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* Στην ΕΛ.Ε.Φ.Ι. συμμετέχουν ως μέλη ιατροί, φαρμακοποιοί ή 
πτυχιούχοι βιολογικών επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται με κλινικές 
μελέτες (έρευνα), φαρμακοεπαγρύπνηση, εγκρίσεις φαρμάκων  και με 
άλλους τομείς της Φαρμακευτικής Ιατρικής.

αγαπητά μέλη,

Το Δ.Σ. της ΕΛΕΦΙ εστιάζοντας 
στον επιστημονικό διάλογο 
γύρω από τις εξελίξεις στη 
Φαρμακευτική Ιατρική ως ιατρική 
ειδικότητα ή και εξειδίκευση 
άλλων επιστημόνων της υγείας 
με εμπειρία στον τομέα αυτό, 
προχωρά στην έκδοση του 
περιοδικού των Αρχείων της 
Ελληνικής Φαρμακευτικής 
Ιατρικής.

Η ΕΛΕΦΙ ως εταιρεία μέλος 
της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 
μπορεί να συμβάλλει, ως η 
μόνη επιστημονική εταιρεία 
του κλάδου στην Ελλάδα, στην 
τρέχουσα αναμόρφωση θεσμών, 
προϋποθέσεων και πολιτικών 
όσον αφορά στην άσκηση της Ιατρικής & Κλινικής Έρευνας, στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, ασφάλειας, ποιότητας και 
αξίας των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων & των 
προηγμένων θεραπειών, όπως και στην ιατρική ενημέρωση και 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση των λειτουργών υγείας σύμφωνα με τα 
υψηλότερα επιστημονικά και δεοντολογικά πρότυπα.

Η παρούσα πρωτοβουλία έχει κίνητρο και κυρίαρχη μέριμνα το γόνιμο 
προβληματισμό για την επιδίωξη της αριστείας στο γνωστικό πεδίο της 
Φαρμακευτικής Ιατρικής.

Με χαρά λοιπόν αλλά και επίγνωση της απαιτούμενης προσπάθειας 
κυκλοφορούμε το πρώτο τεύχος και προσδοκούμε με τα σχόλια, 
τις απόψεις και τα άρθρα σας να εμπλουτίσουμε με  συνέπεια την 
επικοινωνία μας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. η υπεύθυνη του περιοδικού
Βαρβάρα Μπαρούτσου

Gustav Klimt, Hygeia (1862–1918)

www.elef i .gr
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με το άρθρο αυτό επιχειρείται μια όσο το δυνατόν συνοπτική παρου-
σίαση του περιβάλλοντος στο χώρο της υγείας και ειδικότερα του φαρμάκου, 
όπως προέκυψε από την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας της 
χώρας μας,  βάσει των μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό που προβλέπεται 
από το συνεχώς επικαιροποιούμενο Μνημόνιο Συνεννόησης. Γίνεται αναφο-
ρά ως επί το πλείστον στα θέματα του φαρμάκου και αποφεύγεται η κριτική 
των μέτρων και η αποτελεσματικότητα τους, μιας και σκοπός του άρθρου στη 
φάση αυτή είναι μόνο η ενημέρωση του αναγνώστη.

Σαν πηγή πληροφόρησης χρησιμοποιήθηκε το Μνημόνιο,  η μελέτη του ΙΟΒΕ 
για τις Δαπάνες Υγείας και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του 
Μνημονίου, Σεπτέμβριος 2011 και η παρουσίαση του Προέδρου του ΕΟΦ κα-
θηγητή κ. Ι. Τούντα στο συνέδριο της ΕΕΦΑΜ τον Φεβρουάριο του 2012 και 
η σχετική νομοθεσία.

Γίνεται μια αναδρομική αναφορά ώστε στο τέλος να μπορέσει να υπάρξει μια 
συνολική εικόνα από την μετάβαση από το καθεστώς του τέλους του 2009 
στο σήμερα.

Όπως αναφέρει και η μελέτη του ΙΟΒΕ, οι δαπάνες υγείας και φαρμάκου και 
ο περιορισμός τους αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς και βασικό στόχο 
των πολιτικών υγείας όλων των αναπτυγμένων χωρών τα τελευταία χρόνια. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά την Ελλάδα και το πρόγραμμα Οικονομικής Προ-
σαρμογής το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, η συνεχιζόμενη επικαιροποίηση του 
Μνημονίου Οικονομικής Πολιτικής έθεσε συγκεκριμένους στόχους αναφορι-
κά με το ανώτατο ύψος των δημόσιων δαπανών υγείας και φαρμάκου, βάσει 
των οποίων έχουν ανακοινωθεί ή και εφαρμοστεί μια σειρά μέτρων με στόχο 
την περιστολή των εν λόγω δαπανών. 

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταγραφής του Συστήματος Λογαριασμών 
Υγείας του ΟΟΣΑ, η φαρμακευτική δαπάνη εμπίπτει στην κατηγορία HC.5 
της Διεθνούς Ταξινόμησης Λογαριασμών Υγείας (International Classification 
of Health Accounts –ICHA)  και η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα αγαθά 
υγείας που χορηγούνται σε ασθενείς εκτός νοσοκομείων επομένως, στη φαρ-
μακευτική δαπάνη περιλαμβάνονται μόνο τα φάρμακα που χορηγούνται από 
τα φαρμακεία της χώρας, ενώ αντίθετα η κατανάλωση φαρμάκων μέσα σε 
νοσοκομεία θεωρείται ενδιάμεση ανάλωση και περιλαμβάνεται στη νοσοκο-
μειακή δαπάνη. Αναλύεται, δε, περαιτέρω σε δημόσια και ιδιωτική. Η δημό-
σια περιλαμβάνει τις δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης ή/ και του εθνικού 
συστήματος υγείας για φάρμακα (αποζημίωση φαρμακευτικής δαπάνης προς 
τους ασφαλισμένους ή κάλυψη δαπάνης από το ΕΣΥ), η δε ιδιωτική περιλαμ-
βάνει την ιδία δαπάνη (out-of-pocket payment), τα ποσοστά συμμετοχής των 
ασφαλισμένων (co-payments), καθώς και την αποζημίωση μέρους της δαπά-
νης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Επιγραμματικά, για τη φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας η μελέτη κατα-
γράφει ότι: η κατά  Κεφαλήν Φαρμακευτική Δαπάνη ήταν 190 ευρώ το 2000 
έναντι 682 ευρώ το 2009     (360% αύξηση). Οι  Φαρμακευτικές Δαπάνες στα 
4 μεγάλα Ταμεία ήταν 930 εκατ. Ευρώ το 2000 έναντι 4.500 εκατ. Ευρώ το 
2009 (385 % αύξηση). Το Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Αύξησης Φαρμακευτικής 
Δαπάνης 2000 –2009 ήταν για τον ΟΟΣΑ 3,5 % και την Ελλάδα 19,6 %.

Το 2007 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη αποτελούσε το 21,6% της συνο-
λικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα και 9,7% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Η δαπάνη 
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υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, βρίσκεται στο 9,7% και είναι υψηλότερη σε σχέ-
ση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 
9%, καθώς και σε σχέση με άλλες Μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία (9,0%) 
και η Ιταλία (9,1%).

Στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, το 40% της δαπάνης υγείας αποτελεί ιδιωτική 
δαπάνη, ποσοστό υψηλότερο από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (28% 
της δαπάνης υγείας). Η φαρμακευτική δαπάνη αποτελούσε το 1/5 της συνο-
λικής δαπάνης υγείας το 2007. Ποσοστό 87% της  φαρμακευτικής δαπάνης 
αποτελούσε δημόσια δαπάνη την περίοδο 2000-2007.

Η χώρα μας δεν εφαρμόζει πλήρως το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας του 
ΟΟΣΑ με αποτέλεσμα την έλλειψη επίσημων στοιχείων για κάποιες κατηγο-
ρίες δαπάνης. Το 2009 εντοπίστηκαν μεθοδολογικά ζητήματα στον τρόπο 
υπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης γεγονός που οδήγησε σε επανα-
υπολογισμό της με διαφορετική μεθοδολογία, προκαλώντας ανακατατάξεις 
στις διεθνείς συγκρίσεις και σύγχυση αναφορικά με το ακριβές ύψος της 
φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα. Μετά το 2009 δεν έχουν σταλεί επι-
καιροποιημένα στοιχεία δαπάνης υγείας και φαρμάκου από την Ελλάδα στον 
ΟΟΣΑ.

Με βάσει τα απολογιστικά στοιχεία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης η 
δημόσια φαρμακευτική δαπάνη παρουσίαζε αύξηση 0,5 δις € το χρόνο κατά 
την περίοδο 2004-2009.

Με τα παραπάνω δεδομένα και στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής και 
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, από το Μάιο του 2010 ο κλάδος της υγείας 
έχει βρεθεί στο επίκεντρο των δράσεων και των πολιτικών εκσυγχρονισμού 
και εξορθολογισμού, αποτελώντας έναν από τους βασικούς τομείς παρέμβα-
σης. 

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, έως το 2012 η δημόσια δαπάνη υγείας στην Ελ-
λάδα θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από το 6% του ΑΕΠ, ενώ η δημόσια 
δαπάνη φαρμάκου θα πρέπει να είναι ίση με το 1% του ΑΕΠ, προσεγγίζοντας 
έτσι τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τη δημόσια φαρ-
μακευτική δαπάνη, το Μνημόνιο θέτει ως στόχο για τη διετία 2011-2012 την 
εξοικονόμηση €2 δις, το €1 δις εκ των οποίων θα πρέπει να έχει εξοικονομη-
θεί μέχρι το τέλος του 2011. 

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), κατά 
τη μελέτη, προέκυψε ότι από τη λειτουργία του ενιαίου οργανισμού παροχής 
υπηρεσιών υγείας (ΕΟΠΥΥ), την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογρά-
φησης παραπεμπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και την εφαρμο-
γή μέτρων μείωσης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, δύναται να εξοι-
κονομηθούν συνολικά έως και €1.387 εκατ. (95% Δ.Ε. €1.322, €1.103) το 2011 
και έως και €1.716 εκατ. (95% Δ.Ε. €1.651, 1.796) το 2012.

Η εξοικονόμηση προέρχεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της από τη μείωση της 
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Η συνολική δημόσια δαπάνη υγείας θα 
οδεύει προς ποσοστά κάτω του 4% του ΑΕΠ, γεγονός που θα τη φέρει κο-
ντά στην χαμηλότερη θέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. 
Εντούτοις, η προσπάθεια μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 50% 
μπορεί να οδηγήσει σε μείζονες στρεβλώσεις με δυο κυρίως μηχανισμούς: την 
υποκατάσταση φαρμακευτικής περίθαλψης με παρεμβατική νοσοκομειακή 
φροντίδα και τη μετακίνηση μεγάλου χρηματοδοτικού βάρους στα νοικοκυ-
ριά. Επιπλέον, η συνολική μείωση της δαπάνης υγείας θα πρέπει σε κάθε πε-
ρίπτωση να προβληματίσει δεδομένου ότι σε περιόδους κρίσεων μειώνονται 
και οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας: με βάση τη διεθνή εμπειρία, η μείωση των 
δαπανών υγείας σε σημαντικό βαθμό έχει αρνητική επίπτωση στο προσδόκι-
μο και την ποιότητα ζωής.

Η υιοθέτηση μιας εκτενούς μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας περιελάμ-
βανε λοιπόν στις αρχές του 2011 τις παρακάτω προτάσεις:

Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του συστήματος με

•	 Διατήρηση της δημόσιας δαπάνης υγείας κάτω του 6% του ΑΕΠ διατη-
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ρώντας την πρόσβαση  σε υπηρεσίες και την ποιότητα της παροχής
•	 Βραχυπρόθεσμα, εστίαση στην πειθαρχία σε μακροοικονομικό επίπεδο 

και έλεγχο του κόστους
•	 Μεσοπρόθεσμη σχεδίαση για συγκράτηση της δαπάνης
•	 Σύσταση μιας ανεξάρτητης ομάδας εργασίας από ειδικούς για την παρα-

γωγή μέχρι τέλη Μαΐου του 2011 λεπτομερούς σχεδίου συνολικής μεταρ-
ρύθμισης

•	 Με βάση την έκθεση αυτή υιοθετείται ένα σχέδιο δράσης μέχρι το τέλος 
Ιουνίου 2011

Διαρθρωτικά εκσυγχρονιστικά μέτρα

•	 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα Ταμεία
•	 Ορισμός μέσω του ΕΟΦ κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης με 

βάση τα διεθνή πρότυπα
•	 Τα Ταμεία θεσπίζουν διαδικασία για τακτική αξιολόγηση των πληροφο-

ριών μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
•	 Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης για τη συνταγογράφηση και σχόλια και πα-

ρατηρήσεις παρέχονται σε κάθε γιατρό
•	 Εφαρμογή «αρνητικής» λίστας μη καλυπτόμενων φαρμάκων
•	 Ολοκλήρωση της «θετικής» λίστας των καλυπτόμενων φαρμάκων
•	 Δημοσίευση ενός ολοκληρωμένου Δελτίου Τιμών με ανακοστολόγηση μέ-

χρι τον Σεπτέμβριο του 2011
•	 Είσπραξη της συμφωνημένης επιστροφής από τα φάρμακα μέσω της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
•	 Εισαγωγή ενός μηχανισμού παρακολούθησης των εξελίξεων στη φαρμα-

κευτική δαπάνη και αξιολόγηση σε μηνιαία βάση

Διακυβέρνηση

•	 Η Κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή το Συμβούλιο Συντονισμού Παροχών 
Υγείας (ΣΥΣΠΣΥ)

•	 Θεσπίζει νέα κριτήρια και όρους για σύναψη συμβάσεων των ΦΚΑ
•	 Ξεκινά την από κοινού αγορά ιατρικών υπηρεσιών και αγαθών για την 

επίτευξη σημαντικής μείωσης των δαπανών τουλάχιστον κατά 25% σε 
σύγκριση με το 2010

•	 Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφη-
σης επεκτείνεται σε όλα τα Νοσοκομεία τόσο για φάρμακα όσο και για 
διαγνωστικές πράξεις

•	 Λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 50% του 
όγκου φαρμάκων στα δημόσια Νοσοκομεία μέχρι το τέλος του 2011 θα 
είναι γενόσημα, καθιστώντας υποχρεωτική την προμήθεια φαρμάκων με 
κριτήριο τη δραστική ουσία

•	 Μειώνει το ποσοστό κέρδους των φαρμακέμπορων κατά 1/3 από τον Ια-
νουάριο του 2011

•	 Μειώνει το περιθώριο κέρδους των Φαρμακείων στις τιμές λιανικής πώ-
λησης

•	 Ξεκινώντας από το 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα πρέ-
πει να υπολογίζονται σε ένα κατ’αποκοπή ποσό ή κατ’αποκοπή αμοιβή 
συνδυασμένη με ένα μικρό περιθώριο κέρδους

•	 Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η κυβέρνηση ξεκινά τη δημοσίευση μηνιαί-
ων στοιχείων για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των κύριων τα-
μείων κοινωνικής ασφάλισης, που την περίοδο αυτή θα έχουν ξεκινήσει 
την ενοποίησή τους.

Λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για τη προώθηση της χρήσης γενοσή-
μων φαρμάκων, μέσω

•	 Υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  με κριτήριο τη δραστική 
ουσία

•	 Ορισμού χαμηλότερου κόστους συμμετοχής των ασθενών για τα γενόση-
μα

•	 Καθορισμού της ανώτατης τιμής των γενοσήμων φαρμάκων στο  60% της 
τιμής των προϊόντων αναφοράς
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Εγκαθίστανται εσωτερικοί ελεγκτές στα κυριότερα Νοσοκομεία

•	 Η Κυβέρνηση καθορίζει ένα σύστημα κοστολόγησης για τα Νοσοκομεία 
με βάση τα ιατρικά περιστατικά, για τη σύνταξη των προϋπολογισμών 
τους από το 2013.

Η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των ειδικών σε θέματα υγείας παρουσιάζει 
έκθεση πεπραγμένων η οποία αξιολογεί της πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί 
έως τώρα.

Για τα περισσότερα από τα επιμέρους σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
μπορούμε να παραθέσουμε συνοπτικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση  του 
εκάστοτε τομέα και των δράσεων που αποτελούν συστατικό των διαρθρωτι-
κών μέτρων και να παρακολουθήσουμε την πορεία τους.

Για την Τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων, εκδίδεται ο Ν. 3840/10 
(ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) που με το άρθρο 14 καθορίζει τα περί τιμολόγησης 
των φαρμάκων, όπου πλέον «η τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πα-
ρασκευάζεται ή συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα προκύπτει από το μέσο 
όρο των τριών χαμηλότερων αντίστοιχων τιμών του φαρμακευτικού προϊό-
ντος στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στα οποία υφίστανται 
και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών 
αυτών. Για τον καθορισμό της τιμής λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης του 
φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους των κρατών − μελών όπου 
κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, στα οποία υφίστανται 
και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυ-
τών. Η τιμή κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος θα καθορίζεται υποχρεωτικά 
από την Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο».

Επιπλέον ορίζεται ότι «οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, 
μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του 
πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής 
ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων μειώνονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 
20%. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και 
φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό 90 της τι-

Εξέλιξη της Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης  
2004-2012:  
(δισ. eυρώ) Μέτρα Μείωση

Τιμολόγηση 180

Θετική Λίστα 250

Αρνητική Λίστα 30

ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ 10
ΦΥΚ 60

Rebate  φαρμακείων 90

% Κέρδους Φαρμακοποιών 90

Ιδία Συμμετοχή 150
Η/Σ  - Πρωτόκολλα 100
Εκτός Ενδείξεων 30
Παρηγορητική 30

Περιορισμός Παρανομίας 80

Carry Over 100
Σύνολο Μείωσης 1.200
Σύνολο Δαπάνης 2.300

Μείωση Δημόσιας  
Φαρμακευτικής Δαπάνης για το 2012  

(σε εκατ. ευρώ)

Οι παρακάτω πίνακες δίνουν μια ενδεικτική εικόνα του πως διαμορφώνεται στο μεταξύ η κατάσταση στο φάρμακο.
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μής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του φαρμακευτικού προϊόντος, 
όπως η τιμή αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις, μετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος 
Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊ-
όντων. Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων 
κατά τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση 
Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

Με βάση τον νόμο αυτό εκδίδονται μια σειρά Αγορανομικών Διατάξεων, με 
αρχικές τις 2/10 της 1.4.2010 και 3/10 της 29.4.2010 που ορίζει ότι επειδή 
«Υφίσταται ανάγκη μεταβατικής ρύθμισης των τιμών φαρμακευτικών προϊ-
όντων εξαιτίας των δημοσιονομικών δυσχερειών της χώρας, λόγω του ύψους 
του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, γεγονός που δημιουργεί 
κινδύνους για τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε βάρος τόσο 
των ασφαλισμένων τους και γενικά της δημόσιας υγείας όσο και των συμφε-
ρόντων των ιδίων των φαρμακευτικών εταιρειών που είναι προμηθευτές των 
Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και της Εθνικής Οικονομίας», εφαρμόζεται 
ένα σύστημα οριζόντιας μειώσεις των τιμών τω φαρμάκων μέχρι και 27% της 
ισχύουσας τιμής για τα φάρμακα με χοντρική τιμή άνω των 50 Ευρώ. Ακολου-
θεί μια απορρύθμιση της αγοράς λόγω παράλληλων εξαγωγών και ελλείψεων.

Με την Αγορανομική Διάταξη 8/10 της 1.9.2010 επέρχεται μια μερική αποκα-
τάσταση των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα ή σε αυτά που προκύπτουν από 
το ΜΟ των 3 χαμηλότερων εκείνης της περιόδου και αργότερα με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2.3.2011) για τις Διαρθρω-
τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις, όπου με το άρθρο 38 
καθιερώνεται μείωση στο ποσοστό κέρδους των φαρμακέμπορων και με το 
άρθρο 39 η μεταφορά του Τμήματος Τιμών φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας 
και Αλληλεγγύης, εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις 66084/10.6.2011 και 
128948/22.11.2011, με τις οποίες γίνονται οι ανακοστολογήσεις του Ιουνίου 
και μετέπειτα του Δεκεμβρίου 2011. Πρέπει να σημειωθεί ότι από το Δελ-
τίο Τιμών Ιανουαρίου 2011 και μετά, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα άλλο με 
έγκριση τιμών νέων φαρμάκων, το όποιο  δημιουργεί θέμα πρόσβασης των 
ασθενών σε νέες θεραπείες. 

Με την 66084/10.6.2011 καταργείται και η επιπρόσθετη έκπτωση που μπο-
ρούν να δίνουν οι εταιρείες στους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία, συνεται-
ρισμούς και στις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών στις οποίες λειτουργεί 
φαρμακείο. Η δυνατότητα πρόσθετων εκπτώσεων επανέρχεται με την ΥΑ 
3222/2012 (ΦΕΚ 34/Β/19.1.2012), διαχωρίζοντας τα ΜΗΣΥΦΑ (5%) από όλα 
τα υπόλοιπα (3%). Με την πρόσφατη ΥΑ 151/2012 (ΦΕΚ 545/Β/1.3.12) δεν 
αναφέρεται η κατάργησή της, και ο κλάδος θεωρεί ότι ή ΥΑ 3222/2012 βρί-
σκεται ακόμα σε ισχύ.

Με το άρθρο 17 του ιδίου Νόμου συστήνεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και η ένταξη των Νοσοκομείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο 
ΕΣΥ. Ο νέος οργανισμός εποπτεύεται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στον ΕΟΠΥΥ 
εντάσσονται το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ και ο ΟΠΑΔ. 

Με το άρθρο 34 καθιερώνεται κλιμακωτό ποσό επιστροφής από ιδιωτικά 
φαρμακεία στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ενώ με το άρθρο 35 
καθιερώνεται ποσό έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιρειών προς τους ΦΚΑ 
και θεσπίζεται η «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» που ορίζεται η τιμή παρα-
γωγού ή εισαγωγέα μειωμένη κατά 4% και θεωρείται «επιστροφή» (rebate). 
Συγχρόνως καθιερώνεται και ποσό επιστροφής (�e�ate) από τις φαρμακευτι-�e�ate) από τις φαρμακευτι-) από τις φαρμακευτι-
κές εταιρείες τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και του Δημοσίου, το οποίο υπολογίζε-
ται στο 5% επί της νοσοκομειακής τιμής.

Με τον Ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/27.6.2011) από τα άρθρα  69 και 71 κα-
θιερώνονται οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την 
πιστοποίηση της λήξης της ισχύος του Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος 
Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων που μειώ-
νονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 30%. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊό-
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ντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται 
κατά μέγιστο σε ποσοστό 90% της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτο-
τύπου του φαρμακευτικού προϊόντος. Καθορίζεται επίσης ανακοστολόγηση 
όλων των φαρμάκων δυο φορές το χρόνο.  Επαναδιατυπώνονται τα περί νέων 
ποσοστών κέρδους και καθαρών τιμών αντίστοιχα για τους φαρμακέμπορους 
και τα Φαρμακεία 

Μετά τις πρόσφατες επικαιροποιήσεις του Μνημονίου εκδίδεται ο Εφαρ-
μοστικός Νόμος 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012) που περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων και νέες παρεμβάσεις στην τιμολόγηση των φαρμάκων. Επέρχεται 
μείωση τιμών των off-patent και γενοσήμων φαρμάκων στο 50% και 40% 
αντίστοιχα της τιμής του on-patent. Κάθε επόμενη τριάδα γενοσήμων που 
θα παίρνει άδεια κυκλοφορίας, θα τιμολογείται 10% πιο κάτω από την προ-
ηγούμενη τριάδα. Για τα φάρμακα της θετικής λίστας το κέρδος του φαρμα-
κεμπόρου μειώνεται στα 4,9%, ενώ για το φαρμακείο το περιθώριο κέρδους 
υποχωρεί στα 32,4% (από 35%) και μέχρι χονδρικής τιμής φαρμάκου 200 
Ευρώ, ενώ από εκεί και πάνω κλιμακωτά θα προσφέρεται περιθώριο από 6 
– 8% συν 30 Ευρώ για κάθε φάρμακο. Αντίστοιχα για τα Φάρμακα Υψηλού 
Κόστους (ΦΥΚ) του Ν.3816/2010, καθιερώνεται κλιμακωτό περιθώριο πάνω 
στην ειδική χονδρική τιμή τους  και ειδικότερα από 15.6.2012 και πέρα θα 
ισχύει μόνο ένα πάγιο ποσό των 30 Ευρώ ανά φάρμακο. Τέλος προβλέπεται 
και η έκδοση Δελτίων Τιμών μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο.

Επέρχεται υποχρεωτική συνταγογράφηση με δραστική ουσία και ακολουθώ-
ντας τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και η εκτέλεση της συνταγής στο φαρμα-
κείο γίνεται υποχρεωτικά με το φθηνότερο φάρμακο σε κάθε δραστική ουσία 
(χωρίς όμως δυνατότητα αντικατάστασης της δραστικής). Σε όλα τα νοσοκο-
μεία του ΕΣΥ καθιερώνεται η υποχρέωση από 1ης Απριλίου 2012 αναγραφής 
στη συνταγογράφηση της χημικής ουσίας του φαρμάκου (δραστική ουσία). 
Τα μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων οφείλουν να παρέχουν τη 
σχετική πληροφορία στους ιατρούς. Από 1ης Απριλίου 2012 όλοι οι ιατροί 
θα συνταγογραφούν τους ασφαλισμένους των ΦΚΑ κάνοντας αποκλειστικά 
χρήση της χημικής ονομασίας (δραστική ουσία) των φαρμάκων των δέκα (10) 
μεγαλυτέρων σε κατανάλωση δραστικών ουσιών, για τις οποίες υπάρχουν 
φάρμακα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και γενόσημα, εξαιρουμένων αυτών για 
τις χρόνιες παθήσεις. Από 1ης Ιουνίου 2012 η συνταγογράφηση με βάση τη 
δραστική ουσία καθίσταται υποχρεωτική και καθολική. Αν ο ασφαλισμένος 
ζητήσει ακριβότερο φάρμακο της ίδιας δραστικής πληρώνει τη διαφορά. 

Με βάση το νόμο αυτό εκδίδονται και μια σειρά Υπουργικές Αποφάσεις 
με το ΦΕΚ 545/Β/1.3.2012, όπως η 148/2012 για την υποχρεωτική ηλε-
κτρονική καταχώρηση των συνταγών στον ΕΟΠΥΥ και στους άλλους ΦΚΑ, 
την 149/2012 για την εφαρμογή της συνταγογράφησης με δραστική ουσία 
(όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 33239/2012 ΦΕΚ 983/Β/30.3.2012), την 
24α/2012 για την ταινία γνησιότητας των φαρμάκων, την 151/2012 για την 
τιμολόγηση των φαρμάκων (όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 33013/2012 
ΦΕΚ 983/Β/30.3.2012), την 154/2012 για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα 
εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και την 155/2012 για την καθολική και υπο-
χρεωτική εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης για 
τις οποίες θα μιλήσουμε παρακάτω

Από τον Ν. 4052/2012 (άρθρο 11) προβλέπεται ότι η μηνιαία δημόσια φαρ-
μακευτική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι 
εγγεγραμμένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στην 
φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε διμηνιαία 
βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους εντός μηνός από την πιστοποί-
ησή του. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες το ποσό για το έτος 2012 ανέρχεται σε 
2,88 δις. Ευρώ, δηλαδή 240 εκατ. Ευρώ τον μήνα. Από το άρθρο 22 η «Τιμή 
Κοινωνικής Ασφάλισης» που προαναφέραμε αυξάνεται στα 9% από 4%. Επι-
προσθέτως από 1.1.2012 οι φαρμακευτικές εταιρείες σε πρόσθετη κλιμακού-
μενη επιστροφή (rebate) ανάλογα με τον συνολικό όγκο πωλήσεων του κάθε 
φαρμακευτικού προϊόντος του προηγούμενου τριμήνου. Ο μηχανισμός των 
αυτόματων αυτών επιστροφών (claw �ack) περιγράφεται στην YA 150/2012 
(ΦΕΚ 681/Β/8.3.2012).
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Για να μείνουμε όμως στις επιστροφές (rebate), στην πρώτη εφαρμογή 
και έκδοση του θετικού καταλόγου, θεσπίζεται από το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228/Α/2.11.2011), εφάπαξ εισφορά ως τέλος εισόδου, ίση με το 4% επί της τι-
μής παραγωγού του κάθε φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος για όλη τη χρήση 
του 2011. Με το μέτρο αυτό οι ΦΚΑ προέβλεπαν την κάλυψη ενός ελλείμμα-
τος της τάξης των 262 εκατ. Ευρώ. Για κάθε νέο προϊόν που θα εγκρίνεται στο 
θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θεσπίζεται πάγια εφά-
παξ εισφορά, ως τέλος εισόδου, 2000 Ευρώ για τη πρώτη περιεκτικότητα και 
1000 Ευρώ για καθεμία από τις υπόλοιπες.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου της 16.12.2011 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) δόθηκε η δυνατότητα συμ-
ψηφισμού των οφειλών των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, 
καθώς και τη ρευστοποίηση των ομολόγων που κατείχαν έναντι των οφειλών 
αυτών, με τα βεβαιωθέντα ποσά από τις παραπάνω επιστροφές (�e�ate).  

