
Ο Ανδρεάς Ξανθός κατέδειξε ότι η πιο σημαντική ρύθμιση, μία  που έχει την επιστημονική-τεχνική 
υποστήριξη και «σφραγίδα» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι η δημιουργία της 
Επιτροπής ΗΤΑ, δηλαδή ενός μηχανισμού Αξιολόγησης των νέων φαρμάκων με κριτήρια 
επιστημονικά και όχι μόνο δημοσιονομικά, μετατοπίζοντας έτσι τη συζήτηση από το κόστος της 
φαρμακευτικής καινοτομίας στη θεραπευτικής της αξία και στην τεκμηρίωση του οφέλους για τον 
ασθενή. Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επιγραμματικά και στις υπόλοιπες ρυθμίσεις που 
περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο: 

• Γίνεται πιο διαφανής η διαδικασία Τιμολόγησης και Ανατιμολόγησης των Φαρμάκων, 
καταργώντας την Επιτροπή Τιμών του Υπουργείου Υγείας που ήταν ένας μηχανισμός παρέμβασης 
στην τελική φάση της διαμόρφωσης του Δελτίου Τιμών,  μετά  τη  διαβούλευση του ΕΟΦ με τη 
φαρμακοβιομηχανία. 

• Διευκολύνεται,  μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ,  η 
εξατομικευμένη πρόσβαση των ασθενών της χώρας μας σε φάρμακα υψηλού κόστους που είτε δεν 
κυκλοφορούν ακόμα στην Ελλάδα,  είτε ζητείται τεκμηριωμένα από τους θεράποντες γιατρούς η 
κατ' εξαίρεσιν έγκριση τους για συγκεκριμένους ασθενείς. 

• Προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και αξιοποιείται ορθολογικότερα  η δαπάνη  του ΕΟΠΥΥ για 
διαγνωστικές εξετάσεις,   μέσω της επαναφοράς των πληθυσμιακών κριτηρίων στην αδειοδότηση 
Απεικονιστικών Εργαστηρίων που εκπέμπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Είναι μια παρέμβαση που 
περιορίζει την ολιγοπωλιακή διάρθρωση  της αγοράς στο χώρο της διάγνωσης και την προκλητή 
ζήτηση που αυτή συνεπάγεται. 

• Ενισχύεται ο  έλεγχος της διαδικασίας μεταμόσχευσης από «συναισθηματικό» δότη,  
αποφεύγοντας έτσι μεταμοσχεύσεις με οικονομικά ή άλλα κίνητρα,  ενώ παράλληλα διασφαλίζεται 
η ενεργός και διαρκής συγκατάθεση των πολιτών  για τη δωρεά οργάνων και άρα η  αύξηση των 
διαθέσιμων μοσχευμάτων της χώρας,  με το θεσμό της κάρτας δότη του ΕΟΜ. 

• Στηρίζεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας με τη νομιμοποίηση της λειτουργίας των σημερινών 
δημόσιων Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης  Αναπαραγωγής,  μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αδειοδότησης τους με βάση τις προδιαγραφές του ΠΔ 10/2016. 

• Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία περί Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Ιατρικών Συλλόγων, που 
ενισχύουν το ρόλο τους ως επιστημονικών εκπροσώπων της ιατρικής κοινότητας και ως οργάνων 
συμβουλευτικών της Πολιτείας σε θέματα Δημόσιας Υγείας. 

• Εισάγονται ρυθμίσεις βελτιωτικές στο πλαίσιο της δεδομένης απελευθέρωσης του ωραρίου των 
φαρμακείων,  για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων που έχουν εμφανιστεί και  για τη διασφάλιση της
ευχερούς πρόσβασης των πολιτών στα φάρμακο στη διάρκεια της διημέρευσης-διανυκτέρευσης 
των φαρμακείων. Χωρίς να είναι προαπαιτούμενο στην αξιολόγηση,  δώσαμε μια σκληρή μάχη,  
στο ανώτερο δυνατό επίπεδο των «θεσμών»,  και πετύχαμε να τεθούν ορισμένοι κανόνες και 
ρυθμίσεις (υποχρεωτικό minimum ωράριο για όλα τα φαρμακεία, υποχρεωτική συμμετοχή των 
«διευρυμένων» στις εφημερίες, υποχρεωτική δήλωση του διευρυμένου ωραρίου,  υποχρεωτικά 
κλειστά φαρμακεία τις Κυριακές, απαγόρευση των «εποχικών» φαρμακείων, απαγόρευση της 
χρήσης «παραπλανητικών» συμβόλων ή όρων από μη φαρμακεία κλπ) σε ένα τοπίο αρρύθμιστο και
ασύδοτο. Δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε και που ήταν αναγκαίο (ανώτατο χρονικό όριο στην 
ημερήσια λειτουργία), όμως δεσμεύσαμε τους «θεσμούς» ότι το θέμα δεν έκλεισε και ότι θα 
ξανασυζητηθεί το επόμενο διάστημα. Φαρμακεία δύο ταχυτήτων λόγω της απελευθέρωσης του 
ωραρίου,  υπάρχουν εδώ και 6 χρόνια.  Αυτό που επιδιώκουμε με τη διάταξη του ν/σ είναι να 
τεθούν ορισμένες  «δικλείδες ασφαλείας», που μαζί με άλλες  που ήδη έχουν τεθεί στο 
ιδιοκτησιακό και στα ΜΗΣΥΦΑ, θα εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς,  τη βιωσιμότητα του μικρομεσαίου φαρμακείου  και κυρίως την  εύκολη πρόσβαση των 
πολιτών στα εφημερεύοντα φαρμακεία. 
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