
 
Δ ρ  Ο Λ Γ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Τ  

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η    Ι  Μ Α Ν Ο Γ Λ Ε Ι Ο Τ  -  Α . Φ Λ Ε Μ Ι Ν Γ Κ  

Η Φαξκαθεπηηθή πνιηηηθή σο εξγαιείν 
παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο 

ζηνλ αζζελή  
 



Φαξκαθεπηηθή πνιηηηθή: 

 Η θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή νξίδεηαη σο: νη 
θαλφλεο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη δνκέο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ή ηηο 
δεκνζίεο ππεξεζίεο θάζε θξάηνπο κε 
ζθνπφ λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ 
θαξκάθσλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ θαξκάθνπ 
ζηελ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα. 

 
 

 
 Η πνιηηηθή απηή δηαθέξεη απφ ρψξα ζε 

ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλεπηπγκέλεο 
θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ 
δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο σο πξνο ην ηη 
ζέινπλ λα πεηχρνπλ κε ηελ θαξκαθεπηηθή 
πνιηηηθή. Αθφκε θαη ρψξεο κε ην ίδην 
επίπεδν εηζνδήκαηνο κπνξεί λα 
ζηνρεχνπλ ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 
 
 
 

     Πεγή: Παγθφζκηα Σξάπεδα 



Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Φαξκαθεπηηθή πνιηηηθή 

 Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ εκθαλίζζεθε 
ζηελ γεξαηά ήπεηξν θπξίσο απφ ην 
2010 θαη κεηά, νδήγεζε πνιιέο ρψξεο 
ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ 
θαξκαθεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 Κχξην κέζν ζπγθξάηεζεο ηνπ 
θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο, ππήξμε, ε 
κείσζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηηκψλ, 
ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε νηθνλνκηθή 
πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζε απηά θαη λα 
ειαηησζεί ην θφζηνο γηα ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία. Βεβαίσο, απφ ηελ 
άιιε κεξηά, θαη θπξίσο ζηελ αξρή ηνπ 
2010, είδακε ζηελ ρψξα καο φηη 
αξθεηέο εηαηξείεο αληηηέζεθαλ ζε 
απηήλ ηελ πνιηηηθή απεηιψληαο αθφκε 
θαη κε έμνδν ηνπο απφ ηελ ειιεληθή 
αγνξά. 

 

 Οη θαξκαθννηθνλνκηθέο κειέηεο είλαη 
ίζσο νη πην αμηφπηζηεο πεγέο ράξαμεο 
πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο πνπ 
πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζηα θάξκαθα κε 
ζθνπφ απηέο λα επηηειέζνπλ έλα δηηηφ 
ζηφρν: 

 

 Να ζέζεη ηελ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ κε 
βάζε ηελ αμία πνπ έρεη γηα ηελ 
θνηλσλία( ζηαηηθή απνδνηηθφηεηα) θαη 

 

 Σελ  ίδηα ζηηγκή λα ζηείιεη έλα κήλπκα 
ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία γηα πνηεο 
επελδχζεηο θαη θαηλνηνκίεο 
αμηνινγνχληαη ζεηηθά θαη πνηα ε αμία 
ηνπο(δπλακηθή απνδνηηθφηεηα).    



Έιεγρνο απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο  
ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο 

 Δίλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ε χπαξμε 
δεδνκέλσλ γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ 
επέθεξε ε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή κε 
ηελ εθαξκνγή ηεο.  

 

 ηελ ειεθηξνληθή επνρή ηελ νπνία φινη 
δνχκε θαη ζηελ νπνία φινη 
ζπκκεηέρνπκε κπνξεί λα απνηειέζεη 
«θιεηδί» γηα ηελ κέηξεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ θαζψο ζα ππάξρνπλ 
πξαγκαηηθά ζηνηρεία, ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν (π.ρ. ESYNET, παξαηεξεηήξην 
ηηκψλ θηι.) ζηε δηάζεζή καο. 



      Η Φαξκαθεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα: 

 Φαξκαθεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ραξάδεη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη εθαξκφδεη θαη 
ειέγρεη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθνπ. 

