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Φαρμακευτική πολιτική
Βελτιωμένη η τιμολόγηση χρειάζονται
περισσότερες μεταρρυθμίσεις
Όσο η φαρμακευτική αγορά αναμένει
την έκδοση tns véas unoupyiKhs από
cpaons για την τιμολόγηση είναι χρήσιμο

να αναλογιστούμε το πού βρισκόμαστε

και ntös φθάσαμε eios εδώ
Από το 2010 οι xipés των φαρμάκων
έχουν υποβληθεί σε ένα ôiapxés μπαράζ

τεράστιων μειώσεων μέσω των
απανωτών ανατιμολογήσεων Αξίζει
να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα το σύστημα

τιμολόγησα δεν επέτρεπε αυξήσει

και κατά συνέπεια οι Tipés μπορούσαν

μόνο να μειώνονται
Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί

ότι οι μειώσεις αυτές δεν ήταν ίδιες για
όλα τα φάρμακα Έτσι ενώ τα φάρμακα με
προστασία πατέντου δέχθηκαν στο διάστημα

2010-2018 μειώσεις τιμών που
έφθαναν το 24 οι τιμές των γενοσή
μων μειώθηκαν κατά 75 με το επιχείρημα

ότι με τον τρόπο αυτόν θα αυξανόταν
η διείσδυση τους κάτι που τελικά δεν

συνέβη
Το στρεβλό σύστημα της τιμολόγησης

των τελευταίων ετών τελικά είχε ως αποτέλεσμα

να υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον

2.500 κωδικοί φαρμάκων με τη χαμηλότερη

τιμή της Ευρώπης γεγονός το
οποίο σε συνδυασμό με τις τεράστιες
υποχρεωτικές επιστροφές Tebate και
clawback που μόνο φέτος αναμένεται να
ξεπεράσουν το 35%-40 καθιστά την
κυκλοφορία τους πρακτικά αδύνατη Αξίζει

επίσης να σημειωθεί ότι οι συνεχείς
μειώσεις τιμών και το clawback έχουν
ήδη οδηγήσει σε εξαφάνιση τουλάχιστον
130 καταξιωμένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες

δραστικές ουσίες ενώ τη θέση

τους πήραν ακριβότερα φάρμακα με
αποτέλεσμα την αύξηση της φαρμακευτικής

δαπάνης
Με βάση τα παραπάνω κατέστη

επιτέλους κατανοητό από όλους ότι
το στρεβλό σύστημα τιμολόγησης θα
πρέπει να αλλάξει δεδομένου ότι
απειλούνταν η βιωσιμότητα όχι πλέον

των επιχειρήσεων αλλά της ίδιας
της φαρμακευτικής αγοράς Στο πλαίσιο

του θεσμικού διαλόγου οι φορείς κατέθεσαν

προτάσεις Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

πρότεινε ένα σύστημα με διαφορετική φιλοσοφία

όπου η τιμή των off-patent και των γενοσήμων θα
προέκυπτε ως ποσοστό της τιμής του φαρμάκου αναφοράς
πριν χάσει την πατέντα του και δεν συνδεόταν με το καλάθι
χωρών κάτι που αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί
την κύρια πηγή των στρεβλώσεων του συστήματος

Παρά το γεγονός ότι το προτεινόμενο σύστημα ήταν
απλούστερο και επέτρεπε την καλύτερη προβλεψιμότητα
των τιμών αποφασίστηκε ένα νέο σύστημα με βασικά στοιχεία

την αλλαγή του καλαθιού χωρών από το σύνολο των
χωρών της Ε.Ε στις χώρες της Ευρωζώνης την αλλαγή της
συχνότητας ανατιμολογήσεων από δύο σε μία τον χρόνο τη
δυνατότητα λελογισμένων αυξήσεων έως 10 σε κάθε ανα
τιμολόγηση την πρόβλεψη ορίου αναπμολόγησης με βάση
το Κόστος Ημερήσιας θεραπείας κάθε φαρμάκου

Ακόμα και έτσι η γενεσιουργός αιτία των στρεβλώσεων

ρ

η σύνδεση των τιμών των off-patent και των γενοσήμων με
το σύστημα του καλαθιού χωρών παραμένει έστω και με
βελτιωμένο καλάθι χωρών Αν και είναι προφανές ότι το νέο
σύστημα διορθώνει κάποια από τα προβλήματα του παρελθόντος

το συνολικό αποτέλεσμα εντέλει είναι ουδέτερο
για το κράτος αφού η όποια ενδεχόμενη αύξηση της δαπάνης

λόγω των νέων τιμών συνεπάγεται και ανάλογο clawback

Στο πλαίσιο αυτό για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες
είναι δεδομένο ότι τιμολόγηση και clawback αποτελούν

διαφορετικές όψεις ίου ίδιου νομίσματος Κατά συνέπεια
όσο τα οικονομικά φάρμακα και τα γενόσημα εξακολουθούν

να επιβαρύνονται άδικα με υπέρογκα clawback

λόγω των υπερβάσεων της δαπάνης που προκαλούν
τα νέα πολύ ακριβά φάρμακα το πρόβλημα για

την ελληνική φαρμακοβιομηχανία παραμένει άλυτο
Είναι δεδομένο ότι η σημερινή εικόνα της φαρμακευτι¬

κής περίθαλψης στην Ελλάδα δείχνει ότι η πολιτική των
μονομερών

μειώσεων των τιμών σε βάρος των γενοσήμων και
των παλαιότερων φαρμάκων απέτυχε δραματικά αφού ελλείψει

άλλων διαρθρωτικών μέτρων επέτεινε τη μετατόπιση
της συνταγογράφησης σε ακριβότερα φάρμακα με αποτέλεσμα

την αύξηση της πραγματικής δαπάνης
Εν κατακλείδι το νέο σύστημα τιμολόγησης εμφανίζει

βελτιώσεις σε πολλά σημεία όμως αποτελεί μια
μόνο διάσταση της φαρμακευτικής πολιτικής

Εξίσου σημαντικές διαστάσεις είναι ο εξορθολογισμός
της χρηματοδότησης ο δικαιότερος επιμερισμός του clawback

η ασφαλιστική πολιτική η αξιολόγηση της σχέσης κόστους

οφέλους των νέων φαρμάκων οι συμφωνίες για την
υπό όρους αποζημίωσή τους και τα κίνητρα για την προώθηση

της διάθεσης των γενοσήμων και των οικονομικότερων
φαρμάκων

http://www.innews.gr

	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
	20/04/2019 ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ σελ. 37