Αναφερόμενοι στους καταλόγους που προβλέπονται από τα μεταρρυθμι-
στικά μέτρα, ας αρχίσουμε από το θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων που επανεισάγεται με το άρθρο 12, παρ. 1 του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 
6/Α/26.1.2010) και μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις με την σχετική 
εντεταλμένη Ειδική Επιτροπή (που συγκροτήθηκε για «την κατάρτιση των 
καταλόγων συνταγογραφούμενων φαρμάκων και εξορθολογισμού πλαισίου 
χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες», ΥΑ 60242/2010 Ειδι-
κό ΦΕΚ 212), δημοσιεύεται η κοινή ΥΑ 95872/2011 (ΦΕΚ 2029/Β/12.9.2011) 
για τη «διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κα-
τάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμε-
νων φαρμάκων», εγκρίνεται και δημοσιεύεται ο θετικός κατάλογος με την 
ΥΑ 104893/2011 (ΦΕΚ 2141/Β/26.9.2011). Αναθεωρήσεις του καταλόγου 
λαμβάνουν χώρα μετά την έκδοση Δελτίου Τιμών που περιλαμβάνει γενική 
ανακοστολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων. Ως αναθεώρηση νοείται η 
τροποποίηση των τιμών αναφοράς εξαιτίας αλλαγής στην ταξινόμηση των 
θεραπευτικών κατηγοριών λόγω προσθαφαιρέσεων φαρμακευτικών προϊό-
ντων σε αυτές ή αλλαγής των τιμών της κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Με 
το άρθρο 37 του Ν.4025/2011 που προαναφέραμε, θεσπίζεται Δευτεροβάθ-
μια Επιτροπή Ενστάσεων, τόσο για τον θετικό όσο και τον αρνητικό κατάλο-
γο. Όσοι έχουν αντιρρήσεις για τη συμπερίληψη των προϊόντων τους στους 
καταλόγους, υποβάλλουν σχετική ένσταση εντός 15 ημερών από την έκδοση 
της σχετικής υπουργικής απόφασης. Αυτή τη στιγμή η αναθεώρηση του αρχι-
κού θετικού καταλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την υποβολή και εξέταση 
των σχετικών ενστάσεων

Με το άρθρο 21 του Ν.4052/2012, ως τιμή αναφοράς (ΤΑ) της κάθε θεραπευ-
τικής κατηγορίας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή κόστους ημερήσιας θεραπείας 
(ΚΗΘ) μεταξύ των φαρμακευτικών προϊόντων κάθε θεραπευτικής κατηγορί-
ας. Από το ίδιο άρθρο όμως τίθεται και το εξής «τέταρτο εμπόδιο»: Οι ΦΚΑ 
αποζημιώνουν τα φάρμακα που προστατεύονται από καθεστώς διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα μετά την 1.1. 2012, εφόσον αποζημιώνονται από την Κοινωνική 
ασφάλιση στα 2/3 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον 
σε 12 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ΦΚΑ των οποίων αποζημι-
ώνουν τα φάρμακα αυτά μετά από αξιολόγηση από έγκυρους οργανισμούς 
αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας, με την προϋπόθεση πλήρους τήρησης της 
Κοινοτικής Οδηγίας ΕΚ 89/105-/ΕΟ Οδηγία περί διαφάνειας. Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορούν να εξαιρούνται 
τα φάρμακα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για την κάλυψη κιν-
δύνου ζωής ή τα ορφανά φάρμακα, μόνο όταν καλύπτονται από διεθνή κλι-
νικά πρωτόκολλα.

Με την ΥΑ 32294/2011 (ΦΕΚ 559/Β/8.4.2011) εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ 
ο κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρι-
κή συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ – Αρνητικός κατάλογος, 
μετά δε την έγκριση και δημοσίευση του πρόσφατου Εφαρμοστικού Νόμου 
επανεκδόθηκε με την ΥΑ 153/2012 (ΦΕΚ 554/Β/1.3.2012), για τον οποίο 
όμως εκφράστηκαν αντιρρήσεις για την πληρότητά του και αναμένεται η 
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ορθή επανακοινοποίησή του.

Ο τρίτος κατάλογος είναι αυτός των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
(ΜΗΣΥΦΑ – ��C), δηλαδή των φαρμακευτικών προϊόντων για την χορήγη-��C), δηλαδή των φαρμακευτικών προϊόντων για την χορήγη-), δηλαδή των φαρμακευτικών προϊόντων για την χορήγη-
ση των  οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και διατίθενται αποκλειστι-
κά από τα φαρμακεία, που επεξεργάστηκε ο ΕΟΦ και δημοσιεύτηκε αρχικά 
με την ΥΑ 63696/2010 (ΦΕΚ 740/Β/28.5.2010) και σε συνέχεια του πρό-
σφατου Εφαρμοστικού Νόμου επανεκδόθηκε με την ΥΑ 152/Β/2012 (ΦΕΚ 
542/Β/1.3.2012).

Με το άρθρο 12, παρ.2 του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.1.2010) εισάγεται 
η έννοια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών, που 
έχουν άδεια μόνο για νοσοκομειακή χρήση ή άδεια για έναρξη της χορήγησης 
στο νοσοκομείο και παρακολούθηση από ειδικό ιατρό. Αυτά έχουν αναφερ-
θεί και σαν Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ). Με τη διάταξη αυτή ορίζεται 
αρχικά ότι «οι ασφαλισμένοι στους ΦΚΑ εξωτερικοί ασθενείς, μπορούν να 
προμηθεύονται τόσο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, όσο και από τα 
ιδιωτικά φαρμακεία, χωρίς συμμετοχή τους στη δαπάνη».

Επιπλέον ορίζεται ότι τα ιδιωτικά φαρμακεία θα προμηθεύονται αυτά τα ιδι-
οσκευάσματα με τους ίδιους όρους και στην ίδια τιμή που τα προμηθεύονται 
τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων. Με την Αγορανομική Διάταξη 
2/2010 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 380/Β/1.4.2010 επισημοποιήθηκε η πώ-
λησή τους στη εκάστοτε εγκεκριμένη Νοσοκομειακή τιμή.

Με την κοινή ΥΑ  Φ80000/11385/1394/30.4.2010 (ΦΕΚ 569/Β/30.4.2010) 
«εγκρίνεται ο κατάλογος χορηγουμένων φαρμάκων βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 12, παρ. 2 του Ν.3816/2010», που περιλαμβάνει 89 προϊόντα (έκτοτε 
τα προϊόντα αναφέρονται και σαν τα «89»). Εισάγεται όμως και μια αλλαγή 
στον τρόπο διακίνησης τους, ότι δηλαδή θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται 
στα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων. Σε περίπτωση μη δυνατότητας 
χορήγησης τους από το φαρμακείο του νοσοκομείου, τίθεται επί της συντα-
γής η ένδειξη «στερείται» και στη συνέχεια η συνταγή εκτελείται σε ιδιωτικό 
φαρμακείο, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Προβλέπεται ότι «τα κρατικά νοσοκομεία οφείλουν να προγραμματίζουν και 
να διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους και 
ιδιαίτερα των ειδικοτήτων των γιατρών του Νοσοκομείου τους». Αντίστοιχα 
άλλαξε και ο τρόπος χρέωσης τους στους ΦΚΑ και όπως αναφέραμε παρα-
πάνω καθιερώνεται πλέον κλιμακωτό περιθώριο για την αλυσίδα διανομής 
και ειδικότερα για το φαρμακείο, πάνω στην ειδική χονδρική τιμή τους και 
ειδικότερα από 15.6.2012 και πέρα θα ισχύει μόνο ένα πάγιο ποσό των 30 
Ευρώ ανά φάρμακο

Στα φάρμακα αυτά ενσωματώθηκαν και όσα φάρμακα έχουν έγκριση ως 
«ορφανά» και με την ΥΑ 85781/2011 (ΦΕΚ 1666/Β/27.7.2011) δημοσιεύτηκε 
η αναθεώρηση του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών 
ασθενειών του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 3816/2010. 

Από τον πρόσφατο Εφαρμοστικό Νόμο και ειδικότερα με την ΥΑ 147/2012 
(ΦΕΚ 543/Β/1.3.2012, εγκρίνονται δυο κατάλογοι (που βρίσκονται σε στάδιο 
επεξεργασίας) για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών: «1. Για αποκλειστική 
νοσοκομειακή διάθεση και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων 
του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ΦΚΑ αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία 
των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ» και «2. Για διάθεση και από τα ιδιωτικά 
φαρμακεία και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ 
και των άλλων ΦΚΑ τόσο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟ-
ΠΥΥ όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία».

Με την ΥΑ Φ.42000/2555/353/2012 (ΦΕΚ 497/Β/28.2.2012) δημοσιεύεται ο 
αναθεωρημένος κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται 
με μειωμένη (σε ποσοστό 10%) ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Είναι φανερό ότι με την πληθώρα των ρυθμίσεων και αλλαγών που έχουν 
επέλθει στο θέμα της συνταγογραφησης των ΦΥΚ, ο ασθενής που βρίσκε-
ται στο επίκεντρο  και μάλιστα ο χρονίως πάσχων από σοβαρή ασθένεια, 
έχει υποστεί αρκετή ταλαιπωρία. Στα πλαίσια του εξορθολογισμού της κα-

Το φάρμακο και  
ο εκσυγχρονισμός  
του συστήματος υγείας



10

τάστασης εκδόθηκε στις  13.3.2012 η εγκύκλιος αρ. πρωτ. 18078/2012, για 
την εφαρμογή της διανομής νοσοκομειακών φαρμάκων υψηλού κόστους σε 
εξωτερικούς ασθενείς (του ΕΟΠΥΥ και λοιπών ΦΚΑ) και υπογραμμίζεται η 
ανάγκη για συνεργασία του ΕΟΠΥΥ, του ΕΟΦ και της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

Αναφερόμενοι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με το Ν. 3892/2010 
(ΦΕΚ 189/Α/26.102010) εισάγεται η «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέ-
λεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών πράξεων». Η καθιέρωση της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλα τα ταμεία έχει σκοπό τον καλύτερο 
έλεγχο της δαπάνης και τον περιορισμό της υπερβολικής συνταγογράφησης 
και την άντληση αξιόπιστων στοιχείων κατανάλωσης για τη ρύθμιση των επι-
στροφών (�e�ate) από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Η λειτουργία της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης στον ΟΑΕΕ από 18 Οκτωβρίου, σήμανε την 
έναρξη χρήσης της προκειμένου η εφαρμογή να δοκιμαστεί και στη συνέχεια 
να εφαρμοστεί στα υπόλοιπα ταμεία.

Σύμφωνα με την ΥΑ 148/2012 (ΦΕΚ 545/Β/1.3.2012) «από την 1η Μαρτίου 
2012 όλοι οι γιατροί συμβεβλημένοι με οποιαδήποτε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ 
και τους άλλους ΦΚΑ ή μη συμβεβλημένοι, ή γιατροί με εξηρτημένη σχέση 
εργασίας οποιασδήποτε μορφής σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και Κέ-
ντρα Υγείας, υποχρεούνται να συνδεθούν με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συ-
νταγογράφησης προκειμένου οι συνταγές που παρέχουν στους ασφαλισμέ-
νους να αποζημιώνονται από τον αντίστοιχο ΦΚΑ Το αργότερο μέχρι την 1η 
Ιουνίου 2012, όλοι οι συμβεβλημένοι γιατροί και οι γιατροί με εξηρτημένη 
σχέση εργασίας είναι υποχρεωμένοι να συνταγογραφούν μέσω Ηλεκτρονι-
κής Συνταγής.

Για την εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών μη συμβεβλημένων και μη ενταγ-
μένων γιατρών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2012, το σύστημα της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δημιουρ-
γεί λογαριασμό για κάθε γιατρό για κάθε ταμείο και απαιτεί την καταβολή 
του ποσού στο τέλος Ιουνίου 2012. Οι γιατροί υποχρεούνται να καταβάλουν 
τα ποσά μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίησή τους αλλιώς γίνονται απαι-
τητά μέσω ΚΕΔΕ. Αν μετά την 1η Ιουλίου 2012 ο μη συμβεβλημένος γιατρός 
δεν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, χάνει το δικαίω-
μα συνταγογράφησης στους ΦΚΑ».

Με την ΥΑ 155/2012 (ΦΕΚ 545/Β/1.3.2012) ορίζεται η πλήρης και καθολική 
εφαρμογή των όσων περιγράφονται στα εκατόν εξήντα (160) θεραπευτικά 
πρωτόκολλα που έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΥ και τα οποία έχουν δημοσιευθεί 
και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ανατίθεται στους Διοικητές ή στους αρμόδιους Υποδιοικητές των Υγειονο-
μικών Περιφερειών της χώρας, καθώς και στους Διευθυντές των Νομαρχι-
ακών Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, υπό την ευθύνη των οποίων 
συστήνονται τριμελείς επιτροπές σε κάθε νοσοκομείο και σε κάθε Νομαρχι-
ακή Μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥΥ, της αρμοδιότητάς τους. Οι ανωτέρω επι-
τροπές συγκροτούνται στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και τις Ιδιωτικές Κλινικές, 
με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και του Φαρμακείου, έχουν δε ως αντικείμενο την εφαρμογή, πα-
ρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 
Αντίστοιχες επιτροπές συγκροτούνται σε κάθε Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας 
του ΕΟΠΥΥ. Πιλοτικά η εφαρμογή τους έχει ξεκινήσει στο Σισμανόγλειο Νο-
σοκομείο και θα επεκταθεί σταδιακά στα υπόλοιπα.

