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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Αλαλούμ» ζηη ζσνηαγογράθηζη γενοζήμων θαρμάκων
Τηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ε ΖΓΗΚΑ έρεη
πξνζαξκόζεη ηελ ππ’αξ. Γ5:34043/11-6-2015 (ΦΔΚ. Β’ 117) ππνπξγηθή απόθαζε γηα ηνλ
έιεγρν ειαρίζηωλ πνζνζηηαίωλ ζηόρωλ ζπληαγνγξάθεζεο γελνζήκωλ θαξκάθωλ.
Τν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό ελεκεξώλεη ηνπο ηαηξνύο πνπ ζπληαγνγξαθνύλ γηα ην ζηόρν ηνπ
Υπνπξγείνπ-ΔΟΠΥΥ όζνλ αθνξά ηα γελόζεκα ζε θάζε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία θαξκάθωλ
θαη γηα ην πνζνζηό πνπ επηηπγράλεη κέρξη ηώξα ν θάζε ηαηξόο.
Μηα πξώηε εύινγε απνξία ηνπ ζπλόινπ ηνπ ηαηξηθνύ ζώκαηνο είλαη γηαηί ε εθαξκνγή ηεο
απόθαζεο απηήο εκπιέθεη απνθιεηζηηθά ηνπο ηαηξνύο, αθνύ η ζσνηαγογράθηζη
πραγμαηοποιείηαι πλέον με δραζηική οσζία. Παξόιε ηε ζπλνιηθή αληίζεζε ηνπ ηαηξηθνύ
θόζκνπ θαη κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο πνιηηείαο, ν ηειηθόο ππεύζπλνο γηα ην εκπνξηθό
είδνο ηνπ πξωηόηππνπ ή γελόζεκνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή, είλαη ν
θαξκαθνπνηόο.
Όζνλ αθνξά ηώξα ηνλ ηξόπν πνπ ε ΖΓΗΚΑ πξνζπαζεί λα εθαξκόζεη ηελ ελεκέξωζε ζε
ζρέζε κε ηα γελόζεκα έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο :
1. Υπάξρνπλ ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο θαξκάθωλ πνπ έρνπλ ζηόρν γηα ρξήζε
γελνζήκωλ θάπνην πνζνζηό (π.ρ. 20%), ρωξίο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία λα
θπθινθνξεί ζηελ Διιεληθή αγνξά θάπνην γελόζεκν.
2. Λνγίδνληαη θάξκαθα πξωηόηππα ωο γελόζεκα θαη ην αληίζεην, πξάγκα πνπ καο
επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε αλεμήγεηεο «παξεκβάζεηο».
3. Καηλνύξγηα πξωηόηππα θάξκαθα πνπ απνηεινύλ λέα ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία
πξνζκεηξώληαη καδί κε παιαηόηεξα κε απνηέιεζκα λα αιινηώλεηαη ηειείωο ε όπνηα
πξνζπάζεηα γηα θαζνξηζκό θαη ππνινγηζκό πνζνζηώλ.
4. Σε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, ε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ νδεγεί ζε
ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε αύμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη όρη
ζε κείωζε απηήο.
5. Γελ είλαη γλωζηή θαλ ε ρξνληθή ζηηγκή έλαξμεο ππνινγηζκνύ ηωλ πνζνζηώλ ζηνπο
ηαηξνύο θαη εάλ ζα ππάξμνπλ ζπλέπεηεο ζε πεξίπηωζε παξέθθιηζεο. Γειώλνπκε
θάζεηα αληίζεηνη ζηελ πνηληθνπνίεζε ηεο νξζήο επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο.
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Από όια ηα παξαπάλω ζπκπεξαίλνπκε όηη ε δηαδηθαζία είλαη αδηθαηνιόγεηε, παξάινγε θαη
ρωξίο επηζηεκνληθή ηεθκεξίωζε. Θεωξνύκε απαξάδεθηε ηελ έθδνζε δηαηάμεωλ ρωξίο ηε
ζεζκηθή / επηζηεκνληθή ζπλδξνκή (κέζω ηνπ Π.Η.Σ. θαη ηωλ επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ),
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη ηέηνηα θξαπγαιέα ιάζε.
Εεηάκε ηελ άμεζη απόζσρζη ηης παρούζας μορθής ηης εθαρμογής.

Η Πρόεδρος
Άννα Μαζηοράκοσ
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Γεώργιος Παηριαρτέας
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