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«Εισαγωγές Φαρμάκων και Εθνική Φαρμακοβιομηχανία» 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το όραμα μιας αριστερής πολιτικής στον τομέα της υγείας γενικά, δεν μπορεί να είναι άλλο από 
την πλήρη από – εμπορευματοποίηση των βασικών αυτών αγαθών και η «απομάκρυνση» τους 
από εκείνες τις διαδικασίες της «αγοράς», που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του κέρδους μέσα 
από την παραγωγή και διακίνησή τους. Οι έννοιες της αγοράς και της υγείας δεν μπορεί πάρα να 
είναι ασυμβίβαστες σε μια κοινωνία που σέβεται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
Στον τομέα του φαρμάκου εξακολουθεί να απουσιάζει ο σχεδιασμός με ενιαία κριτήρια και 
στόχους, με αποτέλεσμα την πλήρη υπαγωγή της έρευνας, της παραγωγής, του ελέγχου και της 
χρήσης των φαρμάκων στις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τον περιορισμό της πολιτείας σε 
μικρής κλίμακας ρυθμιστικές παρεμβάσεις.  
 
Κατανοούμε όμως, ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς δεν πρόκειται να λειτουργήσει μέσα σε 
πολιτικό – οικονομικό ή κοινωνικό κενό, αλλά θα αναγκαστεί να λάβει μέτρα μέσα σε ένα 
περιβάλλον, διεθνές και εθνικό, που προβάλλει μέσα από τις στρεβλώσεις που η καπιταλιστική 
ανάπτυξη, και η νεοφιλελεύθερη πολιτική των τελευταίων δεκαετιών, συσσώρευσε. Κατανοούμε 
ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς θα κληθεί να ανακόψει την καταστροφική πορεία που οι 
μνημονιακές πολιτικές έφεραν στη χώρα μας. 
 
Αυτή ακριβώς η κατάσταση, θέτει μια πιθανή κυβέρνηση της αριστεράς, μπροστά σε κολοσσιαίες 
ευθύνες γιατί την αναγκάζει να επεξεργαστεί ένα στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον, που θα πρέπει 
να έχει σαν αφετηρία του τη σημερινή κατάσταση στην οποία τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 
αλλά κυρίως οι μνημονιακές την τελευταία τριετία οδήγησαν τη χώρα στον ευαίσθητο αυτό τομέα 
της υγείας. Ένα στρατηγικό σχέδιο που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους εθνικούς και διεθνείς 
περιορισμούς στην άσκηση πολιτικής φαρμάκου, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του και η 
στόχευσή του.  
 
 
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ 
 
Η πολιτική στο φάρμακο πρέπει να διέπεται από τη θέση μας ότι η υγεία και το φάρμακο είναι 
κοινωνικά αγαθά. Η πολιτική αυτή θα στοχεύει στην απρόσκοπτη πρόσβαση στο ποιοτικά 
ελεγμένο ικανό και αναγκαίο φάρμακο για την υγεία όλων των κατοίκων της χώρας μας. 
Η προμνημονιακή κατασπατάληση πόρων για το φάρμακο, αποτέλεσμα της πλήρους υποταγής 
των κυβερνήσεων στις επιταγές των μονοπωλίων και όχι μόνο, που εμπλέκονται στην παραγωγή 
και την εμπορία του φαρμάκου, ακολουθήθηκε από την καταστροφική πολιτική των μνημονίων 
όπου πάλι εξασφαλίζεται το κέρδος των μονοπωλίων. 
Το γνωστό μότο «σπατάλη – λιτότητα» συνεχίζεται με κύρια χαρακτηριστικά τις ελλείψεις, τις 
συνεχείς αυξήσεις στη συμμετοχή και τον αποκλεισμό από τα στοιχειώδη φάρμακα σε μεγάλες 
κατηγορίες ασθενών.  
 
