
  

Αθήνα, 11/7/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Εξαίρεση των  Καινοτόμων  Φαρμάκων  από το  Περίφημο 
Μέτρο 9-6-3        του Νόμου 4472/2017» 

Η ελληνική αγορά φαρμάκου έχει φθάσει σε οριακά σημεία λόγω της 
υποχρηματοδότησης του  συστήματος  υγείας  καθώς  και  της 

εφαρμογής οριζόντιων μέτρων, όπως αυτά προβλέπονται στον Νόμο 
4472/2017. Σύμφωνα μάλιστα με την από 30/6/2017 έκθεση του ΟΟΣΑ, 

η  συνολική  δημόσια  δαπάνη υγείας  στην  Ελλάδα  ως  ποσοστό του 
ΑΕΠ δεν ξεπερνά το 5% έναντι 7,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και 
8% των χωρών μελών στην Ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή,  το άρθρο 98 

του  ως  άνω  Νόμου  έρχεται  να  επιβάλλει τον  αποκλεισμό των 
καινοτόμων  φαρμάκων  από τις  θεραπείες ογκολογικών  ασθενών 

καθώς  και  ασθενών  με  σπάνιες παθήσεις εισάγοντας  το  περίφημο 
μέτρο «9-6-3».   

Το  εν  λόγω  μέτρο  θέτει  ως  προϋπόθεση για  την  χορήγηση 
καινοτόμων  φαρμάκων  σε  Έλληνες  ασθενείς  την  προηγούμενη 

έγκριση  των  όποιων φαρμάκων  νέας  γενιάς  σε  9 χώρες  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την αποζημίωση τους σε 6 εκ των χωρών 

όπου κυκλοφορούν  και  την  αξιολόγηση  από 3 χώρες  της  ΕΕ  της 

αποτελεσματικότητας τους  μέσω  του  συστήματος  Health Technology 
Assessment (HTA), το οποίο δεν διαθέτει ακόμη η χώρα μας.  

Τα  νέα  οριζόντιας  μορφής  μέτρα  θέτουν  τεχνητά  εμπόδια όσον 
αφορά  την  πρόσβαση σε  καινοτόμα  φάρμακα  χωρίζοντας  τους 



ασθενείς σε δύο διαφορετικές ομάδες ταχυτήτων, δηλαδή σε αυτούς 

που προ της  ψήφισης  του  ανωτέρω  νόμου  πρόλαβαν να 

ενσωματώσουν τα φάρμακα νέας γενιάς στις θεραπείες τους, και σε 
αυτούς που δεν πρόλαβαν.  

Πρόκειται για μία καταφανώς παράλογη προσπάθεια εξοικονόμησης 
πόρων, η  οποία δεν  αναμένεται  να  επιφέρει τα  προσδοκόμενα 

αποτελέσματα. Και  τούτο  διότι  τα  καινοτόμα  φάρμακα  μπορεί να 
είναι  ακριβότερα  από  τα  παλιότερης γενιάς  φαρμακευτικά 

σκευάσματα  αλλά, όπως επισημάνθηκε στη  διάρκεια  της   από 
7/7/2017 εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του  τηλεοπτικού σταθμού 

ΑΝΤ1, στην  πραγματικότητα εξοικονομούν  δαπάνες, καθώς  αφενός 
εγγυώνται  την  επέκταση του  προσδόκιμου επιβίωσης και  αφετέρου 

μειώνουν  νοσηλείες  επικουρικές των  θεραπειών, όπως ακτινοβολία 

και χειρουργεία, αυξάνοντας την λειτουργικότητα, παραγωγικότητα 
και την ποιότητα ζωής των ασθενών.  

Επειδή η  εφαρμογή  του  μέτρου  «9-6-3» αποστερεί τα  καινοτόμα 
φάρμακα  σε  ασθενείς  με  σπάνιες παθήσεις και  σε  ογκολογικούς 

ασθενείς εκθέτοντας την ζωή τους σε αυξημένο κίνδυνο,  

Επειδή τα  καινοτόμα  φάρμακα  δίνουν  περισσότερο χρόνο  ζωής  σε 
ασθενείς  με  μία  σειρά  νοσημάτων  για  τα  οποία δεν  υφίσταται 
καθιερωμένη δραστική θεραπεία,  

Επειδή τα  φάρμακα  νέας  γενιάς  μειώνουν  τα  συνολικά  πραγματικά 

κόστη  θεραπείας και  επιφέρουν κοινωνικο-οικονομικά οφέλη  με  την 
μορφή της μείωσης χαμένων εργατοωρών λόγω ασθένειας και της 

αυξημένης παραγωγικότητας, 

Επειδή εν  μέσω  δημοσιονομικών  περιορισμών πρέπει να  υιοθετηθεί 
μία  ολιστική  και  όχι  αποσπασματική πολιτική στον  χώρο  των 
φαρμάκων  νέας  γενιάς  συνδέοντας  τα  επιμέρους κέντρα  κόστους, 

όπως τα  κόστη  της  φαρμακευτικής, νοσοκομειακής δαπάνης και  τα 
κόστη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και επιδομάτων, 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:  



- Προτίθεστε  να  προβείτε σε  εξαίρεση  από το  μέτρο  «9-6-3» των 

καινοτόμων  φαρμάκων  ώστε  να  μεγιστοποιηθεί το  κλινικό 

όφελος  για  τους  ασθενείς  μέχρι  το  τέλος  του  παρόντος έτους, 
οπότε και  αναμένεται  να  δημιουργηθεί  στην  χώρα  μας  το 

σύστημα Health Technology Assessment (HTA);  

- Ποια τα βήματα στα οποία έχετε προβεί προκειμένου να συσταθεί 
το σύστημα ΗΤΑ εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων;  

- Ποια  η  θέση  του  υπουργείου σας  επί της  διατυπωθείσας θέσης 

της  Εταιρίας-Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας  περί υιοθέτησης 
του  συστήματος  της  Ευρωπαϊκής Εταιρίας  Ογκολογίας, η  οποία 

κατατάσσει  τα  φάρμακα  σε  5 κατηγορίες  ανάλογα  με  την 

αποτελεσματικότητα τους και το κλινικό όφελος; 

- Ποιες  οι  πολιτικές τις  οποίες σκοπεύετε να  εφαρμόσετε  ώστε  τα 

καινοτόμα  φάρμακα  να  μην  φθάνουν  στην  χώρα  μας  με  δύο  ή 
τρία χρόνια καθυστέρηση ή/και καθόλου;  

  

Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                                                   

      Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄Αθήνας


