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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΟΦΛΕΙ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

(Μη) πολιτική για χο φάρμακο
Α’ Τον Αύγουστο 1995, ο τότε υπουρ
γός Εμπορίου, Κώστας Σημίτης, είχε 
έτοιμη γραπτή εισήγηση πολιτικής για 
το φάρμακο. Ήταν προϊόν πολύμηνης 
διαβούλευσης, στο πλαίσιο επιτροπής 
με θεσμικές εκπροσωπήσεις όλων των 
εμπλεκομένων, υπό την προεδρία μου.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ επρόκειτο να συζη
τηθεί στην Επιτροπή Οικονομικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής αμέσως μετά 
την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η συ
νεδρίαση εκείνη ματαιώθηκε λόγω της 
παραίτησης του υπουργού. Το φθινό
πωρο 1996, ο τότε πρωθυπουργός Κώ
στας Σημίτης διένειμε δι’ εμού την προ- 
αναφερόμενη εισήγησή του στους συ- 
ναρμόδιους υπουργούς, προκειμένου 
να την επεξεργασθούν. Η συνεργασία 
κατέληξε σε εισήγηση προς το Υπουρ
γικό Συμβούλιο της 13/6/1997, σχεδόν 
όμοια με την αρχική του 1995. Το Υ.Σ. 
αποφάσισε ολοκληρωμένη δέσμη μέ
τρων πολιτικής για το φάρμακο. Συ
νοπτικά και ενδεικτικά αναφέρω:

1. ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ τιμολόγησης, 
μειώθηκαν οι τιμές των φαρμάκων 
κατά 16% μεσοσταθμικά. Οι τιμές των 
φαρμάκων στην Ελλάδα είναι οι χα
μηλότερες σε όλη την Ευρώπη και ό
χ ι μόνο.

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ η δυνατότητα 
διαπραγμάτευσης της τιμής κάθε φαρ
μάκου από τους ολιγοψωνιστές (Δη
μόσιο και Ασφαλιστικούς Ο ργανι
σμούς), καταργούμενης της απαγό
ρευσης χορήγησης έκπτωσης. Οι α- 
γορανομικώς καθοριζόμενες τιμές εί
ναι οι ανώτατες.

3. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ του ε
νιαίου καταλόγου συνταγογραφούμε- 
νων φαρμάκων (θετική λίστα), μετά τη 
νέα τιμολόγηση. Για την προστασία του 
κοινού, η λίστα περιέχει όλες ανεξαί- 
ρετα τις δραστικές ουσίες και όλα τα ι
διοσκευάσματα, εφόσον διαθέτουν ε
πιστημονική τεκμηρίωση και κυκλο
φορούν και σε άλλες χώρες και η τιμή 
τους είναι ίση με το φθηνότερο ισοδύ
ναμο ιδιοσκεύασμα. Τα μοναδικά και 
αναντικατάστατα φάρμακα συνταγο- 
γραφούνται και εκτός λίστας.

4. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ εκτεταμένη κα- 
μπάνια κατά της πολυφαρμακίας, για 
την προστασία της υγείας των πολιτών.

5. ΔΟΘΗΚΕ εντολή στο υπουργείο 
Οικονομικών και στους Ασφαλι
στικούς Οργανισμούς να μηχανογρα
φήσουν τον έλεγχο της συνταγογρά- 
φησης των ιατρών.

ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ αργότερα, (Νοέμ
βρης ’97), σύμφωνα με οδηγίες του πρω
θυπουργού Κώστα Σημίτη, η κυβέρ
νηση κατήργησε τις υπέρ τρίτων επι
βαρύνσεις των τιμών των φαρμάκων 
και προέκυφε περαιτέρω μείωση των 
τιμών όλων ανεξαίρετα των φαρμάκων 
κατά 10%. Με τις μειώσεις των ημών 
16% μεσοσταθμικά και 10% συλλήβδην, 
δηλαδή 26%, υπολογίστηκε ότι με την 
κατανάλωση του ίδιου αριθμού των ί
διων ιδιοσκευασμάτων θα επήρχετο 
μείωση της ετήσιας φαρμακευτικής δα
πάνης τότε κατά περίπου 130 δισ. δρχ.! 
Ταυτόχρονα, μειώθηκε ο πληθωρισμός 

\ κατά περίπου 0,4%. Οι καταναλωτές, 
\  οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι
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ωφελήθηκαν σημαντικά από τις μειώ
σεις των τιμών των φαρμάκων κ α ι  κα
τά την προμήθεια των φαρμάκων ε
κτός του συστήματος ασφάλισης κ α ι  
με τη δραχμική μείωση της συμμετο
χής τους κ α ι με τη μείωση της δαπά
νης των ταμείων τους.

ΜΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ μέτρα κοινωνικής 
πολιτικής ωφελήθηκε ολόκληρος ο 
πληθυσμός και θίχθηκαν, ομολογου- 
μένως, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
και τα φαρμακεία.

Β' ΔΕΝ ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ αναλυτικά 
τα ασαφή και θολά μέτρα που ανακοί
νωσε το υπουργείο Υγείας. Δεν επι
θυμώ να προκαταλάβω το σχολιασμό 
εκ μέρους της παράταξης, στην οποία 
ανήκω.

ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΑΙ να τονίσω ότι δεν 
πρόκειται περί πολιτικής για το φάρ
μακο. Με το περιτύλιγμα μέτρων πε

ριορισμού της ταλαιπωρίας των 
ασθενών-ασφαλισμένων, τα ο
ποία έτσι κι αλλιώς ήταν σε ε
φαρμογή, εξέλιξη και ολοκλή
ρωση, η κυβέρνηση ικανοποι
εί αιτήματα της φαρμακοβιο

μηχανίας και των φαρμακείων, τα ο
ποία επιμόνως αρνιόταν να ικανοποι
ήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, για
τί είναι χαριστικής φύσεως και αντί- 
κεινται στο συμφέρον του Δημοσίου, 
των Ασφαλιστικών Οργανισμών και 
των καταναλωτών. Προκειμένου φάρ
μακα να ενταχθούν στη λίστα, οι πα
ραγωγοί ή εισαγωγείς τους υποχρεώ
νονταν να μειώσουν τις τιμές, ακόμη 
πιο κάτω από την τιμή που καθοριζό
ταν με το νέο τρόπο τιμολόγησης, 
διότι άλλα ισοδύναμα ήταν φθηνό-1 
τέρα. Τώρα, με την κατάργηση της 
λίστας, τα ίδια φάρμακα θα συντα- 
γογραφούνται χωρίς αυτή την υ
ποχρέωση. Επίσης, θα συνταγο- 
γραφούνται φάρμακα που έχουν ά
δεια κυκλοφορίας, αλλά δεν πλη
ρούν επιπλέον κριτήρια απαραίτη
τα για την ένταξή τους στη λίστα, με βά
ση την αποτελεσματικότητά τους και 
την αυστηρά επιστημονική τεκμηρίω
ση της ύπαρξής τους.

ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ λίστα φαρ
μάκων υπάρχει σε όλες τις χώρες. Εί
ναι φίλτρο αποτελεσματικό. Εμείς α
νακαλύψαμε την πυρίτιδα και την κα
ταργούμε;

Γ  Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ του 1997, 
όσον αφορά το ύψος της ετήσιας φαρ
μακευτικής δαπάνης είναι αυτονόη
τη και αυταπόδεικτη. Η δαπάνη αυτή 
ως το ’94 αυξανόταν ποσοστιαία πά
νω από τις αυξήσεις που δίνονταν ε
θιμικά κατ’ έτος στα επίπεδα του πλη
θωρισμού. Από το ’94 ως το ’97, παρά 
το πάγωμα των τιμών η δαπάνη αυτή 
και πάλι αυξήθηκε. Με τις μειώσεις 
των τιμών το ’97, την πρώτη χρονιά η 
δαπάνη μειώθηκε για περίπου 70 δισ. 
και όχι 130 δισ., όπως θα συνέβαινε 
αν είχαμε την κατανάλωση ίδιου α
ριθμού ίδιων ιδιοσκευασμάτων κάθε 
χρόνο. Μετά το ’99, με παγωμένες ως 
και σήμερα τις τιμές, η δαπάνη αυξά
νεται. Οι λόγοι είναι απλούστατοι και 
ευεξήγητοι.