     Ωζηφζν, ε πνιηηηθή απηή επεξεάδεη άκεζα αζζελείο, πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηελ   

     πνηφηεηα θαξκαθνζεξαπείαο θαζψο αθνξά: 

 Σελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ 

 Σε ζπληαγνγξάθεζε 

 Σελ απνδεκίσζε 

 Σελ πνηφηεηα 

 Σελ πξνζβαζηκφηεηα 

 Σν θαζεζηψο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ δηέπεη ηελ αλαθάιπςε λέσλ 
ζθεπαζκάησλ (παηέληεο) 

 Σελ επηρνξήγεζε  γηα έξεπλα πνπ αθνξά ηελ θαξκαθεπηηθή 

 Σελ αδεηνδφηεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο 

 Σνλ έιεγρν παξαγσγήο θαη δηάζεζεο θαξκάθνπ έσο ηνλ αζζελή. 



 Πξνϋπνζέζεηο ζρεδηαζκνύ 

 Πξνϋπνζέζεηο γηα ην ζρεδηαζκό κηαο ζχγρξνλεο θαη βηψζηκεο 
θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο: 

 Η πιήξεο γλψζε ησλ κέρξη ζήκεξα πνιηηηθψλ, ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ ηνπο 
αιιά θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζίαζαλ, ηε δπλαηφηεηα βειηίσζήο ηνπο 
ή ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαξξχζκηζήο ηνπο   

 Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ζην επίπεδν 
ηεο πγείαο επηδξάζεηο ηεο 

 Η πξννπηηθή γλψζε ηεο εμέιημεο ηεο νηθνλνκίαο, ησλ αλαγθψλ ηεο 
θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο αγνξάο 

 Η αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ 

 Η δηαβνχιεπζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνηλσληθνχο θνξείο                           

 Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

 Η δηαθάλεηα ησλ ζηφρσλ 

 



Σα απαηηνύκελα εξγαιεία  
κηαο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο 

 
 χζηεκα ππνινγηζκνχ ηηκψλ 
    (Γηαθαλέο, Αμηφπηζην, Έγθπξν, Απνδεθηφ, Απνηειεζκαηηθφ) 
 Υξήζε Δπηζηεκνληθψλ Δξγαιείσλ( ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ιίζηαο θ.ά.) 
 Καηαγξαθή θαη αλάιπζε νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα δηεζλψο ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα 
 Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε 
 χζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζπληαγνγξαθίαο  
 Φαξκαθννηθνλνκηθέο κειέηεο  
 Η ζρέζε θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ δηακφξθσζε πνιηηηθήο γηα ην θάξκαθν 
 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαη ζπζρεηηζκφο κε ηελ ζπληαγνγξαθία. 
 



Πξηλ από ην Μλεκόλην Με Μλεκόλην 

 

 Πνιιαπιά Κέληξα Απνθάζεσλ 
 Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή-Πάγσκα ηηκψλ 
 Θεηηθή Λίζηα 
 Αξλεηηθή Λίζηα (φρη φιεο νη θαηεγνξίεο 

θαξκάθσλ) 
 ΜΗΤΦΑ (θάιπςε απφ Σακεία) 
 Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε απμαλφκελε 
 Καζνξηζκφο Φαξκάθσλ Τςεινχ θφζηνπο 

(θπξίσο Ννζνθνκεηαθά)  
 Ννζνθνκεηαθή Γαπάλε ρσξίο ζαθέο φξην 
 Πνιιά αζθαιηζηηθά ηακεία κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηθή θαξκάθσλ 
 ΔΟΦ κε αξκνδηφηεηεο θπξίσο 

δηεθπεξαησηηθέο θαη ειεγθηηθέο ζηε 
παξαγσγή  

 Με ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θαη 
παξαθνινχζεζε 

 Μηθξφ πνζνζηφ γελνζήκσλ 
 
 

 
 Δληαίν Κέληξν Απνθάζεσλ (Τπνπξγείν 

Τγείαο) 
 Νέν χζηεκα Σηκνιφγεζεο 
 ΔΟΠΤΤ 
 Θεηηθή Λίζηα 
 Αξλεηηθή Λίζηα 
 Ιζρπξή κείσζε Φαξκαθεπηηθήο Γαπάλεο 
 Καζπζηέξεζε ζηα θαηλνηφκα  
 Πξνθαζνξηζκέλν φξην δαπαλψλ θαξκάθνπ 
 Rebate 
 Clawback 
 αθήο πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκεηαθήο 

