
Βασικά Σημεία της Ομιλίας του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού στην Ημερίδα Εργασίας 

του ΥΥ με θέμα «Ανάπτυξη και διαχείριση δεδομένων Μητρώων Ασθενών (Patient 

Registries)  

 

Οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο του φαρμάκου είναι η πολιτική απάντηση στα 

φαινόμενα διαφθοράς 

 

Με την ανάπτυξη αξιόπιστων και τεκμηριωμένων 49 Μητρώων Ασθενών -τα οποία θα 

διασυνδέονται με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, τα θεραπευτικά 

πρωτόκολλα, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και τα πληροφοριακά 

συστήματα των νοσοκομείων- ολοκληρώνονται σιγά- σιγά οι διαρθρωτικές αλλαγές και 

μεταρρυθμίσεις που δρομολόγησε το υπουργείο Υγείας ακολουθώντας συμμετοχική 

διαδικασία (συγκρότηση ομάδων εργασίας, συμβολή επιστημονικών εταιρειών, μελών ΔΕΠ, 

γιατρών ΕΣΥ, συλλόγων ασθενών και άλλων φορέων που άπτονται του τομέα του 

φαρμάκου).  

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί και είναι πλέον σε ισχύ νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, υπουργικές 

αποφάσεις και άλλες παρεμβάσεις που «θωρακίζουν θεσμικά» το Σύστημα Υγείας και 

αντιμετωπίζουν το διαχρονικό έλλειμμα που υπήρχε σε αξιόπιστους μηχανισμούς  

αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης των τιμών των νέων φαρμάκων καθώς και σε μέτρα που 

έχουν ως στόχο την ορθολογική συνταγογράφηση. 

Ορισμένες από τις παρεμβάσεις αυτές που έχουν ως τελικό στόχο  την πρόσβαση των 

ασθενών σε κάθε ιατρικά τεκμηριωμένη θεραπεία με τη μικρότερη δυνατή οικονομική 

επιβάρυνση, είναι: 

α) η Επιτροπή ΗΤΑ   που έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί αποδοτικά, να ολοκληρώνει την 

αξιολόγηση νέων φαρμάκων και να τα αποστέλλει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του 

Υπουργείου, έτσι ώστε να συνεκτιμηθεί το κλινικό όφελος αλλά και η σχέση κόστους/ 

αποτελεσματικότητας,  

β) η ενσωμάτωση 55 σύγχρονων και λειτουργικών Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων στο 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, 

γ) το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης στον ΕΟΠΥΥ για την κατ’ εξαίρεση έγκριση 

φαρμάκων μέσα και εξατομικευμένη πρόσβαση ασθενών σε θεραπείες, 

δ) η διαμόρφωση πλαισίου για θεσμικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τις 

πολιτικές δυνάμεις (Επιτροπή Φαρμακευτικής Δαπάνης του υπουργείου Υγείας, 

Διακομματική Επιτροπή της Βουλής). 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που διαμορφώνουν πλέον ένα νέο, διαφορετικό τοπίο στο 

χώρο του φαρμάκου, είναι από την πλευρά του υπουργείου Υγείας η πολιτική απάντηση 

στην ασυδοσία των προηγούμενων χρόνων και στην ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου που 



οδήγησε στο party του φαρμάκου. Η παρέμβαση αυτή πρέπει να προχωρά παράλληλα με 

την αναγκαία διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές όλων των πτυχών του 

σκανδάλου της Novartis ή άλλων υποθέσεων διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας.  

 