Η πολιτική μας, στα άμεσα μέτρα θα κινηθεί στους εξής τρεις άξονες: 
 
Α) Ποιοτικός έλεγχος 
Β) Παραγωγή και εξασφάλιση επάρκειας 
Γ) Έλεγχος του κόστους 
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Οι άξονες αυτοί διέπονται από τις βασικές μας θέσεις για την υγεία και το φάρμακο. Μεγάλης 
σημασίας στρατηγική μας επιλογή αποτελεί η επανίδρυση της Εθνικής 
φαρμακοβιομηχανίας με στόχο την παραγωγή ποιοτικού φαρμάκου και τη λειτουργία 
εξισορροπητικού μηχανισμού στον ανταγωνισμό και την τιμολογιακή πολιτική. 
 
Α. Παρεμβάσεις στον άξονα ποιοτικός έλεγχος. 
 
1) Η επανίδρυση, η ριζική αναδιάρθρωση, η ανασύσταση και η εξυγίανση της λειτουργίας 
του ΕΟΦ, με στόχο τον έλεγχο στην παραγωγή, διακίνηση και εμπορία του φαρμάκου.  
Άνοιγμα ιστοσελίδας από τον ΕΟΦ, στην οποία θα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα κάθε 
μελέτης βιοϊσοδυναμίας. Τέλος, είναι απαραίτητο για την κυβέρνηση της αριστεράς να 
επανεξετάσει την επαναφορά των διατάξεων του Ν.1316/83 για το Γενικό Συμβούλιο του ΕΟΦ 
(κοινωνικός έλεγχος). 
 
2) Στις αρμοδιότητες του ΕΟΦ και σε ότι αφορά στο φάρμακο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: 
α) Η αδειοδότηση και έγκριση κυκλοφορίας κάθε φαρμάκου ή σκευάσματος  συνταγογραφούμενου 
ή μη. 
β) Ο έλεγχος της χρησιμοποιούμενης ονοματολογίας με βάση τα διεθνή δεδομένα. 
γ) Ο έλεγχος της ακρίβειας της αναφερόμενης σύνθεσης και των τεχνικών χαρακτηριστικών 
παρασκευής του φαρμάκου. 
δ) Ο έλεγχος της ακρίβειας των οδηγιών χρήσης, της ορθής αναφοράς των ενδείξεων, των 
αντενδείξεων, των δοσολογιών, των ανεπιθύμητων ενεργειών, αλληλεπιδράσεων ,κ.λ.π. 
ε) Η επιθεώρηση της λειτουργίας της παραγωγής και της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. 
στ) Η επιθεώρηση της λειτουργίας της διακίνησης και της αποθήκευσης του φαρμάκου. 
ζ) Η διενέργεια ελέγχων βιοϊσοδυναμίας πρωτοτύπων - γενοσήμων. 
η) Η δημιουργία των λιστών φαρμάκων σε κατηγορίες που έχουν σχέση με τις ανάγκες, τα είδη, 
τον εξορθολογισμό της κίνησης του φαρμάκου και των δαπανών του. 
 
3) Επιπλέον του φαρμάκου, στις αρμοδιότητες του ΕΟΦ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο 
έλεγχος: α) στοιχείων ιατρικής τεχνολογίας με εφαρμογή στη διάγνωση και στη θεραπεία (π.χ. 
συνθετικά μοσχεύματα, προθέσεις, βηματοδότες, καθετήρες επεμβατικού monitoring κ.λ.π.) β) 
εγκρίσεις εφαρμογής φαρμάκων σε πειραματισμό γ) φάρμακα κτηνιατρικής δ) χημικοί παράγοντες 
με βιολογικές επιδράσεις π.χ. λιπάσματα ή συντηρητικά τροφίμων κ.λ.π. ε) καλλυντικά κ.λ.π. 
 
4) Η αξιοποίηση των υπαρχόντων εργαστηρίων μέτρησης στάθμης φαρμάκων των νοσοκομείων 
με στόχο τη διενέργεια διασταυρούμενων ελέγχων βιοϊσοδυναμίας - βιοδιαθεσιμότητας, 
παράλληλα με τους αντίστοιχους ελέγχους του ΕΟΦ ο οποίος θα υποχρεώνεται σε συγκεκριμένο 
αριθμό - ανακοινώσιμων στον τύπο - ελέγχων ανά εξάμηνο. 
 
