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τόχοι των παρεμβάςεων ςτθ φαρμακευτικι αγορά
1. Ζλεγχοσ δαπανϊν
• Μζςω του μθχανιςμοφ τθσ αγοράσ , του ανταγωνιςμοφ των τιμϊν και τθσ ποιότθτασ;
• Ή μζςω (δθμόςια χρθματοδοτοφμενων) κλειςτϊν προχπολογιςμϊν;

2. Διαςφάλιςθ ποιότθτασ
• Σο κανονιςτικό πλαίςιο απαιτεί τθν επίδειξθ
– Ποιότθτασ (υπό τθν ζννοια τθσ παραγωγισ ςφμφωνα με τα πρότυπα GMP).
– Αςφάλειασ,
– Κλινικισ αποτελεςματικότθτασ (efficacy). -----> ……relative efficacy;
• Εςτίαςθ ςτθ διάρκρωςθ αλλά ελλιπισ τεκμθρίωςθ για τισ ειςροζσ και εκροζσ των
ςυςτθμάτων υγείασ.
• πάνια χριςθ εργαλείων μζτρθςθσ τθσ ποιότητας της ζωθς,
• Ακόμθ και οι κλινικζσ ζρευνεσ ςυχνά ςταματοφν ςε ςτενά κακοριςμζνα κλινικά
endpoints παρά ςε εκτιμιςεισ τθσ ποιότθτασ ηωισ.

3. Πρόςβαςθ
•
•

Γενικόσ κανόνασ: Ίςθ πρόςβαςθ για ίςθ ανάγκθ
Χριςθ κριτθρίων διανεμθτικισ δικαιοςφνθσ (equity) αλλά και ςυχνά με βάςθ (μθ
επαρκϊσ τεκμθριωμζνεσ) πολιτικζσ επιλογζσ.

Προςεγγίςεισ για τον ζλεγχο τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ
Μζτρα ελζγχου τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ: Προςφορά
Τποχρεωτικι διατίμθςθ
Προςτατευμζνθ φςτθμα Εξωτερικϊν Σιμϊν Αναφοράσ
Αγορά
υςτιματα υποχρεωτικϊν επιςτροφϊν (rebate/clawback)

Απροςτάτευτθ
Αγορά

Αςφαλιςτικι
Αποηθμίωςθ

ΕU εκτόσ (DE,
UK, SE μερικϊσ)
ΕU εκτόσ (DE,
UK, SE μερικϊσ)
UK, RO, EL

Απευκείασ διαπραγματεφςεισ με προμθκευτζσ

FR, IT, AT

υμφωνίεσ όγκου-τιμϊν

FR, IT, AT

Προμικειεσ μζςω διαγωνιςμϊν ςε φάρμακα Π.Φ.

NL, DE

Πλαφόν / Σιμολόγθςθ ωσ % τθσ τιμισ των προϊόντων
αναφοράσ.
Θετικζσ /αρνθτικζσ λίςτεσ
φςτθμα Εςωτερικϊν Σιμϊν Αναφοράσ

Φαρμακοοικονομικι αξιολόγθςθ
φνκετεσ μορφζσ τιμολόγθςθσ και αποηθμίωςθσ

IT, EL, FR
EU
DE, NL,CZ, IT,
ES,FR, HU.
UK, SE, NL, HU,
PL, FI, LT, LV, FR
μερικϊσ)
ΙT, DE, UK, FI.
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Προςεγγίςεισ για τον ζλεγχο τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ
Μζτρα ελζγχου τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ: Ηιτθςθ
υνταγολόγια και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ

ΕU

Τποχρεωτικι ςυνταγογράφθςθ γενοςιμων / ποςοςτϊςεισ

UK, DK, EE.

Παροχι (οικονομικϊν και μθ )κινιτρων

FR, UK

Ζλεγχοσ ςυνταγογράφθςθσ

BE, UK, NL,
FR, DK, SE,
EE.