δαπάλεο 
 Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε θαη έιεγρνο 
 Αχμεζε πνζνζηνχ γελνζήκσλ 
 Γηαγσληζκνί θεληξηθνί θαη δηαπξαγκαηεχζεηο 

 
 
 
 

 

Διιάδα: Φαξκαθεπηηθή Πνιηηηθή 







Πξηλ από ην Μλεκόλην Με Μλεκόλην 

 πκκεηνρή θαζνξηζκέλε αλά ηακείν  

 Γηαθνξέο ζπκκεηνρήο αλά 
αζθαιηζηηθφ ηακείν (π.ρ. ΟΓΑ 0%) 

 Δπηινγή απφ ηνλ ηαηξφ 

 Φάξκαθα Τ.Κ. απφ Ννζνθνκεία 

 πληαγνγξάθεζε ρσξίο φξην 

 

 Αχμεζε ζπκκεηνρήο  (αζθαιηζηηθή, 
γελφζεκν θιπ.) 

 Γηθαίσκα επηινγήο ζην ηδηνζθεχαζκα (;) 

 Όξην ζπληαγνγξάθεζεο Δπηβάξπλζε 
ΜΗΤΦΑ 

 Γπζθνιία πξφζβαζεο ζε θάξκαθα 
πςεινχ θφζηνπο 

 Καηλνηφκα θάξκαθα (θαζπζηέξεζε) 

 Γελφζεκα  (Πξνέιεπζε) 

 Μεηαβνιή ζην ρνξεγνχκελν 
ηδηνζθεχαζκα αλά 
λνζνθνκείν/θαξκαθείν 

 Αλεζπρία 

Διιάδα: Φαξκαθεπηηθή Πνιηηηθή  
θαη αζζελήο 





Πξηλ από ην Μλεκόλην Με Μλεκόλην 

 Έιεγρνο πνηφηεηαο 

 Αξκνδηφηεηα ηηκψλ θαξκάθνπ 
ζηελ ΓΓ Δκπνξίνπ θαη κεηά ΓΓ 
Τγείαο 

 Γλσκνδφηεζε γηα ηελ ηηκνιφγεζε 
θαξκάθσλ (<3 επξψ) 

 πκβνπιεπηηθφο ξφινο 

 Αλελεξγέο αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ 
ζπληαγνγξάθεζεο 

 Λίζηα 

 Έιεγρνο πνηφηεηαο 

 Αξκνδηφηεηα ηηκψλ θαξκάθνπ 

 Βάζε δεδνκέλσλ γηα θαζνξηζκφ 
ηηκψλ 

 πκβνπιεπηηθφο ξφινο 

 Παξνρή εξγαιείσλ ειέγρνπ 
ζπληαγνγξάθεζεο (ΘΠ) 

 Τπνινγηζκφο rebate θαη clawback 

 Αξλεηηθή θαη ζεηηθή ιίζηα 

 

Διιάδα: Φαξκαθεπηηθή Πνιηηηθή  
θαη ΔΟΦ  



Πξηλ από ην Μλεκόλην Με Μλεκόλην 

 

 Αλάπηπμε Δπελδχζεσλ 

 Θπγαηξηθέο Πνιπεζληθψλ κε πξσηφηππα 
θάξκαθα θαηλνηφκα 

 Αλάπηπμε Βηνκεραληψλ Διιεληθψλ κε 
πνηνηηθά θάξκαθα θαηλνηφκα θαη 
αληίγξαθα 

 Δμαγσγέο 

 Δμάπισζε ζηα Βαιθάληα 

 Νέεο Θέζεηο Δξγαζίαο 

 Απμεηηθή ηάζε  Φαξκαθεπηηθήο Γαπάλεο  

 πληαγνγξάθεζε κε brand name 

 Παξάιιειεο Δμαγσγέο 

 Πψιεζε βάζεη δειηίνπ ηηκψλ (ΛΣ, ΝΣ) 

 

 Μείσζε Δπελδχζεσλ 

 Δηζαγσγή Γελνζήκσλ  

 Ιζρπξή κείσζε Φαξκαθεπηηθήο Γαπάλεο 

 Καζπζηέξεζε ηηκνιφγεζεο λέσλ 
θαξκάθσλ 

 Μείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

 πληαγνγξάθεζε κε δξαζηηθή νπζία 

 Αχμεζε πνζνζηνχ γελνζήκσλ 

 Δίζνδνο πνιπεζληθψλ γελνζήκσλ –
Ιζρπξφο αληαγσληζκφο ηηκψλ 

 Πνηφηεηα 

 Πξνκήζεηα κε δηαγσληζκνχο θαη 
Γηαπξαγκαηεχζεηο 

 Rebate θαη claw back 

Διιάδα: Φαξκαθεπηηθή Πνιηηηθή  
θαη Δπηρεηξήζεηο 





Πξηλ από ην Μλεκόλην Με  Μλεκόλην 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
Ννζνθνκείσλ 

