
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: ñõöõëî÷éí, 28-06-2013

è÷ðþýõ: 22,23         (1 õã× 2)

çæå÷äüû: 322 cm ²

çæëù îéîðüúüöþõ: çù ýòõäæëòøù

ÿãòîüòêâêþõ ÷êïóãüé: 210 8812024

áæàù îð÷òýþ: ßÞÝÜÛÚèçßè ÙñìÞÿèÚØÛ ÙÝÿÚÜè

Για έλλειψη 
εθνικής στρατηγικής 

στο 
φάρµακο έκανε 

λόγο ο Γιάννης 
Τούντας 

Παραίτηση µε αιχµέε από τον πρόεδρο 
Στο µονοπάτι που χάραξε ο προσφάτως 

παραιτηθείς πρόεδρος του 
ΕΟΠΥΥ, την παραίτηση του υπέβαλε 

χθες και ο πρόεδρος του ΕΟΦ 
Γιάννης Τούντας, αφήνοντας σαφείς 

αιχµές για την έλλειψη εθνικής 
στρατηγικής για το φάρµακο, για 
τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζονται 

οι τιµές και οι αποζηµιώσεις, ενώ 
ιδιαίτερα καυστικός ήταν για ης τρσγικές 

µειώσεις προσωπικού στις 
οποίες οφείλονταν όλες οι δυστοκίες 

που υπήρχαν στον οργανισµό 
και κυρίως όσες είχαν να κάνουν µε 
τις καθυστερηµένες ηµολογήσεις 
φαρµάκων. 

«Παρά τη µείωση του προσωπικού 
κατά 50% και παρά την ανάληψη 

σηµαντικών επιπλέον µνηµονιακών 
ευθυνών και αρµοδιοτήτων, n 

συµβολή του ΕΟΦ υπήρξε ιδιαίτερα 
σηµαντική στον εξορθολογισµό 

της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης 
προς όφελος της κοινωνικής 

ασφάλισης, n οποία εξοικονόµησε 
στο διάστηµα αυτό περισσότερο 
από2,4 δισ. ευρώ. Στο σηµαντικό 
αυτό επίτευγµα ο ΕΟΦ συνέβαλε 
πολύπλευρα, συµµετέχοντας 

στον σχεδιασµό και στην εφαρµογή 
όλων των µέτρων που εφαρµόστηκαν 

στη διάρκεια της τριετίας, 

παρέχοντας τεχνογνωσία για τη 
λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 

την κατάρτιση της 
θετικής και της αρνητικής λίστας 
αποζηµιούµενων φαρµάκων, καθώς 

και για τη λίστα των µη συνταγογραφούµενων 
φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ), 

ενώ παράλληλα ανέλαβε 
την ευθύνη της συγγραφής των 
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, 
του υπολογισµού των rebate και 
του clawback και κατά τον τελευταίο 

χρόνο ο ΕΟΦ ανέλαβε και την 
ευθύνη της τιµολόγησης των φαρµάκων», 

τονίζει στην επιστολή παραίτησης 
του. 

Παραίτηση µε αιχµέε από τον πρόεδρο 

www.clipnews.gr
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του ΕΟΦ 
Πάντως, όπως επισηµαίνει, σε 

εκκρεµότητα παραµένουν και ορισµένα 
άλλα κρίσιµα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε το φάρµακο, όπως είναι 
n χάραξη Εθνικής Πολιτικής, n 

διαµόρφωση ενός σταθερού θεσµικού 
πλαισίου µε τη συµβολή των κοινωνικών 

εταίρων, n εφαρµογή νέου 
απλούστερου συστήµατος τιµολόγησης 

και αποζηµίωσης, n ενίσχυση 
της καινοτοµίας και της εγχώριας 
επιχειρηµατικότητας, καθώς και n 
συγκέντρωση όλων των αρµοδιοτήτων 

και των επιτροπών για το φάρµακο 
στον ΕΟΦ. 

ΒΑΣΩ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ 
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