5) Η δημιουργία πρόσθετης ανεξάρτητης επιστημονικής υπηρεσίας ελέγχου του φαρμάκου [ΕΝΙΑΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ] με τομείς:  
α) καταγραφής - επεξεργασίας δεδομένων συνταγογράφησης - εφαρμογής φαρμάκου σε πανελλήνιο 
επίπεδο, με βάση τους προβαλλόμενους δείκτες νοσηρότητας, όπως αυτοί προκύπτουν από την 
αιτιολόγηση της συνταγογράφησης.  
β) Καταγραφή όλων των χρόνιων νοσημάτων με ταυτόχρονη χορήγηση ηλεκτρονικής κάρτας 
ασθενούς, με στόχο: 

 την εκτίμηση  του κόστους ανά κατηγορία νοσήματος ανά έτος. 

 την εξάλειψη  φαινομένων, όπου  φάρμακα για χρόνιες παθήσεις άλλους  μήνες να έχουν 
αυξημένες  πωλήσεις  και άλλους μειωμένες. 

 την πλήρη καταγραφή των φαρμάκων, που λαμβάνει κάθε ασθενής.  
Η επιστημονική και επιδημιολογική αξία δεδομένων που θα συνέλεγε η συγκεκριμένη κάρτα θα 
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μπορούσε από μόνη της να αποκαταστήσει κύρος και αξιοπιστία για λογαριασμό της χώρας στα 
διεθνή fora  
γ) διενέργειας διασταυρουμένων ελέγχων σε βιοδιαθεσιμότητα - βιοϊσοδυναμία, καθώς είναι 
γνωστό πως οι φαρμακοβιομηχανίες συχνά επιδιώκουν τη χειραγώγηση των υπηρεσιών ελέγχου. 
δ) συστηματικής καταγραφής των ανεπιθύμητων ενεργειών  των  φαρμάκων και ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων μετά την απαραίτητη τεκμηρίωση.  
 
6) Η ανάθεση έργου στο πανεπιστήμιο με στόχο προσανατολισμένη έρευνα στην ανίχνευση της 
παθογένειας του συστήματος ανάπτυξης και ελέγχου του φαρμάκου και διεύρυνση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της φαρμακοβιομηχανίας. 
 
7) Προϋπόθεση κυκλοφορίας του οποιουδήποτε γενοσήμου ο τεκμηριωμένος με έλεγχο 
βιοϊσοδυναμίας ποιοτικός έλεγχος  του φαρμάκου. 
 
8) Σοβαρή επένδυση στον ΙΦΕΤ. (δημιουργία εργαστηρίων με επικεφαλείς ερευνητές). 
 
9) Η εντόπιση φαρμακοβιομηχανίας με περισσότερες ανακλήσεις από 2 σε ετήσια βάση να οδηγεί 
σε υποχρεωτική εξαίρεση από τη συνταγογράφηση για 6 μήνες τουλάχιστον. 
 
10) Όλες οι φαρμακευτικές κι άλλες συναφείς εταιρείες καθώς και αντιπροσωπείες που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (πολυεθνικές η εγχώριες) θα πρέπει να τηρούν απαρεγκλίτως 
τα GMPs - Good Manufacturing Practices, τα διεθνή ISO και ν’ απασχολούν επαρκή αριθμό 
εργαζομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  
 
Β. Παρεμβάσεις στον άξονα Παραγωγή και εξασφάλιση επάρκειας. 
 

1) Παραγωγή ποιοτικού γενόσημου από την κρατική βιομηχανία. 
 