Θα αναφερθούμε ακόμα και στην ΥΑ 154/2012 (ΦΕΚ 545/Β/1.3.2012), ανα-
φορικά με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων 
και με την οποία απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού, η συντα-
γογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων εκτός εγκεκριμένων ενδεί-
ξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην ΠΧΠ. Η απαγόρευση 
ισχύει τόσο για τη συνταγογράφηση νοσηλευομένων ασθενών όσο και για τη 
συνταγογράφηση εξωτερικών ασθενών.
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Ο ΕΟΠΥΥ και οι ΦΚΑ δεν θα αποζημιώνουν συνταγές που περιέχουν φάρ-
μακα εκτός ενδείξεων και δοσολογίας. Για εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμ-
φωνα με τις αναφορές της Διεθνούς Βιβλιογραφίας, συγκροτείται στον ΕΟΦ 
ειδική επιτροπή στην οποία θα απευθύνουν πλήρως τεκμηριωμένα τα σχε-
τικά αιτήματα τα νοσοκομεία, ο ΕΟΠΥΥ και οι άλλοι ΦΚΑ. Η χορήγηση των 
φαρμάκων και η αποζημίωση των συνταγών στις περιπτώσεις αυτές θα γίνε-
ται μόνον κατόπιν θετικής γνώμης της ειδικής επιτροπής του ΕΟΦ.

Κλείνοντας, επισημαίνουμε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 
31/Α/2.3.2011)  για τις προμήθειες των Νοσοκομείων με διαγωνισμούς και 
όπως αναφέρει το άρθρο 1, «στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005», υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και οι συμ-
φωνίες−πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των αποκεντρωμένων μονάδων αυ-
τών, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. που 
ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και 
εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Αντικείμενο των συμβάσεων προμηθειών μπορεί να είναι οι εξής κατηγορίες 
προϊόντων: ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα, μη ενεργά εμφυτεύσιμα προϊό-
ντα, οδοντιατρικά προϊόντα, «In Vit�o» διαγνωστικά προϊόντα, αναισθησιο-
λογικά και αναπνευστικά προϊόντα, οφθαλμολογικά προϊόντα και προϊόντα 
οπτικής, προϊόντα μίας χρήσεως, υλικά καθαριότητας, ιατρικά αέρια, καύ-
σιμα, τρόφιμα, ποτά, έντυπα−γραφική ύλη, ναρκωτικά, εμβόλια και φαρ-
μακευτικά σκευάσματα που διανέμονται από τις Διευθύνσεις της Υγιεινής 
των Περιφερειών ή τους Φ.Κ.Α. ή τα νοσοκομεία, αντιδραστήρια αιμοδοσίας 
κάθε μορφής και διαδικασίας ελέγχου του αίματος, ξενοδοχειακός εξοπλι-
σμός, ιματισμός, ηλεκτρομηχανικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εξοπλι-
σμός εγκαταστάσεων, επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία, τεχνικά βοηθήματα 
για άτομα με ειδικές ανάγκες, προϊόντα διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτι-
νοβολίας, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρολογικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εξοπλισμός γραφείου, μηχανολογικός εξοπλισμός.

Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται «Συντονι-
στική Επιτροπή Προμηθειών» (ΣΕΠ), υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με στόχο την ενοποίηση των διαγω-
νισμών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο εθνικό ή μίας ή 
περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας.

Πάρις Μποσκόπουλος
Φαρμακοποιός

Σύμβουλος Επιχειρήσεων
(Απρίλιος 2012)
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η νέ α νο μο θε σί α για τη Φαρ μα κο ε πα γρύ πνη ση, η ο ποί α δη μο-
σιεύ τη κε τον Δε κέμβριο του 2010 και θα ε φαρ μο στεί α πό τον Ιού λιο του 
2012, φέρ νει τη με γα λύ τε ρη αλ λα γή που έ γινε στη Νο μο θε σί α για τα αν θρώ-
πι να φάρ μα κα α πό το 1995. 

Πρό κει ται για τον κα νο νι σμό 1235/ 2010, ο ο ποί ος τρο πο ποιεί τον κα νο νι σμό 
726/2004  και την κατευ θυ ντή ρια ο δη γί α 2010/84, η ο ποί α τρο πο ποιεί την 
Ο δη γί α 2001/83/Ε Ε.

Η νέ α νο μο θε σί α  α να πτύ χθη κε με σκο πό να πα ρέ χει  αυ ξη μέ νη προ στα σί α 
στην υ γεί α των α σθε νών και των κα τα να λω τών, κα θό τι 

•	 Οι Α Ε των φαρ μά κων α πο τε λούν την 5η σε συ χνό τη τα αι τί α θα νά του στα 
νο σο κο μεί α

•	 υ πο λο γί ζε ται ό τι στην Ε Ε, κά θε χρό νο ση μειώ νο νται 179.000  θά να τοι 
α πό Α Ε.

•	 Το κό στος των Α Ε στην Ε Ε α νέρ χε ται σε 79 δις Ευ ρώ το χρό νο.

Μετά την πλήρη ε φαρ μο γή της Νέ ας Νο μο θε σί ας, ε κτι μά ται ό τι 

•	 θα σω θούν 500-5.000 ζω ές ε τη σί ως
•	 το οι κο νο μι κό ό φε λος θα εί ναι 250 εκα τομμύ ρια. Ευ ρώ – 2.5 δις Ευ ρώ 

το χρό νο

Για το λό γο αυ τό, η νέ α νο μο θε σί α για τη  Φαρ μα κο ε πα γρύ πνη ση α ντι με-
τω πί ζει τον κίν δυ νο προ ληπτι κά ( p�oactive ve�sus �eactive).  Αυ τή εί ναι και 
ο λό γος για τον ο ποί ο α παι τού νται Σχέ δια Δια χεί ρι σης Κιν δύ νου για τα νέ α 
προ ϊ ό ντα.

Η ε φαρ μο γή της Νέ ας Νο μο θε σί ας για τη Φαρ μα κο ε πα γρύ πνη ση θα αρ χί σει 
στις 2 Ιου λί ου για τα Κε ντρι κά ε γκε κρι μέ να Φαρ μα κευ τι κά Προ ϊ ό ντα και στις 
21 Ιου λί ου 2012 για τα Ε θνι κά Ε γκε κρι μέ να. Οι νέ ες α παι τή σεις της Νο μο θε-
σί ας  δεν θα έ χουν α να δρο μι κή ι σχύ, αλ λά θα ε φαρ μο στούν για τις αι τή σεις 
με τά α πό τις 3/21 Ιου λί ου 2012.

Πα ράλ λη λα, θα υ πάρ ξει μί α  με τα βα τι κή πε ρί ο δος, κα τά την ο ποί α ο ρι σμέ να 
θέ μα τα,  δεν θα ρυθ μί ζο νται με τη Νέ α Νο μο θε σί α, αλ λά σύμ φω να με τον 
Volume 9A.

Πα ρά δειγ μα, 
•	  το Κύ ριο Αρ χεί ο Συ στήμα τος ΦΑ για τα ̈ πα λιά¨ προ ϊ ό ντα: α παί τη ση εί τε 

στην α να νέ ω ση ή α πό τις 2/21 Ιου λί ου 2015
•	 PASS προ ϋ πό θε ση Α δεί ας Κυ κλο φο ρί ας: για ό σες αρ χί ζουν με τά τις 2/21 

Ιουλί ου 2012
•	 Α να φο ρά Α Ε: Α να φο ρά στα ΚΜ & στον Ε ΜΑ, μέ χρι η Eud�avigilance να 

γί νει πλή ρως λει τουρ γι κή 
•	 Κα τά θε ση ΕΠ ΠΑ: στα ΚΜ μέ χρι να δη μιουρ γη θεί στον Ε ΜΑ το σχε τι κό 

α πο θετή ριο.

Για την καλύ τε ρη ε φαρ μο γή της Νέ ας Νο μο θε σί ας, θα δια μορ φω θούν α να λυ-
τι κά ε φαρ μοστι κά μέ τρα, κα θώς και οι Κα νό νες Κα λής ΦΑ. 

Οι Κα νό νες Κα λής ΦΑ έ χουν σχε δια στεί για να διευ κολύ νουν τη διε ξα γω γή 
της ΦΑ και απο τε λού νται α πό 16ε νό τη τες, η κά θε μια α πό τις ο ποί ες α να φέ-
ρε ται σε έ να θέ μα. Οι ε νό τη τες δημο σιεύ ο νται  σε 2 ¨κύ μα τα¨. Το 1ο κύ μα θα 
ε φαρ μο στεί τον Ιού λιο, ε νώ το 2ο κύ μα θα δο θεί σε δη μό σια δια βού λευ ση για 
8 ε βδο μά δες, αρ χί ζο ντας α πό τον Ιού νιο του 2012.

Η Νέα Νομοθεσία  
της Φαρμακοεπαγρύπνησης (ΦΑ)

Δρ. Γ. Α θα να σί ου
τ. Διευ θύ ντρια Ε ΟΦ



13

Τι αλ λά ζει με τη Νέ α Νο μο θε σί α, με μια μα τιά

 Νέ α κα τη γο ρία προ ϊ ό ντων

Θα δη μιουρ γη θεί κατά στα ση προ ϊ ό ντων, για τα ο ποί α α παι τεί ται συ μπλη-
ρω μα τι κή  πα ρα κο λού θη ση της ασφά λειας τους. Θα εί ναι υπο χρε ω τι κή για 
ό λα τα προ ϊ ό ντα με νέ α δρα στι κή ου σί α και για ό λα τα νέ α βιο λο γι κά προ-
ϊ ό ντα(συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των βιο-ο μο ει δών). Θα α να γνω ρί ζο νται α πό 
έ να σχε τι κό σύμ βο λο (μαύ ρο τρί γω νο α ντε στραμ μέ νο)  που θα υ πάρ χει στην 
ε πι σή μαν ση του προ ϊ ό ντος και θα υ πάρ χει στην ΠΧΠ και στο ΦΟΧ σχετι-
κή δή λω ση ό τι «το προ ϊ όν αυ τό υ πό κει ται σε ε πι πλέ ον πα ρα κο λού θη ση της 
α σφά λειάς του». 

 Α να φο ρά Α Ε στο EudraVigilance

Οι Α Ε δεν κατα τί θε νται πλέ ον στις Ε θνι κές Αρ χές, αλ λά α πευ θεί ας στο σύ-
στη μα Eud�aVigilance του Ε ΜΑ. Οι Α Ε που κα τα τί θενται εί ναι σύμ φω να με 
το νέ ο διευ ρυ μέ νο ο ρι σμό της Α Ε , ο ο ποί ος πε ρι λαμ βάνει και α να φο ρές α πό 
ια τρι κά λά θη, α πό χρή ση προ ϊ ό ντος ε κτός ε γκε κρι μέ νων εν δεί ξε ων.

 Νέ οι ε μπλε κό με νοι στη Φαρ μα κο ε πα γρύ πνη ση  

Με τη νέ α νο μο θε σί α, δί νε ται η δυ να τό τη τα στους α σθε νείς, στους συλ λό γους 
τους ή στους κα τα να λω τές, να α να φέ ρουν οι ί διοι τις Α Ε  που πα ρα τη ρούν.

 ΕΠ ΠΑ  
Η α ξιο λό γη ση των ΕΠ ΠΑ των προ ϊ ό ντων με την ί δια δρα στι κή θα εί ναι μο να-
δι κή & ε νιαί α και θα βα σί ζε ται σε α θροι στι κές - συ γκε ντρω τι κές πλη ρο φο ρί-
ες, ε νώ τα line listening δεν θα συ μπε ρι λαμ βά νο νται συ στη μα τι κά σε αυ τήν.

Η κα τά θε ση των ΕΠ ΠΑ θα γί νε ται σε 70 ημέ ρες α πό την κα τα λη κτι κή η με ρο-
μη νί α της πε ριό δου που αυ τή κα λύ πτει , για ό σες  κα λύ πτουν διά στη μα έ ως 12 
μη νών και εντός 90 η με ρών για διά στη μα πέ ραν των 12 μη νών, 

 (η χρο νι κή διεύ ρυν ση γί νε ται ε πειδή οι πη γές προ έ λευ σης των Α Ε εί ναι δια-
φο ρε τι κές και πο λύ πε ρισ σό τε ρες. λό γω του νέ ου ο ρι σμού της Α Ε, και λό γω 
της α να φο ράς των α το μι κών πε ρι στατι κών α πό τους ί διους τους α σθε νείς)

Η νέ α νο μοθε σί α ε ξαι ρεί α πό την υ πο χρέ ω ση κα τά θε σης ΕΠ ΠΑ τα γε νό σημα 
προ ϊ ό ντα, τα ο μοιο πα θη τι κά, τα προ ϊ ό ντα κα θιε ρω μέ νης χρή σης και τα πα-
ρα δοσια κά φυ τι κά φαρ μα κευ τι κά προ ϊ ό ντα.

 PASS / PAES

Α πο τε λούν προ ϋ πό θε ση για την άδεια Κυ κλο φο ρί ας ε νός προ ϊ ό ντος. Το πρω-
τό κολ λο της με λέ της και τα α πο τε λέ σμα τα θα κα τα τί θε ται στις Ε θνι κές Αρ-
χές, ε νώ η πα ρα κο λού θη ση της με λέ της και οι συ στά σεις θα πα ρέχο νται α πό 
την PRAC.

 Σχέ διο Δια χεί ρι σης Κιν δύ νων: 

Τα ΣΔΚ εί ναι υπο χρε ω τι κά για ό λα τα νέ α προ ϊ ό ντα. Στην αί τη ση που κα τα τί-
θε ται για χο ρή γη ση α δεί ας κυ κλο φο ρί ας θα πρέ πει να υ πάρ χει και κα τά θε ση 
πε ρί λη ψης του ΣΔΚ. Η πε ρί λη ψη του ΣΔΚ θα δημο σιο ποιεί ται. Βα σι κό ρό λο 
στη δια μόρ φω ση τους ΣΔΚ κα τέ χει η PRAC

Στα ΣΔΚ προ τεί νο νται τα μέ τρα τα ο ποί α θε ω ρού νται α πα ραί τη τα για να 
ε λαχι στο ποι ή σουν τη γνω στή ε πι κιν δυ νό τη τα του προ ϊ ό ντος. Προ τεί νο νται 
ε πίσης τρό ποι πα ρα κο λού θη σης της ε πι τυ χί ας των μέ τρων αυ τών. Τα μέ τρα 
αυτά θα υ πάρ χουν στην ά δεια κυ κλο φο ρί ας μα ζί με τις προ θε σμί ες υ λο ποί η-
σής τους. Τα ΣΔΚ θα ε πι και ρο ποιού νται με στοι χεί α που προ έρ χο νται α πό τις 
ΕΠΠΑ ή α πό κλι νι κές με λέ τες μό λις αυ τές ο λο κλη ρώ νο νται. 

