Οι θέσεις του ΣΦΕΕ
Για μια βιώσιμη πολιτική φαρμάκου με
επίκεντρο τον ασθενή.
Για τη δημόσια υγεία και την οικονομική
ανάπτυξη στην μετά COVID-19 εποχή.
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Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο press@sfee.gr

Η έλευση του COVID-19
άλλαξε για πάντα τον κόσμο
όπως τον ξέραμε...

Η πανδημία απειλεί όλο τον πλανήτη
Προκαλεί θανάτους
Δοκιμάζει τα Δημόσια Συστήματα Υγείας
Παγώνει την παγκόσμια οικονομία
Αλλάζει κοινωνικές συμπεριφορές
Περιορίζει ατομικά δικαιώματα
Αμφισβητεί τον τρόπο οργάνωσης των
σύγχρονων κοινωνιών
• Αναδεικνύει τις αδυναμίες της Ευρώπης
•
•
•
•
•
•
•
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Αλλαγή Προτεραιοτήτων

• Η υγεία από ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα
ανάγεται σε προϋπόθεση λειτουργίας των
σύγχρονων κοινωνιών και του πολιτισμού
• Πιο αυτόνομη Ευρώπη
• Ο φαρμακευτικός κλάδος και η ιατρική
επιστήμη στην πρώτη γραμμή για την
αντιμετώπιση των πανδημιών και των ανίατων
• Ο ασθενής στο επίκεντρο
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Νέες Παραδοχές

• Ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων
σε όλες τις χώρες

• Επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία
για την ανακάλυψη θεραπειών και
καταπολέμηση ασθενειών
• Αναζήτηση μέτρων για βιώσιμες πολιτικές
υγείας
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Ένα Εθνικό Στοίχημα
Στην Υγεία

• Να κεφαλοποιήσουμε την υποδειγματική διαχείριση από την
πολιτεία της μεγαλύτερης σύγχρονης απειλής
• Πολιτεία, Επαγγελματίες Υγείας και πολίτες αποδείξαμε σε
όλους πως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες
προκλήσεις
• Θωράκιση του συστήματος υγείας & επένδυση στο μέλλον
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Τώρα είναι η ευκαιρία!

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ:
Ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας
Φαρμακευτική πολιτική προς όφελος
του ασθενή και της Εθνικής Οικονομίας

Να προωθήσουμε
τη μακροχρόνια
βιωσιμότητα

Να βάλουμε
το όφελος για
τον ασθενή
στην καρδιά
λήψης των
αποφάσεων
.
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Να μειώσουμε
την πολυπλοκότητα
και να
προωθήσουμε
την τυποποίηση

Να καταστήσουμε
το φαρμακευτικό
κλάδο προωθητική
δύναμη για
την οικονομική
ανάπτυξη και
την ευημερία

Να αυξήσουμε
τη διαφάνεια
στις διαδικασίες
και στη λήψη
αποφάσεων

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Επαναπροσδιορισμός της δημόσιας
φαρμακευτικής δαπάνης

Αύξηση
αποτελεσματικότητας

Αντιμετώπιση άμεσων
αναγκών

1

2

4

3

Ενίσχυση πρόσβασης σε
καινοτόμες θεραπείες
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Ανοικοδόμηση
των θεμελίων

Προώθηση επενδύσεων
7

Πηγή: Μελέτη Deloitte 2020 για EFPIA - ΣΦΕΕ
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ΠΥΛΩΝEΣ

όπως προέκυψαν από τη μελέτη της Deloitte

Αναθεώρηση
του μηχανισμού επιστροφών

6
Ενίσχυση εποπτείας συστήματος &
αξιοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων
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Βασικός στόχος
η σύνδεση της αύξησης του
προϋπολογισμού με τους
στόχους εξοικονόμησης
(πρωτοβουλίες 1 και 2), έτσι
ώστε να χρηματοδοτηθεί
η ανάπτυξη.

Προώθηση ηθικής &
κοινωνικής ευθύνης

ΠΥΛΩΝΑΣ

1

Επαναπροσδιορισμός του
Φαρμακευτικού Προϋπολογισμού
ΙΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Προσαρμογή στις πραγματικές
ανάγκες των ασθενών
• Ανταπόκριση στις απαιτήσεις
που ανέδειξε ο COVID-19
• Επένδυση στην πρόληψη
• Ενίσχυση κοινωνικής προστασίας
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ΠΥΛΩΝΑΣ

