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Κύριε Πρόεδρε 

Αξιότιµε Υπουργέ Υγείας της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας 

Γενικέ Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας 

Κύριε Πρόεδρε του Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου 

Κύριε Πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Κύριοι Βουλευταί 

Κύριοι Καθηγητές 

Κύριοι Γενικοί ∆ιευθυντές 

Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Κυρίες και κύριοι,  
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Χαιρετίζω το 5ο συνέδριο για τη ∆ιοίκηση, 

τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας, το 

οποίο αποτελεί πάντοτε, χάρη στον 

καθηγητή κ. Κυριόπουλο και τους 

συνεργάτες του, σηµείο αναφοράς για τον 

προβληµατισµό και την αναζήτηση νέων 

δρόµων στο πεδίο της υγείας.  

 

Και το εφετινό συνέδριο είµαι βέβαιος ότι 

θα αποτελέσει κίνητρο σηµαντικών 

προβληµατισµών καθώς διαµορφώθηκαν 

µέσα στο 2009 νέα πολιτικά και οικονοµικά 

δεδοµένα για τη χώρα, που επηρεάζουν το 

πεδίο της υγείας και του φαρµάκου.  
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Κυρίες και κύριοι,  

 

Οι δηµοσιονοµικές συνθήκες της χώρας, οι 

οποίες επηρεάζονται από την παγκόσµια 

οικονοµική και χρηµατοοικονοµική κρίση, 

ωθούν τους κυβερνώντες σε παρεµβάσεις 

στο σύνολο των δηµοσίων επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε µια νέα 

σειρά από διοικητικές παρεµβάσεις στο 

φάρµακο.  

 

Ο ΣΦΕΕ αντιµετώπισε τις προτάσεις αυτές 

θετικά, µέσα από την επανάληψη της 

καθαρής θέσης για τη θεσµοθέτηση 

διαλόγου της Πολιτείας µε το ΣΦΕΕ, µε 

σκοπό την προαγωγή του κοινού 

συµφέροντος ανάµεσα στους πολίτες, την 

πολιτεία και τις φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις.  
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Για να είµαι σαφής, έχουµε σοβαρές 

επιφυλάξεις για την επανακοστολόγηση 

των φαρµάκων και για την περαιτέρω 

µείωση της τιµής των αντιγράφων. Η 

πρώτη θα πρέπει να γίνει τµηµατικά και µε 

προσοχή, έτσι ώστε να µην καταστήσει 

πολλά φάρµακα ζηµιογόνα και ασύµφορα, 

κάτι που θα είχε, ως αποτέλεσµα, ή να 

επανεξάγονται ή πιθανώς, µερικά απ’αυτά 

να αποσυρθούν από την αγορά και έτσι, να 

δηµιουργηθεί πρόβληµα στην άµεση 

πρόσβαση των ασφαλισµένων. Πιθανόν 

δε, να αντικαθίστανται τα φάρµακα αυτά 

από νεότερα και ακριβότερα.  

 

Θα πρέπει να επισηµάνω εδώ ότι οι 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις ήδη διαθέτουν 

φάρµακα µε τις χαµηλότερες τιµές στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αυτό επιτάσσει 
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η αγορανοµική διάταξη, και σηκώνουν το 

βάρος δυσθεώρητων χρεών από τα ταµεία 

και τα νοσοκοµεία. Είναι όµως κατανοητό 

ότι καµία εταιρεία δεν µπορεί να λειτουργεί 

προσφέροντας φάρµακα κάτω του 

κόστους.  

 

Οι φαρµακευτικές εταιρείες επιτελούν 

κοινωνικό έργο, ήδη πωλούν φάρµακα µε 

τις χαµηλότερες τιµές στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αφού αυτό επιτάσσει η 

αγορανοµική διάταξη, και σηκώνουν το 

βάρος δυσθεώρητων χρεών από τα ταµεία 

και τα νοσοκοµεία. Είναι όµως κατανοητό 

ότι καµία εταιρεία δεν µπορεί να λειτουργεί 

προσφέροντας φάρµακα κάτω του 

κόστους.  
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Στη χώρα µας απασχολούνται περίπου 

15.000 εργαζόµενοι στις φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις. Η απασχόληση αυτή 

αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Οι 

ανωτέρω εργαζόµενοι είναι κατά την 

πλειονότητα τους επιστήµονες και 

αµείβονται αξιοπρεπώς. Παράλληλα, 

έχουµε επιτελέσει σηµαντικά βήµατα στο 

χώρο της έρευνας, και ιδιαίτερα της 

κλινικής έρευνας, και πράγµατι µπορούµε 

να πούµε ότι µε τις κατάλληλες κινήσεις 

µπορούµε σήµερα να πετύχουµε ένα 

ποιοτικό άλµα, µια κρίσιµη αλλαγή για το 

µέλλον της φαρµακοβιοµηχανίας στη χώρα 

µας. Είναι κρίµα να µαταιώσουµε και να 

ακυρώσουµε αυτές τις δυνατότητες και τις 

προοπτικές µε βιαστικές περιοριστικές 

ενέργειες, προτού γίνει σοβαρή 

διαβούλευση.  
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Κυρίες και κύριοι,  

