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8 κλάδοι Τγείαρ ΥΚΑ
–Διαυοπεσικϋ
πλαίςιο παποφύν
υαπμακετσικήρ
πεπίθαλχηρ

Διαυοπεσικοί σπϋποι
ελέγφοτ και
αποζημίψςηρ

Απλή αποσόπψςη ή
αποςπαςμασικέρ
πποςπάθειερ λήχηρ
μέσπψν πεπιςσολήρ
σηρ υαπμακετσικήρ
δαπάνηρ

σαδιακή ένσαξη
ϋλψν ςε Ενιαίο
πλαίςιο παποφύν

Καθιέπψςη ενιαίψν
κανϋνψν &
ςτςσήμασορ
ολοκληπψμένοτ
ελέγφοτ

Ευαπμογή κλειςσοό
πποϊπολογιςμοό
υαπμακετσικήρ
δαπάνηρ
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Ανάγκερ
Αςυαλιςμένψν &
καθιέπψςηρ
πλαιςίοτ
ςτνεπγαςίαρ με
Παπϋφοτρ

Ευαπμογή
Υαπμακετσικήρ
Νομοθεςίαρ

Ευαπμοςσικϋρ
Νϋμορ -Μνημϋνιο
Διαμϋπυψςη
Υαπμακετσικήρ
Πολισικήρ ΕΟΠΤΤ

Απϋυαςη (Task Force)
για αναδιοπγάνψςη
ΕΟΠΤΤ

Απϋυαςη (Task
Force) για
αναδιαμϋπυψςη
τςσήμασορ
Σιμολϋγηςηρ και
Αποζημίψςηρ
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Η Διεόθτνςη Υαπμάκοτ ήσαν η ππύση διεόθτνςη ΕΟΠΤΤ ποτ ξεκίνηςε να
λεισοτπγεί (1.11.2011) με καθήκον:

Καθοπιςμϋ ενιαίοτ πλαιςίοτ παποφύν για αςυαλιςμένοτρ (ΕΚΠΤ) και
ςτναλλαγήρ με παπϋφοτρ (ςτμβάςειρ).
Βελσίψςη σψν δομύν-διαδικαςιύν και οπγάνψςη νέψν δομύν ΕΟΠΤΤ για
να καλόχοτν σιρ ανάγκερ σοτ ςτνϋλοτ σψν αςυαλιςμένψν.
Καθοπιςμϋ διαδικαςίαρ ελέγφοτ ςτνσαγογπαυίαρ ιασπύν και οπθήρ
εκσέλεςηρ ςτνσαγύν.

Παπακολοόθηςη υαπμακετσικήρ δαπάνηρ, ευαπμογή σψν μέσπψν ελέγφοτ
και σήπηςη πποϊπολογιςμοό.
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Κλειςσϋρ πποϊπολογιςμϋρ υαπμακετσικήρ δαπάνηρ 2,8 δις. €.
Ανάγκη ςφεδιαςμοό & ευαπμογήρ μηφανιςμύν rebates & claw back.
Επιστφήρ ευαπμογή είςππαξηρ rebate και τπέπβαςη ≈ 60 εκ. €/έσορ.
Ανάγκη ανσαπϋκπιςηρ ςσιρ μνημονιακέρ τποφπεύςειρ για υαπμακετσική
πεπίθαλχη & ςτνεφοόρ πποςαπμογήρ ςε νέερ νομοθεσικέρ πτθμίςειρ.
Πποβλήμασα λϋγψ αδτναμίαρ ςτνεποόρ εξϋυληςηρ υαπμακετσικύν
δαπανύν λϋγψ ελλιποόρ φπημασοδϋσηςηρ σοτ Οπγανιςμοό.
Διαφείπιςη
σψν
ληξιππϋθεςμύν
αςυαλιςμένοτρ & παπϋφοτρ).

ουειλύν

σψν

σαμείψν

(για

Διαφείπιςη πποςαπμογήρ ςσην αλλαγή αςυαλιςμένψν και παπϋφψν.
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Κλειςσϋρ πποϊπολογιςμϋρ υαπμακετσικήρ δαπάνηρ 2,371 δις. €
(μηνιαίο ϋπιο=197,5 εκ. €)
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Επιστφήρ πιςσοποίηςη και είςππαξη rebate 9% + ϋγκοτ =>86 εκ. € (α’
εξαμήνοτ)
Επιστφήρ πιςσοποίηςη claw back =>102,5 εκ. € (α’ εξαμήνοτ)

