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Διάφορα Κράτθ – Μζλθ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (ΠΟΤ) κατζκεςαν Ψιφιςμα ςτθν 

Παγκόςμια υνζλευςθ Τγείασ ςχετικά με τθ διαφάνεια των φαρμάκων. Η Διεκνισ Ζνωςθ 

Αυτοδιαχειριηόμενων Σαμείων Τγείασ (ΑΙΜ) διάβαςε το Ψιφιςμα αυτό και χαιρετίηει το κείμενο, 

κακώσ πιςτεφουμε ότι μπορεί να φζρει μια, αναγκαία εδώ και πολλά χρόνια, αλλαγι για όςο το 

δυνατόν πιο δίκαιεσ τιμζσ. 
 

Η AIM ανθςυχεί εδϊ και καιρό για τισ τιμζσ των φαρμακευτικϊν προϊόντων και τισ τεχνολογίεσ 

φροντίδασ υγείασ. Οι υψθλζσ τιμζσ εμποδίηουν τθν πρόςβαςθ ςε τεχνολογίεσ φροντίδασ υγείασ για 

εκατομμφρια ανκρϊπουσ ςε ζναν αυξανόμενο αρικμό χωρϊν. Η ζλλειψθ πρόςβαςθσ δεν αποτελεί 

πλζον πρόβλθμα μόνο για χϊρεσ με χαμθλό και μεςαίο ειςόδθμα, κακϊσ οι περιπτϊςεισ 

υπερτιμθμζνων φαρμάκων και οι δφςκολεσ διαπραγματεφςεισ κοςτολογιςεων ζφεραν το κζμα ςτο 

προςκινιο για το Ηνωμζνο Βαςίλειο, τισ Κάτω Χϊρεσ και πολλά ακόμθ κράτθ υψθλοφ ειςοδιματοσ. Οι 

υψθλζσ τιμζσ νζων φαρμάκων δίνουν το ζναυςμα για όλο και περιςςότερεσ ςυηθτιςεισ, όχι μόνον 

εξαιτίασ του μθ διαφανοφσ τρόπου με τον οποίο οι τιμζσ κακορίηονται αλλά και λόγω τθσ 

αβεβαιότθτασ, τόςο ςχετικά με τισ κλινικζσ επιδόςεισ των φαρμάκων, όςο και του κόςτουσ τουσ.  
 

Κατά ςυνζπεια, τα νζα φάρμακα είναι ςυχνά κζμα διαχειριηόμενων ςυμφωνιϊν ειςόδου (MEAs)  

μεταξφ εξουςιοδοτθμζνων εμπόρων και κυβερνιςεων, προκειμζνου να ςυλλεχκοφν πρόςκετεσ κλινικζσ 

πλθροφορίεσ και να ςυμφωνθκοφν πικανζσ αποηθμιϊςεισ ι εκπτϊςεισ. Το αποτζλεςμα των 

διαπραγματεφςεων αυτϊν είναι εμπιςτευτικό και πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πραγματικζσ τιμζσ είναι 

γνωςτζσ μόνο μεταξφ των εταίρων τθσ ςυμφωνίασ (κυβζρνθςθ και εταιρεία). Δεν υπάρχει ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν για τισ πραγματικζσ τιμζσ μεταξφ των χωρϊν, με αποτζλεςμα τθ ςταςιμότθτα τθσ 

δυναμικισ τθσ αγοράσ και τθ διατιρθςθ του ιςχφοντοσ ςυςτιματοσ ςυμφωνιϊν, κακϊσ φαίνεται ότι 

είναι ο μόνοσ τρόποσ για τθν αποηθμίωςθ νζων φαρμάκων. Με πολλά ογκολογικά προϊόντα υψθλοφ 

κόςτουσ ζτοιμα να κυκλοφοριςουν, κα υπογραφοφν περιςςότερεσ διαχειριηόμενεσ ςυμφωνίεσ ειςόδου  

ςτο μζλλον. Με αςαφείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πραγματικό κόςτοσ και τουσ μθχανιςμοφσ 

κακοριςμοφ τιμϊν και, κακϊσ φαρμακευτικζσ εταιρείεσ προςδοκοφν επιςτροφζσ (rebates), οι 

τιμοκατάλογοi ενδζχεται ςτο μζλλον να αλλάξουν χωρίσ προειδοποίθςθ. 
 

Εάν κζλουμε να εξαςφαλίςουμε βιϊςιμθ πρόςβαςθ ςτα φάρμακα, πρζπει να αποκαλφψουμε τισ 
πρακτικζσ των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν. Κι ζνα πρϊτο ςθμαντικό βιμα είναι ίςωσ θ μεγαλφτερθ 
διαφάνεια μεταξφ των χωρϊν. 
Γι’ αυτό ςτθρίηουμε ζνα φιλόδοξο Ψιφιςμα ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ ςτισ αγορζσ 

φαρμάκων, εμβολίων και άλλων τεχνολογιϊν που αφοροφν τθν υγεία. Πιςτεφουμε ότι ιρκε θ ϊρα για 