 

Ένα µεγάλο βήµα για την επίλυση των 

περισσότερων προβληµάτων θα ήταν να 

επικρατήσει στη χώρα µας µια φιλοσοφία 

ειλικρινούς διαλόγου ανάµεσα στην 

πολιτεία και τους αρµοδίους φορείς. Οι 

αιφνιδιασµοί των φορέων από την 

υπεύθυνη πολιτεία δεν οδηγεί παρά σε 

αδιέξοδα. Αυτό έχει αποδειχθεί πάµπολλες 

φορές στο παρελθόν. Η πολιτεία και οι 

επιχειρήσεις δεν είµαστε αντίπαλοι. 

Αντιθέτως. Σκοπός µας είναι να 

διατηρήσουµε τα σωστά και να λύσουµε τα 

πραγµατικά προβλήµατα. Έχει αποδειχθεί 

όλα αυτά τα χρόνια ότι το µεγαλύτερο 

πρόβληµα απ’όλα είναι ότι οι εκάστοτε 

διοικούντες δεν γνωρίζουν ποιο 

πραγµατικά είναι το πρόβληµα. Όπως σε 
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όλους τους κλάδους έτσι και στον δικό µας 

τα προβλήµατα και πώς αυτά µπορούν να 

λυθούν τα γνωρίζουν αυτοί που τα ζουν 

καθηµερινά εκ των ένδον.  

 

Καλώ λοιπόν τους κυβερνώντες µε τη 

φρεσκάδα και την όρεξη που τους διακρίνει 

να συζητήσουν µαζί µας, γιατί µόνον έτσι 

µπορούν να βρεθούν λύσεις διαρκείας, 

πραγµατικές λύσεις προς όφελος των 

πολιτών, της πολιτείας και των 

εργαζοµένων στις φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις.  

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Πιστεύουµε στη δύναµη του διαλόγου και 

της δηµιουργικής ανταλλαγής απόψεων 

ανάµεσα στην πολιτεία και τις 
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φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Εάν 

εφαρµόσουµε αυτή τη φιλοσοφία 

διαλόγου, τότε θα πετύχουµε ταχύτατη 

επίλυση προβληµάτων και θα καλύψουµε 

µέσα σε ελάχιστο χρόνο µια υστέρηση 

ετών σε κρίσιµα πεδία, όπως είναι η 

µηχανοργάνωση.  

 

 

 

 

Αγαπητοί φίλοι,  

 

Η δαπάνη για τα φάρµακα δεν είναι 

δαπάνη αλλά επένδυση. Η ύψιστη 

επένδυση στον άνθρωπο, τη 

µακροηµέρευσή του, την ποιότητα ζωής 

του, την παραγωγικότητά του, την 

ευηµερία της χώρας. 
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Είναι επένδυση που δηµιουργεί τεράστιες 

οικονοµίες σ’όλα τ’ άλλα σηµεία του 

συστήµατος υγείας. Από το κλείσιµο 

εκατοντάδων σανατορίων µε την 

ανακάλυψη της στρεπτοµυκίνης, τη 

µακροηµέρευση εκατοντάδων χιλιάδων 

διαβητικών µε την ανακάλυψη της 

ινσουλίνης, την εξάλειψη των αφροδισίων 

νοσηµάτων, την αποασυλοποίηση και την 

αποστιγµατοποίηση των ψυχικά 

πασχόντων, τον έλεγχο και την πρόληψη 

της αθηροσκλήρωσης µε φάρµακα ελέγχου 

για τη χοληστερίνη και την πίεση κλπ κλπ 

κλπ, έως το πιο επίκαιρο θέµα των 

εµβολίων για τη νέα γρίπη, όπου η 

πολιτεία µε ελάχιστη επένδυση ελέγχει 

αποτελεσµατικά το επαπειλούµενο 

πρόβληµα της πανδηµίας, µ’ολες τις 

δυνητικά ανυπολόγιστες οικονοµικές, αλλά 

και κοινωνικές συνέπειες.  
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Αγαπητοί φίλοι,  

 

Το φάρµακο είναι πράγµατι επένδυση. Και 

έτσι πρέπει να το βλέπουµε στη σκακιέρα  

όλου του συστήµατος υγείας, αλλά και του 

οικονοµικού και κοινωνικού ιστού.  

 

Με ψυχραιµία, νηφαλιότητα και καλή πίστη 

πρέπει όλοι µαζί, να αποφασίσουµε για το 

τι είναι καλύτερο να πράξουµε.  

 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Σας εύχοµαι µε όλη την καρδιά µου κάθε 

επιτυχία στις εργασίες του αξιόλογου 

αυτού Συνεδρίου, που οργανώνετε κάθε 

χρόνο.  

 

Σας ευχαριστώ.  


