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� Σύνδεσµος που υπηρετεί την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας του κλάδου της
υγείας

� Εκπροσωπεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, παραγωγή και
διανοµή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα

� Μέλη του είναι εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες

� ∆ιαπιστευµένο µέλος των αντίστοιχων συνδέσµων σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο (AESGP και WSMI)

� Στόχος είναι η ανάπτυξη της κατηγορίας των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και της αυτοθεραπείας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ



� Είναι ασφαλή, αποτελεσµατικά και αποδεδειγµένα ακίνδυνα φάρµακα

� Είναι εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ να χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή και να
διαφηµίζονται από τα ΜΜΕ

� Η διαδικασία έγκρισής τους από τον ΕΟΦ είναι ίδια µε αυτή για τα ΣΥ.ΦΑ. και ως εκ
τούτου πληρούν εξίσου αυστηρά κριτήρια ασφάλειας

� Το 25% των πωλήσεων σε συσκευασίες της εξω-νοσοκοµειακής αγοράς φαρµάκων
στην Ελλάδα είναι ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.



� Αν και ∆ΕΝ επιβαρύνουν τη φαρµακευτική δαπάνη υπόκεινται σε διατίµηση

� Ως µη συνταγογραφούµενα φάρµακα τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ∆ΕΝ αποζηµιώνονται

� Ωστόσο, υπόκεινται σε διατίµηση όπως τα Συνταγογραφούµενα φάρµακα

� Η διατίµηση είναι παράλογη αφού η διαφήµιση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. επιτρέπεται και
το κόστος τους ∆ΕΝ επιβαρύνει τη φαρµακευτική δαπάνη

ΤΑ ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.



� Η διατίµηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. προκαλεί στρεβλώσεις στο σύστηµα υγείας και
καθηλώνει την αναπτυξιακή δυναµική του κλάδου

� Η λίστα των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ είναι µικρή και παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις

� Η διατίµηση αποθαρρύνει την εισαγωγή καινοτόµων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και την
πραγµατοποίηση επενδύσεων

� Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εκπροσωπούν µόνο το 5-7% της φαρµακευτικής αγοράς στην Ελλάδα
έναντι 18% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη.

� Η αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. συρρικνώνεται παρά τις εξαιρετικές αναπτυξιακές προοπτικές
της και τα οφέλη που µπορεί να προσφέρει στην οικονοµία και το σύστηµα υγείας

ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ…



� Το καθεστώς διατίµησης επιβαρύνει το κράτος και το σύστηµα υγείας*

� Στερεί από το κράτος σηµαντικά έσοδα από εισφορές και φόρους

� Περιορίζει την πρόσβαση των ασθενών στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και την αυτοφροντίδα

� Συντελεί στη συµφόρηση του συστήµατος υγείας

� Αυξάνει το κόστος για τα ασφαλιστικά ταµεία/για κάθε 1$ που δαπανάτε για τα
ΜΗΣΥΦΑ το κράτος εξοικονοµεί 6$ από τις δαπάνες υγείας .

� Αυξάνει το κόστος για τον Εργαζόµενο

ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ…

Πηγή: ΕΡΕΥΝΑ Σ∆Υ 2011*, CHPA THE VALUE OF OTC MEDICINE TO THE US, JAN 2012 



Τα OTC είναι ελεύθερα διατίµησης µε βάση την ευρωπαϊκή πρακτική και εµπειρία *

� Η απελευθέρωση των τιµών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. είναι µία τάση που καταγράφεται
παγκοσµίως µε πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη την οικονοµία και την καινοτοµία

� Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι ο µηχανισµός της αγοράς και ο ανταγωνισµός
συντελούν στη συγκράτηση της αύξησης τιµών και ενισχύουν τις επενδύσεις .

� Σε πολλές χώρες το 22-24% του συνολικού τζίρου του Φάρµακου είναι OTC.

