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Οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο του φαρμάκου
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Τρέχουσα Κατάσταση…

) 
Φαρμακευτική δαπάνη εντός στόχων για το 2012 :       

€ 2,88 δις (εκτίμηση)

▸ Έλλειψη χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ        αδυναμία διάθεσης σημαντικών 
φαρμάκων από Νοσοκομεία, Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά Φαρμακεία

▸ Συσσώρευση Χρεών € 1,5 δις της Πολιτείας προς Φαρμακευτικές 

     Επιχειρήσεις       Σοβαρό πλήγμα Ρευστότητας και Σταθερότητας των Εταιριών

▸ Ο Έλληνας ασθενής σε δεινή θέση & περιθωριοποιημένος σε σχέση με τον 
Ευρωπαίο ως προς την πρόσβαση σε νέες θεραπείες (19 μήνες παράνομη 
καθυστέρηση Δ.Τ.) 

▸ Καθυστέρηση Εφαρμογής Καίριων Δομικών Μεταρρυθμίσεων στην 
Υγεία/Φάρμακο (π.χ. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση)

▸ Μείωση φαρμακευτικής δαπάνης στα € 2,7 δις χωρίς ΦΠΑ, ήτοι -42% έναντι 
του 2009 (εκτίμηση ΕΟΠΥΥ)
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ΦΠΑ
Νοσοκομεία

Φαρμακευτική Βιομηχανία: 
Μέγιστη Συμβολή στην Εξοικονόμηση €2,7 δις σε 3 
χρόνια
Η Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη εκτιμάται το 2012 στο 1.5% του ΑΕΠ 
(Εκτίμηση ΑΕΠ €210 δις)

ΑΕΠ – Πηγή, Eurostat 2011
2009-2011 Υπουργείο Εργασίας & Υπουργείο Υγείας 
2012 εκτίμηση ΕΟΠΥΥ χωρίς την αποτίμηση των μέτρων του Μαΐου

1.9% 1.7%Εξωνοσοκομειακή 
Δαπάνη % ΑΕΠ

2,4% Ασφαλιστικά Ταμεία

Εξοικονόμηση > € 
2,7 δις σε 3 χρόνια 
   (-40%)
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EOPYY: Η Δημόσια Εξωνοσοκομειακή Δαπάνη κινείται 
μέσα στους στόχους του Μνημονίου για το 2012
 

Εφαρμοσμένα μέτρα από το Μάιο 2012 (12,8% εκτιμώμενη 
μείωση δαπάνης):

• Χαμηλότερα περιθώρια κέρδους εφοδιαστικής αλυσίδας, ανατιμολόγηση και 
μείωση τιμών off-patent και Γενοσήμων Φαρμάκων: 

• Διεύρυνση καταλόγου ΜΗΣΥΦΑ και Αρνητικής λίστας:
• Σωστή Εφαρμογή της ισχύουσας  συμμετοχής των ασθενών:

*

*Δεν έχει συμπεριληφθεί το Κλιμακούμενο rebate και το clawback

Φαρμακευτική Δαπάνη Ιαν-12 Φεβ-12 Μαρ-12 Απρ-12 μ.ο Μαϊος/Δεκ-12 ΣΥΝΟΛΟ
Καθαρή δαπάνη Ασφ. Ταμείων (χωρίς ΦΠΑ) 244 245 274 248 249 3.001
Αποτίμηση μέτρων με εφαρμογή από Μαϊο 2012 -32 -255
Εκτίμηση Δαπάνης 2012 από ΕΟΠΥΥ 2.747

 
-5,5%

-1,3%
 

-6%
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Σύνολο Δαπάνης Νοσοκομείων ΕΣΥ, 2010-2011
Δυνατότητα εξοικονόμησης ~ € 500εκ το 2011 
αν είχε αποφευχθεί η αύξηση στις λοιπές προμήθειες 

2.615

-23,2%

+5,7%

2.450-6,3%
Άμεση προτεραιότητα 
η παρακολούθηση 
όλων των κέντρων 
κόστους!

ΣΤΟΧΟΣ για λοιπές 
προμήθειες το 2012 
στο € 1δις

2010 2011

1.084 
832 

1.531 
1.618 

Φαρμακευτική δαπάνη Λοιπές προμήθειες
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q Αναλυτικότερα το  € 1,55 δισ. αντιστοιχεί σε:
Ø Οφειλές ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ € 550 εκ. (τιμολόγια 18 μηνών)
Ø Οφειλές Νοσοκομείων ΕΣΥ € 850 εκ. 
Ø Οφειλές Στρατιωτικών Νοσοκομείων ΕΣΥ € 150 εκ. για τιμολόγια   του 

