
∆εν θα αποδώσει µόνη της η ′λίστα′ 

 

Την εκτίµηση ότι η λίστα συνταγραφούµενων φαρµάκων δεν µπορεί να οδηγήσει σε 

µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, χωρίς συµπληρωµατικά µέτρα, εκφράζει µε 

συνέντευξή του στο Iatronet.gr ο πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και διευθύνων σύµβουλος της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ 

ΑΕΒΕ κ. ∆ιονύσιος Φιλιώτης. 

Ο κ. Φιλιώτης τονίζει ότι η κρίση δεν έχει αφήσει αλώβητη τη φαρµακευτική αγορά, 

προσβάλλοντας τον µεγαλύτερο ‘πελάτη’ της, δηλαδή τα Ταµεία. Θεωρεί ότι πρέπει να 

βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις, µεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει 

διέξοδος από την κρίση. 

Για το θέµα της ρύθµισης του νοσοκοµειακού χρέους, ο κ. Φιλιώτης σηµειώνει ότι 

εκκρεµεί η εξόφληση του τελευταίου τριµήνου του 2010. Όσες επιχειρήσεις – σηµειώνει 

– έσπευσαν να εξοφλήσουν πρόωρα τα κρατικά οµόλογα που έλαβαν στο πλαίσιο της 

ρύθµισης, έχουν χάσει αρκετά χρήµατα, καθώς τα έδωσαν µε πολύ µεγάλη έκπτωση. 

'Λίστα' 

Αναφερόµενος στο θέµα της ‘λίστας’, που ψηφίζεται στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ 

εκτιµά ότι δεν µπορεί – µόνη της – να αποδώσει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.  

Σύµφωνα µε τον κ. Φιλιώτη, το θετικό είναι ότι κυβέρνηση και επιχειρήσεις βρίσκονται 

σε συνεννόηση, προκειµένου να υπάρξουν κοινά αποδεκτές λύσεις, προς όφελος των 

Ταµείων και των ασθενών. 

Για τις παρεµβάσεις του υπουργείου Υγείας στο θέµα της τιµολόγησης των φαρµάκων, 

τόνισε ότι είναι πολύ σκληρές. Για τις επικείµενες µειώσεις στις τιµές των αντιγράφων, 

επεσήµανε ότι πρέπει να στηριχθούν κυρίως οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 

επενδύσει σηµαντικά κεφάλαια. 

Σφάλµατα 

Επικαλούµενος τη µακρά εµπειρία του στη φαρµακευτική αγορά, επισηµαίνει δύο 

σφάλµατα, τα οποία επαναλαµβάνονται απ΄ όλες τις κυβερνήσεις: 

Το πρώτο, είναι η µείωση των τιµών στα φάρµακα, η οποία οδηγεί συνήθως στα αντίθετα 

αποτελέσµατα, µε βασικότερο την υποκατάσταση παλαιών και φθηνών φαρµάκων, µε 

νέα και πολύ πιο ακριβά. 

Το δεύτερο, είναι ότι καµία κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε συστηµατικά µε τη σπατάλη και 

την κλεψιά στο χώρο του φαρµάκου.  



Ο κ. Φιλιώτης παραδέχτηκε, πάντως, ότι έχουν βάση οι αιτιάσεις για την προώθηση των 

φαρµάκων. Το φαινόµενο – είπε – έχει αµβλυνθεί, καθώς οι επιχειρήσεις, µε 

πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ, έχουν προχωρήσει σε αυτορρύθµιση. 

 

 

(Η Συνέντευξη δόθηκε στον κ. Δημήτρη Καραγιώργο, Διευθυντή Σύνταξης ιατροnet, 

ημ/νία δημοσίευσης: 20 Ιουνίου 2011) 