1

Επαναπροσδιορισμός του Φαρμακευτικού Προϋπολογισμού

Ιστορικά,
επιδημιολογικά
δεδομένα

Επιπρόσθετο
κονδύλι για
εμβόλια

1

δράσεις
9

2

Κάλυψη
των
αυξανόμενων
προνοιακών
αναγκών

Σταθεροποίηση
και
απλοποίηση
της
τιμολογιακής
πολιτικής

3

4
Χαρακτηριστικά Πρότασης
Επίδραση στο Δημόσιο Προϋπολογισμό

+ € 150-250 εκ. ετησίως για 3 έτη

Χρόνος Υλοποίησης

1 έτος για πλήρη υλοποίηση

ΠΥΛΩΝΑΣ

2

Αύξηση της αποτελεσματικότητας
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• Νέα αρχιτεκτονική διαχείρισης ασθενών
• Αλλαγή νοοτροπίας στη χρήση
φαρμάκων
• Βέλτιστες πρακτικές

• Πλήρης εφαρμογή και αξιοποίηση:
Μητρώου Ασθενών
Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενών
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ΠΥΛΩΝΑΣ

2

Αύξηση της αποτελεσματικότητας

1

Εξορθολογισμός
κατανάλωσης
φαρμάκων
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2

Ενίσχυση της
πρωτοβάθμιας
περίθαλψης

δράσεις

3

5

4

Εφαρμογή
δημόσιων
διαγωνισμών
για προμήθεια
φαρμάκων
στα
νοσοκομεία

Αναθεώρηση
θετικής και
αρνητικής
λίστας
σύμφωνα με
τη νομοθεσία

Άμεση
εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής
οδηγίας για τα
ψευδεπίγραφα
φάρμακα
(αντί της προθεσμίας
το 2025)

Χαρακτηριστικά Πρότασης
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Εξοικονόμηση 5% ετησίως, απόδοση οφέλους ~€230 εκατομ.

Χρόνος Υλοποίησης

2 με 3 έτη για πλήρη υλοποίηση

ΠΥΛΩΝΑΣ
Επαναξιολόγηση του
μηχανισμού επιστροφών
(clawback)

3

ΔΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

• Συνυπευθυνότητα
• Ευθυγράμμιση με Ευρώπη
• Κινητροδότηση για μείωση δαπανών
• Βιώσιμες φαρμακευτικές επιχειρήσεις
• Σταδιακή μείωση των υπέρογκων
υποχρεωτικών επιστροφών
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ΠΥΛΩΝΑΣ

3

Επαναξιολόγηση του μηχανισμού επιστροφών (clawback)
Συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων μερών στη δαπάνη και εφαρμογή
συμφωνιών risk-sharing , βασισμένη στην αρχή της συνυπευθυνότητας μεταξύ
1
Πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας *
* Surveillance Report June 2019
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2

Εξαίρεση της δαπάνης του ΙΦΕΤ από τον φαρμακευτικό προϋπολογισμό

3

Υπολογισμός υπέρβασης πάνω στην πραγματική τιμή που πωλούν
οι εταιρείες και όχι στη λιανική τιμή.

δράσεις

Χαρακτηριστικά Πρότασης
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αύξηση βιωσιμότητας, μείωση κινδύνων

Χρόνος Υλοποίησης

Έως 1 έτος για πλήρη υλοποίηση

ΠΥΛΩΝΑΣ

4

Ενίσχυση της πρόσβασης των
ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε νέες
θεραπείες
• Αξιοποίηση των κλινικών μελετών
• Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές πρακτικές / άρση
εμποδίων
• Έξυπνες λύσεις για βιώσιμη χρηματοδότηση
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ΠΥΛΩΝΑΣ

4

Ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών
σε καινοτόμες θεραπείες
1

3
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2
Εύρυθμη και συνεχής
λειτουργία των επιτροπών
Αξιολόγησης και
Διαπραγμάτευσης

Χρήση διαθέσιμων στοιχείων
και πηγών από άλλες χώρες
της ΕΕ (EUNetHTA)

Κατάργηση του 25% τέλος
εισόδου για τα νέα φάρμακα

Δημιουργία ταμείου
φαρμακευτικής καινοτομίας
(innovation fund)

δράσεις

4
Χαρακτηριστικά Πρότασης
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μείωση Χρόνου Αναμονής Ασθενών για Πρόσβαση σε
Φαρμακευτική Καινοτομία

Χρόνος Υλοποίησης

Έως 1 έτος για πλήρη υλοποίηση

ΠΥΛΩΝΑΣ

5

Προώθηση επενδύσεων
ΦΑΡΜΑΚΟ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Εξωστρέφεια
• Καινοτομία
• Βιομηχανοποίηση
• Αξιοποίηση επιστημονικού
δυναμικού
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ΠΥΛΩΝΑΣ

5

Προώθηση επενδύσεων

Σταθερό
φορολογικό &
επενδυτικό
πλαίσιο

1
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Θέσπιση
οικονομικώνφορολογικών
κινήτρων μηδενικού
δημοσιονομικού
κόστους

