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Γαπάλεο Τγείαο θαη Φαξκάθνπ: Έλλνηεο θαη νξηζκνί 

 

Η Σπλνιηθή Γαπάλε Υγείαο απνηειείηαη από ηηο δαπάλεο γηα: 

 

• Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε 

• Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

• Οδνληηαηξηθή θξνληίδα 

• Λνηπέο θξνληίδεο 

 

 

 

• Φαξκαθεπηηθή θξνληίδα    
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78,4% 

21,6% 

Πεγή: ΔΛΛ. ΣΤΑΤ., πξνζσξηλά ζηνηρεία 2007 



Γαπάλεο Τγείαο θαη Φαξκάθνπ: Έλλνηεο θαη νξηζκνί 

Η Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε απνηειείηαη από: 

 
• Σπλνιηθή δαπάλε γηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη ζε αζζελείο εθηόο λνζνθνκείσλ  

 

• Η θαηαλάισζε θαξκάθσλ εληόο ησλ λνζνθνκείσλ απνηειεί κέξνο ηεο δαπάλεο γηα 
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

 

• Γελ ζα  πξέπεη λα ζπγρέεηαη (ή λα ηαπηίδεηαη) ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε κε ηηο 
θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο, θαζώο ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε απνηειεί θιάζκα ησλ 
πσιήζεσλ 
 

• Οη θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο πσιήζεηο από ηηο θαξκαθεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο πξνο ηα λνζνθνκεία / θαξκαθαπνζήθεο 
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Η Γεκόζηα Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε σο κεξίδην ηεο Σπλνιηθήο Γαπάλεο 

Υγείαο & ησλ Σπλνιηθώλ Πσιήζεσλ Φαξκαθεπηηθώλ Πξντόλησλ 

Πεγή: επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛΛ. ΣΤΑΤ., Γ. Γ. Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ΔΟΦ 

 

*: Πξνζσξηλά ζηνηρεία 

**: Δθηίκεζε. Ωο «δεκόζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε» ζεσξήζεθε ην πνζό πνπ απνδεκίσζαλ γηα θάξκαθα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηα νπνία πξνέξρνληαη από 

πσιήζεηο θαξκάθσλ κέζσ θαξκαθείσλ θαζώο θαη από θάπνηα λνζνθνκεηαθά θάξκαθα, βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Γ.Γ. Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.  

***: Τν κεξίδην ησλ λνζνθνκεηαθώλ πσιήζεσλ έρεη εθηηκεζεί ζην ζύλνιν ησλ θαξκαθεπηηθώλ πσιήζεσλ εθθξαζκέλσλ ζε ιηαληθέο ηηκέο 
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Δμέιημε Γείθηε Γαπάλεο Τγείαο  
(έηνο βάζεο 2000) 

Πεγή: ΟΟΣΑ 2009 
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Πεγή: ΟΟΣΑ, 2009 

Γαπάλε Τγείαο σο % ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δπξσδώλε & ζηελ Διιάδα 

Η Σπλνιηθή Δαπάλε Υγείαο ωο πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ ζηελ Ειιάδα 

δηακνξθώλεηαη ζε ειαθξώο ρακειόηεξα επίπεδα από απηά ηεο 

Επξωδώλεο 

 



ύλζεζε Γαπάλεο Τγείαο ζηελ Διιάδα 

Πεγή: ΔΛΛ.ΣΤΑΤ. 

* Πξνζσξηλά ζηνηρεία 

Παξόιν πνπ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα ιεηηνπξγεί Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο,  

ην ύςνο ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο πγείαο πξνζηδηάδεη πεξηζζόηεξν ζε ηδησηηθά 

ζπζηήκαηα πγείαο 

62,9%

64,7%

63,1%

62,3%
62,2%60,9% 60,6%

62,6%

37,1%35,3%

37,7%
37,8%

39,4%37,4%39,1%
36,9%

21,0
19,5

10,6

12,5

13,6
14,8 15,3

17,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*

0

5

10

15

20

δ
ηζ

. €

Γεκόζηα Ιδησηηθή ύλνιν



0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ηαζκηζκέλνο κ.ό. Δπξσδώλεο Διιάδα

Πεγή: ΟΟΣΑ, 2009 

Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε σο % ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δπξσδώλε & ζηελ Διιάδα 

Η Σπλνιηθή Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα 

δηακνξθώλεηαη ζε πςειόηεξα επίπεδα από απηά ηεο Δπξσδώλεο 



ύλζεζε Φαξκαθεπηηθήο Γαπάλεο ζηελ Διιάδα 

Πεγή:  ΔΛΛ.ΣΤΑΤ. 