 Κύ ριο  Αρχεί ο Συ στή μα τος Φαρμα κο ε πα γρύ πνη σης PSMF

Το Κύ ριο Αρ χεί ο Συ στή μα τος ΦΑ, αντι κα τα θι στά το Σύ στη μα ΦΑ που υ πάρ-
χει σή με ρα. Θα βρί σκε ται εί τε σε ση μεί ο της Ε Ε, ό που ο ΚΑΚ έ χει τις κυ ριό τε-
ρες δρα στη ριό τη τές του, εί τε σε άλ λο ση μεί ο ό που βρί σκε ται ο Υπεύ θυ νος ΦΑ 
για τον Ευ ρω πα ϊ κό Χώ ρο. Ε πι κε ντρώ νε ται πε ρισσό τε ρο στην πε ρι γρα φή του 
συ στή μα τος και ό χι σε προ ϊ ό ντα. Θα συμ βά λει στον σω στό προ γραμ μα τι σμό 

Η Νέα Νομοθεσία  
της Φαρμακο επαγρύ‑ 
πνησης (ΦΑ)
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και τη διε ξα γω γή ε σω τε ρι κών ε πι θε ω ρή σε ων (audits), αλ λά και των ε πι θε ω-
ρή σε ων α πό τις Ε θνι κές Αρ χές.

Ο ΚΑΚ θα υ πο βάλ λει στις Ε θνι κές Αρ χές, μα ζί με το φά κε λο για έ γκρι ση, μό νο 
πε ρι λη πτι κές πλη ρο φο ρί ες για το PSMF.

Η το πο θε σί α  του Βα σι κού Αρ χεί ου ΦΑ θα α να γρά φε ται στο Eud�avigilance 
Medicinal P�oduct Dictiona�y (EMPD) και θα λαμ βά νει  έ να και μο ναδι κό 
α ριθ μό κα τα χώ ρη σης.

Το PSMF θα ε φαρ μό ζε ται σε ό λα τα προ ϊ ό ντα που εί ναι ε γκε κρι μέ να μέ σα 
στην Ε Ε, α νε ξάρ τη τα α πό τη δια δι κασί α έ γκρι σής τους.

Οι ΚΑΚ πα ρα δο σια κών φυ τι κών φαρ μα κευ τι κών προ ϊ ό ντων θα πρέ πει να 
προε τοι μά ζουν και να δια τη ρούν έ να PSMF, χω ρίς όμως να το κα τα θέ τουν.

 Νέ α νο μο θε σί α και ΜΗΣΥ ΦΑ

Σχε τι κά με τα ΜΗ ΣΥ ΦΑ, η νέ α νομο θε σί α δεν α παι τεί δη μιουρ γί α ΕΠ ΠΑ και 
τα ΣΔΚ μπο ρούν να πα ρα λείπο νται.

Άλ λες αλ λα γές που ε πέρ χο νται με τη Νέ α Νο μο θε σί α

•	 Δη μο σιο ποί η ση στην η λε κτρο νι κή Διεύ θυν ση του Ε ΜΑ, όλων των θε-
μάτων της ΦΑ, ό πως:  α πο φά σεις , πρα κτι κά της PRAC, πε ριλή ψεις των 
ΣΔΚ, κα τά στα ση  των προ ϊ ό ντων για τα ο ποί α  α παι τεί ται συ μπλη ρω μα-
τι κή πα ρα κο λού θη ση της α σφά λειας, κλπ 

•	 Δη μο σιο ποί η ση στην η λε κτρο νι κή Διεύ θυν ση των Ε θνικών Αρ χών των 
Εκ θέ σεων Α ξιο λό γη σης & των πε ριλή ψεων τους, τα ΠΧΠ/ΦΟΧ, τις φόρ-
μες α ναφο ράς των (AE) για τους για τρούς, τις α πλο ποι η μέ νες φόρ μες 
α να φο ράς των (AE) για τους α σθε νείς 

•	 Δημιουρ γί α, στον Ε ΜΑ, νέ ας Ε πιτρο πής  ΦΑ & Α ξιο λό γη σης Κιν δύ νου 
(PRAC), η ο ποί α α ντι κα θι στά την Ο μά δα Ερ γα σί ας για τη ΦΑ. Η Ε πι-
τρο πή θα έ χει λό γο στα θε ρα πευ τι κά δε δο μένα, θα εί ναι συν-ει σηγή τρια 
για τις με τε γκρι τι κές μελέ τες α πο τε λε σμα τι κό τη τας, θα προσ διο ρί ζει τα 
RMPs, κλπ. 

Σαν συ μπέ ρα σμα προ κύ πτει ό τι, κα νείς από τους ε μπλε κό με νους με την ΦΑ, 
δεν πρέ πει να υ πο τι μή σει πό σα πολ λά α παι τού νται με τη Νέ α Νο μο θε σί α να 
υ λοποι η θούν.

Δρ. Γ. Α θα να σί ου
τ. Διευ θύ ντρια Ε ΟΦ

Η Νέα Νομοθεσία  
της Φαρμακο επαγρύ‑ 
πνησης (ΦΑ)
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1. Η συμ με το χή αν θρω πί νων ό ντων στην επι στη μο νι κή έ ρευ να διέ πε ται α πό 
έ να ε κτε τα μέ νο νο μο θε τι κό και  δε ο ντο λο γι κό πλαί σιο, στό χος του ο ποί ου εί-
ναι η ό σο το δυ να τόν πλη ρέ στε ρη προ στα σί α των εν γέ νει δι καιω μά των των 
α τό μων που συμ με τέ χουν στην έ ρευ να και ει δι κό τε ρα  της ζω ής, της σω μα τι-
κής α κε ραιό τη τας και της α ξιο πρέ πειας τους. Η προ στα σί α αυ τή καθί στα ται  
έ τσι  πρώ τι στο μέ λη μα του ε ρευ νη τή και υ πε ρέ χει  των συμ φε ρό ντων της ε πι-
στή μης και της κοι νω νί ας.  Η α να γκαιό τη τα ύ παρ ξης κα νο νι στι κού πλαι σί ου 
α πο τε λεί σή με ρα ση μα ντι κή προ τε ραιό τη τα των ευ ρω πα ϊ κών  κυ βερ νή σε ων 
κα θώς η ε πι στη μο νι κή ε ρευ νη τι κή δρα στη ριότη τα α να γνω ρί ζε ται  α φε νός 
ως  σημα ντι κό ερ γα λεί ο α νά πτυ ξης και κοι νω νι κής ευ η μερί ας αφε τέ ρου  ως 
συ στη μα τι κά ορ γα νω μένη δρα στη ριό τη τα με  διτ τή φύ ση: τό σο ως ε πιστη-
μο νι κή – πο λι τι κή έν νοια ό που βα σι κό ρό λο παί ζει η κοι νω νί α στο πλαί σιο  
της στε νής σχέ σης έ ρευ νας, οι κο νο μί ας και και νο τομί ας, αλ λά και ως  σχε-
δια σμός, ό που τον ση μα ντι κό ρό λο κα τέ χουν ε ξει δι κευ μέ νοι ε πι στή μο νες οι 
οποί οι ο φεί λουν να α κο λου θούν τους κώ δι κες δε ο ντο λο γί ας που δια σφα λί-
ζουν τη δη μό σια φύ ση του α γα θού  της ε πι στη μο νι κής έ ρευ νας και τις συν θή-
κες δια φά νειας μέ σα στις ο ποί ες  αυ τό υ λο ποιεί ται. 

2. H α νά πτυ ξη του κανο νι στι κού πλαι σί ου της έ ρευ νας  και των σχε τι κών 
η θι κών αρ χών δεν α πο τελεί τό σο εκ δή λω ση α νά πτυ ξης και προ ό δου αλ λά 
α ντί-δρα ση σε σο βα ρές υ περ βά σεις και πα ρα βιά σεις των αν θρω πί νων δι-
καιω μά των που ση μειώ θη καν και εξα κο λου θούν να ση μειώ νο νται  κα τά τη 
διε νέρ γεια ε πι στη μο νι κής έ ρευ νας. Ε κτός α πό τις ι στο ρι κά πα λαιό τε ρες  και 
γνω στό τε ρες πε ρι πτώ σεις  α ντι δεο ντο λο γι κής έ ρευ νας, ό πως η πε ρί φη μη 
�uskegee Syphilis Study1 (1929-1972) και το πεί ρα μα του Willow��ook State 
School για την Η πα τί τι δα 2,   πε ρισ σό τε ρο πρό σφα τα παρα δείγ μα τα  ό πως 
τα πει ρά μα τα  ανθρώ πι νης α κτι νο βο λί ας3  (1944-1974), η υ πό θε ση  Moore v. 
Regents of the Unive�sity of Califo�nia 4 (1990) αλ λά και η χρή ση πει ρα μα τι-
κών φαρ μά κων  στις α με ρι κα νι κές έ νο πλες δυ νά μεις στον Πό λε μο του Κόλ-
που 5, δεί χνουν πως οι πα ρα βιά σεις εί ναι συ νε χείς.  Ο Ευ ρω πα ϊ κός Χάρ της 
Θε με λιωδών Δι καιω μά των 6 στη ρι ζό με νος σε έ να έ δα φος κοι νών ευ ρω πα ϊ κών 
α ξιών, α να γνω ρίζει στο άρ θ. 13 ό τι «Οι τέ χνες και η ε πι στη μο νι κή έ ρευ να θα 
εί ναι ε λεύ θε ρες υ πό  πε ριο ρι σμούς. Η α κα δη μα ϊ κή ε λευ θε ρί α θα γί νε ται σε-
βα στή» ,στο δε άρ θρο 3 ο ρί ζει  ό τι κά θε έ νας έ χει δι καί ω μα σε βα σμού  στη 
σω μα τι κή και  δια νο η τι κή του ακε ραιό τη τα και ό τι στους το μείς της ια τρι κής 
και της βιο λο γί ας, η ε λεύ θερη και πλη ρο φο ρη μέ νη συ γκα τά θε ση, πρέ πει να 
τυγ χά νουν ι διαί τε ρου σε βα σμού ε νώ, με τα ξύ άλ λων,  θε σπί ζει α πα γό ρευ ση 
κερ δο σκο πί ας α πό το αν θρώ πι νο σώ μα. Η ε λευ θε ρί α της έ ρευ νας   κα το χυ ρώ-
νε ται στη  χώ ρα μας με  το  άρ θρο 16 παρ.1  του Συ ντάγ μα τος της Ελ λά δος ως 
α κο λού θως:  «Η τέ χνη και η ε πι στή μη, η έ ρευ να και η δι δα σκα λί α εί ναι ε λεύ-
θε ρες. Η α νά πτυ ξη και προ α γω γή τους α πο τε λεί υ πο χρέ ω ση του Κράτους. Η 

Το σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο 
της επιστημονικής έρευνας:  

μία γενική προσέγγιση

Τ. Γκαράνη-Παπαδάτου
Νομικός, ΜΑ, PhD, 
Επιστημονική Συνεργάτις  
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Υγείας και ανεξάρτητη 
Εμπειρογνώμων της ΕΕ-DG 
Research  (Ethical Review).

{  Η αρχή της ιατρικής και χειρουργικής ηθικής συνίσταται 
στο να μην κάνει κανείς ποτέ ένα βλαβερό  πείραμα,  

ακόμη κι αν το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο  
για την επιστήμη ή και για την υγεία των άλλων.     |

                                             Claude Bernard (1813-1878)
       Introduction to the study of Experimental Medicine
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α κα δη μα ϊ κή ε λευ θε ρί α και η ε λευ θε ρί α της δι δα σκα λί ας δεν α παλ λάσσουν 
α πό το κα θή κον  της υ πα κο ής στο Σύ νταγ μα». Προ κύ πτει συ νε πώς πως  η 
ε λευ θε ρί α της έ ρευ νας δεν αμ φι σβη τεί ται ού τε α πει λεί ται α πό την ύ παρ ξη 
ε νός νο μο θετι κού πλαι σί ου που ο ρί ζει προ ϋ πο θέ σεις και προ δια γρα φές, κα-
θώς συ νι στά  τό σο α το μι κό δι καί ω μα του ε ρευ νη τή ό σο και υ πο χρέ ω ση του 
κρά τους, πρό κει ται  ό μως για μί α ε λευ θε ρί α η ο ποί α δεν εί ναι α πό λυ τη αλ λά 
υ πόκει ται στους πε ριο ρι σμούς  που ε πι βάλ λουν  άλ λες δια τά ξεις του Συ ντάγ-
ματος ό πως η αρ χή σε βα σμού της αν θρώ πι νης  α ξί ας, το δι καί ω μα  ε λεύ θε-
ρης α νά πτυ ξης της προ σω πι κό τη τας, το δι καί ω μα  στη ζω ή και το δι καί ω μα  
σω μα τι κής α κε ραιό τη τας. Εί ναι ση μα ντι κό για κά θε σύγ χρο νο ε ρευ νη τή να 
κα τα νο ή σει ό τι η πε ρι χα ρά κω ση του η θικού και δε ο ντο λο γι κού πλαι σί ου της 
ε ρευ νη τι κής δρα στη ριό τη τας, μό νον  ωφέ λι μη μπο ρεί να εί ναι  κα θώς  συ ντε-
λεί στην καλ λιέρ γεια κλί μα τος  ε μπι στο σύ νης της κοι νω νί ας προς την ε πι στη-
μο νι κή ε ρευ νη τι κή κοι νό τη τα, συμ βάλλο ντας κα τά συ νέ πεια,  στη γε νι κό τε ρη 
α νά πτυ ξη της κοι νω νί ας μέ σω της  αύ ξη σης της ε πι στη μο νι κής γνώ σης  και 
της  και νο το μί ας. Εί ναι δε  ση μα ντικό να κα τα νο ή σουν οι ε ρευ νη τές πως αυ-
τό μπο ρεί να ε πι τευ χθεί μέ σω συ γκε κρι μέ νων δια δι κα σιών α ξιο λό γη σης των 
ε ρευ νη τι κών προ γραμ μά των, ό πως αυτές ι σχύ ουν  διε θνώς και να θυ μού νται  
πως η ε ρευ νη τι κή κοι νό τη τα φέ ρει  μερί διο ευ θύ νης για την έλ λει ψη ε μπι-
στο σύ νης  της κοι νής γνώ μης προς αυ τήν: όπως α να φέ ρε ται σε  Έκ θε ση  του 
Βρε τα νι κού Ια τρι κού Συλ λό γου για την ά σκη ση της Ια τρι κής  και τα αν θρώ-
πινα δι καιώ μα τα : «Η έ ρευ να κα θο δη γεί ται  α πό μί α ε πι θυ μί α να κα τα νο ή σει 
κα νείς τους μη χα νι σμούς της α σθέ νειας και να α να ζη τή σει α πο τε λε σμα τι κούς 
τρό πους πρό λη ψης και θερα πεί ας.  Ό μως, σε ε ξαι ρε τι κές πε ρι πτώ σεις α κό μη 
και αυ τοί οι αν θρω πι στι κοί σκο ποί μπο ρούν να εί ναι ε πι κίν δυ νοι...» 7 . Πράγ-
μα τι, υ πάρ χει μί α πλη θώ ρα πα ρα γό ντων που μπορεί να ο δη γή σει στη διε-
νέρ γεια μη δε ο ντο λο γι κής ή κα τα χρη στι κής έ ρευ νας, ό πως η ε ξου σί α και η 
ε πιρ ρο ή του ε ρευ νη τή, η μυ στι κό τη τα, η  ε ξαρ τώ με νη κα τά στα ση πλη θυ σμών 
που  ε πι λέ γο νται ως υ πο κείμε να έ ρευ νας, ή η ύ παρ ξη α σθε νών σε τε λειω τι κό 
στά διο, αλλά και πα ρά γο ντες κοι νω νι κοί ό πως η  α κραί α α ποστα σιο ποί η ση 
και η έλ λει ψη ο ποιασ δή πο τε συ μπά θειας  με τα υ πο κεί με να της έ ρευ νας. 