Σκοπός μας είναι η σταδιακή οικοδόμηση Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας, Βιομηχανίας 
ιατρικών βοηθημάτων και ιατρικού εξοπλισμού (μηχ/τα, όργανα, λογισμικά και αυτοματισμοί 
αυτών κλπ), συμπληρωμάτων διατροφής και λοιπών προϊόντων, ξενοδοχειακού 
νοσοκομειακού εξοπλισμού διανομής – εστίασης – καθαριότητας, με σκοπό την απόκτηση 
διαρκώς βελτιούμενης τεχνογνωσίας και τη μείωση των τιμών για την υποστήριξη των 
μηχανισμών κοινωνικής ασφάλισης και τη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της 
χώρας. Αυτό θα ενισχύσει τον έλεγχο της ποιότητας, τον περιορισμό του κόστους των 
θεραπειών κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην παραγωγική διαδικασία και κατ’ επέκταση 
στην εξοικονόμηση πόρων για έρευνα και παραπέρα βελτίωση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας των παραγόμενων υγειονομικών προϊόντων και επάρκειας αυτών 
αναλόγως των εσωτερικών αναγκών του πληθυσμού και των επιθυμητών εξαγωγών, με 
σημαντική συμβολή στον τομέα της απασχόλησης 
 
Άμεσος στόχος μας είναι η εξασφάλιση της υπερεπάρκειας (περιλαμβάνονται οι εξαγωγές) 
σε βιομηχανικά προϊόντα υγείας υψηλής αποδοτικότητας (κόστος/όφελος) και 
αποτελεσματικότητας (πρωτόκολλα ποιότητας) για την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών υγείας άμεσα και μεσοπρόθεσμα. 
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η πολιτική μας αναλύεται στους παρακάτω επιμέρους 
στόχους: 
α) Ενίσχυση με ταυτόχρονη θέσπιση κινήτρων της Υγειούς Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας 
και βιομηχανίας λοιπών υγειονομικών προϊόντων, που θα δεχτεί να τεθεί στον Στρατηγικό 
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Υγειονομικό Πολιτικό Οικονομικό Προγραμματισμό του Κράτους και των Οργάνων αυτού 
(Υπ. Υγείας, ΕΟΦ κλπ).  
β) Φαρμακοβιομηχανίες Ελληνικές μη Υγιείς (δηλ. υπό διάλυση, υπό αναστολή εργασιών, 
υπερχρεωμένες σε τράπεζες που θα τεθούν υπό δημόσιο, με συσσωρευμένα χρέη προς το 
Δημόσιο, που έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα), θα τεθούν υπό πλήρη εκκαθάριση, 
οργανωμένη αναδιοργάνωση και επαναλειτουργία (υπό δημόσια επιτήρηση), υπό νέο 
ιδιοκτήτη κρατικό ή μικτό (πχ κράτος και ασφαλιστικοί φορείς ή κράτος και συνεταιρισμός 
κλπ.)  
γ) Επαναλειτουργία και αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων υγειονομικών προϊόντων 
Δημοσίων Επιχειρήσεων (πχ ΙΦΕΤ και θυγατρικών του). 
δ) Δημιουργία Φαρμακευτικού Επιμελητηρίου για την προώθηση των εξαγωγών των 
φαρμάκων που παράγονται – συσκευάζονται.  
 
Με την υλοποίηση των παραπάνω στόχων επιτυγχάνεται: 
 
 Η ενίσχυση και εξυγίανση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, που αποτελεί μοχλό 

ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας με ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης και 
βάση επαρκούς και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 Η αξιοποίηση της υπάρχουσας παραγωγικής και επιστημονικής υποδομής και η 
αποφυγή απώλειας μέρους αυτής. 

 Αξιοποίηση του υπάρχοντος δημόσιου πλούτου. 
 Δυνατότητα βελτίωσης του Εμπορικού Ισοζυγίου με τη βελτίωση των εξαγωγών και 

τη μείωση των εισαγωγών σε φάρμακα και λοιπά υγειονομικά προϊόντα, που 
δοθέντων των τεχνολογικών υποδομών, μπορούν να διευρύνουν το φάσμα των 
παραγόμενων προϊόντων, με τη θέσπιση κινήτρων, είτε μέσω της τιμολογιακής 
πολιτικής, είτε μέσω της συνταγογράφησης κλπ, σύμφωνα με το Στρατηγικό 
Υγειονομικό Πολιτικό – Οικονομικό Προγραμματισμό του Κράτους και των Οργάνων 
αυτού, διατηρώντας την ισάξια φαρμακευτική δράση με τα διεθνή πρότυπα.  