*  Πξνζσξηλά ζηνηρεία 

Τν θάξκαθν ζηελ Διιάδα απνηειεί θνηλσληθό αγαζό, θαζώο ε ζρεηηθή δαπάλε 

θαιύπηεηαη θπξίσο από ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 
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Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ 

  

Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη Γηεύζπλζε Φαξκαθεπηηθήο Οίθνπ 

ηνπ Ναύηνπ 

*: εθηίκεζε 

Κάζε ρξόλν ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηωλ αζθαιηζηηθώλ ηακείωλ απμάλεηαη θαηά 0,5 δηζ. € 

(18,3%)
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Ειζαγωγή 1.952 νέων θαρμάκων ζηην αγορά

Καηάργηζη ηης λίζηας ζσνηαγογραθούμενων θαρμάκων



Αηηίεο αύμεζεο δαπάλεο πγείαο 

• Κνηλσληθννηθνλνκηθνί θαη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο  

 Αιιαγή ηεο ειηθηαθήο ζύλζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ -γήξαλζε 

ηνπ πιεζπζκνύ- ιόγσ αύμεζεο ηνπ πξνζδόθηκνπ 

επηβίσζεο 

 Η αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηαλαζηώλ 

 

• Οη εμειίμεηο ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία θαη ηε βηνηερλνινγία 

 

• Τα αθξηβόηεξα λέα θάξκαθα πνπ ελζσκαηώλνπλ πςειόηεξεο 

δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

 

• Αιιά θαη... 
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παηάιεο ζπζηήκαηνο πγείαο 

• Αλππαξμία ειέγρνπ: δελ ππάξρεη αθξηβήο κέηξεζε, έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

 

• Η έιιεηςε κεραλνξγάλσζεο ζην ζύλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο δπζρεξαίλεη 

ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλώλ, θαζώο δελ ππάξρεη αθξηβήο θαηαγξαθή ηνπ όγθνπ ηεο 

θαηαλάισζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πγείαο 

 

• Έιιεηςε ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο κε εθαξκνγή θξηηεξίσλ νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

• Τπεξηηκνιόγεζε ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ (νη πην αθξηβέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζηελ 

Διιάδα κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ), ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ (ζηελ Διιάδα 

ζηνηρίδνπλ 300% - 500% πεξηζζόηεξν από όηη ζηηο ρώξεο ηεο Β. Δπξώπεο),θαη 

εηδηθώλ πιηθώλ (ζηεληο, βεκαηνδόηεο, ηερλεηέο θεθαιέο θιπ) 
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παηάιεο ζπζηήκαηνο πγείαο - θάξκαθν 

• Έιιεηςε ειέγρνπ ζηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο θαξκάθσλ 

 

• Έιιεηςε ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ ηαηξώλ 

 

• Αλππαξμία αληαγσληζκνύ ζε επίπεδν ηηκώλ κεηαμύ πξσηνηύπσλ θαη 

γελνζήκσλ: νη ηηκέο κεηαμύ πξσηνηύπσλ θαη γελνζήκσλ εμηζώλνληαλ κεηά ηε ιήμε 

ηεο παηέληαο ζε πςειό επίπεδν 

 

• Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ζπληαγνγξάθεζε γελνζήκσλ θαξκάθσλ 
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Κξίζεθε απαξαίηεηε ε άκεζε ιήςε κέηξσλ  

Η εγεζία ηωλ Υπνπξγείωλ Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο, 

Εξγαζίαο θαη Υγείαο έρεη αλαθνηλώζεη πιήζνο κέηξωλ πνπ απνζθνπνύλ ζηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ηεο ζπαηάιεο ζην ρώξν ηεο Υγείαο 

 Αιιαγέο ζπζηήκαηνο ηηκνιόγεζεο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ  

 
 Δπαλαθνξά ζεηηθήο ιίζηαο ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ 

 



Αιιαγέο ζπζηήκαηνο ηηκνιόγεζεο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 

• Σύκθσλα κε ηε λέα Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε: 

– Αλώηαηε Ννζνθνκεηαθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ είλαη ε ηηκή πώιεζεο πξνο ην Γεκόζην, ηα 

Κξαηηθά Ννζειεπηηθά Ιδξύκαηα θαη ηα θαξκαθεία ησλ Ιδησηηθώλ Κιηληθώλ 

– Ννζνθνκεηαθή ηηκή ηζρύεη θαη γηα ηελ πώιεζε από ηνλ παξαγσγό ή ζπζθεπαζηή ή 

εηζαγσγέα πξνο ηα ηδησηηθά θαξκαθεία, ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3816/2010 (ΦΔΚ 6/Α/26-01-2010) 

 

• Αξρηθά είρε απνθαζηζηεί ν θαζνξηζκόο ησλ ηηκώλ ησλ θαξκάθσλ κε βάζε ην κέζν όξν ησλ 

ηξηώλ (3) ρακειόηεξσλ ηηκώλ ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. πνπ 

δηαζέηνπλ ζηνηρεία (22 ρώξεο Δ.Δ.) 

 

• Σε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, απνθαζίζηεθε όηη «ιόγσ θαηεπείγνληνο θαη επηηαθηηθνύ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ απαηηεί κεηαβαηηθή ξύζκηζε κε πξνζσξηλή δηακόξθσζε ησλ 

ηηκώλ ρνλδξηθήο πώιεζεο ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ», νη ηηκέο ππνινγίδνληαη βάζεη 

επίπεδσλ κεηώζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ πνπ αγγίδνπλ θαη ην 27%  

– Οη κεηώζεηο απηέο δελ εθαξκόδνληαη ζηα νξθαλά θάξκαθα θαη ζηα πξντόληα από παξάγσγα αίκαηνο 



• Ηιεθηξνληθή βάζε κε ηα 100 πξώηα θάξκαθα ζε πσιήζεηο ζε όξνπο αμίαο αλά brand 
name - αληηπξνζσπεύνπλ ην 47,8% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ ηεο αγνξάο ηνπ έμσ-
λνζνθνκεηαθνύ ηνκέα  

 

• Σύγθξηζε πσιήζεσλ ησλ 100 πξώησλ θαξκάθσλ ζε όξνπο αμίαο ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο 
πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ αλαηηκνιόγεζε (δει. βάζεη ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ 3 ρακειόηεξσλ 
ηηκώλ ησλ θξαηώλ – κειώλ ηεο ΔΔ), κε ηηο εθηηκώκελεο πσιήζεηο ησλ ίδησλ θαξκάθσλ 
βάζεη ησλ ηηκώλ κεηά ηελ αλαηηκνιόγεζε (δει. βάζεη επίπεδσλ κεηώζεσλ)  

 

• Υπόζεζε όηη ε δήηεζε γηα ηα ελ ιόγσ θάξκαθα παξακέλεη ακεηάβιεηε, δει. όηη ε 
δεηνύκελε πνζόηεηα απηώλ παξακέλεη ζηαζεξή  

 

 Ο θαζνξηζκόο ησλ ηηκώλ ησλ θαξκάθσλ βάζεη επίπεδσλ κεηώζεσλ, εθηηκάηαη όηη 
ζα επηθέξεη κείωζε ζηηο πσιήζεηο ησλ 100 πξώησλ ζε θαξκάθσλ (ζε όξνπο 
αμίαο) θαηά 22,4%: 

 
 

 

 

Δπηπηώζεηο αλαηηκνιόγεζεο ζηελ αγνξά θαξκάθνπ 

Πσιήζεηο 

 πξηλ ηελ 

αλαηηκνιόγεζε 

(εθαη. €) 

Πσιήζεηο  

κεηά ηελ 

αλαηηκνιόγεζε 

(εθαη. €) 

Μεηαβνιή 

πσιήζεσλ 

(εθαη. €) 

Μεηαβνιή 

πσιήζεσλ 

(%) 

€210,58 €163,43 €47,17 22,4% 



Eπηπηώζεηο αλαηηκνιόγεζεο ζηελ αγνξά θαξκάθνπ 

• Δπηπηώζεηο ζηηο πσιήζεηο αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία (ΑΤC) 

 

 

 

 

 

D -27,00% -27,00%

H -26,90% -26,90%

N -24,50% -25,90%

L -24,50% -21,20%

G -23,20% -23,00%

M -23,00% -23,00%

B -22,80% -22,70%

A -22,60% -21,80%

R -22,10% -21,80%

C -20,80% -21,30%

S -20,00% -20,00%

J -17,30% -21,70%

V 0,00% 0,00%

ΤΝΟΛΟ -22,40% -21,80%

Θεξαπεπηηθή 

Καηεγνξία

Μεηαβνιή πσιήζεσλ αλά 

ATC ζηα 100 πξώηα ζε 

πσιήζεηο θάξκαθα

Μεηαβνιή πσιήζεσλ 

αλά ATC ζηα 3 πξώηα ζε 

πσιήζεηο θάξκαθα



• Ο έιεγρνο ησλ ηηκώλ δελ αξθεί: 

 

 Γελ αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα ηεο ππεξ-θαηαλάισζεο θαξκάθσλ 

 

