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Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Επ’ ευκαιρία της ανάληψης των αρµοδιοτήτων τιµολόγησης των φαρµάκων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΣΦΕΕ επανέρχεται
στη θέση του για άµεση και απαρέγκλιτη εφαρµογή του άρθρου 14 του
νόµου 3840/2010, καθώς και της εφαρµογής του άρθρου 3 της Α∆
8/2010, σύµφωνα µε το οποίο θα πρέπει να αρθούν, έως 31 Μαρτίου 2011
οι περιορισµοί (πλαφόν) στα ανώτατα όρια ποσοστών µείωσης και αύξησης
στις τιµές των φαρµάκων.
Παρά το γεγονός ότι η εφαρµογή του Νόµου αυτού αποτελεί µια σκληρή
αντιµετώπιση για τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, ο ΣΦΕΕ πιστεύει ότι είναι
η δίκαιη, αντικειµενική, διαφανής, επαληθεύσιµη και αποτελεσµατική λύση
η οποία θα πρέπει να εφαρµοστεί, χωρίς καµιά εξαίρεση.
Όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν η µη εφαρµογή του άρθρου 14, αλλά
αντ’αυτού της Α∆ 3/2010 (οριζόντια µείωση), προκάλεσε κερδοσκοπικά
κίνητρα µε αποτέλεσµα πολλά φάρµακα να επανεξάγονται σε άλλες χώρες
της Ευρώπης, όπου οι τιµές τους είναι αρκετά υψηλότερες, προκαλώντας
σοβαρές ελλείψεις φαρµάκων στη χώρα µας. Μάλιστα προκάλεσε
αλυσιδωτές, αρνητικές και δραµατικές επιπτώσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, στις οποίες η Ελλάδα αποτελεί χώρα αναφοράς για τον
προσδιορισµό των τιµών των φαρµάκων.
Με την ολοκλήρωση του συστήµατος της µηχανοργάνωσης µπορεί να
επιτευχθεί µόνιµη λύση του προβλήµατος, δηλαδή να καθιερωθεί ένα νέο
σύστηµα τιµών, το οποίο λύνει οριστικά όλα τα προβλήµατα τιµολόγησης
των φαρµάκων και εγγυάται την οµαλή λειτουργία της αγοράς, δηλαδή
πλήρη επάρκεια, κατάργηση των ελλείψεων, εξάλειψη της σπατάλης και
µεγαλύτερη οικονοµία κρατικών πόρων. Το σύστηµα βασίζεται στην
καθιέρωση µιας λογικής, ελεύθερης τιµής για κάθε φάρµακο, η οποία θα
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είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει σηµαντικές εκπτώσεις (rebates) για τα
φάρµακα που θα αγοράζει η Κοινωνική Ασφάλιση και τα δηµόσια
νοσοκοµεία, δηλαδή ο ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας.
Ο ΣΦΕΕ θέτει την πολυετή του εµπειρία και γνώση στη διάθεση της
Πολιτείας προκειµένου να οµαλοποιηθεί η κατάσταση που επικρατεί σήµερα
µε αποτέλεσµα, να προκαλείται ζηµία στη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών
ταµείων και του συστήµατος υγείας γενικότερα.

Με εκτίµηση,
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