2

δράσεις

Αύξηση του
κονδυλίου για
επενδύσεις και
κλινικές μελέτες
που δύνανται να
συμψηφιστούν με
clawback

Κίνητρα για αύξηση
απασχόλησης στην
φαρμακοβιομηχανία
και ενίσχυση των
συνεργασιών
μεταξύ Διεθνών και
Ελληνικών εταιρειών

3

Μείζων προορισμός
ιατρικού τουρισμού
καθώς και μεγάλων
ιατρικών συνεδρίων.
Βάση για προώθηση
του Silver Economy

4

5

Χαρακτηριστικά Πρότασης
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Επιχειρηματική & Οικονομική Ανάπτυξη, Υποστήριξη Ε&Α

Χρόνος Υλοποίησης

1 με 2 έτη για πλήρη υλοποίηση

ΠΥΛΩΝΑΣ
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Ενίσχυση και αξιοποίηση
ψηφιακών δυνατοτήτων
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Διασυνδεσιμότητα
• Εποπτεία

• Εξοικονόμηση πόρων
• Βελτιστοποίηση υπηρεσιών
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ΠΥΛΩΝΑΣ

6
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Ενίσχυση ψηφιακών δυνατοτήτων και αξιοποίησή τους
1

Ενοποίηση συστημάτων συνταγογράφησης φαρμάκων, αναλωσίμων
εξετάσεων

2

Δημιουργία φακέλου ασθενούς και σύνδεση θεραπευτικών επιλογών
με τα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων

3

Χρήση των δεδομένων υγείας για τον προσδιορισμό των τάσεων στις
δαπάνες υγείας και στο φάρμακο, για τη λήψη αποφάσεων

4

Χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων για την πραγματοποίηση
συνεχών ελέγχων

5

Επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάδειξη της χώρας σε κέντρο
ψηφιακής ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και real world evidence

δράσεις

Χαρακτηριστικά Πρότασης
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αποτελεσματική Δομή Διακυβέρνησης

Χρόνος Υλοποίησης

1 με 2 έτη για πλήρη υλοποίηση

ΠΥΛΩΝΑΣ

7

Προώθηση Κοινωνικής
και Ηθικής Ευθύνης

ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατανόηση
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Δέσμευση
Αλληλεγγύη

Διαφάνεια

ΠΥΛΩΝΑΣ

7

Προώθηση Κοινωνικής και Ηθικής Ευθύνης

Νέα νοοτροπία

για την ορθή χρήση
φαρμάκων,
και ενίσχυση
της χρήσης
γενόσημων

1
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Αποτελεσματικός
μηχανισμός

για την παροχή
φαρμάκων στους
ανασφάλιστους
μέσω της χρήσης
ΑΜΚΑ

δράσεις

Μεγιστοποίηση
Διαφάνειας
εναρμόνιση του
Κώδικα ΣΦΕΕ με
την Εγκύκλιο ΕΟΦ
και εφαρμογή από
όλους τους
εμπλεκομένους
στο φάρμακο

Συνεργασία
βιομηχανίαςΠολιτείας
σε προγράμματα
πρόληψης,
εκπαίδευσης.
καταγραφής κλπ

3

2

4

Χαρακτηριστικά Πρότασης
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μειωμένη Σπατάλη και Βελτιωμένη Πρόσβαση σε
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Χρόνος Υλοποίησης

1 με 2 έτη για πλήρη υλοποίηση

Η συμβολή του κλάδου φαρμάκων
στην Εθνική Οικονομία
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Η συνολική συμβολή του
κλάδου του φαρμάκου σε
όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε
περίπου €6,9 δις (~3,7% του
Ελληνικού ΑΕΠ).

Για κάθε 1€ προστιθέμενης
αξίας των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στον
κλάδο του φαρμάκου
δημιουργούνται άλλα 3,1 ευρώ
ΑΕΠ στο σύνολο της ελληνικής
οικονομίας

Η συνολική επίδραση του
φαρμακευτικού κλάδου στην
απασχόληση εκτιμάται σε 163.000
θέσεις εργασίας.

To 60% των απασχολούμενων στην
παραγωγή φαρμάκου είναι
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Η επίδραση στα φορολογικά
έσοδα από τη δραστηριότητα του
κλάδου φαρμάκου ξεπερνά το 1,9
δισεκ.