 Υεηξφγξαθνο έιεγρνο ή κε ζάξσζε 
ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία 

 Αδπλακία παξαθνινχζεζεο 
ηξφπνπ ζπληαγνγξάθεζεο 

 πληαγνγξάθεζε ηδηνζθεπάζκαηνο 

 Έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ 

 

 

 

 Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε 

 Έιεγρνο ζπληαγνγξάθεζεο  άκεζα 
αλά ηαηξφ, αλά αζζελή απφ ηελ 
ΗΓΙΚΑ 

 Πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

 Έιεγρνο ζπληαγνγξάθεζεο 
γελνζήκσλ 

 Παξαθνινχζεζε δηαθίλεζεο 
θαξκάθνπ 

 πληαγνγξάθεζε δξαζηηθήο 

 Κεληξηθνί δηαγσληζκνί-
Γηαπξαγκαηεχζεηο 

 

Διιάδα: Φαξκαθεπηηθή Πνιηηηθή 
 (ζπληαγνγξάθεζε) θαη ΔΟΠΤΤ –ΗΓΙΚΑ –ΔΠΤ 



Πξηλ από ην Μλεκόλην Με Μλεκόλην 

 Καζνξηζκφο πξνυπνινγηζκνχ απφ 
Γηνίθεζε Ννζνθνκείνπ 

  Κάιπςε θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 
εμσηεξηθψλ αζζελψλ 

 Ηιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε  

 πληαγνγξάθεζε κε ηδηνζθεχαζκα 

 Υακειφ πνζνζηφ γελνζήκσλ 

 Πξνκήζεηα κε ΝΣ 

 

 

 Καζνξηζκφο πξνυπνινγηζκνχ 
θαξκάθσλ απφ Τπνπξγείν θαη ΤΠΔ 

 Γπζθνιία θάιπςεο θαξκαθεπηηθήο 
δαπάλεο εμσηεξηθψλ αζζελψλ  

 Οινήκεξν θαξκαθείν 
 Ηιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 
 πληαγνγξάθεζε κε δξαζηηθή 
 Rebate 
 ΦΤΚ απφ Ννζνθνκεία θαη ΔΟΠΤΤ 
 Esynet 
 Αχμεζε ρξήζεο γελνζήκσλ (60%) 
 Πξνκήζεηα κε Κεληξηθνχο 

Γηαγσληζκνχο θαη Γηαπξαγκαηεχζεηο 
 Δθπηψζεηο ζηελ ΝΣ 

Διιάδα: Φαξκαθεπηηθή Πνιηηηθή  
θαη Ννζνθνκεία 
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Πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκείσλ: 

Πποϋπολογιζμόρ Νοζοκομείος 

(Φάπμακα) 

Νοζηλεςόμενοι αζθενείρ 

Εξωηεπικοί αζθενείρ (Φάπμακα Ν.1389) 

Αναζθάλιζηοι (Άποποι κ.α.) 

Επισοπήγηζη Υπ. Υγείαρ 

Έζοδα από Νοζήλεια 

(ΕΟΠΥΥ, λοιπά Ταμεία, Ιδιώηερ 



Αλάιπζε Δαπαλώλ Ννζνθνκείσλ ΕΤ, 2009-2011 
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Πηγή: ESYNET, 2012.  

Η λνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή 
δαπάλε κεηψζεθε θαηά 45%  

ηελ πεξίνδν 2009-2011 



 
 ΡΑΪΥΕΝΜΠΑΥ: ΚΡΤΦΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ 

 Γηα θάξκαθα θαη εμνπιηζκό 
 Σελ πξψηε ηεο επηζεψξεζε ζην ππνπξγείν Τγείαο πξαγκαηνπνίεζε ε 

Οκάδα Γξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ππφ ηνλ Υνξζη Ράηρελκπαρ. 
 Η έθζεζε ηεο Οκάδαο Γξάζεο γηα ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο αλαθέξεη φηη 

απνθξχπηνληαη δαπάλεο γηα ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη θάξκαθα.  
 Σνλίδεηαη ζηελ έθζεζε φηη απφ ηα ζηνηρεία ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ 

απνθξχπηνληαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δπζαλάινγεο δαπάλεο ζε 
ηαηξηθή ηερλνινγία θαη θάξκαθα. 
 

