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Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ,
Ο χώρος της Υγείας και του φαρμάκου βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πλέον επικίνδυνες κοινωνικά
επιπτώσεις από την οικονομική κρίση. Οι περικοπές, ειδικότερα των τελευταίων ετών, επηρεάζουν
την υγεία των πολιτών και σίγουρα τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.
Στη φαρμακευτική περίθαλψη έχουν γίνει σημαντικές και δικαιολογημένες, σε μεγάλο ποσοστό,
περικοπές παράλληλα όμως, επιβάλλονται υπέρογκα οριζόντια rebates και clawbacks που
ξεπερνούν κατά πολύ την λογική του εξορθολογισμού. Ειδικότερα, ο στόχος που έχει τεθεί για το
2014 είναι η μείωση του δημόσιου φαρμακευτικού προϋπολογισμού στα €1,944 με €2,000 δισ.
Πρόκειται, δηλαδή, για μια δραστική περικοπή για 5η συνεχόμενη χρονιά που καθιστά την Ελλάδα
με κατά κεφαλήν δαπάνη σχεδόν στο μισό του μέσου όρου της Ευρώπης!
Επιπλέον, την ίδια στιγμή που οι φαρμακευτικές εταιρείες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω
της συρρίκνωσης του προϋπολογισμού και της καθυστέρησης των πληρωμών, καλούνται να
καλύψουν και τη φαρμακευτική δαπάνη των ανασφάλιστων, (στα περίπου €340 εκ.), στο πλαίσιο
της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Ο ανωτέρω στόχος των €2δις όχι μόνο δεν είναι πλέον βιώσιμος, αλλά κυρίως δεν είναι σε καμία
περίπτωση εφικτός καθώς αποδεδειγμένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών
της χώρας. Παράλληλα, η εφαρμογή ενός τέτοιου στόχου θα οδηγήσει στην επιβολή μέσα στο
2014 εξοντωτικού clawback, το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες αδυνατούν να πληρώσουν.
Οι άμεσες δυσλειτουργίες που θα προκύψουν είναι οι ελλείψεις φαρμάκων και η αδυναμία
πρόσβασης των ασθενών σε απαραίτητες θεραπείες, καθώς και η αδυναμία των επιχειρήσεων
να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.
Συνεπώς, για να αντιμετωπισθεί το σημαντικό αυτό πρόβλημα και ταυτόχρονα να καλυφθεί η
ανάγκη και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας για φαρμακευτική περίθαλψη, θα πρέπει ο στόχος
για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ να διαμορφωθεί στα €2,3 δισ. για το 2014 και να
διασφαλισθεί ότι το clawback του πρώτου εξαμήνου για το 2014 δεν θα ξεπεράσει τα €70 εκ.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Εκτιμούμε βαθύτατα και στηρίζουμε εμπράκτως τις επίμονες προσπάθειές σας προκειμένου να
επέλθει η οικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα, να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και να υπάρξει
προβλεψιμότητα στο χώρο της Υγείας. Ωστόσο, ο άμεσα ορατός κίνδυνος μας αναγκάζει να σας
απευθύνουμε ύστατη έκκληση, προκειμένου να παρέμβετε προσωπικά στο φλέγον αυτό
κοινωνικό ζήτημα.
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής
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