
Μεταρρυκμίςεισ ςτο φάρμακο: 
Η αποτελεςματικότθτα των φαρμακευτικϊν 
υπθρεςιϊν υπό το πρίςμα των περικοπϊν 

 

Μ. Ολλανδζηοσ 
5ο forum για τθν υγεία και τισ πολιτικζσ υγείασ 2-4 Μαρτίου 2012 



Ο νζοσ νόμοσ για τθν υγεία, τα φαρμακεία και 
τα φάρμακα  



Τα βαςικά ςθμεία 

• Άρθρο 11: Clawback Η μθνιαία φαρμ. δαπάνθ των ΦΚΑ δεν 
κα πρζπει να ξεπερνά το 1/12 του ετιςιου προχπολογιςμοφ.  
Το υπερβάλλον ποςό υπολογίηεται ςε διμθνιαία βάςθ και 
αναηθτείται από τθ Φ/Β. 

• Υπουργικι απόφαςθ-πρόβλεψθ για “αναπτυξιακό bonus” 

• Ιςχφσ από 1.1.12 ζωσ 31.12.2015 

• Άρθρο 12: Συμψθφιςμόσ απαιτιςεων ΦΚΑ, νοςοκομείων και 
φαρμακευτικϊν εταιρειϊν. 

• Άρθρο 15: Ωράριο των φαρμακείων 

 



Τα βαςικά ςθμεία 

• Άρθρο 16: Τιμολόγθςθ-Μεταφορά αρμοδιοτιτων ςτον ΕΟΦ 

• Άρθρο 17: Όροι & προυποκζςεισ χοριγθςθσ αδειϊν 
χονδρικισ πϊλθςθσ 

• Άρθρο 19: Δ.Τ. Μζχρι τζςςερισ φορζσ το χρόνο 

• Άρθρο 21:  

– off patent τουλάχιστον ςτο 50% τθσ αρχικισ Λ.Τ  

– γενόςθμα τουλάχιςτον ςτο 40% 

– Δυναμικι Τιμολόγθςθ (-10%) 

– Υπουργικι απόφαςθ 

 



Τα βαςικά ςθμεία 

• Άρθρο 21:  

– Υποχρεωτικι θλεκτρονικι καταχϊρθςθ των ςυνταγϊν 
ανεξάρτθτα του τρόπου ςυνταγογράφθςθσ. 

– Χειρόγραφθ ςυνταγι : επιβάρυνςθ του ιατροφ –δεν 
αποηθμιϊνεται. 

– §5.α Υποχρεωτικι ςυνταγογράφθςθ με δραςτικι ςτα 
νοςοκομεία από 1.04.2012 

– §5.β ΦΚΑ : Συνταγογράφθςθ με αποκλειςτικι χριςθ τθσ 
χθμικισ ονομαςίασ των 10 μεγαλφτερων ςε κατανάλωςθ 
δραςτικϊν ουςιϊν (ι κεραπευτικϊν κατθγοριϊν?) 
εξαιρουμζνων αυτϊν για τισ χρόνιεσ πακιςεισ. 

– Οι δραςτικζσ κακορίηονται με ΥΑ. 

– Υποχρεωτικι και κακολικι από 1.06.2012 

 

 



Τα βαςικά ςθμεία 

• Άρθρο 21  

– Μειωμζνθ ςυμμετοχι όταν χορθγείται το φκθνότερο 
γενόςθμο με ςυναίνεςθ του αςφαλιςμζνου. 

– Δυνατότθτα/υποχρζωςθ υποκατάςταςθσ με το φκθνότερο 
από τον φαρμακοποιό. 

– Οι ΦΚΑ αποηθμιϊνουν μζχρι το φκθνότερο. Εάν ο 
αςφαλιςμζνοσ επικυμεί ακριβότερο φάρμακο, πλθρϊνει 
τθ διαφορά. 

– ΤΑ , το μικρότερο ΚΗΘ κάκε κεραπευτικισ κατθγορίασ. 

