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Αξιότιµε κύριε Λοβέρδο,
Ο ΣΦΕΕ, επανειληµµένως και δηµοσίως έχει κάνει γνωστές τις θέσεις του για τα
ζητήµατα του φαρµάκου και της φαρµακευτικής δαπάνης και περιστολή αυτής.
Εν προκειµένω, εµφατικά έχει δηλώσει την αντίθεσή του στο προσφάτως
θεσµοθετηµένο rebate (ποσό επιστροφής) υποστηρίζοντας ότι οι νοσοκοµειακές
τιµές βάσει του Μ.Ο. των 3 χαµηλότερων τιµών των χωρών της Ε.Ε. των 22
(αρ. 14 ν. 3840) και των επιπρόσθετων µειώσεων και υποχρεωτικών εκπτώσεων
(όπως αυτές αποτυπώθηκαν και αποδεικνύονται άλλωστε και στο τελευταίο ∆.Τ.),
είναι ήδη πολύ χαµηλές.
Επιπρόσθετα, η τιµολόγηση µε νοσοκοµειακές τιµές και επιπρόσθετη υποχρεωτική
έκπτωση και προς τις ιδιωτικές κλινικές, αντίκειται στη θέση της πολιτείας και στα όσα
υπαγορεύει το µνηµόνιο περί απελευθέρωσης των αγορών και συνιστά περιορισµό
του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Ειδικότερα, βάσει του ν. 3819 άρθρο 35§2, οι φαρµακευτικές εταιρείες υποχρεούνται
στην καταβολή rebate 5% επί της νοσοκοµειακής τιµής, ως αυτή καθορίζεται κάθε
φορά αγορανοµικώς. Ήδη, όµως, οι εταιρείες έχουν επιβαρυνθεί µε -5%
υποχρεωτική έκπτωση που σήµερα ανέρχεται πλέον σε -8% (χονδρική τιµή µειωµένη
κατά 13%, αρ.331§4 Α.∆. 7/2009) και λοιπές παρακρατήσεις (ενδεικτικά -2,5% περί
ψυχικής υγείας και -2% βάσει της ∆ΥΓ6α/οικ/36932/2009 κλπ).
Η µη εµπρόθεσµη δε απόδοση των ποσών αυτών, συνεπάγεται για τις εταιρείες, τις
στο νόµο λεπτοµερώς προβλεπόµενες συνέπειες.
Ταυτόχρονα, νόµος ορίζει την υποχρέωση των δηµόσιων νοσοκοµείων και φορέων
των άρθρων 34 & 37 του ν. 3918/2011, όπως εµπροθέσµως εξοφλούν τις οφειλές
τους, ήτοι εντός 90 ηµερών (π.δ. 113/2010) άλλως καθίστανται ληξιπρόθεσµες και
επιβαρύνονται µε τόκο υπερηµερίας (π.δ. 166/2003).
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Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, τις συσσωρευµένες και συνεχιζόµενες απλήρωτες
υποχρεώσεις των νοσοκοµείων και ως εκ τούτου τους περιορισµένους οικονοµικούς
πλέον πόρους των εταιρειών, διαβλέπουµε ως µόνη δίκαιη και εφικτή λύση τον
συµψηφισµό των πέραν των 90 ηµερών οφειλών, που επιβαρύνονται µε τόκο
υπερηµερίας, µε το rebate και τις λοιπές κρατήσεις που έχουν επιβληθεί εις βάρος
των φαρµακευτικών επιχειρήσεων.
Με εκτίµηση,

Φώτης Μαγγαλούσης
Γενικός ∆/ντής ΣΦΕΕ

Βασίλης Νειάδας
Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ

∆ιονύσιος Φιλιώτης
Πρόεδρος ΣΦΕΕ
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