 Ο Γεξκαλφο επφπηεο αλαθέξεη επίζεο φηη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ «ζηνίρεκα» γηα ηε 
δεκνζηνλνκηθή εμνκάιπλζε. 

 Health Daily/18.11.11 



Μλεκφλην/2011 

  Για τον εκσσγτρονισμό τοσ σσστήματος σγείας 

 Η Κπβέξλεζε ζπλέρηζε λα πινπνηεί ηε ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ μεθίλεζε ην 2010 κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ 
δαπαλψλ γηα ηε δεκφζηα πγεία ζην ή θάησ απφ 6 ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ, 
κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο θαη ηεο βειηίσζεο 
ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο πεξίζαιςεο.  

 Η Κπβέξλεζε ζπλέρηζε λα ιακβάλεη κέηξα γηα εμνηθνλνκήζεηο γηα 
θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηνπιάρηζηνλ 2 δηζ. επξψ ζε ζρέζε κε ηα 
επίπεδα ην 2010, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ 
ην 2011.  

 ηφρνο λα πεξηνξίζεη θαηά κέζν φξν ηε δεκφζηα δαπάλε γηα 
θαξκαθεπηηθά πξντφληα εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε πεξίπνπ 1 
ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ (ζε αξκνλία κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ) κέρξη ην ηέινο 
ηνπ 2012. 



 Η πεξηζηνιή ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαηά πεξίπνπ 1 δηζ. επξψ ην 
2012 θαηέζηε δπλαηή κέζσ:  
 
(i) αιιαγψλ ζην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ιφγσ ζεκαληηθήο κείσζεο 
ησλ ηηκψλ ησλ εθηφο παηέληαο θαξκάθσλ (θαηά 50% κεηά ηε ιήμε ηνπ δηπιψκαηνο 
επξεζηηερλίαο) θαη ησλ γελνζήκσλ ζθεπαζκάησλ (επηπιένλ 10% θαη’ ειάρηζηνλ),  
(ii) ηεο κείσζεο ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ –κε ζηφρν έλα κέζν 
πνζνζηφ θάησ απφ 15%– θαη ησλ ρνλδξεκπφξσλ,  
(iii) ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ κε βάζε ηε 
δξαζηηθή νπζία θαη ησλ πξσηνθφιισλ ζπληαγνγξάθεζεο,  
(iv) ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζεηηθνχ θαη ηνπ αξλεηηθνχ θαηαιφγνπ 
ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ,  
(v) ηεο θαζηέξσζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ θαη  
(vi) ηεο αχμεζεο ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο, δειαδή ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δαπάλε ησλ 
αζθαιηζκέλσλ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο γηα εηδηθέο ρξφληεο παζήζεηο.  
 
 
Πεγή: Μειέηε ηνπ ΚΔΠΔ 



 Συνταγογράυηση και παρακολούθηση 

 

 Η Κπβέξλεζε δεκνζηεχεη δεζκεπηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
ζπληαγνγξάθεζεο γηα ηαηξνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΟΦ κε βάζε ηηο δηεζλείο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζπληαγνγξάθεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κηα 
νηθνλνκηθά απνδνηηθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ. [ 2011] 

  Γεκνζηεχεη θαη επηθαηξνπνηεί δηαξθψο ην ζεηηθφ θαηάινγν ησλ θαξκάθσλ, 

     κέξνο ηεο αμίαο ησλ νπνίσλ επηζηξέθεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηηκψλ 

     αλαθνξάο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ΔΟΦ. [2011] 

 Η Κπβέξλεζε ζεζπίδεη πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ επέθηαζε κε νηθνλνκηθά 
απνδνηηθφ ηξφπν ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ θαξκάθσλ, 
δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ηαηξηθψλ παξαπνκπψλ ζε φια ηα ηακεία 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θέληξα πγείαο θαη λνζνθνκεία.  