Ζλεγχοσ κερδοφορίασ (κακοριςμόσ % κζρδουσ ι αμοιβισ/ςυνταγι)

EU

Δικαίωμα υποκατάςταςθσ ςυνταγϊν

FR, IT, ES, SE

υμμετοχι ςτο κόςτοσ

EU

Προϊκθςθ τθσ χριςθσ ΜΘΤΦΑ

UK, DE, SE,
NL

Ιατροί

Φαρμακεία

Αςκενείσ
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Δθμόςια Φαρμακευτικι Δαπάνθ 2004-2014 (δις. €)
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Φάρμακο & Δθμόςια Δαπάνθ Τγείασ
2012

12 δις. € ≈ 6% ΑΕΠ
Δημόσια
Δαπάμη
Υγείας –
Πλημ
Φαρμάκου

Δθμόςια
Φαρμακευτικι
και
Νοςοκομειακι
Φαρμακευτικι
Δαπάνθ

8 δις. €

>4 δις. €

ΑΕΠ
2009 235 δις. €
2012 ≈200 δις. € (εκτ.)

1/3 της
δημόσιας
δαπάμης
υγείας

1,6 δις.€
2,4 δις. €

Εφοδιαςτικι Αλυςίδα
ΦΠΑ
Πωλιςεισ
Φαρμακευτικϊν
Εταιριϊν

1/5 της
δημόσιας
δαπάμης
υγείας

Μνθμονιακζσ Τποχρεϊςεισ
Χριςθ γενοςιμων (MoU, παρ. 2.8 / 2ο τρίμηνο 2012).
• Τποχρεωτικι προμικεια φαρμάκων ανά δραςτικι ουςία ςτα νοςοκομεία,
μζςω κεντρικϊν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν από τθν ΕΠΤ και ςυμμόρφωςθ με
κεραπευτικά πρωτόκολλα και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςυνταγογράφθςθσ.
• Επιτάχυνςθ τθσ ειςαγωγισ ςτθν αγορά φκθνότερων γενοςιμων φαρμάκων
ςτθ κετικι λίςτα.
• Γενόςθμα 40% ςτα νοςοκομεία

Μθχανογράφθςθ (MoU, παρ. 2.8 / 2ο τρίμηνο 2012).
• Άμεςθ τιμολόγθςθ των ςυνολικϊν εξόδων κεραπείασ (το αργότερο εντόσ 2
μθνϊν) προσ άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ και ιδιωτικζσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, για τθ
κεραπεία αλλοδαπϊν/κατοίκων εξωτερικοφ.
• Είςπραξθ των ςυμμετοχϊν και εφαρμογι μθχανιςμϊν καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ και εξάλειψθσ του φαινομζνου των «ανεπίςθμων» πλθρωμϊν
ςτα νοςοκομεία.
• Ειςαγωγι ςυςτθμάτων αναλυτικισ λογιςτικισ κόςτουσ και τακτικισ ετιςιασ
δθμοςίευςθσ ιςολογιςμοφ από όλα τα νοςοκομεία.

Μνθμονιακζσ Τποχρεϊςεισ
υνταγογράφθςθ (MoU, παρ. 2.8 / 2 τρίμηνο 2012).
• Τλοποίθςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυνταγογράφθςθσ.
• Σακτικι αξιολόγθςθ των ςτοιχείων τθσ e-ςυνταγογράφθςθσ.
• Μθνιαία ενθμζρωςθ και προειδοποιιςεισ ςε περίπτωςθ
υπερςυνταγογράφθςθσ και παράβαςθσ των κατευκυντιριων οδθγιϊν
ςυνταγογράφθςθσ.
• Δθμοςίευςθ ετιςιασ ζκκεςθσ που καλφπτει:
• τισ ποςότθτεσ και αξίεσ των ςυνταγϊν κάκε ιατροφ, ςε ςχζςθ με τουσ μ.ό.
και με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςυνταγογράφθςθσ,
• τθ ςυνταγογράφθςθ γενοςιμων vs εντόσ & και εντόσ πατζντασ πρωτοτφπων,
• τθ ςυνταγογράφθςθ αντιβιοτικϊν.
• Εάν θ προςπάκεια δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελζςματα, λιψθ
πρόςκετων μζτρων (προχπολογιςμοί ςυνταγογράφθςθσ /ιατρό, ςτόχοσ του
μζςου κόςτουσ ςυνταγογράφθςθσ/αςκενι και, εάν χρειαςτεί, οριηόντιεσ
περαιτζρω περικοπζσ τιμϊν και περικωρίων κζρδουσ και αυξιςεισ των
ςυμμετοχϊν).

