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κ. Ιωάννη Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ
κα Μαρία Σκουρολιάκου, Αντιπρόεδρο ΕΟΦ
- Μέλη της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων
Χαλάνδρι, 20 Ιανουαρίου 2011
Αξιότιµη κυρία Οικονόµου,
Σε συνέχεια της επικαιροποιηµένης λίστας των ορφανών φαρµάκων, όπως
αυτή συµπληρώθηκε από τις φαρµακευτικές εταιρείες µέλη του ΣΦΕΕ και εν όψει
της επικείµενης συνεδρίασης της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων για την έκδοση
νέου ∆ελτίου Τιµών, το οποίο θα συµπεριλάβει και τα ορφανά φάρµακα,
θέτουµε υπόψη σας τα εξής:
1. Προτείνουµε να υπάρχει ενιαίος τρόπος τιµολόγησης των ορφανών
φαρµάκων και οι τιµές να καθορίζονται βάσει του µέσου όρου των ex
factory τιµών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να υπάρχει
αποµείωση 13% καθώς η ex factory τιµή είναι ήδη νοσοκοµειακή τιµή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 του Κανονισµού της ΕΕ υπ’ αριθµ.
141/2000 πρέπει να υπάρχει µεταξύ άλλων και επαρκής αποδοτικότητα για
να µπορεί το φάρµακο να χαρακτηριστεί ως ορφανό, δηλαδή να
προκύπτει ένα εύλογο κέρδος για τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας.
2. Ο τρόπος καθορισµού των τιµών των νέων ορφανών φαρµάκων θα
πρέπει να γίνεται βάσει της τιµής κυκλοφορίας του εκάστοτε νέου
φαρµάκου σε µια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να
διασφαλιστεί η άµεση πρόσβαση των ασθενών στα νέα αυτά φάρµακα και
να αποφευχθούν καθυστερήσεις, οι οποίες είναι ζηµιογόνες για τον έλληνα
ασθενή. Είναι σηµαντικό τα νέα φάρµακα να κυκλοφορούν και στην
Ελλάδα από το δικαιούχο και όχι να διατίθενται µέσω τρίτων (ΙΦΕΤ) σε
πολλαπλάσια τιµή και µε πολλαπλάσια επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού.
3. Επιπλέον για τη διασφάλιση της συνταγογράφησης των ορφανών
φαρµάκων αυστηρώς εντός ενδείξεων, προτείνουµε να καθορίζεται η
χορήγηση και αποζηµίωση τους µόνο για τις εγκεκριµένες ενδείξεις από τον
ΕΜΕΑ.
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4. Είναι σηµαντικό η αναθεώρηση της τιµής των ορφανών φαρµάκων να
γίνεται µε το πρώτο ∆ελτίο Τιµών κάθε έτους και η τιµή που προκύπτει να
παραµένει σταθερή για ένα έτος.
Γνωρίζοντας τη δική σας ευαισθησία αλλά και της πολιτικής ηγεσίας για το
µείζον θέµα της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, πιστεύουµε τέλος ότι θα
πρέπει να απαγορευθεί η εξαγωγή των ορφανών φαρµάκων προκειµένου να
αποφύγουµε την έλλειψή τους στην ελληνική αγορά η οποία θέτει σε κίνδυνο
την υγεία πολλών ασθενών.

Με εκτίµηση,

Φώτης Μαγγαλούσης
Γενικός ∆/ντης

Άκης Αποστολίδης
Αντιπρόεδρος

Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060
280, Kifissias Ave. & 3, Agriniou Str., GR 152 32 Halandri, ATHENS, GREECE
TEL (+30 210) 6891 101 FAX (+30 210) 6891060
e-mail: sfee@sfee.gr

www.sfee.gr

