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Οι συνυπογράφουσες ομοσπονδίες και σύλλογοι ασθενών χαιρετίζουν την
πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για εξίσωση της τιμής αποζημίωσης των
γενόσημων φαρμάκων με τη λιανική τιμή των σκευασμάτων. Το μέτρο όπως
ψηφίστηκε με το νόμο 4549/18 και εφαρμόστηκε με την αναπροσαρμογή του θετικού
καταλόγου, οδηγεί πράγματι στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των ασθενών
και των οικογενειών τους και προάγει τη χρήση γενοσήμων, εξοικονομώντας
πολύτιμους πόρους για το εθνικό σύστημα υγείας.
Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη την τελευταία οκταετία συμπιέστηκε δραστικά
στην Ελλάδα. Ένα μέρος της συμπίεσης απορροφήθηκε από τις μειώσεις των τιμών
των φαρμάκων, ωστόσο ένα σημαντικό τμήμα αυτής της προσαρμογής μετατράπηκε
σε οικονομική επιβάρυνση των ασθενών και των πολιτών. Ως αποτέλεσμα, η
επιβάρυνσή τους προσεγγίζει το 30% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.
Ταυτόχρονα, ο στόχος για τη διείσδυση των γενοσήμων στο 40% της
εξωνοσοκομειακής αγοράς παραμένει ανέφικτος, καθώς καλύπτουν το 23% της αξίας
του συνόλου των φαρμάκων που καταναλώνονται και το 24% των συσκευασιών. Για
το λόγο αυτό απαιτείται η επιτάχυνση της εφαρμογής παρεμβάσεων θετικού
χαρακτήρα και η δημιουργία ενός πλέγματος θετικών κινήτρων για τον ασθενή, το
γιατρό και τον φαρμακοποιό, με την παράλληλη καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης
για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των γενόσημων φαρμάκων. Σε αυτή
την κατεύθυνση άλλωστε, οι σύλλογοι ασθενών δηλώνουν έτοιμοι να συμβάλλουν
με τη συμμετοχή τους σε ένα στρατηγικό σχέδιο ευαισθητοποίησης του κοινού για
τα γενόσημα.
Η εξίσωση της τιμής αποζημίωσης των γενοσήμων με τη λιανική τιμή καθώς και η
μηδενική επιβάρυνση για όσους πλήρωναν συμμετοχή 10% συνιστούν πράγματι
θετικά μέτρα, ωστόσο θα πρέπει να ενταχθούν σε μία συνολικότερη προσπάθεια
περιορισμού της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης μέσω της περαιτέρω μείωσης
της θεσμοθετημένης συμμετοχής του ασθενούς στο φάρμακο και της καταπολέμησης
της υπερσυνταγογράφησης και της προκλητής ζήτησης.
Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες και Σύλλογοι Ασθενών,
Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων παιδιών
με ρευματικά νοσήματα «Ρευμαζήν»
Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης - Lungs of Life

Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως
Όμιλος Ασθενών με VHL Ελλάδος (Family Alliance - Greece)
Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων
Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
Υπερκινητικότητας ΔΕΠΥ - ADHD Hellas
Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων πασχόντων από Λυσοσωμικά Νοσήματα
«Η Αλληλεγγύη»
Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα ΑΚΕΣΩ
Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ
Πανελλήνιος Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας»
Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες
Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών
Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος (H-MGA)
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»
Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης
Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας
Σωματείο φροντίδας ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις - MDA Hellas
Agora - Πλατφόρμα Οργανισμών Ασθενών με ρευματικά νοσήματα Νοτίου Ευρώπης

