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Προσ Σην Βουλή Σων Ελλήνων
Ερώτηςη και Αίτηςη Κατάθεςησ Εγγράφων
Δια τουσ κ.κ. Τπουργούσ Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ
και Εργαςίασ & Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ
Θέμα : Φαπμακεςηική δαπάνη ζηα ύψη παπά ηιρ εξαγγελίερ ηος κ. Τποςπγού
Εύναι αξιοπερύεργο ότι η Κυβϋρνηςη παρϊ τισ ιδιαύτερεσ δύςκολεσ
δημοςιονομικϋσ ςυνθόκεσ τησ χώρασ δεν προβαύνει ςε ϊμεςη εφαρμογό του ϊρθρου 14
του Νόμου 3840/2010, που πρόςφατα ψόφιςε. Κατϊ δηλώςεισ δε του Υπουργού κ.
Λοβϋρδου η φαρμακευτικό δαπϊνη παρϊ τισ ευγενεύσ προςπϊθειεσ που καταβϊλλει δεν
περιορύζεται. Η μεταβατικό Αγορανομικό διϊταξη αρ. 3/28.4.2010 ϋχει προκαλϋςει
δραματικϋσ ςτρεβλώςεισ ςτη φαρμακευτικό αγορϊ με απρόβλεπτεσ εξελύξεισ όςον τισ
ελλεύψεισ φαρμϊκων ςτη χώρα μασ λόγω επανεξαγωγόσ των ό απόςυρςησ των φτηνών
φαρμϊκων και ειςαγωγόσ και κυκλοφορύασ ιδύων ςκευαςμϊτων με ςχεδόν δεκαπλϊςια
τιμό.
Κατόπιν των ανωτέρω Ε Ρ Ω Σ Α  Θ Ε :
1.Πώσ θα διαςφαλιςθεύ η εύρυθμη προμόθεια φαρμϊκων από τουσ αςθενεύσ μασ και
πώσ θα εξαςφαλιςθεύ η Ελλϊδα αυτό τη φορϊ από τουσ κερδοςκόπουσ τησ διεθνούσ
αγορϊσ φαρμϊκων;
2.Πότε θα εφαρμοςθεύ το επύμαχο ϊρθρο 14 του Ν.3840 που ψόφιςε πρόςφατα η
Κυβϋρνηςη;
3.Με την αγορανομικό διϊταξη αρ. 3/28.4.2010 τι καθεςτώσ δημιουργόθηκε ςτην
αγορϊ από πλευρϊσ μεύωςησ τιμών; Μόπωσ κϊποια ςκευϊςματα με την αγορανομικό
διϊταξη εξαςφϊλιςαν μεγαλύτερεσ τιμϋσ από αυτό που θα εύχαν αν εφαρμόζετο το
ϊρθρο 14 και αν ΝΑΙ ςε τι ποςοςτό παρατηρεύται το φαινόμενο αυτό;
4.Τύ οικονομικϋσ επιβαρύνςεισ δημιουργόθηκαν ςτα αςφαλιςτικϊ ταμεύα από τη
ςτρϋβλωςη τησ φαρμακευτικόσ αγορϊσ;
5.Πότε θα υπϊρξει υπεύθυνη κοςτολόγηςη των φαρμϊκων ςύμφωνα με τισ τρεισ
χαμηλότερεσ τιμϋσ των χωρών τησ ευρωπαώκόσ ενώςεωσ ωσ ο 3840/2010 Νόμοσ ορύζει;
Αθήνα, 28/05/2010
Ο Ερωτών Βουλευτήσ
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