Αναυοπέρ ςφεσικά με σα αποσελέςμασα σηρ υαπμακετσικήρ πολισικήρ
ΕΟΠΤΤ ππορ Τποτπγείο Τγείαρ & Σπϋικα.
Έλεγφορ και ενημέπψςη για ςτνσαγογπαυική ςτμπεπιυοπά γιασπύν
(ανασπουοδϋσηςη μέςψ e-ΔΑΠΤ).
Επέκσαςη σοτ δικσόοτ υαπμακείψν ΕΟΠΤΤ ςε 26 Μονάδερ Τγείαρ &
επίσετξη εκπσύςεψν για υάπμακα ποτ φοπηγοόνσαι απϋ υαπμακεία σοτ
Οπγανιςμοό.
Επέκσαςη δικσόοτ Επισποπύν Πποέγκπιςηρ Υαπμάκψν.
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ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012

ΙΟΤΛΙΟ 2013

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΥΗΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΥΗΗ

39,6 %

98,05 %

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΤΝΣΑΓΩΝ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΤΝΣΑΓΩΝ

4.200.000

5.900.220

ΔΑΠΑΝΗ/ΤΝΣΑΓΗ

ΔΑΠΑΝΗ/ΤΝΣΑΓΗ

47,11 ετπύ

31,58 ετπύ

ΔΑΠΑΝΗ/ΕΜΒΑΛΑΓΙΟ

ΔΑΠΑΝΗ / ΕΜΒΑΛΑΓΙΟ

14,13

10,56
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ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012

ΙΟΤΛΙΟ 2013

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΣΑΓΩΝ /ΑΘΕΝΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΣΑΓΩΝ/ΑΘΕΝΗ

1,15

1,7

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΥΗΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΥΗΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ

16,34 %

17,8 %

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΥΑΛΙΜΕΝΩΝ

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΥΑΛΙΜΕΝΩΝ

12,85 %

21,43 %
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Διαφείπιςη πϋπψν και κάλτχη αναγκύν αςυαλιςμένψν με:








Διαυανέρ και ανσικειμενικϋ ςόςσημα σιμολϋγηςηρ
Διαυανέρ, αποσελεςμασικϋ ςόςσημα αποζημίψςηρ ποτ θα πτθμίζεσαι
απϋ σιρ ανάγκερ εκείνοτ ποτ πληπύνει, δηλαδή σοτ ΕΟΠΤΤ

τνσαγογπάυηςη ποτ ςτνσελεί ςσην οπθολογική φπήςη σψν υαπμάκψν
και ςσιρ απφέρ σηρ αποδεικσικήρ ιασπικήρ
Δίκαιο ςόςσημα ςτμμεσοφήρ σψν αςθενύν με κοινψνικο-οικονομικά
κπισήπια.
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Η πολισική σιμολϋγηςηρ σψν υαπμάκψν επηπεάζει ση υαπμακετσική
δαπάνη καθύρ σιμέρ * ϋγκο = δαπάνη
◦ Επιφειπείσαι αναςφεδιαςμϋρ σιμολϋγηςηρ off patent, μοναδικύν και
γενοςήμψν υαπμάκψν.

◦ Ο ΕΟΠΤΤ ςτμμεσέφει ςση διαδικαςία καθοπιςμοό-αξιολϋγηςηρ οπθήρ
και αποσελεςμασικήρ πολισικήρ σιμολϋγηςηρ μέςψ επεξεπγαςίαρ σψν
δεδομένψν και ολοκληπψμένοτ ςτςσήμασορ ΒΙ (Business Intelligence)
ποτ διαθέσει.
◦ Θεςμοθεσήθηκε η ςτμβολή ϋλψν σψν εμπλεκϋμενψν ςση διαμϋπυψςη
σψν κανϋνψν σιμολϋγηςηρ.
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o