ο κλάδος αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους αναπτυξιακούς
πυλώνες της Ελληνικής Οικονομίας,
και έχει δυνατότητα να καταγράψει
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο
άμεσο μέλλον

H υιοθέτηση του μοντέλου της
ανοιχτής καινοτομίας, δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για τη διείσδυση
ελληνικών επιχειρήσεων στον
αναπτυσσόμενο χώρο των
φαρμακευτικών βιομηχανιών

Βιώσιμη πολιτική φαρμάκου που δημιουργεί αξία για όλους:
Πολιτεία, Βιομηχανία, Ιατρούς και, κυρίως, τους ασθενείς.
Για μια υγιή κοινωνία και μια ακμάζουσα οικονομία.
Οι Ασθενείς επηρεάζονται θετικά
από μια πολιτική φαρμάκου που
τους θέτει στο επίκεντρο με:

Το Κράτος μπορεί να αποκομίσει
αξία από την αναθεώρηση της
πολιτικής φαρμάκου μέσω:

Αποκτώντας έγκαιρη και
προτεραιότητα πρόσβαση σε
καινοτομίες που αλλάζουν τη ζωή
τους και θα βελτιώσουν τα
αποτελέσματα της υγείας:

• Παροχή ευρύτερης και
καλύτερης κάλυψης στον
πληθυσμό.

• Εξασφάλιση καθολικής
πρόσβασης στο σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης για όλο
τον πληθυσμό,
συμπεριλαμβανομένου του
ανασφάλιστου πληθυσμού
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• Ενίσχυση σημαντικών ευκαιριών
ανάπτυξης μέσω επενδύσεων
στον τομέα της φροντίδας
υγείας.

• Περιορίζοντας την υπερβολική
ζήτηση και εξορθολογίζοντας το
κόστος σε ολόκληρη την
αλυσίδα αξίας για την υγεία

• Κάλυψη με αποτελεσματικότερο
τρόπο των ανεκπλήρωτων
ιατρικών αναγκών

• Βελτίωση των δεοντολογικών
πρακτικών και της κοινωνικής
ευθύνης

• Καλύτερη παρακολούθηση της
κατάστασης της υγείας τους
μέσω εξατομικευμένων
ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών
αρχείων υγείας

• Βελτίωση της ανταγωνιστικής
θέσης της Ελλάδας στις
Επιστήμες Υγείας

• Απόκτηση έγκαιρης και κατά
προτεραιότητα πρόσβασης σε
καινοτομίες που αλλάζουν τη ζωή
τους και θα βελτιώσουν τις
υγειονομικές εκβάσεις

• Βελτίωση δημοσιονομικών
επιδόσεων, επιτυγχάνοντας
καλύτερα επιχειρηματικά
αποτελέσματα, δημιουργώντας
θέσεις εργασίας και διαθέτοντας
ένα προβλέψιμο σχέδιο για την
αγορά

Η Βιομηχανία μπορεί να
εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη
και να έχει την ευκαιρία να
αναπτυχθεί :
• Λειτουργώντας σε ένα
σταθερό περιβάλλον
• Συνεργαζόμενη με το ΥΥ στη
συλλογή και αξιολόγηση
δεδομένων RWE και κλινικών
δοκιμών με σκοπό τη
βελτιστοποίηση των
εκβάσεων ενός προϊόντος
• Με ένα απλοποιημένο και
βελτιωμένο σύστημα
πρόσβασης στην αγορά, που
περιλαμβάνει ταχύτερη και πιο
ολοκληρωμένη λήψη
αποφάσεων, διαφανείς
διαδικασίες και τη δυνατότητα
δέσμευσης με τους φορείς
λήψης αποφάσεων
• Έχοντας πρόσβαση σε ένα
ενισχυμένο δίκτυο
υγειονομικής περίθαλψης που
μπορεί να προάγει τη
συλλογή δεδομένων και την
υιοθέτηση της καινοτομίας

Οι Γιατροί μπορούν να
εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη
μέσω:
• Παρακολουθώντας
αποτελεσματικότερα τις
εκβάσεις των ασθενών τους
μέσω της καλύτερης
συλλογής και ενσωμάτωσης
δεδομένων
• Δουλεύοντας σε ένα ευέλικτο
και ενδυναμωμένο σύστημα
υγείας που ενεργεί
συνεργατικά για να υιοθετήσει
τις καλύτερες νέες επιλογές
για τους ασθενείς του
• Συνεισφέροντας με στοιχεία
παγκόσμιας κλάσης Ε & Α για
την απόδοση ενός προϊόντος
σε πραγματικό περιβάλλον
• Λαμβάνοντας κίνητρα που
ευθυγραμμίζονται με την
προώθηση της βιωσιμότητας
του συστήματος
• Αξιοποιώντας τις
πρωτοποριακές ψηφιακές
τεχνολογίες

Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο press@sfee.gr

Ευχαριστούμε!

Επενδύουμε στο μεγαλύτερο Εθνικό Κεφάλαιο! Την Υγεία!
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