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Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της χθεσινής επιστολής του ΣΦΕΕ, θα θέλαµε να επιστήσουµε την
προσοχή σας σε ένα καίριο ζήτηµα, που επανειληµµένως από την αρχή της χρονιάς
έχουµε θέσει στις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, χωρίς όµως να
έχουµε λάβει συγκεκριµένη απάντηση.
Ως γνωστόν, βάσει του άρθρου 36 του Ν. 4025/2011 για την ένταξη κάθε
φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος στον θετικό κατάλογο συνταγογραφουµένων
φαρµάκων θεσπίζεται εφάπαξ εισφορά ως τέλος εισόδου. Σε περίπτωση µη
απόδοσης του τέλους εισόδου από τους ΚΑΚ το φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα
αποκλείεται αυτοδίκαια από το θετικό κατάλογο συνταγογραφουµένων
φαρµάκων.
Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011 και κυρώθηκε µε το Ν.4047/2012 (ΦΕΚ Α’
31) το τέλος εισόδου στην θετική λίστα εκχωρήθηκε υποχρεωτικά προς τα
νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων τους. Σύµφωνα µε τα
παραπάνω, τα Νοσοκοµεία θα έπρεπε να συµψηφίσουν υποχρεωτικά το ποσό των
κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων απαιτήσεων τους, µε οφειλές τους προς τις
φαρµακευτικές εταιρείες.
Ωστόσο, κατά έγκυρες πληροφορίες το ποσό που εκκρεµεί να πληρωθεί από
κάποιες εταιρείες ανέρχεται περίπου στο ύψος των €50-60 εκ. και παρά το γεγονός
ότι επανειληµµένα έχουµε ζητήσει τη λίστα µε τις εταιρείες, απάντηση έως τώρα
δεν έχουµε λάβει…
Την ίδια στιγµή, όµως, όχι µόνο τα ανωτέρω εκατοµµύρια δεν έχουν αφαιρεθεί από
τη φαρµακευτική δαπάνη, αλλά επιπλέον τα εν λόγω φάρµακα των συγκεκριµένων
εταιρειών παραµένουν εντός της λίστας και αποζηµιώνονται κανονικά από τα
ασφαλιστικά ταµεία µε αποτέλεσµα να προσµετρούνται στη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, την
οποία και να αυξάνουν αντιστοίχως.
Με την ακολουθούµενη αυτή τακτική τιµωρούνται οι νοµοταγείς φαρµακευτικές
επιχειρήσεις οι οποίες – αν και ήταν ένα ακόµη οριζόντιο και επαχθές µέτροέσπευσαν είτε µέσω συµψηφισµού είτε τοις µετρητοίς να το διευθετήσουν µε την
πεποίθηση ότι η Πολιτεία θα εφαρµόσει τις θεσµοθετηµένες από την ίδια ρυθµίσεις.
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Τώρα, λοιπόν, καλούνται οι ίδιες εταιρείες να πληρώσουν µέσω clawback την όποια
«υπέρβαση» προκλήθηκε στην εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη και λόγω
της αποζηµίωσης φαρµάκων που δεν θα έπρεπε να είναι στη λίστα από 1/1/2012.
Κύριε Υπουργέ,
∆εν είναι δυνατόν η Πολιτεία να τιµωρεί µε µέτρα ασύντακτα, µονοµερή και
επιλεκτικά εφαρµοζόµενα έναν από τους πιο υγιείς σε συνεισφορά κλάδους της
ελληνικής οικονοµίας. Ιδιαίτερα σε µια τόσο κρίσιµη στιγµή για τη χώρα µας, που
το ζητούµενο είναι η αλλαγή νοοτροπίας, θα πρέπει όλα τα µέτρα να περνούν
πρώτα από το «κόσκινο» της διαφάνειας, ώστε να είναι διαρθρωτικά και όχι
οριζόντια και να χαίρουν ισότιµης εφαρµογής.
Ο ΣΦΕΕ έχει εκφράσει, τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα, την έντονη ανησυχία του ότι
αδιαφανείς πρακτικές και µέτρα οδηγούν µε βεβαιότητα τον εφοδιασµό των
φαρµάκων σε αποδιοργάνωση, µε άµεσες επιπτώσεις στην πρόσβαση των ασθενών
στα φάρµακα και τη δηµόσια υγεία.
Με εκτίµηση,

Φώτης Μαγγαλούσης
Γενικός ∆ιευθυντής

Κωνσταντίνος Φρουζής
Πρόεδρος

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

