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Προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία προμήθειας υαρμάκων στην Οσγγαρία 
 

Σον Ιοφνιο τ.ε. ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ουγγαρίασ (National Health Insurance 

Fund – NEAK), αντίςτοιχοσ του ΕΦΚΑ, υπζβαλλε προτάςεισ για τθν αλλαγι του κακεςτϊτοσ προμικειασ 

φαρμάκων. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Οργανιςμόσ πρότεινε τθν υιοκζτθςθ ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ 

προμικειασ πρωτότυπων φαρμάκων για μια ςειρά ςοβαρϊν αςκενειϊν (μεταξφ των οποίων ο καρκίνοσ 

και οι χρόνιεσ φλεγμονζσ), που κα βαςίηεται ςε διαγωνιςμό με πρωταρχικό κριτιριο το κόςτοσ του 

φαρμακευτικοφ ςκευάςματοσ. Βάςει τθσ προτεινόμενθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα επιλζγεται μόνο 

ζνα πρωτότυπο φάρμακο ανά αςκζνεια, ενϊ κα αποκλείονται όλα τα υπόλοιπα από τθν κεραπευτικι 

αγωγι. Ο διαγωνιςμόσ, που κα αφορά τθν ίδια πάκθςθ, κα επαναλαμβάνεται ανά διετία, προκειμζνου 

να διαςφαλίηεται το χαμθλό κόςτοσ των φαρμάκων. Οι προτάςεισ του ΝΕΑΚ ζχουν προκαλζςει 

αντιδράςεισ αφοφ ζτςι μειϊνεται ο διακζςιμοσ αρικμόσ φαρμάκων ανα αςκζνεια, μειϊνονται οι 

δυνατότθτεσ των ιατρϊν να προτείνουν διαφορετικζσ φαρμακευτικζσ αγωγζσ αναλόγωσ τθσ 

κατάςταςθσ του αςκενοφσ και τθσ βαρφτθτασ τθσ πακιςεωσ, και τζλοσ, θ ευκφνθ επιλογισ των 

φαρμάκων μετακυλφεται  από τουσ ιατροφσ, ςτουσ διενεργοφντεσ τουσ διαγωνιςμοφσ προμικειασ.  

Βεβαίωσ, αντιδράςεισ ζχουν εκδθλωκεί και από τισ ξζνεσ φαρμακοβιομθχανίεσ, πολλζσ από τισ οποίεσ 

διατθροφν ςτθν Ουγγαρία ερευνθτικά κζντρα (R&D) και εργαςτιρια. Επίςθσ, κάποιεσ από τισ 

φαρμακευτικζσ εταιρείεσ ζχουν υπογράψει μακροχρόνιεσ τρατθγικζσ υμφωνίεσ Οικονομικισ 

υνεργαςίασ με τθν ουγγρικι κυβζρνθςθ κι ζχουν ιδθ επενδφςει πολλά εκατομμφρια ευρϊ για τθν 

ανάπτυξθ πρωτότυπων φαρμάκων. Επιςτολι προσ τον Τφυπουργό Τγείασ, Δρ.  Zoltán Ónodi-Szűcs, 

ζςτειλε ιδθ ο φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Πρωτότυπων Φαρμάκων (Association of Innovative 

Pharmaceutical Manufacturers -ΑΙΡΜ), διατυπϊνοντασ τισ επιφυλάξεισ και προβλθματιςμοφσ τθσ 

βιομθχανίασ για τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ. Ο τομζασ των φαρμακοβιομθχανιϊν ςτθν Ουγγαρία 

ςυνειςφζρει κατά 8% ςτο ΑΕΠ, ενϊ μεταξφ των βιομθχανιϊν επεξεργαςίασ και μεταποίθςθσ απορροφά 

το 45% των δαπανϊν για ζρευνα και ανάπτυξθ.  

Οι χϊρεσ (και ςε παρζνκεςθ οι φαρμακευτικζσ εταιρείεσ και τα προϊόντα τουσ) που πλιττονται από τισ 

προτεινόμενεσ αλλαγζσ είναι: 

 

  



ΗΠΑ  

Εταιρεία Προϊόν 

Merck Sharp & Dohme    Keytruda  

Pfizer    Enbrel  

AbbVie    Humira  

Hospira    Inflectra  

Janssen –Cilag & Biologics 

(Johnson &Johnson)   Simponi, Remicade, Zytiga  

Genzyme   Fabrazyme 35  

Ην. Βαςίλειο  
AstraZeneca     Iressa  

Bristol-Myers-Squibb Pharma   Opdivo, Yervoy, Orencia  

Ελβετία  
Roche   Tarceva, Zelboraf, RoActemra  

Novartis   Tafinlar, Lucentis, Visudyne  

Γερμανία  

Boehringer Ingelheim 

International   Giotrif  

Merck Ltd   Erbitux  

Bayer Pharma AG   Xofigo, Eylea  

Βζλγιο  UCB   Cimzia  

Ν. Κορζα  Celltrion   Remsima  

Ιρλανδία Shire Human   Replagal  

Ιαπωνία  Astellas Pharma  Xtandi  
 

 



Πρζπει να ςθμειωκεί ότι το 2016, θ Ουγγαρία ειςιγαγε φάρμακα (κωδικόσ υνδυαςμζνθσ 

Ονοματολογίασ 3004) ςυνολικισ αξίασ €2.343.863.784. Σο ίδιο ζτοσ, ςθμαντικότεροσ προμθκευτισ 

φαρμάκων για τθν Ουγγαρία αναδεικνφεται θ Γαλλία με €532,2 εκ. (22,7%). Ακολουκοφν Γερμανία, 

Βζλγιο, Ολλανδία, Η.Β., ουθδία, Αυςτρία, Ελβετία, κ.α. Σα φάρμακα, ιταν για τθν Ελλάδα το δεφτερο 

ςθμαντικότερο εξαγόμενο ςτθν Ουγγαρία προϊόν, αξίασ €7.250.261, με ςτακερά ανοδικι πορεία τα 

τελευταία χρόνια. Βζβαια, το ποςοςτό των ελλθνικϊν εξαγωγϊν φαρμάκων ςτθν Ουγγαρία ςε ςχζςθ με 

το ςφνολο των ουγγρικϊν ειςαγωγϊν φαρμάκων είναι αρκετά χαμθλό, μόνο 0,20%. Εντοφτοισ, για τθ 

χϊρα μασ που αντιμετωπίηει διαχρονικά ελλειμματικό εμπορικό ιςοηφγιο με τθν Ουγγαρία, οι εξαγωγζσ 

φαρμάκων ζχουν  ιδιαίτερθ ςθμαςία.  

 