 Απορρόφηση σημαντικού μέρους της ανεργίας, με τη θέσπιση κινήτρων 
(προαναφέρεται). 

      
  

2) Η ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής και η αύξηση της χρήσης ποιοτικών γενοσήμων 
φαρμάκων θα αποτελέσει μέλημα του ΣΥΡΙΖΑ.  

 Θα στηρίξει  την παραγωγή ποιοτικών γενοσήμων φαρμάκων από την εγχώρια 

φαρμακοβιομηχανία, που είναι σε πρώτη φάση αναγκαία για τη διασφάλιση τόσο των 

φαρμάκων, όσο και των εργασιακών θέσεων του σημαντικού αυτού για την οικονομία 

κλάδου. 

 Θα αναβαθμίσει τον ΙΦΕΤ σε όλες του τις διαστάσεις, ιδιαίτερα όμως, όσο αφορά στη 

διάσταση της επάρκειας, την αναβάθμιση της παραγωγικής του ικανότητας για 

συγκεκριμένα και αναντικατάστατα φάρμακα, αλλά και της ικανότητας του να καλύψει (σαν 

φαρμακαποθήκη) τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς σε φάρμακα, που η πολιτεία κρίνει ότι 

πρέπει να εισάγει.  

 Θα εξασφαλίσει την εφαρμογή μιας διάφανης και ξεκάθαρης πολιτικής έναντι των εταιρειών 

εκείνων που παράγουν και διαθέτουν στην φαρμακευτική αγορά φάρμακα μοναδικά και 

απαραίτητα, που η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ή το ΙΦΕΤ δεν μπορούν να καλύψουν.  
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Γ. Παρεμβάσεις στον άξονα Έλεγχος του κόστους 
 
Η τιμολόγηση των φαρμάκων δεν πρέπει να συνιστά τέχνασμα στα χέρια όποιου θέλει να δείξει 
βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα στο δέντρο του αδιαφορώντας μεσο / μακρο – πρόθεσμα αν θα καεί 
όλο το δάσος. 
 
Ο τρόπος που επιλέγει κανείς να τιμολογήσει πρέπει εκ των προτέρων να χαρακτεί με γνώμονα το 
εθνικό συμφέρον, την εθνική αυτάρκεια, την απόλυτη προάσπιση της δημόσιας υγείας, την 
τόνωση ελληνικής οικονομίας και της ανάπτυξης.  
 
Είναι υποχρέωση να ακολουθηθεί μια συνολική φαρμακευτική πολιτική που κυρίως θα δώσει 
προτεραιότητα σε άλλα εργαλεία (γρήγορές διαδικασίες αδειοδότησης στον ΕΟΦ για τα 
παραγόμενα φάρμακα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση με επώνυμα φάρμακα – ειδικά γενόσημα-, 
θεραπευτικά πρωτόκολλα, προμήθειες ΕΣΥ με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά και όχι τη 
χαμηλότερη τιμή και με τρεις προμηθευτές, κίνητρα στους εμπλεκόμενους γιατρούς – 
φαρμακοποιούς – ασφαλισμένους για την επιλογή γενοσήμων και μείωση της συμμετοχής των 
ασφαλισμένων όταν τα προτιμούν, κλπ) και θα σταματήσει επιτέλους να κινείται μονοδιάστατα σε 
μειώσεις τιμών οι οποίες παραπλανούν τον κόσμο που νομίζει ότι βγαίνει κερδισμένος επειδή δεν 
έχει την πολυτέλεια να αντιληφθεί ότι ζημιώνεται πολλαπλά και ο ίδιος και οι επόμενες γενεές.  
 