 Από ηε κειέηε ησλ κεηαβνιώλ ησλ ηηκώλ θαξκάθσλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά θαηά ηελ πεξίνδν 1998 έσο 2008 (ΙΟΒΔ, 2009), απνδεηθλύεηαη 

όηη αθόκα θαη εάλ νη πσιήζεηο ζε όξνπο πνζνηήησλ παξέκελαλ ζηαζεξέο, ηόηε νη 

κεηώζεηο ησλ ηηκώλ - ζηα 100 πξώηα ζε αμία θάξκαθα γηα ην 2008- ζα 

πεξηόξηδαλ ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε πνπ απηά πξνθαινύλ θαηά 6,6%  νη 

αηηίεο αύμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζηνπο 

άιινπο πξνζδηνξηζηηθνύο ηεο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ 

θαηαλάισζε θαξκάθσλ θαη όρη κε ηηο ηηκέο  
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ρεηηθέο Σηκέο Τγείαο ρεηηθή Γαπάλε Τγείαο 

θαηά θεθαιή Πεγή: ΠΟΥ, Eurostat 

ρεηηθέο ηηκέο πγείαο θαη ζρεηηθή  

θαηά θεθαιή δαπάλε πγείαο , 2007 

ΔΔ-27= 100 

Κύξηα αηηία δηόγθσζεο ησλ 

δαπαλώλ πγείαο απνηειεί ε 

ππεξθαηαλάισζε ησλ 

ππεξεζηώλ θαη όρη ε ηηκή 

ηνπο  



 Έρεη αλαθνηλσζεί από ηελ θπβέξλεζε ε εθαξκνγή ηνπ 
«ζεηηθνύ θαηαιόγνπ ζπληαγνγξαθνύκελωλ θαξκάθωλ», κε 
ζθνπό ηε ζπγθξάηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ηνλ 
έιεγρν ηεο ζπληαγνγξάθεζεο 

 Βάζεη ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ: 

 

– Καηάξηηζε ηεο ιίζηαο κε ην ζύζηεκα Αλαηνκηθήο Θεξαπεπηηθήο Φεκηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο (ΑΤC) ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο (WHO) 

 

– Δπηζηξνθή ηνπ 3% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ θάζε θαξκάθνπ εληαγκέλνπ ζηε 

ιίζηα από ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

 

– Δηζαγσγή ελόο θαξκάθνπ ζηε ιίζηα εθόζνλ ε ηηκή ηνπ δελ μεπεξλά ηελ ηηκή 

αλαθνξάο 

 

– Η ηηκή αλαθνξάο ζα απνηειεί ζπλάξηεζε  ησλ ιηαληθώλ ηηκώλ αλά κνλάδα δνζνινγίαο 

ηνπ ζπλόινπ ησλ θαξκάθσλ -πξσηνηύπσλ θαη γελνζήκσλ- ηεο ίδηαο 

θαξκαθνζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο (ATC) αλά θαξκαθνηερληθή κνξθή  

 

 

 



 Βάζεη ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ: 

 

– Δάλ απνδεηθλύεηαη ε επηπξόζζεηε ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ θαξκάθνπ κέζσ θαξκαθννηθνλνκηθώλ ή 

θιηληθώλ κειεηώλ, ηεθκεξηώλεηαη ε πςειόηεξε ηηκή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 

πξνεγνύκελε ηηκή ηνπ θαξκάθνπ θαζώο θαη ηελ ηηκή αλαθνξάο πεξηζζόηεξν από 20% 

 

– Λακβάλνληαη ππόςηλ ηα ζπζηήκαηα ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο γηα ηελ απνδεδεηγκέλε 

ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ θαξκάθσλ  

 

– Δθαξκόδεηαη ζύζηεκα «δπλακηθήο ηηκνιόγεζεο» γηα ηα γελόζεκα θάξκαθα. Γειαδή, εάλ νη ελ 

ιόγσ εηήζηεο πσιήζεηο απμεζνύλ πεξηζζόηεξν από 5%, πξνβιέπεηαη κείσζε ηεο ηηκήο ηνπο θαηά 

2,5% 

 

– Οη ζπζθεπαζίεο ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, αιιάδνπλ ώζηε νη δόζεηο λα θαιύπηνπλ ηε κεληαία 

ζεξαπεία ή αθέξαηα πνιιαπιάζηα απηήο 

 

–  Δμαηξνύληαη ηα κε ζπληαγνγξαθνύκελα (OTC) θαη ηα life-style θάξκαθα 

 Έρεη αλαθνηλωζεί από ηελ θπβέξλεζε ε εθαξκνγή ηνπ 
«ζεηηθνύ θαηαιόγνπ ζπληαγνγξαθνύκελωλ θαξκάθωλ», 
κε ζθνπό ηε ζπγθξάηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ηνλ 
έιεγρν ηεο ζπληαγνγξάθεζεο 



