
 

 

     
                                                                           Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Διευκρινίσεις σχετικά με την Υ.Α. για τα γενόσημα φάρμακα ζητεί ο Π.Ι.Σ. 

 

Συζήτηση για την Υπουργική Απόφαση (αριθμ. Γ5(α)70068/30.10.2015, Τεύχος Β΄αριθμ. Φύλλου 

2332) σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα έγινε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, μετά από πρόταση του Προέδρου του Πανελληνίου 

Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκου.  

 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε για πολλοστή φορά ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τα 

αξιόπιστα γενόσημα, ιδιαίτερα της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, τα οποία έχουν 

αξιολογηθεί από τους ιατρούς. Πλην όμως, η νέα Υπουργική Απόφαση, δημιουργεί ασάφειες 

σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ιατρών, εισάγοντας λογιστικά κριτήρια. Κι αυτό, τη στιγμή 

που οι ιατροί αναγράφουν στη συνταγή του ασθενή τη δραστική ουσία και ο φαρμακοποιός  με 

τη σειρά του δίδει το φάρμακο το οποίο είτε προτείνεται από τον ιατρό (μπορεί να αναγραφεί 

συμπληρωματικά από τον ιατρό στη συνταγή στο πεδίο των σχολίων), είτε υποχρεούται βάσει 

του Νόμου.  

 

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. σημείωσε ότι στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν υπάρχουν ενσωματωμένες 

πληροφορίες για τα off patent φάρμακα που έχουν την ασφαλιστική τιμή, καθώς επίσης και 

αναλυτικά οι θεραπευτικές κατηγορίες ή υποκατηγορίες σχετικά με την επιδιωκόμενο στόχο.  

 

 



 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζοντας τα προβλήματα αυτά ενημέρωσε τον κ. Βλασταράκο ότι 

θα σταλούν  προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διευκρινιστικές απαντήσεις για όλα τα 

ζητήματα, προκειμένου να ενημερωθούν οι ιατροί που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης, με στόχο να μην διαταραχθεί καθοιονδήποτε 

τρόπο η σχέση εμπιστοσύνης ιατρών ασθενών.  

 

Επίσης, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. ζήτησε από τον ΕΟΠΥΥ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την είσπραξη των εισφορών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία προκειμένου να 

αποπληρωθούν οι πάροχοι για τις υπηρεσίες τους. Το αίτημα αυτό ο Π.Ι.Σ. το έχει θέσει κατ’ 

επανάληψη στον ΕΟΠΥΥ, ζητώντας να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της παρακράτησης 

των ασφαλιστικών εισφορών υγείας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Υπουργείο Εργασίας. 

Παράλληλα, η νομοθετική ρύθμιση για τις συμβάσεις των ιατρών που έληξαν, θα πρέπει να 

προχωρήσει άμεσα, για να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή τους. Όσον αφορά δε, τους 

εργαστηριακούς ιατρούς, η διαβεβαίωση που εδόθη από τον ΕΟΠΥΥ είναι ότι αυτό το διάστημα 

οριστικοποιούνται οι αποπληρωμές του Αυγούστου.  

 

Το θέμα των χρηματοοικονομικών εισροών προς τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο τέθηκε και στη χθεσινή 

συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου ενεκρίθη η 

πρόταση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας να τοποθετηθεί νέος Πρόεδρος στον Οργανισμό ο 

κ. Σωτήρης Μπερσίμης, θεωρούμε ότι είναι το σημαντικότερο βήμα, προκειμένου να μπορέσει ο 

ΕΟΠΥΥ να σταθεί όρθιος και να συνεχίσει να παρέχει αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας στους 

ασφαλισμένους.  

 

 



 

 

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εύχεται στον κ. Μπερσίμη καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο 

που αναλαμβάνει, προσβλέποντας στη στενή συνεργασία μαζί του προς όφελος των πολιτών.  

 

Από το Γραφείο Τύπου του Π.Ι.Σ. 

 


