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Αξιότιµοι Υπουργοί,
Με την παρούσα επιστολή θέλουµε να σας εκφράσουµε την έντονη ανησυχία µας για
την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µε το ∆ελτίο Τιµών που αναρτήθηκε χθες στο
site του Υπουργείου Υγείας. Το ∆ελτίο Τιµών βρίθει σηµαντικών λαθών και σε
πολλές περιπτώσεις οι τιµές δεν έχουν υπολογιστεί βάσει της σχετικής Υπουργικής
Απόφασης, της προηγούµενης εβδοµάδας. Σας ζητούµε, λοιπόν, πριν την έναρξη
εφαρµογής του ∆ελτίου Τιµών τη ∆ευτέρα να εκδοθεί ορθή επανάληψη του
∆ελτίου Τιµών σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Τιµών
Φαρµάκων και τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
όσο και του ΕΟΦ.
Αναφέρουµε ενδεικτικά µόνο κάποια βασικά λάθη και δοµικά προβλήµατα:

1.
Για τα φάρµακα του Ν. 3816 υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό και δοµικό
πρόβληµα. Η αναφερόµενη ως χονδρική τιµή στον κατάλογο (στήλη Ε) είναι η
ειδική χονδρική τιµή για τα προϊόντα του καταλόγου 3816/2010 που ισοδυναµεί
µε τη νοσοκοµειακή τιµή + 2% κέρδος φαρµακεµπόρου.

Ως αποτέλεσµα αυτού του δοµικού προβλήµατος, οι υπόλοιπες τιµές που
εµφανίζονται στον κατάλογο (νοσοκοµειακή, λιανική) είναι λανθασµένες και
σηµαντικά µειωµένες, καθώς δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις τιµολόγησης
φαρµάκων. Παράλληλα, στη στήλη G εµφανίζονται τιµές µε την ονοµασία «νέα
χονδρική», οι οποίες όµως δε συνάδουν µε κανένα άρθρο της νοµοθεσίας περί
τιµολόγησης φαρµάκων.
2.
Από τον κατάλογο τιµών εξακολουθούν να λείπουν πολλά και σηµαντικά
προϊόντα.

3.
Πολλά από τα προϊόντα που έχουν λάβει άδεια πριν το 2000 έχουν
κατηγοριοποιηθεί λανθασµένα ως προϊόντα που έλαβαν άδεια µετά το 2000 µε
αποτέλεσµα να µειωθούν οι τιµές τους κατά 50%, ενώ θα έπρεπε να λάβουν
οριζόντια µείωση, όπως ορίζεται στην Υπουργική απόφαση ∆ΥΓ3(α)/οικ.97018
(ΦΕΚ 2719/8-10-2012).

4.
Προϊόντα που δεν έχουν γενόσηµα στην αγορά έχουν λάβει µειώσεις είτε
50% είτε οριζόντιες χωρίς να έχουν τηρηθεί τα οριζόµενα στην ανωτέρω
Υπουργική απόφαση (Μ.Ο. 3 χαµηλότερων).

5.

6.

Οι τιµές της Μ. Βρετανίας δεν έχουν µετατραπεί σε ευρώ.

Προϊόντα σε καθεστώς co-marketing έχουν λάβει διαφορετικές τιµές.

… και πολλά άλλα.

Βάσει των ανωτέρω και των τεράστιων προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί θα
θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, ως
διαδικασία, να αποκατασταθεί ο σωστός και σύννοµος τρόπος τιµολόγησης
(όπως αυτός περιγράφεται στον Νόµο και τη σχετική Υπουργική Απόφαση) οι
εταιρείες θα αδυνατούν από ∆ευτέρα να τιµολογήσουν τα συγκεκριµένα
προϊόντα, διότι αυτό θα φέρει ανατροπή του ευρωπαϊκού συστήµατος τιµών
(Ελλάδα ως χώρα αναφοράς για άλλες ευρωπαϊκές χώρες).

Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη να διορθωθούν άµεσα τα λάθη του ∆ελτίου
Τιµών προκειµένου να µην αποσυρθούν φάρµακα αλλά και να µην προκύψουν
ελλείψεις στην αγορά από µαζικές επανεξαγωγές φαρµάκων σε άλλες χώρες.
Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις στηρίζουν την Πολιτεία στην προσπάθειά της να
εξορθολογήσει περαιτέρω τον φαρµακευτικό προϋπολογισµό µε την έκδοση αυτού
του ∆ελτίου Τιµών και υποστηρίζουν εδώ και καιρό, όπως γνωρίζετε, την εφαρµογή
του. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουµε και τις ενέργειες του ΕΟΦ για έκδοση του
∆ελτίου Τιµών µε διαφανείς διαδικασίες. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι
το ∆ελτίο Τιµών να εκδοθεί µε νόµιµο τρόπο, χωρίς καµιά τιµή να είναι
χαµηλότερη από τον µέσο όρο των 3 χαµηλοτέρων χωρών της ΕΕ και φυσικά
σεβόµενοι την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και πατέντας, όπως
δηλαδή προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία.
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