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Αγαπητέ κύριε Σαλµά,
Σε συνέχεια της πολύ εποικοδοµητικής συνάντησης που είχαµε την προηγούµενη
εβδοµάδα, και βάσει των όσων συζητήσαµε, σας αποστέλλω τα θέµατα άµεσης
προτεραιότητας, τα οποία θα πρέπει να δροµολογηθούν από το Υπουργείο σας.
•

•

•

•

Θα πρέπει να εκδοθεί άµεσα νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία να προβλέπει
την εφαρµογή της από 1/1/2013, µε τα επαναδιατυπωµένα κριτήρια της
λίστας συνταγογραφουµένων φαρµάκων, προκειµένου βάσει αυτών να
υπολογιστούν εκ νέου οι ασφαλιστικές τιµές σε λογικότερα επίπεδα. Και αυτό
επειδή η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 110708 (ΦΕΚ
3047/Β/16.11.2012) προβλέπει ότι η ισχύς της αρχίζει πέντε ηµέρες µετά την
έκδοση του ∆ιορθωτικού ∆ελτίου Τιµών και σε κάθε περίπτωση εντός 15
ηµερών από τη δηµοσίευσή της, δηλ. το αργότερο έως την 1η ∆εκεµβρίου 2012,
θα πρέπει να εκδοθεί άµεσα το ∆ιορθωτικό ∆ελτίο Τιµών, έτσι ώστε βάσει
των τιµών αυτών να ακολουθήσει ο υπολογισµός των νέων ασφαλιστικών
τιµών από 1/1/2013. Σε καµία περίπτωση, λοιπόν, δε θα πρέπει να ισχύσει η
θετική λίστα πριν την έκδοση του ∆ιορθωτικού ∆ελτίου Τιµών και την
έκδοση νέας Υπουργική Απόφασης µε τα επαναδιατυπωµένα κριτήρια της
λίστας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ
229/Β/19.11.2012) οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν
καταβάλει ή συµψηφίσει το clawback του 2012 έως τις 10.12.2012. Για το λόγο
αυτό είναι απολύτως απαραίτητο ο ΕΟΠΥΥ να στείλει άµεσα τα νέα
σηµειώµατα του πρώτου εξαµήνου 2012 στις εταιρείες προκειµένου οι
τελευταίες να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
∆εδοµένου ότι η υιοθέτηση οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισµού για τον
καθορισµό των εξαιρέσεων από την εφαρµογή του συστήµατος
συνταγογράφησης µε βάση τη δραστική ουσία είναι πρακτικά ανεφάρµοστη θα
πρέπει οι εξαιρέσεις αυτές να καθοριστούν αποκλειστικά στη βάση καθαρά
επιστηµονικών κριτηρίων.

Είναι µείζονος σηµασίας να αναρτηθεί άµεσα (πριν τις 6/12/2012) στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωση σύµφωνα µε την οποία θα
ζητείται από τις αρµόδιες αρχές των άλλων χωρών να µην λαµβάνουν υπόψη
τις τιµές των φαρµάκων στην Ελλάδα, δεδοµένης της κρίσιµης οικονοµικής της
κατάστασης (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα).
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Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούµε όπως παρακολουθήσετε από κοντά την εφαρµογή των ανωτέρω
θεµάτων, δεδοµένης της αυξηµένης πίεσης χρόνου. Εννοείται ότι είµαστε κοντά σας
να στηρίξουµε τις προσπάθειές σας.
Με εκτίµηση,

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής
Πρόεδρος

Φώτης Μαγγαλούσης
Γενικός ∆ιευθυντής
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