Ο ΕΟΠΤΤ ψρ ουείλει θα πποφψπήςει ςε ςτμυψνίερ σιμήρ-ϋγκοτ και
κενσπική διαδικαςία ππομήθειαρ υαπμάκψν τχηλοό κϋςσοτρ:
Ήδη έφοτν επισετφθεί ςτμυψνίερ με οπιςμένοτρ Παπϋφοτρ.
◦ Η Επισποπή Διαππαγμάσετςηρ σοτ ΕΟΠΤΤ θα ςτςσαθεί με Τποτπγική
Απϋυαςη.
◦ Η τπηπεςία για να ανσαποκπιθεί θα μελεσήςει ετπψπαωκέρ ππακσικέρ
μέςψ ςτμμεσοφήρ ςε δίκστα αποζημίψςηρ υαπμάκψν (AIM, ESIP).
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τμυψνίερ επιμεπιςμοό κϋςσοτρ και ειςαγψγή κπισηπίψν υαπμακοοικονομικύν ςσην αποζημίψςη
◦ Ο ΕΟΠΤΤ θα διαππαγμασετσεί ςτμυψνίερ επιμεπιςμοό κϋςσοτρ για
νεοειςεπφϋμενα υάπμακα ή ενδείξειρ.
◦ Ο ΕΟΠΤΤ επιδιύκει ση διαυανή αποζημίψςη και ση δημιοτπγία υοπέα
για σην αξιολϋγηςη και σην εκπϋνηςη υαπμακο-οικονομικύν
αναλόςεψν.
◦ Ο ΕΟΠΤΤ θα ππέπει να θέςει τπϋ σην εποπσεία σοτ ϋλοτρ σοτρ
μηφανιςμοόρ αποζημίψςηρ
 α) off label ενδείξειρ
 β) επισποπέρ αποζημίψςηρ
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Διακίνηςη Υαπμάκψν Τχηλοό Κϋςσοτρ
◦ Η φοπήγηςη υαπμάκψν τχηλοό κϋςσοτρ απϋ σα υαπμακεία σοτ ΕΟΠΤΤ
διαςυαλίζει σον πεπιοπιςμϋ σηρ υαπμακετσικήρ δαπάνηρ ενσϋρ σοτ
πποϊπολογιςμοό.
◦ Η λεισοτπγία σοτρ δεν φαπακσηπίζεσαι απϋ ιδιψσικά ή οικονομικά
κπισήπια αλλά αποσελοόν δομέρ ποτ πεπιοπίζοτν ση υαπμακετσική
δαπάνη, παπακολοτθοόν ςσενά ση φοπήγηςη υαπμάκψν τχηλοό
κϋςσοτρ και διαςυαλίζοτν σην ςτνεφή κάλτχη σψν αςυαλιςμένψν ςε
ΥΤΚ => Επέκσαςη δικσόοτ υαπμακείψν.
Ανάγκη πποεγκπίςεψν Υαπμάκψν Τχηλοό Κϋςσοτρ
o Δεδομένοτ ϋσι ππέπει να εξαςυαλιςσεί η ιςϋσιμη ππϋςβαςη σψν
αςυαλιςμένψν ςε καινοσϋμερ θεπαπείερ απαισείσαι οπθολογική
διαφείπιςη σψν διαθέςιμψν πϋπψν.
Ωρ εκ σοόσοτ έφοτν ςτςσαθεί:
Επισποπέρ Ελέγφοτ τνσαγογπάυηςηρ Υαπμάκψν Εξψσεπικοό και
Τχηλοό Κϋςσοτρ & Επισποπέρ Εξψςψμασικήρ Γονιμοποίηςηρ.
o Ανάπστξη λογιςμικοό και διαδικαςίαρ για ηλεκσπονική διαφείπιςη σψν
Επισποπύν καθύρ και επέκσαςη σοτρ ςε κάθε Τγειονομική Πεπιυέπεια.
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Η
όπαπξη
θεπαπετσικύν
ππψσοκϋλλψν
ςσην
ηλεκσπονική
ςτνσαγογπάυηςη
ςτμβάλλει ςσην οπθολογική φπήςη υαπμάκψν (7
παθήςειρ πποκαλοόν σο 50% σηρ δαπάνηρ).
Για σον έλεγφο σηρ υαπμακετσικήρ δαπάνηρ απαισείσαι επιπλέον η
ενςψμάσψςη τποφπεψσικύν κανϋνψν (επιλογή υαπμάκψν, ενδείξεψν &
δοςολογίψν).
Ανάπστξη απϋ ση Υαπμακετσική Διεόθτνςη και ευαπμογή υίλσπψν με
βάςη σα εγκεκπιμένα ςσοιφεία ςε κασηγοπίερ υαπμάκψν ποτ έφοτν
ατξημένη υαπμακετσική δαπάνη.
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Ο ΕΟΠΤΤ και ςσον σομέα σηρ Υαπμακετσικήρ Πεπίθαλχηρ έφει αναπσόξει:


Διαδικαςίερ ποτ εξαςυαλίζοτν ςψςσή διαφείπιςη σψν διαθέςιμψν
πϋπψν



Δομέρ ποτ ικανοποιοόν ανάγκερ παποφήρ υαπμακετσικήρ πεπίθαλχηρ



Έμπειπο ανθπύπινο δτναμικϋ



τνεπγαςία με παπϋφοτρ με εξψςσπέυεια και πνεόμα εμπιςσοςόνηρ

Αξίζει να δοθεί σο φπονικϋ πεπιθύπιο και η πολισική ςσήπιξη να γίνει έναρ
μεγάλορ και επιστφημένορ Οπγανιςμϋρ αγοπάρ Τπηπεςιύν Τγείαρ και
σατσϋφπονα να ςσηπίξει ση λεισοτπγία σψν δομύν παποφήρ Τπηπεςιύν
Τγείαρ.
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