 

 

 Ο EOΠYY θαη ηα ινηπά ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζεζπίδνπλ δηαδηθαζίεο 
γηα ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ππνβάιινπλ ηαθηηθά 
εθζέζεηο, ηνπιάρηζηνλ ζε ηξηκεληαία βάζε, πνπ πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο ΔΛΣΑΣ.  

 



Μλεκφλην  (2014-2017) 

 Η Κνκηζηφλ πξνζδηνξίδεη ζηα 4 δηζ. επξψ ην δεκνζηνλνκηθφ θελφ 
γηα ηελ δηεηία 2015 -2016 ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαιπθζεί κε 
αληίζηνηρα κέηξα ηα νπνία ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα λέν 
κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο ηξηεηίαο πνπ ζα μεθηλά απφ ην 2014 
θαη ζα θηάλεη κέρξη ην 2017. 

 Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζην κέησπν ηεο 
θνξνδηαθπγήο, ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο 
θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ζην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηελ 
παξαθνινύζεζε ησλ δαπαλώλ ζηελ Τγεία θαη ζηελ αλεπαξθή 
αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο πξντφλησλ. 

 χκθσλα κε ηελ ηξφηθα ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα γλσξίζεη χθεζε 
4,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πεξάζεη ζε ζεηηθφ 
ξπζκφ αλάπηπμεο 0,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2014, 2,9% ην 2015 θαη 3,7% ην 
2016. Σν ειιεληθφ δεκφζην ρξένο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί 
ζην 175% ηνπ ΑΔΠ εθέηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεησζεί ζηαδηαθά 
θάησ απφ ην 120% ην 2021. Δηδηθφηεξα ην λέν Μλεκφλην πξνβιέπεη: 
 



Μλεκφλην  

 Μέηξα εμπγίαλζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ πνπ ζπλερίδεη λα είλαη ειιεηκκαηηθφο 
κε ηελ πξφβιεςε γηα έιιεηκκα θέηνο πεξίπνπ ζηα 475 εθαη. επξψ. 
 

  Άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ εηζξνή πφξσλ, ηελ εμφθιεζε ησλ 
παξφρσλ πγείαο θαη ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. 
 

  ηελή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα θάξκαθα, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ μεπεξαζηεί ην φξην ησλ 2,37 δηζ. επξψ. 

 
 Αχμεζε κεξηδίνπ ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζην 60% κέρξη ην ηέινο 

ηνπ έηνπο. 
 
 Καηάξηηζε ζρεδίνπ γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο. 



 Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα έλα ζεκαληηθφ βάξνο ησλ δαπαλψλ πγείαο έρεη 
κεηαθεξζεί ζηηο άδεηεο ηζέπεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ή ησλ εληειψο 
αλαζθάιηζηψλ πνιηηψλ, εμαηηίαο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Δληαίνπ 
Καλνληζκνχ Παξνρψλ Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

 
 έρεη θαζνξηζηεί ζπκκεηνρή 50% ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ θαη 30% 

ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ άιισλ Σακείσλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο δαπάλεο 
πξνο ζπκβεβιεκέλεο Ιδησηηθέο Κιηληθέο. 
 

 Απμήζεθαλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηα θάξκαθα θαη ζηηο θξαηήζεηο ησλ 
αζθαιηζκέλσλ, πιεζαίλνπλ ηα εθηφο ιίζηαο θάξκαθα, θαζηεξψζεθε ε 
απνθιεηζηηθή αλαγξαθή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ελψ ηα ζθεπάζκαηα πςεινχ 
θφζηνπο πνπ απνδεκηψλεη ν ΔΟΠΤΤ κεηψλνληαη απφ 900 ζε 230. 

 
 Iatropedia.gr 



 
 

 Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη κία κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ κεηψλεη εμ αλάγθεο ηηο ηδησηηθέο 
δαπάλεο πγείαο, θαηά ηελ πεξίνδν θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο, ελδέρεηαη λα έρεη 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα αιιά θαη ζην πξνζδφθηκν δσήο, ζέηνληαο πηζαλφλ 
ζε θίλδπλν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

  
Τπνζηεξίδεηαη απφ εηδηθνχο κειεηεηέο (9) φηη κία ππέξκεηξα κεγάιε κείσζε ηεο 
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο πηζαλόλ λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο ζηξεβιώζεηο ζην 
ζύλνιν ησλ παξνρώλ πγείαο κέζσ αθελόο ηεο κεηαθύιηζεο κεγάινπ βάξνπο 
ζηα λνηθνθπξηά –κία ηδηαίηεξα δπζκελήο εμέιημε γηα ηηο πιένλ εππαζείο 
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ παξνύζα θξίζε – θαη αθεηέξνπ κε ηελ 
ππνθαηάζηαζε ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο από παξεκβαηηθή 
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, κε πηζαλό απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ δαπαλώλ 
πγείαο ζπλνιηθά. 