� Η Ελλάδα είναι η 1 από τις 3 µόνο χώρες της ΕΕ που εφαρµόζουν τιµολογιακό
έλεγχο στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (οι άλλες είναι η Τσεχία και η Λετονία)

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ

Data:  AESGP,WSMI, EU Comission 2009*



Μήπως χάνουµε µια µεγάλη 

ευκαιρία?





Υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης OTC



Source – IMS Consumer Health’s OTC

Η κατά κεφαλή κατανάλωση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα είναι 

η χαµηλότερη στην Ευρώπη



Οι βασικοί λόγοι υστέρησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα

� 1 στα 3 προϊόντα στις ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. κατηγορίες, δεν έχει ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. status (!)

� Ελλιπής ενηµέρωση του κοινού για αντιµετώπιση κοινών παθήσεων

� Περιορισµένη χρήση: 4 στους 10 που πάσχουν από κρυολόγηµα, 

6 στους 10 που πάσχουν από διάρροια δεν λαµβάνουν κάποια θεραπεία

� Ελλιπής συµµόρφωση: Μόνο 1 στους 3 ολοκληρώνει την αντιµυκητιασική θεραπεία & 
λαµβάνει προληπτικά µέτρα υγιεινής 

� Περιορισµένη προβολή της κατηγορίας µέσα στο φαρµακείο

� 8 στα 10 ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα βρίσκονται µέσα στo συρτάρι

�∆ιατίµηση
Data AESGP europe 2011*



Αυξανόµενη τάση Καταναλωτών 

για ενηµέρωση & αυτοθεραπεία.. ειδικά εν µέσω κρίσης 

Μηνιαίες 

επισκέψεις
Μηνιαίες 

επισκέπτες

Μηνιαίες 

αναζητήσεις



� Η ανάπτυξη των OTC θα φέρει σηµαντικά οφέλη στη οικονοµία και στoν κλάδο

� Η αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. το 2012 €260εκ. -11,1% σε σχέση µε το 2011*

� Η εισαγωγή νέων, η διεύρυνση της λίστας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. θα έχουν θετικές αναπτυξιακές
επιπτώσεις:

� ∆ιπλασιασµό του µεγέθους της αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

� Ενθάρρυνση επενδύσεων για την εγχώρια παραγωγή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

� ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας

Τόνωση του κλάδου και της Βιωσιµότητας των Φαρµακείων

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

*Πηγή: IMS



� Πρόβλεψη εξέλιξης αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (εκατ. Ευρώ)

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥ.ΦΑ. ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ*

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20%
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+12,2%
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*Πηγή: IMS, Σ∆Υ 2012
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Υπερδιπλασιασµός διαφηµιστικής δαπάνης ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (εκατ. ευρώ)

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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*Πηγή:Media Services



� Η άρση της διατίµησης και η διεύρυνση της λίστας θα εξασφαλίσουν

� Ελάφρυνση της δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων*

� Απελευθέρωση πολύτιµων εργατοωρών για το ιατρικό προσωπικό

� Αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της µείωσης των απουσιών από την
εργασία εξαιτίας ιατρικής επίσκεψης ή ασθένειας*

� Μείωση δαπανών και του χρόνου µετακίνησης ασθενών που επισκέπτονται
ιατρό στην περίπτωση ήπιας ασθένειας

� Η διεύρυνση της λίστας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. µε τις αντίστοιχες λίστες 7 κρατών µελών
της ΕΕ ωφελεί την οικονοµία από την αύξηση της παραγωγικότητας

€ 234 εκ.*

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Πηγη* ΕΣ∆Υ 2012 , ΙΟΒΕ 2005, PAGB 2011 AESGP 2004.



� Άρση της διατίµησης, Εµπλουτισµός της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ  
και εκσυγχρονισµός των ρυθµιστικών διαδικασιών (regulatory)

� Αυξηση της κατηγορίας ….Χ 2

� Άµεση εισαγωγή νέων προϊόντων και κέρδος για τον καταναλωτή

� Ενθάρρυνση επενδύσεων για την εγχώρια παραγωγή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

� Άµεση επένδυση στην διαφήµιση

� Τόνωση του κλάδου του Φαρµακείου

� ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


