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Κυρίες και Κύριοι,  

 

Ευχαριστώ για την τιµητική πρόσκληση. Θα ήθελα 

να συγχαρώ θερµά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ΠΕΦΝΙ για την άρτια διοργάνωση αυτού του 

σεµιναρίου και ιδιαίτερα την Πρόεδρό του, κα 

Ειρήνη Τσικαλάκη.  

 

κα Πρόεδρε,  

 

Μας δίνεται η ευκαιρία στην κρίσιµη συγκυρία για τη 

χώρα µας, να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να 

συνεργαστούµε υιοθετώντας έξυπνες λύσεις που θα 

έχουµε συµφωνήσει ότι θα τις εφαρµόσουµε και θα 

τις τηρήσουµε, απαλλαγµένοι από ιδεολογικά taboo 

του παρελθόντος, ώστε να επιτύχουµε την 

υπέρβαση της κρίσης.   

 

Οι στόχοι µας είναι κοινοί και συνοψίζονται στη 

δηµιουργία των καταλλήλων προϋποθέσεων 

προκειµένου ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε όλα τα 

φάρµακα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις ποιότητος, ασφάλειας, 

αποτελεσµατικότητος και κόστους.  
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Στο σύγχρονο νοσοκοµείο, το νοσοκοµειακό 

φαρµακείο δεν είναι ένα απλό σηµείο διάθεσης 

φαρµάκων. Ο νοσοκοµειακός φαρµακοποιός δεν 

εκτελεί απλά µία συνταγή. Το φαρµακείο αποτελεί 

ένα κοµβικό σηµείο παροχής υπηρεσιών υγείας, 

υπό την επιστηµονική καθοδήγηση και ευθύνη του 

νοσοκοµειακού φαρµακοποιού. Ο φαρµακοποιός 

σήµερα, διασφαλίζει την επάρκεια φαρµάκων στο 

νοσοκοµείο, διαχειρίζεται το ρίσκο, συµβάλει στην 

αποφυγή ιατρικών λαθών, προωθεί τη 

φαρµακοεπαγρύπνηση και διοικεί το φαρµακείο. 

Επιπλέον, η πρόοδος στη φαρµακευτική και την 

τεχνολογία έχει αυξήσει τη ζήτηση για 

ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής στα 

νοσοκοµεία και την ανάπτυξη εξειδικευµένων 

βάσεων δεδοµένων.  

 

Σήµερα, που το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικό, ο επιστήµων νοσοκοµειακός 

φαρµακοποιός καλείται να εκπληρώσει την 

αποστολή του υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.  

 

Φαρµακοποιός και εγώ ο ίδιος, θεωρώ ότι οι 

νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί είναι η 

εµπροσθοφυλακή στην παροχή υπηρεσιών υγείας 

στο νοσοκοµείο, προωθώντας µε βλέµµα άγρυπνο 

τη βελτίωση και ενίσχυση των παρεχοµένων από το 

νοσοκοµειακό φαρµακείο υπηρεσιών.  
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Επιτρέψτε µου, στο σηµείο αυτό, να µοιραστώ µαζί 

σας κάποιες σκέψεις και προβληµατισµούς για τα 

θέµατα φαρµακευτικής πολιτικής στη χώρα µας.  

 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια οι πολιτικές 

που εφαρµόστηκαν στόχευσαν στη συγκράτηση της 

φαρµακευτικής δαπάνης κάτι το οποίο δεν 

επετεύχθη. Οι λόγοι της αύξησης είναι γνωστοί 

(γήρανση του πληθυσµού, εξέλιξη της βιοϊατρικής 

τεχνολογίας), αλλά κυρίως η έλλειψη της 

µηχανοργάνωσης και ελέγχου του συστήµατος 

υγείας.  

 

Θα σταθώ σε έναν σηµαντικό παράγοντα αύξησης 

της δαπάνης για τα φάρµακα. Είναι η εξέλιξη της 

φαρµακευτικής τεχνολογίας η οποία προσφέρει στη 

θεραπευτική νέα και ακριβότερα φάρµακα τα οποία 

όµως είναι αποτελεσµατικότερα σε σχέση µε 

παλαιότερες θεραπείες. Η εισαγωγή µίας 

καινοτόµου φαρµακευτικής αγωγής οδηγεί σε 

συγκράτηση του συνολικού κόστους θεραπείας και 

µείωση της νοσοκοµειακής δαπάνης.   
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Ωστόσο, έως σήµερα δεν έχουµε πραγµατικά 

αξιολογήσει τα πλεονεκτήµατα της εισαγωγής 

καινοτόµων φαρµάκων στη συνολική απόδοση του 

συστήµατος υγείας και των οικονοµικών του, π.χ. 

αποφυγή εγχειρήσεων, µείωση κόστους 

νοσοκοµειακής δαπάνης, αποασυλοποίησης κλπ. 