  Είλαη γεληθώο απνδεθηό όηη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη 
ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο είλαη ζύλζεηε, κε ηελ έλλνηα όηη ε 
πξσηνβάζκηα θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηάθνξσλ 
παζήζεσλ πεξηνξίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ πηζαλόηαηα δαπαλεξόηεξε 
λνζνθνκεηαθή θξνληίδα. 
 
 

  
 

Πεγή: Μειέηε ηνπ ΚΔΠΔ 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 ηξαηεγηθή Πνιηηηθήο θαξκάθνπ 
 Πξνζβαζηκφηεηα 
 Δγγχεζε πνηφηεηαο θαξκαθνζεξαπείαο 
 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ ζα δηαζθαιίδεη πξνζηηφ 

θάξκαθν, ζα εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 
 Δπίζεκν Κέληξν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηηο ηηκέο θαξκάθσλ γηα ηηο ρψξεο 

αλαθνξάο.   
 Έθδνζε δειηίσλ ηηκψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε δηαθαλή θξηηήξηα 
 Πξνυπνζέζεηο ρξφλνπ ηηκνιφγεζεο θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ, νξθαλψλ 

θαξκάθσλ θιπ. 
 Δπηηξνπή θαξκάθσλ: Πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ζχλζεζε. 
 Δπίζεκν Κέληξν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηηο ηηκέο θαξκάθσλ γηα ηηο ρψξεο 

αλαθνξάο.  
 Αλαδηνξγάλσζε ζεζκηθή θαη δνκηθή ΔΟΦ θαη ζπγαηξηθψλ. 
 πζρέηηζε πσιήζεσλ κε επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα. 
 Μεραλνξγάλσζε θαη bar code 
  

 



 Δθαξκνγή ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε γελνζήκσλ 

κε εθηηκψκελε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαηά 20%. 

 Δθζπγρξνληζκφο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ λνζνθνκείσλ κε εθηηκψκελε 

εμνηθνλφκεζε 300 εθαη. Δπξψ γηα ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο θαη αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά 30% (λνζειεπηηθφ ρξφλν 

πνπ αληηζηνηρεί ζε 11.000 λνζειεχηξηεο ζε κηα ηξηεηία). 



 Η αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ 

 Γεκηνπξγίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ζηαηηζηηθά θαη επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

 Γηαζχλδεζε  κεραλνγξαθηθά φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αιπζίδα ηνπ θαξκάθνπ 

 

 Αηνκηθόο Αξηζκόο Μεηξώνπ Αζζελνύο ζην ύζηεκα Τγείαο (αδηάβιεην 
ζύζηεκα): ζηα Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο λα έρεη έλα αξηζκό κεηξώνπ. 

 

 Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ ζπληαγή θαξκάθσλ (φρη 
ζπληαμηνχρνη θαη παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ) 

 Καζνξηζκφο ΜΗΤΦΑ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, ηηκέο 

 Δθαξκνγή λνζνθνκεηαθνύ ζπληαγνινγίνπ/Καζνξηζκόο Δξαζηηθώλ νπζηώλ  ζηα 
Ννζνθνκεία 

 Υξήζε Γελνζήκσλ θαη off patent /Καηαγξαθή θαη ζύγθξηζε νκνεηδώλ 
Κιηληθώλ 

 Ννζνθνκεηαθά Φάξκαθα Τςεινύ Κόζηνπο - Πξνζβαζηκόηεηα 

  

 



αο επραξηζηψ… 

 

 

 Καη ζαο απνραηξεηψ… κε 

    Μαληήιη Καιακαηηαλφ 
 

 

     «ζαλ παο ζηελ Καιακάηα 

       θαη ’ξζείο κε ην θαιφ 

       θέξε κνπ έλα καληήιη 

       λα δέζσ ζηνλ ιαηκφ…» 