α) Δημιουργία κρατικής Φαρμακαποθήκης. Η κεντρική φαρμακαποθήκη για τη διάθεση φαρμάκων 
στα νοσοκομεία, θα επιτύχει: 
1. Συνεργασία με φαρμακοποιούς νοσοκομείων 
2.  Αποτελεσματικότερη διαπραγμάτευση τιμής. 

 3. Έλεγχο και περιορισμό της διαφθοράς από τους εμπλεκόμενους. 

 4. Ευχερέστερη διαχείριση της επάρκειας.  

 
β) Η πολυφαρμακία αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παθογένειας και της στρεβλής 
ανάπτυξης του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Στην καταπολέμησή της θα συμβάλουν τα 
παρακάτω μέτρα: 
1. Περιορισμός της ανεξέλεγκτης  συνταγογράφησης και της πολυφαρμακίας που είναι  
προϋποθέσεις για τον περιορισμό της σπατάλης. Είναι εξαιρετικά περιορισμένης 
αποτελεσματικότητας η γενική μείωση των τιμών των φαρμάκων και εμπεριέχει σαν μέτρο τον 
κίνδυνο εξαφάνισης φαρμάκων από την αγορά.  
2.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφήμιση των φαρμάκων. Η επιστημονική ενημέρωση του 
Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού γίνεται μέσω του ΕΟΦ ή με την έγκριση του ΕΟΦ και κάτω 
από ελεγχόμενους κανόνες. Στο διαδίκτυο απαγορεύεται η διαφήμιση και η διακίνηση φαρμάκων. 
Οι ιστοσελίδες φαρμακείων  πρέπει να έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και η διακίνηση 
εμπορευμάτων πέραν των φαρμάκων, που έχουν σχέση με την υγεία, υπόκειται σε κανόνες 
δεοντολογίας και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού.  
Σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους ιστοσελίδες θα πρέπει να έχουν την πιστοποίηση του ΕΟΦ και 
των Επιστημονικών τους φορέων. 
3. Η αφαίρεση από τη συνταγογράφηση φαρμάκων αμφισβητούμενης δράσης. Πλήρης 
επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητας αντικαρκινικών φαρμάκων με βάση τη διεθνή 
βιβλιογραφία.  
4.  Η ευρεία εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τη δραστική ουσία αποσυνδεδεμένη 
από την επιλογή του φθηνότερου φαρμάκου. Θα εξαιρούνται αυτής της μορφής συνταγογράφησης 
τα φάρμακα ειδικών θεραπειών, καθώς και οι περιπτώσεις των ήδη ρυθμισμένων χρονίως 
πασχόντων ασθενών με τα οποία έχουν ήδη ρυθμιστεί, με παράλληλα συστήματα: α) ελέγχου 
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συνταγογράφησης, β) καταγραφής δεδομένων φαρμακοθεραπείας  γ) συγκρίσεων με δείκτες 
νοσηρότητας. 
5. Η συνταγογράφηση με βάση τον προβλεπόμενο χρόνο θεραπείας, ανεξάρτητα από τη 
συσκευασία. 
6.  Ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα σε όλα τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία για τη χορήγηση  
φαρμάκων διασυνδεδεμένο με το μηχανογραφικό σύστημα των ασφαλιστικών ταμείων και του 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, το οποίο πρέπει 
να αναπτυχθεί πλήρως, προκειμένου να γίνεται καταγραφή και επεξεργασία της 
συνταγογράφησης, παράλληλα με πλήρη έλεγχο της μέσω του συστήματος barcode. 
 
 

       Δ. Ενιαία τιμή στα φάρμακα – κατάργηση της ασφαλιστικής τιμής 
 
Η μέση τιμή συμμετοχής των ασθενών σήμερα έχει φτάσει το 27% περίπου, από 18% που ήταν 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 και 14% πριν από τα μνημόνια. 
Επειδή δεν είναι δυνατόν να εξαγγείλουμε μηδενική συμμετοχή, παρά μόνο σε ειδικές κατηγορίες 
ασθενών, μπορούμε να υποσχεθούμε μείωση των ποσοστών συμμετοχής στα προ μνημονίων 
επίπεδα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