μεγαλφτερθ διαφάνεια και αξιόπιςτθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ κεραπευτικζσ επιδόςεισ των 

φαρμάκων, τθν ζρευνα και το κόςτοσ παραγωγισ τουσ, τισ υφιςτάμενεσ διαχειριηόμενεσ ςυμφωνίεσ 

ειςόδου και τα πραγματικά επίπεδα τιμϊν τουσ. Οι τρζχουςεσ πρακτικζσ είναι ριηωμζνεσ ςτα εκνικά 

φαρμακευτικά ςυςτιματα. Όπωσ φαίνεται από τισ προςπάκειεσ να αποδυναμωκεί το Ψιφιςμα, οι 

κυβερνιςεισ ίςωσ ςκεφτοφν ότι κα αποκομίςουν βραχυπρόκεςμα οφζλθ από τθν τρζχουςα κατάςταςθ, 

θ οποία τουσ βοθκά να πιςτεφουν ότι διαςφαλίηουν τθν πρόςβαςθ για τον πλθκυςμό τουσ ωσ μια 

«καλι» ςυμφωνία. Αλλά μόνον οι πιο εφρωςτεσ χϊρεσ ζχουν πρόςβαςθ και κανείσ δεν μπορεί να πει με 

βεβαιότθτα εάν μια ςυμφωνία είναι καλι, αν δεν αποκαλυφκοφν οι τιμζσ ςε άλλεσ χϊρεσ. 
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Είναι ςθμαντικό να ρίξουμε περιςςότερο φωσ ςτισ αδιαφανείσ τιμζσ και τα κόςτθ, δεδομζνου του 

δυνθτικοφ πλεονεκτιματοσ τθσ μεγαλφτερθσ ςαφινειασ (καλφτερθσ διαχείριςθσ από τισ κυβερνιςεισ, 

καλφτερθσ γνϊςθσ για τθ δυναμικι των αγορϊν). Η δθμιουργία μιασ Πιο Δίκαιθσ Ευρωπαϊκισ Τιμισ 

μπορεί να είναι το πρϊτο βιμα, κάτι το οποίο θ ΑΙΜ υποςτθρίηει. Μια τζτοια τιμι κα κάλυπτε τα ζξοδα 

των εταιρειϊν, κα επιβράβευε τθν πραγματικι καινοτομία και κα επζτρεπε τθν πρόςβαςθ ςε 

καινοτομίεσ φαρμάκων για όλουσ τουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ ςφμφωνα με τθ δυνατότθτα τουσ να 

πλθρϊςουν. Βαςιςμζνθ ςε ζναν απλό και διαφανι αλγόρικμο, θ Ευρωπαϊκι Μζγιςτθ Δίκαιθ Τιμι κα 

καλφπτει τα πραγματικά κόςτθ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, κακϊσ και τθσ παραγωγισ, κα αντιςτακμίηει 

επαρκϊσ τθ διαχείριςθ και το ςφνολο των δαπανϊν και κα δϊςει μια λογικι απόδοςθ ςτισ 

φαρμακευτικζσ εταιρείεσ. Προςκζτοντασ μια ςθμαντικι οικονομικι επιχοριγθςθ για πραγματικά 

καινοτόμεσ κεραπείεσ ςφμφωνα με τθ φαρμακευτικι τουσ αξία, κα δινόταν ζνα κίνθτρο για τον 

προςανατολιςμό ςτθν Ζρευνα και Ανάπτυξθ ςτουσ τομείσ όπου δεν υπάρχουν αποτελεςματικζσ 

κεραπείεσ. Η μζγιςτθ δίκαιθ τιμι κα είναι διαφοροποιθμζνθ ςφμφωνα με τθν αγοραςτικι δφναμθ, 

επιτρζποντασ ςε εφρωςτεσ χϊρεσ να μειϊςουν ςθμαντικά το κόςτοσ τουσ και ςτισ χϊρεσ που ζχουν 

ςιμερα κακόλου, ι με κακυςτζρθςθ, πρόςβαςθ ςε καινοτόμα φάρμακα, να δοκεί κατάλλθλθ 

πρόςβαςθ ςτουσ πλθκυςμοφσ τουσ. 
 

Είναι ευπρόςδεκτο οποιοδιποτε βιμα μασ φζρει πιο κοντά ςε πιο δίκαιεσ τιμζσ φαρμάκων και το 

προτεινόμενο Ψιφιςμα είναι πολφ ςθμαντικό προσ τθ ςωςτι αυτι κατεφκυνςθ. Παροτρφνουμε τα 

Κράτθ – Mζλθ του ΠΟΥ να το λάβουν υπόψθ τουσ ςτα επόμενα ςτάδια των ςυηθτιςεων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIM (Association Internationale de la Mutualité) is the largest international umbrella organisation of non-profit healthcare 
payers. Through its 59 members from 30 countries, AIM provides health coverage to around 240 million people in the world 
and almost 
200 million people in Europe through compulsory and/or complementary health insurance. AIM strives to defend the access to 
healthcare for all through solidarity based and not-for profit health insurance. Its mission is to provide a platform for members 
to exchange on common issues and to represent their interests and values towards the European and international Institutions. 