2007

q Τα χρέη της 3ετίας 2007-2009 αποπληρώθηκαν με Άτοκα Ομόλογα 
Ελληνικού Δημοσίου 
Ø Υπέστησαν «κούρεμα» 53,5% σε όρους ονομαστικής αξίας  
Ø Η λήξη τους μεταφέρθηκε έως και 30 έτη αργότερα 
Ø Η ζημία λόγω του «κουρέματος» αγγίζει το €1 δις 

Οφειλές του κράτους προς φαρμακευτικές εταιρείες     
1,5 δις ευρώ + «κούρεμα» ομολόγων 1 δις

Επανεξέταση της ένταξης των ομολόγων των φαρμακευτικών εταιρειών στο PSI 2 
και αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από το «κούρεμα»

Επέκταση Συμψηφισμών σε rebate, ΦΠΑ, ασφαλιστικές 
εισφορές, φόρο εισοδήματος κλπ.
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Πρόσβαση των Ασθενών στις νέες θεραπείες
Οι ασθενείς στερούνται νέων θεραπειών από τον Ιαν 2011

▸ Οι έλληνες ασθενείς κατά παράβαση της Εθνικής και Κοινοτικής 
νομοθεσίας περιμένουν εδώ και σχεδόν 2 χρόνια να 
κυκλοφορήσουν στην αγορά νέα καινοτόμα φαρμακευτικά 
σκευάσματα και θεραπείες, πολλές από τις οποίες αντιμετωπίζουν 
σοβαρές παθήσεις που έως σήμερα δεν έχουν αντιμετωπιστεί

▸ Καθυστερούν σημαντικές μειώσεις στο κόστος θεραπείας λόγω μη 
κυκλοφορίας γενοσήμων φαρμάκων μετά από λήξεις πατεντών
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Η σπουδαιότητα της καινοτομίας συνίσταται σε:
▸ Κάλυψη θεραπευτικού κενού
▸ Θεραπεία σοβαρών παθήσεων που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή
▸ Βελτίωση της ποιότητας ζωής
▸ Εξοικονόμηση σημαντικών πόρων σε άλλα σημεία του συστήματος υγείας
▸ Οικονομικό εργαλείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη και ευημερία της 

χώρας, μέσω των επενδύσεων σε κλινική έρευνα και την παραγωγή

Καινοτομία = Επένδυση Υγείας

Αντιμετωπίζοντας τη φαρμακευτική περίθαλψη ως απευκταία 
Δαπάνη και όχι ως πολύπλευρη Επένδυση, στερούμε την εθνική 
οικονομία από σημαντικά αναπτυξιακά κεφάλαια, τεχνογνωσία, 

θέσεις εργασίας, εκσυγχρονισμό και εξέλιξη
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Μερικά Παραδείγματα:
▸ Πνευμονική υπέρταση
▸ Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία
▸ Μεταστατικός Καρκίνος του Προστάτη
▸ Ηπατίτιδα C
▸ Οζώδης Σκλήρυνση
▸ Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ)
▸ Κυστική Ίνωση
▸ Εστιακές επιληπτικές κρίσεις με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση
▸ Νόσος Gaucher 
▸ Νόσος Coushing
▸ Πρόληψη των φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων (ΦΘΕ) σε ενήλικες 

ασθενείς 
▸ Προχωρημένο (μη χειρουργήσιμο ή μεταστατικό) μελάνωμα σε ενήλικες
▸ Μεταμόσχευση

Σοβαρές Παθήσεις για τις οποίες εκκρεμούν θεραπείες 
λόγω της καθυστέρησης έκδοσης Δελτίου Τιμών 
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▸ Καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα συμβάλλει 
ουσιαστικά στην:

◦ Εξοικονόμηση πόρων
◦ Επίτευξη των στόχων και στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος
◦ Αξιόπιστη καταγραφή κατανομής της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε να αντλούνται 

τεκμηριωμένα στοιχεία που θα αποτελούν εργαλείο για την εκπόνηση και χάραξη 
ορθής πολιτικής της υγείας και φαρμάκου

◦ πάταξη του παρεμπορίου με τις πλαστές συνταγές εις βάρος του Δημοσίου
▸ Πλήρης μηχανοργάνωση και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός  είναι η 

μοναδική αποτελεσματική και ασφαλής επιλογή για τον:

◦ Εξορθολογισμό των δαπανών υγείας και τον περιορισμό του όγκου 
◦ Έλεγχο των προμηθειών και των δαπανών από το Κράτος
◦ Αντικειμενικό και τεκμηριωμένο υπολογισμό της δαπάνης σε όλη την αλυσίδα 

διανομής από τα ασφαλιστικά ταμεία 
▸ Εφαρμογή Θεραπευτικών & Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων, των Κλειστών 

Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ)

▸ Πλήρης Εφαρμογή των μέτρων που έχουν θεσμοθετηθεί και δεν εφαρμόζονται

Άμεση Εφαρμογή των Δομικών Μεταρρυθμίσεων στην 
Υγεία
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση & Θεραπευτικά Πρωτόκολλα
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