Θ τρζχουςα κατάςταςθ
• Δθμόςια Φαρμακευτικι Δαπάνθ (2012) 3,1-3,2 εκατ. €
• Rebate 9%:
180 εκατ. €
• Κλιμακωτό rebate όγκου: 60 εκατ. €

240 εκατ. €

Clawback ≈250 εκατ. €

Άμεςα μζτρα (από Οκτ. 2012)
1. Ανατιμολόγθςθ
Λιανικζσ Σιμζσ

Ποςοςτό μείωςθσ

> 10€ & μετά το 2000

-15%

> 10€ & πριν το 2000

-10%

Ζωσ 10€

-5%
Κατϊτατο όριο ο Μ.Ο. των τριϊν χαμθλότερων τιμϊν.

Εξοικονόμθςθ : 60-70 εκατ. € ζωσ το τζλοσ του 2012
2. Πλιρθσ εφαρμογι τθσ αποηθμίωςθ με βάςθ τθ δραςτικι (28.09)
Εξοικονόμθςθ : 200 - 250 εκατ. € ςε ετιςια βάςθ
50 - 60 εκατ. € ζωσ το τζλοσ του 2012
3. Επζκταςθ τθσ αρνθτικισ λίςτασ
Εξοικονόμθςθ : 20-25 εκατ. € ςε ετιςια βάςθ

Μζτρα διαρκρωτικοφ χαρακτιρα 2012-2013
– Σιμολόγθςθ των off patent με τον μ.ό. των 3 χαμθλότερων τιμϊν ςτθν

Ευρϊπθ και ςφνδεςθ των γενοςιμων με αυτά.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Επανεξζταςθ τθσ λίςτασ των ΦΤΚ και του τρόπου διάκεςισ τουσ.
Ζλεγχοσ τθσ ςυνταγογράφθςθσ εκτόσ ενδείξεων.
Ζλεγχοσ Σαινιϊν Γνθςιότθτασ.
Εφαρμογι Θεραπευτικϊν Πρωτοκόλλων – ενςωμάτωςθ ςτθν
e-ςυνταγογράφθςθ.
Δεςμευτικζσ ςυνταγογραφικζσ οδθγίεσ.
Ολοκλιρωςθ τθσ e-ςυνταγογράφθςθσ & ζλεγχοσ.
Εξορκολογιςμόσ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ.
Αφξθςθ τθσ χριςθσ των γενοςιμων φαρμάκων.
Αναμενόμενθ λιξθ πατζντων πρωτοτφπων φαρμάκων.

≈ 10% επιπλζον μείωςθ vs 2012 (300-350 εκατ. €)

e-ςυνταγογράφθςθ
Παροφςα κατάςταςθ
•
•
•
•
•
•

Προβλιματα

10.800 φαρμακεία (100%)
40.000 ιατροί (80%)
5 εκατ. ςυνταγζσ/μινα
μ.ό. ςυνταγισ από 52,5 € --- 44 € = -8€ (-19,5%).
Εξοικονόμθςθ => 40 εκατ./μινα
Απρίλιοσ/Μάιοσ = 1 € λόγω τιμϊν & 7 € λόγω
αλλαγισ ςυνταγογραφικισ ςυμπεριφοράσ
• Χριςθ γενοςιμων +7% από Ιαν. 2012

Βελτιϊςεισ 2012
• % ςυμμετοχισ των φαρμάκων
• τελευταία ςυνταγι του αςκενοφσ

Επόμενα βιματα
• Ενςωμάτωςθ κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων
• Δραςτικι ςτο ςφνολο των φαρμάκων
• φνδεςθ με e-diagnosis

• Ενθμερωμζνοσ κατάλογοσ
κυκλοφοροφντων φαρμάκων
• Αναντιςτοιχία κωδικϊν ςε ΕΟΦ &
ΓΓΚΑ
• Μθτρϊο αςφαλιςμζνων με ζμμεςα
αςφαλιςμζνουσ (εκτόσ ΟΠΑΔ)
• Πλιρθσ κατάλογοσ με τα ςτοιχεία των
ιατρϊν & φαρμακοποιϊν
• Τποδομζσ ςε Θ/W