Υπνζεηηθή θαη Πξαγκαηηθή** Δμέιημε ηεο Σπλνιηθήο Φαξκαθεπηηθήο Γαπάλεο 

σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 

1,15% 1,17% 1,16%
1,16%

2,0%

1,8%

1,6%
1,5%1,5%

1,3%1,3%1,4%
1,2%

1,37%1,38%1,35%
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε (ρσξίο εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ, 1995 -1997) σο % ΑΔΠ

Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε σο % ΑΔΠ

Πεγή: ΔΛΛ.ΣΤΑΤ. 

*: πξνζσξηλά ζηνηρεία 

** ζηηο ζηήιεο εκθαλίδεηαη ε επίπησζε ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε από ηελ αθαίξεζε ησλ εηζθνξώλ πνπ 

πηνζεηήζεθε ην 1997 

Σην παξειζόλ ε ιίζηα απέηπρε ωο πξνο ην ζηόρν ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο 
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 



Πξνηάζεηο ΙΟΒΔ 

 Η κεραλνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απόιπηε πξνηεξαηόηεηα: 

 

• Έιεγρνο δαπάλεο θαη θαηαλάισζεο 

 

• Γηαζεζηκόηεηα ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηε ράξαμε πνιηηηθώλ πγείαο 

 

 Ηιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε: 

 1. Γηαζύλδεζε ηεο ζπληαγνγξαθίαο κε ηνλ ηαηξό θαη θαηαπνιέκεζε ηεο πξνθιεηήο 
ζπληαγνγξαθίαο θαη ησλ πιαζκαηηθώλ ζπληαγώλ 

  2. Γηαζύλδεζε ηεο ζπληαγνγξαθίαο κε ην θόζηνο θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο δαπάλεο κε 
βάζε ην αλακελόκελν κέζν θόζηνο ζεξαπείαο αλά ηύπν πεξηζηαηηθνύ 

 

 Δλνπνηεκέλν ινγηζηηθό – πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΣΥ 

 

• Η εθαξκνγή ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ θαη ν θαζνξηζκόο κέζνπ θόζηνπο ζεξαπείαο αλά 
ηύπν πεξηζηαηηθνύ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ηεο δαπάλεο πγείαο θαη 
επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε πεξηπηώζεσλ ππεξζπληαγνγξάθεζεο ή ππεξθνζηνιόγεζεο 

 

• Απαηηείηαη ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκόο ησλ εκπιεθόκελσλ Υπνπξγείσλ (Οηθνλνκηθώλ, 
Οηθνλνκίαο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Δξγαζίαο θαη Υγείαο) 
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Πξνηάζεηο ΙΟΒΔ 

• Πξόηαζε ηνπ ΙΟΒΔ ήηαλ θαη ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ, ε νπνία 

ζα εθαξκόδεηαη πιένλ (ζύκθσλα κε λνκνζρέδην πνπ θαηαηέζεθε) από ην 

Υπνπξγείν Υγείαο 

 

• Δπίζεο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα δνζνύλ ηζρπξόηεξα θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή 

έξεπλαο ζηελ Διιάδα: 

 

– Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο κειεηώλ ζηελ Διιάδα θαη 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο   

 

   Πξνζέιθπζε Δπελδύζεσλ Δ&Α 
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Επραξηζηνύκε!! 
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Τηκή Αλαθνξάο = Ο ιόγνο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ιηαληθώλ ηηκώλ αλά κνλάδα 

δνζνινγίαο ησλ πξσηνηύπσλ θαξκάθσλ θαη ηεο κέζεο ηηκήο ησλ ιηαληθώλ 

ηηκώλ ησλ γελνζήκσλ ηνπ ίδηνπ πξσηνηύπνπ, πξνο ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνύ 

ησλ πξσηνηύπσλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ πξσηνηύπσλ κε γελόζεκα.  

Σηκή Αλαθνξάο 

(Λ.Σ./Μ.Γ. Πξσηνηύπσλ)+ (Μέζε ηηκή ηεο Λ.Σ./Μ.Γ. ησλ 

γελνζήκσλ ηνπ ίδηνπ πξσηνηύπνπ) 

________________________________________________ 

Αξηζκόο Πξσηνηύπσλ + Αξηζκόο Πξσηνηύπσλ κε 

γελόζεκα 

Σηκή 

Αλαθνξάο = 


