180 ηµερών, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, και την κάλυψη του
κόστους των νέων ογκολογικών θεραπειών από την κοινωνική ασφάλιση».
Ο κ. Καλοκαιρινός επεσήµανε µε τη σειρά του την ανάγκη να γίνουν
περισσότερα βήµατα για τον εξορθολογισµό και την καλύτερη λειτουργία του
Συστήµατος Υγειονοµικής περίθαλψης γενικότερα προς όφελος των
ασθενών.

Ο κ. ∆. Βαγιωνάς Πρόεδρος του ΕΟΦ ανέφερε ότι ο ΕΟΦ φροντίζει να
τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα για την έγκριση νέων φαρµάκων.
Επεσήµανε ότι εντός της εβδοµάδος λύνεται το θέµα των καθυστερήσεων
στην έγκριση κλινικών µελετών. Ανέφερε ότι ΕΟΦ έχει άριστη συνεργασία µε
όλους τους φορείς και ότι µε την φαρµακευτική πολιτική που ακολουθείταιι τα
δύο τελευταία έτη, έχει περιορισθεί ο ρυθµός αύξησης των δαπανών για τα
φάρµακα.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αθανάσιος
Γιαννόπουλος, στην επίσηµη οµιλία του που ολοκλήρωσε τις εργασίες της
Ηµερίδας, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι µε την κατάργηση της λίστας και
την επιτάχυνση των διαδικασιών, οι χρόνοι πρόσβασης των ασθενών στα νέα
φάρµακα θα εναρµονιστούν µε την κοινοτική νοµοθεσία. Ο κ. Γιαννόπουλος
διατύπωσε την ανάγκη στελέχωσης του ΕΟΦ, τον οποίο χαρακτήρισε
υποστελεχωµένο. Επίσης, επικεντρώθηκε στη βούληση της πολιτικής
ηγεσίας για συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων -Υγείας και
Ανάπτυξης – µε στόχο την πλήρη µηχανοργάνωση του συστήµατος υγείας
και προέβλεψε ότι αυτό θα εξασφαλίσει ορθολογική διαχείριση των πόρων
του συστήµατος Υγείας και των Ταµείων.