– Πρωτότυπα : Εφόςον αποηθμιϊνονται ςτα 2/3 των χωρϊν 
τθσ Ε.Ε ι τουλάχιςτον ςε 12 χϊρεσ τθσ Ε.Ε με ΗΤΑ 

– Με ΥΑ μποροφν να εξαιροφνται ορφανά εφόςον 
καλφπτονται από διεκνι κλινικά πρωτόκολλα. 

 

 



Τα βαςικά ςθμεία 

• Άρθρο 22: 

– ΤΚΑ = ex-factory-9% 

– Οι ΦΚΑ καλφπτουν μζχρι ΛΤ-ςυμμετοχι και τθσ διαφοράσ 
ex-factory-TKA. 

– Φψοσ rebate = Συνολικζσ Πωλιςεισ-(νοςοκομειακζσ 
πωλιςεισ + παράλλθλεσ εξαγωγζσ) 

– Δθμόςια /ιδιωτικι =80/20 

– Πρόςκετο rebate κάκε τρίμθνο με βάςθ πωλιςεισ ανά 
προϊόν (2% ζωσ 8%) 

– Εξαίρεςθ του 80/20 για τουσ ΦΚΑ που ζχουν ΣΗΣ. 

 

 



Τα βαςικά ςθμεία 

• Άρθρο 23 

– Κατάλογοι με φάρμακα για τθ κεραπεία ςοβαρϊν 
αςκενειϊν  

– α) για αποκλειςτικι διάκεςθ από νοςοκομεία & ιδ. 
Κλινικζσ (τιμι διάκεςθσ ΝΤ+5%) 

– β) για ιδιωτικά φαρμακεία (τιμι διάκεςθσ με ΥΑ είτε πάγιο 
είτε ςυνδυαςμόσ πάγιου και %) 

– Κακορίηονται το κζρδοσ για αποηθμιοφμενα με Χ.Τ. >200€  

– Ανακοςτολόγθςθ 15.06.2012 

 

 



Τα βαςικά ςθμεία 

• Άρθρο 24: Rebate φαρμακείων 

 



Πρϊτεσ διαπιςτϊςεισ 

• Ομοβροντία ρυκμίςεων/βίαιεσ αλλαγζσ/ελάχιςτοσ χρόνοσ 
προςαρμογισ ςτθ νζα κατάςταςθ. 

• Κλειςτόσ προχπολογιςμόσ. 

• Αβεβαιότθτα για τθν επίτευξθ του οικονομικοφ ςτόχου. 

• Αβεβαιότθτα τθσ επάρκειασ του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ για 
τθν εφαρμογι των ρυκμίςεων. 

• Επιφυλάξεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
αςφάλειασ των κεραπειϊν. 

• Αντιδράςεισ από stakeholders. 

 

 



Οι stakeholders 

• Πολιτεία 

– Η ψιφιςθ του εφαρμοςτικοφ νόμου, προαπαιτοφμενο για 
τθν εκταμίευςθ του νζου δανείου. 

– Η εφαρμογι των διατάξεων αποτελεί διαρκι πρόκλθςθ 
για τθ διοίκθςθ. 

– Σθμείο κλειδί  θ πλιρθσ μθχανοργάνωςθ τθσ 
ςυνταγογράφθςθσ και τθσ διακίνθςθσ. 

– Κεντρικόσ ρόλοσ για τον ΕΟΦ: Ανάγκθ ενίςχυςθσ του 
οργανιςμοφ. 

– Ανάγκθ για μακροςκοπικι κεϊρθςθ των πολιτικϊν:  
Περιοριςτικά μζτρα vs Ανάπτυξθ. 

 



Οι stakeholders 

 

• ΦΚΑ 

– Για πρϊτθ φορά κλειςτόσ προχπολογιςμόσ. 

– ΕΟΠΥΥ : Μονοψωνιακι δφναμθ /δυνατότθτα 
διαπραγμάτευςθσ για τιμζσ & όγκουσ. 

– Το κζμα των γενοςιμων. 

– Ανάγκθ για πάταξθ τθσ κακοδιαχείριςθσ 

 

 



Οι stakeholders 

• Φαρμακοβιομηχανία (εγχώρια):  
– Νζο περιβάλλον λειτουργίασ, (Τιμζσ, λίςτεσ, ΙΝΝ, 

υποκατάςταςθ από φαρμακοποιό, rebate, clawback, 
διαγωνιςμοί…). 