3. Το κα νο νι στι κό πλαί σιο α φο ρά στο στά διο του σχε δια σμού της έ ρευ νας,  
στο στά διο α πό κτη σης  της γνώ σης και των πλη ρο φο ριών  κα θώς, τέ λος,  και 
στο στά διο δια χεί ρι σης των ευ ρη μά των και α πο τε λε σμά των της έ ρευ νας8 κα-
λύ πτει δε πα ρεμ βά σεις σε αν θρώ πι να  ό ντα (α σθε νείς ή υ γιείς ε θε λο ντές), 
χρήση αν θρώ πι νου βιο λο γι κού υ λι κού (όρ γα να, ι στοί, κύτ τα ρα) και  χρή ση 
προ σω πι κών δε δο μέ νων, η προ στα σί α των ο ποίων α πο κτά ό λο και με γα λύ-
τε ρη ση μα σί α  σε ό λα τα προ α να φερ θέ ντα στά δια. Σύμ φω να με το Συ μπλη-
ρω μα τι κό (στη Σύμ βα ση  του Συμ βου λί ου της Ευ ρώ πης για τη Βιο ϊ α τρι κή και 
τα Αν θρώ πι να Δι καιώ μα τα)  Πρω τό κολ λο για τη Βιο ϊ α τρι κή Ε ρευ να (ΕΤS No 
195), η έννοια της πα ρέμ βα σης (inte�vention) πε ρι λαμ βά νει   ό χι μό νον τη 
σω μα τι κή αλ λά και  άλ λες πα ρεμβά σεις κα θό σον αυ τές πε ρι λαμ βά νουν δια-
κιν δύ νευ ση της ψυ χο λο γι κής υ γείας του υ πο κει μέ νου της έ ρευ νας (π.χ. ε ρω-
τη μα τολό για, συνε ντεύ ξεις, πα ρα τή ρη ση), πε ρι λαμ βά νει δη λα δή  ό λες τις 
πα ρεμ βά σεις που γί νο νται για ε ρευ νη τι κούς σκο πούς στο πλαί σιο της πρό λη-
ψης, της διά γνω σης, της θερα πεί ας και της α πο κα τά στα σης . 

4. Το κεί με νο με τη με γα λύ τε ρη ί σως ιστο ρι κή και συμ βο λι κή ση μα σί α, το 
ο ποί ο δια μόρ φω σε την δε ο ντο λο γί α της επι στη μο νι κής έ ρευ νας, ή ταν ο Κώ-
δι κας της Νυ ρεμ βέρ γης, ο ο ποί ος προ έ κυ ψε α πό τις Δί κες  της Νυ ρεμ βέρ γης,  
και συ γκε κρι μέ να  α πό τη λε γό με νη Δί κη των Ια τρών (�he Docto�s’ ��ial) 9  . Ο 
Κώδι κας έ θε σε για πρώ τη φο ρά το πλαί σιο μέ σα στο ο ποί ο πρέ πει να α σκεί-
ται η ε πι στη μο νι κή έ ρευ να, με προ ε ξάρ χου σα αρ χή την παρο χή ε λεύ θε ρης 
και συ νει δη τής συ γκα τά θε σης α πό το ά το μο που συμ με τέ χει στην έ ρευ να. 
Μο λο νό τι ο ί διος ο Κώ δι κας δεν υ ιο θε τή θη κε πο τέ ε πί ση μα  α πό κα μί α διε θνή 
συν θή κη ή σύμ βα ση ως διε θνές δί καιο,  η αρ χή της συ νει δη τής συ γκα τά θε-
σης  εν σω μα τώ θη κε  ως κα νό νας Διε θνούς Δι καί ου στο Αρ θρο 7 του Διε θνούς 
Πρω το κόλλου των Η νω μέ νων Ε θνών για τα Α στι κά και Πο λι τι κά Δι καιώ μα τα 
[Inte�national Covenant on Civil and Political Rights, United Nations 1966], 
το ο ποί ο, μα ζί με την Οι κου με νι κή Δια κή ρυ ξη των Δι καιω μάτων του Αν θρώ-
που [1948] α πε τέ λε σαν ση μεί α ο ρό σημα  στην προ στα σί α των αν θρω πί νων 
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δι καιω μά των.  

5. Σή με ρα, υ πάρ χει μί α πλη θώ ρα κει μέ νων τα ο ποί α α φο ρούν τη βιο ϊ α τρι κή 
έρευ να σε πα γκό σμιο, ευ ρω πα ϊ κό ή ε θνι κό ε πί πε δο, κυριό τε ρα α πό τα ο ποί α 
εί ναι τα ε ξής: 

α. Κεί με να νο μι κώς μη δε σμευ τι κά:

•	 Η Δια κή ρυ ξη του Ελ σίν κι (Decla�ation of Helsinki), η ο ποί α συ ντά χθη κε 
α πό την Παγκό σμια Ια τρι κή Ε ται ρεί α και υ ιο θε τή θη κε για πρώ τη φο ρά 
το 1964 με αρ κετές με τα γε νέ στε ρες τρο πο ποι ή σεις οι ο ποί ες έ χουν κα-
τά και ρούς πυ ρο δο τή σει  έ ντο νες α ντι δρά σεις  της ε ρευ νη τι κής κοι νό-
τη τας, όπως π.χ. η τρο πο ποί η ση του 2000  σχε τι κά με  τη χρή ση ει κο νι-
κών σκευα σμά των (place�o)   ή  η τρο πο ποί η ση του 2008 σχε τι κά με την 
ε νη μέ ρω ση των α τόμων που συμ με τεί χαν στην έ ρευ να α να φο ρι κά με τα 
α πο τε λέ σμα τά της.  

•	 Η Οι κου με νι κή Δια κή ρυ ξη για τη Βιο η θι κή και τα Αν θρώ πι να Δι καιώ μα-
τα (Unive�sal Decla�ation on Bioethics and Human Rights)  της UNESC�, 
ι δί ως τα άρ θρα 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 19 και 21. 

•	 �ι Διε θνείς Ο δη γί ες Η θι κής για τη Βιο ϊ α τρι κή  Ε ρευ να που πε ρι λαμ βά νει 
αν θρώ πους (Inte�national Ethical Guidelines fo� Biomedical Resea�ch 
Involving Human Su�jects του  CI�MS)- 1993, 2002. 

•	 Οι Ο δη γί ες Ορ θής Πρα κτι κής (Good Clinical P�actice Guidelines 2002)  
που συ ντά χθη καν α πό την Inte�national Confe�ence on Ha�monization 
(ICH) of �echnical Requi�ements fo� Regist�ation of Pha�maceuticals fo� 
Human Use

•	 Η Οι κου με νι κή Δια κή ρυ ξη για το Αν θρώ πι νο Γο νι δί ω μα και τα Αν θρώ πι-
να Δι καιώ μα τα  - UNESC�, 1997 

•	 Η Σύ στα ση 4 (2006) του Συμ βου λί ου της Ευ ρώ πης για τις ερευ νη τι κές  
δρα στη ριό τη τες στον το μέ α της υγεί ας, σε αν θρώ πι νο βιο λο γι κό υ λι κό 
που έ χει συλ λε χθεί με σκο πό την απο θή κευ ση για έ ρευ να ή για άλ λο σκο-
πό. (Recommendation (2006) 4 on �esea�ch into �iological mate�ials of 
human ��igin). Η χρή ση   αν θρώ πι νου βιο λο γι κού υ λι κού και των σχε τι-
ζό με νων προ σω πι κών δε δο μέ νων  διευρύ νε ται συ νε χώς και εί ναι  ση μα-
ντι κό οι συλ λο γές αυ τού  του  υ λι κού να χρη σι μο ποιού νται με τον βέλ τι-
στο τρό πο. 

•	 Η Σύ στα ση  α να γνω ρί ζει ό τι το  υ λι κό που λαμ βά νε ται α πό αν θρώ πι να 
ό ντα για έ ρευ να  ε μπί πτει σε δύ ο (αν και ό χι πά ντα α πό λυ τα δια φο ρο-
ποιη μέ νες) κα τη γο ρί ες: σε αυ τό το ο ποί ο  προο ρί ζε ται για ά με ση χρή ση 
σε συ γκε κρι μέ νο ε ρευ νη τι κό    πρό γραμ μα και  σε αυτό  το ο ποί ο α πο θη-
κεύ ε ται για μελ λο ντι κή χρή ση.

β. Κεί με να νομι κώς δε σμευ τι κά:

•	 Σύμ βα ση για τα Αν θρώ πι να Δι καιώ μα τα και τη Βιο ϊ α τρι κή (Σύμ βα ση 
του �viedo)  η ο ποί α έ χει εν σω μα τω θεί στο ελ λη νικό δί καιο με τον Ν. 
2619/98. 

•	 Συ μπλη ρω μα τι κό Πρω τό κολ λο για τη Βιο ϊ α τρι κή έ ρευ να το ο ποί ο  εί ναι 
δεσμευ τι κό για τα κρά τη που το έ χουν ε πι κυ ρώ σει (η Ελ λά δα δεν το έ χει 
ε πι κυρώ σει α κό μη).

•	 Ο δη γί α 2001/20/ΕΚ του Ευ ρω παϊ κού Κοι νο βου λί ου και του Συμ βου λί-
ου της 4ης Α πρι λί ου 2001 για την προ σέγ γι ση των νο μο θε τι κών, κα νο νι-
στι κών και διοι κη τι κών δια τά ξε ων των κρα τών μελών ό σον α φο ρά την 
ε φαρ μο γή ορ θής κλι νι κής πρα κτι κής κα τά τις κλι νι κές δο κι μές φαρ μά-
κων προ ο ρι ζο μέ νων για τον άν θρω πο. Η Ο δη γί α αυ τή  έ χει εν σω μα τω θεί 
στο ελ ληνι κό νο μι κό πλαί σιο με την Υ πουρ γι κή Α πό φα ση  ΔΥΓ3/89292 
(ΦΕΚ Β’ 1973, 31.12.2003).    Α να φέ ρε ται με τα ξύ άλ λων στο σε βα σμό της 
ψυ χι κής και σωμα τι κής α κε ραιό τη τας των α τό μων, την προ στα σί α των 
δε δο μέ νων που τα α φορούν, την πα ρο χή συ νει δη τής συ γκα τά θε σης, την 
α σφα λι στι κή κά λυ ψη των συμ με τε χό ντων α τό μων κλπ. Προ βλέ πει την 
ί δρυ ση Ε θνικής Ε πι τρο πής Δε ο ντο λο γί ας για τις κλι νι κές με λέ τες (EEL 
121/34 της 1.5.2001). Η Ο δη γί α  α πο τε λεί έ να α πό τα πιο αμ φι λεγό με να 
κεί με να του ευ ρω πα ϊ κού κε κτη μέ νου α να φο ρι κά με τα φάρ μα κα, οι δε 
κρι τι κές ε ντο πί ζο νται στα α κό λου θα τρί α, κυ ρί ως, ση μεί α: α) στις α νι σό-
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τη τες και τις δια φο ρο ποι ή σεις ε φαρ μο γής της  στα κρά τη- μέ λη, β) στο 
αυ ξα νό με νο διοι κη τι κό βά ρος που ε πι φέ ρει η ε φαρ μο γή της και η α γνό-
η ση των πρα κτι κών πε ριο ρι σμών και γ) στην κρι τι κή ο τι η Ο δη γί α δεν 
λαμ βά νει ε παρ κώς υ πό ψη  την πα γκο σμιο ποι η μέ νη κλί μα κα στην ο ποί α 
διε ξά γο νται σή με ρα οι κλι νι κές με λέ τες. Προ κει μέ νου να  α ντι με τω πί σει 
τις δυ σκο λί ες αυ τές, η Commission,  με δή λω ση της στο Ευ ρω πα ϊ κό Κοι-
νο βού λιο τον Δε κέμ βριο του 2008, α νέ λα βε την διε νέρ γεια α ξιο λό γη σης 
της Ο δη γί ας (Ιmpact Assessment Initiative), με τε λι κό στό χο τη δια τύπω-
ση νο μο θε τι κών προ τά σε ων  μέ χρι τον Ιού νιο του 2012.  Ε πί σης η Ο δη γί α 
2005/28/ΕΚ για την ορ θή κλι νι κή πρα κτι κή ο ρί ζει σα φώς ο τι η διε ξα γω-
γή των σχε τι κών κλι νι κών με λε τών που α φο ρούν  δο κι μα ζό με να φάρ μα-
κα,  πρέ πει  να στη ρί ζε ται  στην προ στα σί α των αν θρω πίνων δι καιω μά-
των  και στην α ξιο πρέ πεια του α τό μου. 