Η κυβέρνηση ικανοποιεί αιτήματα 
της φαρμακοβιομηχανίας και των 
φαρμακείων

ΠΡΩΤΟΝ, ο χρόνος ζωής του αν
θρώπου επιμηκύνεται, ευτυχώς! Η ε
πιμήκυνση αυτή αυξάνει ευνοήτως την 
κατανάλωση φαρμάκων, η οποία κα
θίσταται αναγκαιότερη και συνθετότε
ρη όσο ο άνθρωπος γηράσκει.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, στην αγορά κυκλοφο
ρούν συνεχώς νέα φάρμακα. Είτε πρω
τόγνωρα είτε απλώς αποτελεσματικό
τερα των προηγούμενων -και ευτυ
χώς! Είναι φυσικό τα φάρμακα αυτά 
να είναι ακριβότερα, διότι ενσωματώ
νουν υψηλές δαπάνες πολυετών ε
ρευνών και πειραματισμών και να υ- 
ποκαθιστούν τα φθηνότερα αλλά λι
γότερο αποτελεσματικά παλαιότερα. 
Ποιος ασθενής δεν θα ζητά τα φάρμα
κα αυτά, από τα οποία προσδοκά πε
ρισσότερες ελπίδες θεραπείας του; Και 
ποιο σύστημα θα αρνηθεί να του τα χο
ρηγήσει;

ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟ που εκπρό
σωποι του υπουργείου και κάποιοι δη
μοσιογράφοι επικρίνουν τις μειώσεις 
τιμών του ’97, διότι δήθεν αύξησαν τη 
φαρμακευτική δαπάνη! Δεν αντιλαμ
βάνομαι με βάση ποια μαθηματική λο
γική οι μειώσεις τιμών αυξάνουν τη δα
πάνη. Αναρωτιούνται οι ίδιοι κύκλοι 
σε ποιο ύψος θα ήταν η φαρμακευτική 
δαπάνη με τις πριν το ’97 τιμές των φαρ
μάκων; Και δεν είναι καιρός να αφαι- 
ρείται από τη δαπάνη αυτή η αξία των 
λεγάμενων παράλληλων εξαγωγών, 
οι οποίες προέκυψαν ακριβώς διότι 
στην Ελλάδα τα φάρμακα μετά το ’97 
είναι τα φθηνότερα;

Δ' ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ σιωπά γύρω α
πό τον τρόπο τιμολόγησης των φαρ
μάκων. Θα τον τροποποιήσει; Και σε 
ποια κατεύθυνση; Μείωση ή αύξηση 
των ημών; Το θολό τοπίο των τιμών α
ναφοράς και των τιμών ανάκτησης δεν 
απαντά σε αυτό το πρωταρχικό και κυ
ρίαρχο ερώτημα, που αφορά καίρια το 
Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργα
νισμούς και τους καταναλωτές.

Με την κατάργηση της 
λίστας θα
συνταγογραφούνται 
φάρμακα που δεν πληρούν 
τα απαραίτητα κριτήρια για 
την ένταξή τους στη λίστα

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ είναι απλά. Η κυ
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξο
φλεί ακόμη μεταχρονολογημέμες επι
ταγές που υπέγραψε προεκλογικά σε 
ομάδες συμφερόντων ή και σε πρό
σωπα. Μετά τις σκανδαλώδεις διευ
θετήσεις σε επιχειρήσεις που παρέβη- 
σαν φορολογικούς και ποινικούς νό
μους, μετά την επέλαση στην ιεραρχία 
της δημόσιας διοίκησης, χάρις των δι
κών της παιδιών, μετά η ς ποικίλες χα- 
ρισηκές ρυθμίσεις, το υπουργείο Υγεί
ας, μετά οκτώ μηνών ουσιαστική α
πραξία στην επίλυση πραγματικών ή 
δήθεν προβλημάτων, χαρίζεται στους 
προμηθευτές και εμπόρους των φαρ
μάκων, οι οποίοι παντοιοτρόπως εκ
φράζουν την ικανοποίησή τους. Την ί
δια ικανοποίηση δεν θα εκφράσουν οι 
πολίτες, όταν έρθει ο λογαριασμός. Και 
αυτοί δεν ξεχνούν...

Υ Γ .: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ θεωρεί συμβα
τό τον ορισμό ως προέδρου του Εθνι
κού Οργανισμού Φαρμάκων, ΝΓΊΔΔ, 
του κατά τα άλλα συμπαθούς προέ
δρου του Πανελληνίου Φαρμακευτι
κού Συλλόγου;