– Επαναπροςδιοριςμόσ ςτόχων. 

– Ζμφαςθ  ςτθν παραγωγι και τισ ςυνεργαςίεσ.   

– Επίταςθ του ειςαγόμενου ανταγωνιςμοφ. 

– Θζμα επιβίωςθσ  λόγω ςυνδυαςμοφ ΙΝΝ και υποκατάςταςθσ 
ςτο φαρμακείο. 

– Αναπτυξιακά κίνθτρα  εφόςον κατορκϊςουν να παραμείνουν 
ςτθν αγορά. 

– Απϊλεια κζςεων εργαςίασ / προςτικζμενεσ αξίεσ. 

 



Οι stakeholders 

• Φαρμακοβιομηχανία (πολυεθνικέσ): 

– Προςαρμογι ςτο νζο περιβάλλον λειτουργίασ,  

– Νζα δεδομζνα & ςτρατθγικι διείςδυςθσ και προϊκθςθσ 
ανάλογα με το portfolio οn-patent /off-patent. 

– Ανταγωνιςμόσ ςτισ τιμζσ. 

– Νζα φάρμακα και περιοριςμοί (18 ι 12 χϊρεσ) 

– Περιοριςμόσ ςτο κόςτοσ λειτουργίασ 

– Απϊλεια κζςεων εργαςίασ 

– Κίνθτρα για ςυνεργαςίεσ με εγχϊρια Φ/Β. 

  

 



Οι stakeholders 

• Φαρμακαποθήκεσ 
– Η πιςτωτικι αλυςίδα ςτο όριο 
– Νζα δεδομζνα κόςτουσ 
– Συμπίεςθ % κζρδουσ 
– Δραςτθριοποίθςθ ςτθν ειςαγωγι γενοςιμων 

 
• Φαρμακοποιοί 

– Άνοιγμα του επαγγζλματοσ 
– Ωράριο λειτουργίασ 
– Rebate 
– Χειρόγραφεσ ςυνταγζσ 
– ΙΝΝ και υποκατάςταςθ ςτο φαρμακείο 

 



Οι stakeholders 

• Ιατροί 
– Συνταγογράφθςθ ΙΝΝ 

– Υποκατάςταςθ και ευκφνθ τθσ κεραπείασ  

– Ποιότθτα & Αςφάλεια των κεραπειϊν 

– Ανάγκθ για διάχυςθ των πρωτοκόλλων 

 

• Αςθενείσ 
– Πρόςβαςθ ςτισ καινοτόμεσ κεραπείεσ 
– Αφξθςθ τθσ πραγματικισ ςυναςφάλιςθσ : 

• Μζςω επζκταςθσ τθσ αρνθτικισ λίςτασ και των ΜΗΣΥΦΑ 
• Λόγω ΙΝΝ και υποκατάςταςθσ ελζω εγκατεςτθμζνων 

ςυμπεριφορϊν και φυςιολογικισ αδράνειασ ςτισ αλλαγζσ 



Οι stakeholders 

• Η κοινή γνώμη 

– «Τόςο καιρό γινόταν πάρτι. Οι Φ/Β κθςαφριηε 
δωροδοκϊντασ και ελζγχοντασ τουσ γιατροφσ. Τϊρα είναι 
θ ϊρα να πλθρϊςει». 

– «Η κυβζρνθςθ και θ Τρόικα κα μασ φορτϊςουν με ινδικό 
και πακιςτανικό φάρμακο». 

– «Θα πλθρϊςω ότι χρειάηεται για να πάρω το φάρμακο 
που εμπιςτεφομαι εγϊ και ο γιατρόσ μου». 

– «Μα τι είναι τζλοσ πάντων αυτά τα γενόςθμα». 

–  «Τι ; Παράγονται γενόςθμα εδϊ, ςτθν Ελλάδα;» 



Σασ ευχαριςτϊ για το χρόνο ςασ 

Μεταρρυκμίςεισ ςτο φάρμακο: 
Η αποτελεςματικότθτα των φαρμακευτικϊν 
υπθρεςιϊν υπό το πρίςμα των περικοπϊν 

 