6. Εν δει κτι κά α να φέ ρο νται κά ποια από τα ση μα ντι κό τε ρα θέ μα τα που πρέ-
πει να α πα σχο λούν το σύγ χρο νο ε ρευ νη τή  και να α να λύ ο νται στα ε ρευ νη τι κά 
πρω τό κολ λα που υ πο βάλ λο νται προς έ γκρι ση σε μί α Ε πι τρο πή Ε ρευ νη τι κής 
Δε ο ντο λο γί ας. Με βά ση την Ευ ρω πα ϊ κή και Ε θνι κή νο μο θε σί α, ό λα τα προ-
γράμ μα τα έ ρευ νας που έ χουν ε πι λε γεί για χρη μα το δό τη ση α πό την Ε Ε υ πο-
βάλ λο νται σε αυ τή τη δια δι κα σί α α ξιο λό γη σης,  ό μως πα ρά τις προ σπά θειες 
δια φό ρων φο ρέ ων η  θε σμο θέ τη ση και λει τουρ γί α πα ρό μοιων Ε πι τρο πών στη 
χώ ρα μας βρί σκε ται σε εμ βρυ ι κό στά διο, γε γο νός το ο ποί ο κα θι στά - και στο 
μέλ λον, εάν δεν γί νουν τα α παραί τη τα βή μα τα, θα κα τα στή σει α κό μη πε ρισ-
σό τε ρο - προ βλη μα τι κή την α πορ ρό φη ση κοι νο τι κών πό ρων για ε πι στη μο νι-
κή έ ρευ να. 

Η πα ρο χή συ νει δη τής και ε νη με ρω μέ νης συ γκα τά θε σης α πό τα υ πο κεί με να 
της έ ρευ νας, θε ω ρη τι κό έ ρει σμα της ο ποί ας α πο τε λεί η αρ χή του σε βα σμού 
στην προ στα σί α του α τό μου.  Το διε θνές νο μο θε τι κό πλαί σιο πε ριέ χει πλη-
θώ ρα δια τά ξε ων α να φο ρι κά με τους ό ρους και τις προ ϋ πο θέ σεις πα ρο χής 
έ γκυ ρης συ γκα τά θε σης (κα θώς και τις πι θανές ε ξαι ρέ σεις) κύ ριος στό χος των 
ο ποί ων εί ναι α φε νός η πα ρο χή πλη ρο φό ρησης σχε τι κά με τη ση μα σί α και το 
α να με νό με νο ό φε λος της έ ρευ νας για το άτο μο ή  την κοι νω νί α, α φε τέ ρου η  
δια σφά λι ση ό τι ο ε ρευ νη τής θα   λά βει υ πό ψη του την α νά γκη προ στα σί ας 
των δι καιω μά των του α τό μου. Γε νι κά η συ γκα τά θεση πρέ πει να  χο ρη γεί ται 
ε λεύ θερα και α βί α στα,  να εί ναι α πο τέ λε σμα τεκ μη ριω μέ νης πλη ρο φό ρη σης, 
να α πο τε λεί εκ δή λω ση α το μι κής α νε ξαρ τη σίας, να προ η γεί ται χρο νι κά του 
πειρα μα τι σμού, να ι σχύ ει καθό λη τη διάρ κεια της δο κι μα σί ας, να εί ναι έγ-
γρα φη και να προ έρ χε ται α πό άτο μο ι κα νό να συ ναι νέ σει. 

Η προ στα σί α των προ σω πι κών δε δο μέ νων και της ι διω τι κό τη τας του α τό μου: 
πρό κει ται για μί α ε ξε λισ σό με νη σχέ ση ανά με σα στην τε χνο λο γί α και το δι καί-
ω μα του α τό μου να προ στα τεύ ε ται η ι διω τι κό τη τά του κα τά τη συλ λο γή (πλη-
ρο φο ριών αλ λά και βιο λο γι κών δειγ μά των) και ε πε ξερ γα σί α των δε δο μέ νων. 
Εν δει κτι κό πα ρά δειγ μα ση μα ντι κού πε δί ου η θι κών και νο μι κών προ βλη μα τι-
σμών α πο τε λούν σή με ρα οι γε νετι κές α να λύ σεις (GWAS).  Σε γε νι κές γραμ-
μές οι υ πο χρε ώ σεις των ε ρευ νη τών συ νίστα νται  στην πε ρι γρα φή  της φύ σης 
και του βαθ μού δυ να τό τη τας ταυ το ποί η σης  των δεδο μέ νων και των α ντί-
στοι χων προ στα τευ τι κών μέτρων τα ο ποί α έ χουν προ βλέ ψει, στον κα θορι σμό 
του χρο νι κού δια στή μα τος  φύ λα ξης  των ταυ τοποι ή σι μων δε δο μέ νων, στην 
ε νη μέ ρω ση των συμ με τε χό ντων  α να φο ρι κά με  το εύ ρος της δυ να τό τη τας 
ταυ το ποίη σης, κα θώς και α να φο ρι κά με  τα πρό σω πα ή το πρό σω πο το οποί ο 
θα έ χει πρό σβα ση στα στοι χεί α ταυ το ποί η σης. 

Η διε ξα γω γή έ ρευ νας σε α να πτυσ σό με νες χώ ρες ή σε α να πτυσ σό με νες κοι-
νω νί ες:  η ε ρευ νη τι κή δρα στη ριό τη τα μπο ρεί να α φο ρά έ να ο λό κλη ρο έ θνος 
αλ λά ε πί σης  πλη θυ σμούς ή κοι νό τη τες οι ο ποί οι πα ρα μέ νουν υ πα νά πτυ κτοι 
μέ σα σε μί α α νε πτυγ μέ νη χώ ρα. Τα η θι κά ζη τή μα τα που ε γεί ρο νται κα τά  τη 
διε ξα γω γή έ ρευ νας σε α να πτυσ σό με νες κοι νω νί ες, α πο τε λούν έ να α πό τα  
πλέ ον α καν θώδη ζη τή μα τα   ε ρευ νη τι κής δε ο ντο λο γί ας  και ε να σχό λη σης α πό 
πλη θώ ρα  ε ρευνη τι κών φο ρέ ων σε πα γκό σμιο ε πί πε δο. Η έ ρευ να σε χώ ρες 
του α να πτυσ σό με νου κό σμου πρέ πει να α κο λου θεί τις αρ χές η θι κής που ι σχύ-
ουν και  για  την ε πιστη μο νι κή έ ρευ να που διε ξά γε ται στον δυ τι κό κό σμο. Το 
ζή τη μα της «οι κουμε νι κό τη τας» των η θι κών αρ χών που διέ πουν την έ ρευ να 
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σχε τί ζε ται με  την έννοια του ο φέ λους προς τις το πι κές κοι νω νί ες, τις α νι σό-
τη τες, την εν δυ νάμω ση των το πι κών ε πι στη μο νι κών και ε ρευ νη τι κών δο μών 
κα θώς και τις το πικές πο λι τι σμι κές α ντι λή ψεις για την υ γεί α, την α σθέ νεια  
και την έν νοια της ι διω τι κό τη τας. 

Η διτ τή χρή ση (dual use) των α πο τε λε σμά των της έ ρευ νας: η έν νοια της διτ-
τής χρή σης  α να φέ ρε ται στην τε χνο λο γί α η ο ποί α μπο ρεί να χρησι μο ποι η θεί 
τό σο για ει ρη νι κούς ό σο και για πο λε μι κούς ή τρο μο κρα τι κούς σκο πούς (π.χ. 
βιο τρο μο κρα τί α). 

Ε πί σης, η  συμ με το χή παι διών στην έ ρευ να, η συμ με το χή ευά λω των πλη θυ-
σμια κών ο μά δων, η χρή ση εμ βρύ ων και εμ βρυ ι κού ι στού  για ε ρευ νη τι κούς 
σκο πούς, η α ντι με τώ πι ση α νε πι θύ μη των συμ βά ντων και τυ χαί ων ευ ρη μά των, 
η δη μιουρ γί α  και οι ό ροι λει τουρ γί ας βιο τρα πε ζών απο τε λούν  θέ μα τα με ση-
μα ντι κές η θι κές και κοι νω νι κές προ ε κτά σεις.

7.  Η πρα κτι κή ε φαρ μο γή των η θι κών αρ χών που διέ πουν την επι στη μο νι-
κή έ ρευ να, δεν εί ναι εύ κο λη. Η νο μι κή ι σχύς ο ρι σμέ νων κει μέ νων, όπως π.χ. 
της Δια κή ρυ ξης του Ελ σίν κι, δεν εί ναι πά ντα σα φής. H πα γκο σμιο ποί η ση 
της έ ρευ νας δη μιουρ γεί ε ρω τη μα τι κά σχε τι κά με το νο μο θε τι κό  πλαί σιο που 
ι σχύ ει σε κλι νι κές δο κι μές οι ο ποί ες διε ξά γο νται σε μη ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες και 
με μο νω μέ νες ενέρ γειες θέ τουν ε πί τά πη τος ση μα ντι κά ζη τή μα τα ό πως  π.χ. 
η α πό φα ση του  Food and D�ug Administ�ation (FDA) των Η νω μέ νων Πο λι-
τειών το 2009, σύμ φω να με την ο ποί α οι μελέ τες που υ πο βάλ λο νται σε αυ τήν 
δεν χρειά ζο νται να πλη ρούν τις προ ϋ πο θέ σεις της Δια κή ρυ ξης του Ελ σίν κι, 
αλλά  αρ κεί να α κο λου θούν  τις Ο δη γί ες της ΙCH 10. Στο ευ ρω πα ϊ κό πλαί σιο 
η η θι κή α ξιολό γη ση ε νός ε ρευ νη τι κού πρω το κόλ λου α πό ε πι τρο πές Ε ρευ νη-
τι κής Δε ο ντο λο γί ας συ νι στά βα σι κό μέ ρος  της συ νο λι κό τε ρης δια δι κα σί ας 
α ξιο λό γη σης ε ρευ νη τι κών προ τάσε ων α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή με στό-
χο τη δια σφά λι ση ό τι ό λες οι ε ρευ νη τι κές δρα στη ριό τη τες που χρη μα το δο-
τού νται α πό την Ε Ε (Προ γράμ μα τα-Πλαί σια) συμ μορ φώ νο νται με τις θε με-
λιώ δεις αρ χές και τα πρό τυ πα ε ρευ νη τι κής δε ο ντο λο γί ας.

Τ. Γκαράνη-Παπαδάτου
Νομικός, ΜΑ, PhD
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η πλέ ον πρό σφα τη και ση μα ντι κή με ταρ ρύθ μι ση στην φαρ μα κευ τι κή 
νο μοθε σί α α φο ρά στην α ξιο λό γη ση των ε πιστη μο νι κών προ σεγ γί σε ων, των 
με θό δων και των συ στη μά των φαρ μα κο ε πα γρύ πνη σης για την προ στα σί α 
της δη μό σιας υ γεί ας στην Ευ ρώ πη.

 Η φαρ μα κο ε πα γρύπνη ση (ΦΕ)  στην ε πι και ρό τη τα ό σο ποτέ άλ λο τε και με 
ε πί κε ντρο τον α σθενή, ανα δύ ε ται ως κύ ριος ρυθ μι στής  της δια σφά λι σης του 
ο φέ λους και της α πο φυ γής-ε λα χι στο ποί η σης των κιν δύ νων για την υ γεί α των 
ευ ρω παί ων πο λι τών.

Η νέ α νο μο θε σί α για την ΦΕ στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση (Ε Ε) α πο τε λεί την μέ-
γι στη αλ λα γή που έ χει ε πι συμ βεί α πό την λει τουργί α του Eu�opean Medicines 
Agency (Ε ΜΑ)  μέ χρι σή με ρα.  Η νέ α νο μο θε σί α  ει σά γει ση μα ντι κές με ταρ-
ρυθ μί σεις που ο ριο θε τούν μια νέ α πε ρί ο δο στην ε πι τή ρηση και δια χεί ρι ση 
των ω φε λειών έ να ντι των κιν δύ νων των φαρ μά κων με δυ να μικά ε ναργή  προ-
σέγ γι ση και προ νο ητι κό τη τα στην πρό βλε ψη και α πο τρο πή αυ τών.

Η ε φαρ μο γή της νέ ας νο μο θε σί ας τον Ιού λιο 2012, 18 μή νες μετά την ψή-
φι σή της, δια φαί νε ται με καθα ρό τη τα κα θώς η ε ντα τι κή προ ε τοι μα σί α των 
διερ γα σιών και δια δι κα σιών προ χω ρά σύμ φω να με τις ο δη γί ες και τα χρονο-
διαγράμ μα τα του σχε δί ου του Ευ ρωπα ϊ κού Ορ γα νι σμού Φαρ μά κων -Ε ΜΑ, 
{Planning of the implementation of the new pha�macovigilance 19 /4/ 2011} 
και η ε ναρ κτή ρια συ νε δρί αση της νέ ας ε πι τρο πής ε μπει ρογνω μό νων ΦΕ 
(PRAC) έ χει ο ρι σθεί στις 19-7-2012. 

Η νέ α νο μο θε σί α  που βα σί ζεται στον κα νο νι σμό EU Regulation 1235/2010 
και στην ο δη γί α 2010/84/EU, α πο σκο πεί: 
Α)  στη βελ τί ω ση της α ποτε λε σμα τι κό τητας του συ στή μα τος της ΦΕ στην 

Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση(Ε .Ε.), κα θώς και της λή ψης α πο φά σε ων στον το μέ α 
αυτό,

Β)  στην ε παύ ξη ση της προδρα στι κής & προ λη πτι κής δρά σης  των Αρχών και 
της ΦΒ και

Γ)  στην ε νί σχυ ση του ρό λου των α σθε νών με την α να φο ρά από τους ί διους 
α νε πι θύ μη των ε νερ γειών (Α Ε).