Θ Δθμόςια Φαρμακευτικι Δαπάνθ (2012)
ςτο πλαίςιο των χωρϊν του ΟΟΑ*

* Εάν το ποςοςτό ςυναςφάλιςθσ ιταν
ςτον Μ.Ο. των χωρϊν του ΟΟΑ τότε θ
Δθμόςια Φαρμακευτικι Δαπάνθ κα
ιταν 33% χαμθλότερθ από το Μ.Ο. του
ΟΟΑ.

… Clawback
ΙΑΝ
ΕΟΠΤΤ

ΦΕΒ

ΜΑΡΣ

ΑΠΡ

289.116.197

290.399.266

318.678.018

290.178.433

345.023

382.320

412.662

374.734

14.260.012

15.057.756

16.652.220

15.087.371

REBATE ΟΓΚΟΤ

5.932.920

5.932.920

5.932.920

5.103.991

REBATE ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

4.563.024

5.294.629

0

0

ΕΚΑ

2.095.918

1.694.618

1.623.910

1.937.894

ΚΑΘΑΡΘ ΔΑΠΑΝΘ ΕΟΠΤΤ

261.919.300

262.037.023

294.056.306

267.674.443

ΣΟΧΟ

233.333.333

233.333.333

233.333.333

233.333.333

28.585.967

28.703.690

60.722.973

34.341.110

ΑΝΑΛΩΙΜΑ
REBATE 9%

CLAW BACK

•
•
•
•
•

Κλειςτοί προχπολογιςμοί ΝΑΙ …ΑΛΛΑ ανά κεραπευτικι κατθγορία
Τπολογιςμόσ ςε 12μθνθ βάςθ
Αφαίρεςθ ΦΠΑ
Αφαίρεςθ νοςοκομειακϊν του Ν.3816 (-250 εκατ. €)
Δυνατότθτα ςυμψθφιςμϊν

Άμεςεσ προτεραιότθτεσ
• Άμεςθ ζκδοςθ Δελτίου Σιμϊν Φαρμάκων.
• Άμεςθ εξόφλθςθ χρεϊν/κακολικι εφαρμογι ςυμψθφιςμϊν.
• Διαςφάλιςθ βιωςιμότθτασ ΕΟΠΤΤ και ΕΤ μζςω τθσ
αναγκαίασ χρθματοδότθςθσ.
• Επϊνυμθ ςυνταγογράφθςθ.
• Κακολικι εφαρμογι/ ενίςχυςθ τθσ θλεκτρονικισ
ςυνταγογράφθςθσ.
• Προμικειεσ νοςοκομείων μζςω κλειςτϊν διαγωνιςτικϊν
διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ με κριτιριο τθ ςυμφερότερθ
προςφορά.
• Εξοικονομιςεισ και από τα υπόλοιπα κζντρα κόςτουσ του
τομζα τθσ υγείασ.

Είναι βιϊςιμο το μοντζλο;
• Φαρμακευτικζσ εταιρείεσ
– 1,8 δις. € χρζθ ΕΟΠΠΤ & Νοςοκομεία
– 1 δις. € ηθμιά από το PSI και το «κοφρεμα» των ομολόγων
– 0,5 δις. € rebate & clawback ---> >20% πωλιςεων
– Αλλαγι τθσ πιςτωτικισ πολιτικισ των τραπεηϊν
– Ζλλειψθ ρευςτότθτασ
– Μειϊςεισ προςωπικοφ
– Αναςτολι επενδφςεων
– ταςιμότθτα των εξαγωγϊν
– (IMS) Μείωςθ πωλιςεων 7μινου: -13,5% ςε αξία /-11,2%
ςε όγκο

Είναι βιϊςιμο το μοντζλο;
• Αλυςίδα διανομισ / διάκεςθσ
– Απειλι αναςτολισ λειτουργίασ φαρμακαποκθκϊν
– Φαρμακεία ςε οριακι κατάςταςθ

..και οι αςκενείσ;

Ευχαριςτϊ πολφ
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