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Για το νέο «χάρτη» φαρμάκων μίλησε με τηλεφωνική του συνέντευξη στην εκπομπή της
Πόπης Τσαπανίδου ο Αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βουλευτής ΝΔ, Μάριος Σαλμάς
μιλώντας για ένα μέτρο που εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας τόνισε ότι το ασφαλιστικό σύστημα θα πετύχει
εκπτώσεις από την φαρμακοβιοχμηχανία και ο ασφαλιζόμενος θα έχει διπλό όφελος αφού
μεσοσταθμικά οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα εξασφαλίσουν όφελος 50 εκατ. ευρώ.
«Γίνονται πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Το κέρδος είναι ότι το ασφαλιστικό σύστημα θα
μπορεί να επιτύχει εκπτώσεις από τη φαρμακοβιομηχανία, με τον ΕΟΠΥΥ, ως μεγάλο
πελάτη. Επίσης, θα μπορέσει να εξοικονομήσει 50 εκατ. ευρώ, όπως έχει εκτιμήσει η
ΗΔΙΚΑ», δήλωσε ο κ. Σαλμάς.
Και συνέχισε: «Τα ασφαλιστικά ταμεία τα προηγούμενα χρόνια είχαν ανεξέλεγκτες
δαπάνες και αδυναμία πληρωμών
. Η συνένωση υπό τη στέγη του ΕΟΠΥΥ ήταν μια θετική έκβαση, αλλά έφερε έλλειμμα, το
οποίο συνδυάστηκε με αδυναμία πληρωμών και αναστολή πληρωμών. Κάποιοι τότε
μιλούσαν για κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ, κάτι που κανείς δεν τολμά να πει πια. Έχουμε λάβει
μέτρα μείωσης των δαπανών περίπου 1,2 δισ. ευρώ στους τελευταίους οκτώ μήνες και
μειώσαμε τις τιμές των φαρμάκων κατά 21%», πρόσθεσε ο υπουργός.
«Ο ΕΟΠΥΥ είναι μεγάλος πελάτης φαρμάκων. Στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος. Το 97%
των ασφαλιστικών ταμείων βρίσκεται στον ΕΟΠΥΥ. Είμαστε, όμως, η μόνη χώρα της
Ευρώπης που τα προηγούμενα χρόνια αγόραζε φάρμακα χωρίς εκπτώσεις», συμπλήρωσε ο
κ. Σαλμάς.
Πρόσθεσε επίσης ότι το κριτήριο για την ασφαλιστική τιμή δεν είναι μόνο το κόστος του
φαρμάκου.
«Σε κάθε θεραπευτική κατηγορία ο ασθενής μπορεί να έχει πρόσβαση σε φάρμακο που δεν
έχει περισσότερη επιβάρυνση πέραν της συμμετοχής του και ο ασθενής δεν έχει παρά να
ζητήσει από τον γιατρό και τον φαρμακοποιό να του δοθεί το φάρμακο που δεν θα έχει
επιπρόσθετη επιβάρυνση», είπε ο κ. Σαλμάς.
«Δεν είμαστε εμείς που θα αυξήσουμε τη συμμετοχή του ασθενούς. Από τα 12.000 περίπου
φάρμακα, τα 10.000 είναι συνταγογραφούμενα. Μόνο 180, που το περασμένο φθινόπωρο,
βγήκαν από τη θετική λίστα. Τώρα προσθέτονται άλλα οκτώ», κατέληξε ο Αναπληρωτής
υπουργός Υγείας.
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