Η νέ α νο μο θε σί α ε στιά ζει στην έ γκαι ρη συλ λο γή των ου σιω δών πλη ρο φο ριών 
για τα φάρ μα κα, στην κα λύ τε ρη ανάλυ ση και κα τα νό η ση των δε δο μέ νων και 
πλη ρο φο ριών, στη λή ψη α πο τε λε σμα τι κό τε ρων μέ τρων με ά με ση ε πι κοι νω-
νί α και υ λο ποί η σή τους.
(Ε ΜΑ and MS joint implementation checklist Ma�ch 2012)

Αξιο ση μεί ω τες ρυθ μίσεις που χρή ζουν α να φο ράς εί ναι: 
α)  η α παί τη ση α πό τις αρ χές για διε ξα γω γή με τε γκρι τι κών με λε τών απο τε-

λε σμα τι κό τη τας και α σφά λειας  (PASS/PAES), 
β)  η υ πο χρε ω τι κή ε φαρμο γή σχε δί ου δια χεί ρι σης κιν δύ νων (RMS) για ό λα 

τα ε γκε κρι μέ να φάρ μακα στην Ε Ε με τά τις 21 Ιου λί ου 2012 (ή με τά τις 2 
Ιου λί ου για τα κεντρι κά ε γκε κρι μέ να) και 

γ)  η δια τή ρη ση ε νός νέ ου συ στή μα τος ΦΕ α πό ΦΒ (Pha�macovigilance 
System Maste� File-PSMF) το ο ποί ο α ντι κα θι στά το προ η γού με νο 
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(Detailed Desc�iption of the Pha�macovigilance System-DDPS).

Εν τω με τα ξύ ο Ε ΜΑ προ ε τοι μά ζει την ί δρυση και λει τουρ γί α νέ ας ε πι τρο πής 
ε μπει ρο γνω μό νων ΦΕ (PRAC) , α να βαθ μί ζει το EUDRAVIGILANCE, ε νι σχύ-
ει τον συ ντο νι στι κό ρό λο στην α να φορά Α Ε α πό τα Κρά τη Μέ λη (ΚΜ) και 
δη μιουρ γεί νέ ες δια δι κα σί ες, νέ α ερ γα λεί α πλη ρο φο ρια κών συ στη μάτων και 
έ να σύ νο λο αρ χών κα λών πρα κτι κών ΦΕ: Good Pha�macovigilance P�actices- 
GVP. (EMA we�site d�aft GVP �eleased fo� consultation Fe�� 2012). 

Μεί ζο νες ε πεν δύ σεις υ λο ποιού νται α πό τον Ε ΜΑ με προ τε ραιό τη τα για 
τις βά σεις δε δο μέ νων Εud�avigilance ADR & Eu�opean Netwo�k Clinical 
Pha�macoepidemiology& Pha�macovigilance -ENCePP για την κα τα γρα φή 
και πα ρα κο λού θη ση των μη παρεμ βα τι κών με τε γκρι τι κών με λε τών PΑES/
PASS.

Ο Ε ΜΑ δια της ο μά δας δρά σης του (inte�nal taskfo�ce) και 6 ο μά δων προ-
γραμ μά των (6 p�oject teams), συ ντο νί ζει τις ερ γα σί ες  των ΚΜ και της Ευ ρω-
πα ϊ κής Κοι νό τη τας (ΕΚ), για την ε φαρ μο γή της νέ ας νο μο θε σί ας μέ σω μιας 
ε πι τρο πής ε πί βλε ψης (new p�oject ove�sight committee) με εκ προ σώ πη ση 
της Ε.Κ. των Κ.Μ. και του Ε ΜΑ.

Ε πι πρό σθε τα στο ε πί πε δο των ΚΜ και του HMA (Head of Medicines Agencies) 
συζη τού νται η με ρο μη νί ες  στό χοι για τα ε πι μέρους πε δί α ε φαρ μο γής της νέ ας 
νο μο θε σί ας στα ΚM ( Πλη ρο φο ρι κά συ στή μα τα, we� po�tals, λί στες προ ϊ ό-
ντων με ε πι πρό σθε τα μέ σα ε πι τή ρη σης, ΕΠΠΑ, PASS/PAES, RMPs, signal 
detection tools and I� systems, ADR �epo�ting). 

Για την δια σφά λι ση με γά λης δια φά νειας , υ πευ θυ νό τη τας  δια λό γου και συμ-
με το χής ό λων των ε μπλε κό με νων ει δι κών  και κοι νω νι κών ε ταί ρων ο Ε ΜΑ 
διορ γα νώ νει τα κτι κές  συ να ντή σεις με ό λους τους εν δια φε ρό με νους, ό που με 
την πα ρου σί α των α σθε νών, των Επαγ γελ μα τιών Υγεί ας, των εθνι κών αρ χών 
και της Φ.Β. θέ τει σε δια βού λευ ση τα θέ μα τα: 
A)  ε πι κοι νω νί ας γύ ρω α πό τα ζη τή μα τα α σφά λειας, (π.χ. δι κτυα κές πύ λες 

και α κρο ά σεις), 
B)  σχεδί ων δια χεί ρι σης κιν δύ νων (σχε δια σμός και πε ριε χό με νο),
Γ)  Εud�avigilance (ονο μα το λο γί α, πρό τυ πες  α να φο ρές , ε λά χι στες α παι τή-

σεις α να φο ράς κλπ.), 
Δ)  ε πι θε ω ρή σε ων και συ στη μά των Φ.Ε.
ε νώ στην διάρ κεια του 2012 θα προ βεί σε online δη μο σιο ποί η ση των πρα κτι-
κών και α πο φά σε ων των ε πι τρο πών PRAC, CMDh & CHMP.
(EMA /64750/2012 Plan fo� the implementation of the pha�macovigilance 
legislation �y the EMA).

Σή με ρα οι δυ σκολί ες της ΦΒ γύ ρω α πό την νέ α νο μο θε σί α α πο σα φη νί ζο νται 
μέ σω ο μά δων ερ γα σί ας που ε ξε τά ζουν κα τά προ τε ραιό τητα:
1. στην α πο σα φή νι ση των ό ρων και λε πτομε ρειών των PSMF, 
2. στα πρα κτι κά ζη τή μα τα γύ ρω α πό την α ναζή τη ση των Α Ε στο 

Eud�avigilance,κα θώς και στον έ λεγ χο α πό το δια δί κτυο και τα κοι νω νι-
κά δί κτυα,

3. στο πε ριε χό με νο και τον τύπο των ΕΠ ΠΑ, 
4. στην α πο σα φή νι ση των κριτη ρί ων βά σει των ο ποί ων θα α παι τού νται Post 

Autho�ization Safety Studies-PASS/ Post Autho�ization Efficacy Studies- 
PAES,

5. σε διευ κρι νί σεις σχε τι κά  με την α να φο ρά Α Ε λό γω λαν θα σμέ νης ή κα κής 
χρή σης των φαρ μά κων  ή υ περ δο σο λο γί ας,

6. σε διευ κρινί σεις σχε τι κά  με τις βι βλιο γρα φι κές ανα φο ρές  Α Ε, και 
7.  της α ναφο ράς Α Ε στα πλαί σια χρή σης ε κτός εν δεί ξε ων (off label).

Στην Ελ λά δα ή δη το σύ νο λο των ε ταί ρων προ ω θεί τη συ ζή τη ση της νέ ας νο-
μο θε σί ας και έχει λά βει χώ ρα:
1)  προ κα ταρ κτι κή πα ρου σί α ση και α νταλ λα γή α πό ψε ων ε πί των κανο νι-

σμών και τις ο δη γί ες στα μέ λη της στις 18 Α πρι λί ου 2011 α πό την υ πο-
ομά δα ΦΕ Συν δέ σμου Φαρ μα κευ τι κών Ε πι χει ρήσε ων Ελ λά δος( ΣΦΕ Ε), 

2)  συ ζή τη ση με τη διοί κη ση του Ε ΟΦ των α παι τή σε ων και προ τε ραιο τή των 
για την ε τοι μό τη τα της Ελ λά δος τον 7/2012 στις 17 Μα ΐ ου 2011, 
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3)  ορ γά νω ση στρογ γυλού τραπε ζιού γύ ρω α πό τις εξε λί ξεις στην Φ.Ε. στο 
37ο Πανελλή νιο Ια τρι κό Συ νέ δριο 2011 – με α φορ μή την πα ρου σί α ση των 
α πο τε λε σμά των με λέ της ΣΦΕ Ε & Ερ γα στη ρί ου Πει ρα μα τι κής Φαρ μα κο-
λο γί ας –Ια τρι κής Σχο λής Α θη νών για την ε πί γνω ση α να φο ράς Α Ε α πό ΕΥ 
στα πλαί σια της Φ.Ε.,

4)  υ πο βο λή υ πο μνήμα τος του ΣΦΕ Ε προς δια βού λευ ση για την υ λο ποί η ση 
της νέ ας νο μο θε σί ας στη Ελ λάδα σε συ νερ γα σί α με τον Ε ΟΦ και ό λους 
τους ε ταί ρους που ε στιά ζε ται σε 2 πυ λώ νες:

Α. Κα μπά νια ε νη μέ ρω σης υ γειο νο μι κών. 

•	 Προ γραμ μα τι σμός δια λέ ξε ων ή/και στρογ γυ λής τρα πέ ζης στα πλαί σια 
με γά λων Ια τρι κών/ Ο δο ντια τρι κών/ Φαρ μα κευ τι κών/ Νο ση λευ τι κών/ 
Δημό σιας Υ γεί ας-Υ πη ρε σιών Υ γεί ας συ νε δρί ων. 

•	 Θέ σπι ση της υ πο χρε ω τι κής έ ντα ξης στο πρό γραμ μα Πα νελλή νιων Συ νε-
δρί ων, που η έ γκρι ση τους εμπί πτει στην αρ μο διό τη τα του Ε ΟΦ, θε μα το-
λογί ας για τη Φ.Ε.

•	 Δη μιουρ γί α έ ντυ που υ λι κού, με την ε πι μέ λεια/έ γκρι ση του Ε ΟΦ  για Ε.Υ.
•	 Δη μιουρ γί α ε ξει δι κευ μέ νων σε μι να ρί ων σε Νο σο κο μεί α ή και α πό τους 

ε παγ γελμα τι κούς συλ λό γους με ει ση γη τές α πό τον Ε ΟΦ, τον ΣΦΕ Ε και 
τον α κα δη μα ϊ κό χώ ρο.

•	 Προ σθή κη στην ι στο σε λί δα του ΣΦΕΕ ει δι κού τμή ματος με ο δη γί ες για 
την α να φο ρά α νε πι θύμη των ε νερ γειών με την κί τρι νη κάρ τα και σύν δε ση 
με τη σε λί δα της ΦΕ του ι στο τό που του Ε ΟΦ.

Β. Συ ντο νι σμός Ε ΟΦ με Ε ΜΑ/Η ΜΑ και ΣΦΕ Ε για την ε μπρό θε σμη 
υ λο ποί η ση της νέ ας νο μο θε σί ας ως προς :

Την υ πο βο λή σχο λί ων στο προ σχέ διο της ε ναρ μό νι σης της ελ λη νι κής νο μο-
θε σί ας στην ΦΕ και στο α να θε ω ρη μένο κεί με νο Σύ νο ψης Υ πο χρε ώ σε ων ΚΑΚ 
για την Φ.Ε. που α να μέ νε ται ο Ε ΟΦ να εκ δώ σει προς δια βού λευ ση ε ντός του 
Ιου νί ου 2012  ει δι κά ως προς:
•	 Τις βι βλιο γρα φι κές α να φο ρές  Α Ε (ελ λη νι κή βιβλιο γρα φί α)
•	 Τις ΕΠ ΠΑ και RMP σε σχέ ση με την προ βλε πό με νη ε νημέ ρω ση ΠΧΠ/

ΦΟΧ  ε θνι κών ή και α μοι βαί ων ε γκρί σε ων 
•	 Την ε πί λυ ση ζη τη μά των διπλών α να φο ρών Α Ε α πό α σθε νείς (α πευ θεί ας 

ή και μέ σω ΕΥ προς Ε ΟΦ ή και της ΦΒ). 
•	 Την πρα κτι κή ο δη γί α για το Άρ θρο 102(ε) της Ο δη γί ας 2010/84/ΕU α να-

φο ρι κά με την ση μαντι κό τη τα της ταυ το ποί η σης του ε μπο ρι κού ονό μα-
τος και του α ριθ μού παρ τί δας για οποιον δή πο τε προ ϊ όν – και ει δι κό τε-
ρα βιο λο γι κό πα ρά γο ντα ε μπλέ κε ται σε α να φο ρά ύ πο πτης α νε πι θύ μη της 
ε νέρ γειας κα τά τη διάρ κεια της συλ λογής των σχε τι κών δε δο μέ νων, ση-
μεί ο ει δι κού εν δια φέρο ντος στην πε ρί πτω ση συ ντα γο γρά φη σης με βά ση 
την δρα στι κή ου σί α.

Στο πλαί σιο της συ νει σφο ράς της Ελ λη νι κής Ε ται ρεί ας Φαρ μα κευ τι κής Ια τρι-
κής (Ε ΛΕ ΦΙ) στην ορ θή & α σφα λή χρή ση των φαρ μά κων  διορ γά νω σε στις 
17-5-2012 στα πλαί σια του  38ου Πα νελ λή νιου Ια τρι κού συνε δρίου στρογ γυ λό 
τρα πέ ζι με θέ μα «Οι α παι τή σεις της νέ ας νομο θε σί ας για την ΦΕ και τα γε νό-
ση μα» α πα ντώ ντας στην τρέ χου σα ε πι στη μο νική α νά γκη και πρα κτι κή.

Στον ευ ρω πα ϊ κό ό σο και στον ελλη νι κό χώ ρο οι προ σπά θειες ό λων των ε ταί-
ρων στο χεύ ουν στην ε ξασφά λι ση της ευ ρύ τε ρης δυ να τής συμ με το χής και συ-
ναί νε σης στο διά λο γο για τη συλ λογι κή προ σπά θεια της ευαι σθη το ποί η σης 
στην ΦΕ και στην α να βάθ μι ση της ποιό τη τας & της α ξιο λό γη σης των α να φο-
ρών Α νε πι θυμή των Ε νερ γειών κα θώς και της λή ψης α πο φά σε ων με έμ φα ση 
στην προ στα σί α των α τό μων.

Ο α πο τε λε σμα τι κός συγ χρο νι σμός των αλ ληλε πι δρά σε ων αυ τών σύ ντο μα θα 
κρι θεί στο πε δί ο της ε φαρ μο γής της Νέ ας Νο μο θε σί ας για την Φαρ μα κο ε πα-
γρύ πνη ση α πό τον Ιού λιο του 2012.

Βαρβάρα Μπαρούτσου
ΜD, PhD, Παθολόγος

Medical Director Sanofi Greece/Cyprus
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στημονική έκδοση.  Δεν επι-
τρέπεται η αναδημοσίευση των 
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