
2.495

400
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25% έκπτωση

2017

13

* Εκτιμάται η μέση ετήσια επίδραση στον ΠΥ από κάθε θετική λίστα στα 50 εκ ευρώ

• Αποδεικνύεται ότι το όφελος από την εφαρμογή του 
25% είναι μηδαμινό για τη συγκράτηση του 
clawback και του ελέγχου της δαπάνης.

• Αντίθετα, δημιουργούνται οι κάτωθι κίνδυνοι:
➢ Άμεση επίδραση στην τιμή του φαρμάκου το 

οποίο συνεπάγεται το ενδεχόμενο μη 
έγκρισης συνέχισης ή εισαγωγής καινοτόμων 
θεραπειών στην ελληνική αγορά από τα 
κεντρικά της εταιρείας.

➢ Πλήττεται η επένδυση και η 
επιχειρηματικότητα λόγω μη διαθεσιμότητας 
των καινοτόμων φαρμάκων.

Η επίπτωση του 25% στη συγκράτηση της δαπάνης
Κανένα όφελος στον κλειστό ΠΥ του ΥΥ, μηδαμινή συγκράτηση του clawback

2017
Χωρίς το 

25% (δις €)

Με το 
25% (δις 

€)

Διαφορά
(εκ.€)

Κλειστός ΠΥ
(Δημόσια Δαπάνη)

2.495 2.495 0

Clawback** 690 677 13

Κλειστός ΠΥ Δημόσιας 
Δαπάνης

(εξωνοσοκομειακή & 
νοσοκομειακή)

* * Αφορά υπέρβαση στην εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη

Rebate (δεν 
συμπεριλαμβάνεται το rebate 

για νοσοκομειακά φάρμακα)
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Ζητήματα από τη διατήρηση του 25%
Μηδαμινά οφέλη, πολλαπλοί οι κίνδυνοι

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 25% ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ

Όφελος στον  Κρατικό Προϋπολογισμό Κανένα (κανένα δημοσιονομικό όφελος)

Όφελος 
Φορολογούμενων/Ασφαλισμένων

Κανένα (φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν σταθερές με ή χωρίς
την εφαρμογή του μέτρου)

Όφελος Ασθενών Στέρηση υπαρχουσών και μελλοντικών θεραπειών

Συγκράτηση Δαπάνης/Clawback Μηδαμινή (μειώνει τη συνολική φαρμακευτική δαπάνη κατά 0,36% και την
υπέρβαση (clawback) κατά 1,9% για το 2017)

Επιβάρυνση Εταιρειών Αδυναμία έγκρισης συνέχισης ή εισαγωγής νέων θεραπειών (απευθείας μείωση της
τιμής του προϊόντος)

Απώλεια θέσεων εργασίας

Μεταρρυθμιστική ατζέντα ΥΥ Σε πλήρη αντίθεση με τις κινήσεις του ΥΥ για τη βελτίωση της πρόσβασης των
ασθενών, ασφαλισμένων και μη, στις υπηρεσίες και τη φαρμακευτική περίθαλψη

Πλήρης ακύρωση της ορθολογικής και βάσει διεθνών προτύπων αξιολόγησης των
τεχνολογιών υγείας βάσει κλινικού οφέλους και προστιθέμενης αξίας

Κοινωνία & Επιχειρηματικότητα Μείωση επενδυτικών κινήτρων

Σαφές μήνυμα ότι η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση των δημοσίων
δαπανών (την οποία το 25% δεν επιτυγχάνει) αποτελεί τη μείζονα προτεραιότητα σε
βάρος της υγείας του πληθυσμού και της ευημερίας



Άμεση κατάργηση του 25%
Η άμεση κατάργησή του διασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 25% ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ

Επίπτωση στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό

Καμία

Επιβάρυνση 
Φορολογούμενων/Ασφαλισμένων

Καμία (φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν σταθερές με ή χωρίς την
εφαρμογή του μέτρου)

Όφελος Ασθενών Άρση των εμποδίων που επιφέρει το εν λόγω μέτρο στη θεραπεία των ασθενών

Συγκράτηση Δαπάνης/Clawback Η μηδαμινή εξοικονόμηση του 25% απορροφάται από ισόποση αύξηση του clawback
(1,9% για το 2017)

Επιβάρυνση Εταιρειών Άρση εμποδίου εισαγωγής και διατήρησης υπαρχουσών θεραπειών που επιφέρει το εν
λόγω μέτρο

Διατήρηση θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τα φάρμακα που πλήττονται από το εν
λόγω μέτρο

Μεταρρυθμιστική ατζέντα ΥΥ Ενδυνάμωση της διαπραγμάτευσης βάσει προστιθέμενης αξίας των καινοτόμων
φαρμάκων

Σαφές μήνυμα υιοθέτησης ορθολογικών παρεμβάσεων για τη διαχείριση της
φαρμακευτικής δαπάνης