 

Για το λόγο αυτό άλλωστε, το φάρµακο 

ενοχοποιείται ότι αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα 

αύξησης της δαπάνης υγείας µε αποτέλεσµα, τα 

όποια µέτρα να εστιάζονται στην πλειονότητα τους 

στις τιµές των φαρµάκων. Πρόκειται όµως για 

εύκολες αποφάσεις, λογιστικού χαρακτήρα και 

προσωρινής προοπτικής. Την ίδια στιγµή, περιοχές 

του χώρου της υγείας στις οποίες είναι σαφής η 

ανάγκη για δραστική παρέµβαση δεν αγγίζονται. 

 

Αντί να λαµβάνουµε µέτρα εξορθολογισµού των 

δαπανών υγείας, παίρνουµε µέτρα που αφορούν 

µόνο στις τιµές των φαρµάκων. 
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Περαιτέρω µέτρα για τις τιµές των φαρµάκων θα 

λειτουργήσουν αρνητικά για την πρόσβαση των 

ασθενών στα φάρµακα και τις θεραπείες που τους 

είναι απαραίτητες και θα οδηγήσει σε 

υποκατάσταση παλαιών και καταξιωµένων 

φαρµάκων από νεώτερα και ακριβότερα 

εκτοξεύοντας τη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη.  

 

Ο ΣΦΕΕ εδώ και πάνω από µία δεκαετία, έχει 

προτείνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση, για να 

επιτευχθεί ο εξορθολογισµός της δηµόσιας 

δαπάνης υγείας είναι: 

 

1. η ολοκλήρωση της µηχανοργάνωσης και ο 

έλεγχος του συστήµατος υγείας 

2. η ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

3. η ηλεκτρονική κάρτα και το ηλεκτρονικό 

ιστορικό ασθενούς 

4. τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα 

5. η ηλεκτρονική παρακολούθηση και έλεγχος του 

δικτύου διανοµής.  
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 Όλα αυτά τα µέτρα θα καταπολεµήσουν τη 

διαχειριστική αδυναµία και τη σπατάλη στο 

δηµόσιο, ενώ θα εξοικονοµήσουν σηµαντικούς 

πόρους για το εθνικό σύστηµα υγείας και τη 

δηµόσια κοινωνική ασφάλιση, επιτυγχάνοντας το 

ζητούµενο, δηλαδή τη χρηστή διαχείριση των 

δηµοσίων οικονοµικών της υγείας.  

 

Είναι λυπηρό, αλλά εν έτη 2011, µιλάµε ακόµη για 

ανυπαρξία ενιαίου µηχανογραφικού 

συστήµατος, ενώ  η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση δεν έχει πλήρως εφαρµοσθεί.   

 

Επιπλέον, επαναφέρουµε αποτυχηµένα µοντέλα 

που χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν, όπως η 

λίστα φαρµάκων παραβλέποντας το γεγονός ότι η 

εφαρµογή της προκάλεσε µεγάλες καθυστερήσεις 

στην πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρµακα, 

οδήγησε σε αντικατάσταση καταξιωµένων 

φαρµάκων από νεώτερα και ακριβότερα και 

εκτόξευσε στα ύψη, αντί να µειώσει, τη 

φαρµακευτική δαπάνη.  
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Η χρήση ουσιωδώς οµοίων επωνύµων φαρµάκων, 

µπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της 

µείωσης της φαρµακευτικής δαπάνης, εφόσον 

τιµολογούνται σωστά, σύµφωνα δηλαδή µε τον 

νόµο και συγχρόνως συνοδεύονται  από 

επικαιροποιηµένες, αξιόπιστες και πιστοποιηµένες 

από τον ΕΟΦ µελέτες βιοϊσοδυναµίας ως προς το 

πρωτότυπο φάρµακο.  

 

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι  

 

Είναι γεγονός ότι βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ένα 

δισεπίλυτο δηµοσιονοµικό πρόβληµα το οποίο έχει 

προκαλέσει µία άνευ προηγουµένου επιβράδυνση 

στην οικονοµία της χώρας. Για να καταφέρουµε να 

υπερβούµε την ύφεση και να επιστρέψουµε σε 

τροχιά ανάπτυξης οφείλουµε να κινηθούµε µε 

ταχύτητα και τόλµη.  

 

Η κοινωνία που υπηρετούµε επιζητά την αξιοπιστία 

και την ειλικρίνεια από τους κοινωνικούς εταίρους. 

Αναζητά ουσιαστική συναίνεση, αναγνωρίζοντας το 

ωφέλιµο των προτάσεων, ανεξάρτητα από το που 

προέρχονται για την έξοδο από την κρίση.  
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Ο ΣΦΕΕ αντιλαµβάνεται την κρισιµότητα των 

περιστάσεων και προτείνει λύσεις, στο πλαίσιο ενός 

ειλικρινούς διαλόγου, προς όφελος του συστήµατος 

υγείας, του Έλληνα πολίτη, της κοινωνικής 

ασφάλισης, των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και 

των εργαζοµένων εις αυτάς.  

 

Κυρίες και Κύριοι,  

 

Έχουµε καταφέρει πάρα πολλά µαζί και θα     

καταφέρουµε ακόµα περισσότερα.  

Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.  


