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Κυρίες και κύριοι,  

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές 

του 7ου συνεδρίου του Healthworld για την 

τιµητική πρόσκληση. Είναι χωρίς αµφιβολία 

ένας θεσµός που προωθεί την έκφραση 

σοβαρών, συγχρόνων και ολοκληρωµένων 

επιστηµονικών απόψεων.   

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Ελάχιστοι θα διαφωνούσαν στην 

εκτίµηση ότι ο χώρος της υγείας είναι 

πραγµατικά ο πιο ευαίσθητος τοµέας της 

οικονοµίας. Από το επίπεδο της δηµοσίας 

υγείας εξαρτάται απόλυτα η ανάπτυξη της 

οικονοµίας. Και παράλληλα η οικονοµική 

ανάπτυξη διασφαλίζει ότι η κοινωνία θα 

διακρίνεται από το µέγιστο επίπεδο υγείας 

που µπορεί να προσφέρει η σύγχρονη 

επιστήµη. Ο χώρος της υγείας είναι λοιπόν 
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ένας κλάδος της οικονοµίας µε ισχυρή ηθική 

διάσταση, ένας κλάδος της οικονοµίας που 

βρίσκεται στην καρδιά τόσο της οικονοµικής 

ανάπτυξης, όσο και της κοινωνικής προόδου 

και ευηµερίας.  

 

Φοβάµαι, όµως, ότι αυτή η µεγίστη 

σηµασία για την πρόοδο της κοινωνίας 

που έχει ο κλάδος της υγείας δεν έχει 

γίνει πλήρως κατανοητή απ’ όλους. Θα 

µπορούσα να πω πολλά και να 

συζητήσουµε επί µακρόν, αλλά θα 

περιοριστώ σε µία αρχική διαπίστωση. 

Στην διαπίστωση ότι το ελληνικό 

σύστηµα, σαν τον Ιανό*, έχει δύο 

πρόσωπα: ∆ύο πρόσωπα αντίθετα, ένα 

ισχυρό θετικό και ένα ισχυρό αρνητικό 

χαρακτηριστικό. Θα ήµουν ευτυχής αν η 

πολιτική τάξη στο σύνολό της είχε 

κατανοήσει πλήρως και το ένα και το  

*Janus bifrons 
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άλλο και προσπαθούσε το καλό µεν να το 

διατηρήσει και να το περιφρουρήσει και 

το άλλο να το αλλάξει και να το 

διορθώσει.  

 

Όµως, δεν είναι έτσι τα πράγµατα. 

Πολλές αποφάσεις καθυστερούν, 

απόψεις εκφράζονται χωρίς πολλή 

σκέψη και εν πολλοίς, παρά την πρόοδο 

που έχει συντελεστεί, αρκετά πράµατα 

αφήνονται στην τύχη.   

  

Τι εννοώ: Το θετικό πρόσωπο, το ισχυρό 

χαρακτηριστικό είναι το σύστηµα εκείνο το 

οποίο επιβάλλει την συνταγογράφηση µε την 

εµπορική ονοµασία και τον καθορισµό της 

τιµής όλων των φαρµάκων από το κράτος – 

και αναφέροµαι και στον καθορισµό της τιµής 

των αντιγράφων στο 80% της τιµής των 

πρωτοτύπων. Με αυτό τον τρόπο 

διασφαλίζουµε πλήρως την ποιότητα των 
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φαρµάκων που κυκλοφορούν στην 

ελληνική αγορά. Αυτό το σύστηµα σε 

συνδυασµό µε την ταινία γνησιότητος και 

τους ελέγχους του ΕΟΦ έχει οδηγήσει τη 

χώρα µας στην κορυφή της λίστας µε τις 

πλέον ασφαλείς χώρες σε ό,τι αφορά το 

φάρµακο.  

 

Με απλά λόγια, δεν µπορούν να «περάσουν» 

πλαστά φάρµακα µέσα στη νόµιµη αλυσίδα 

διανοµής της χώρας µας. Πρώτον, διότι 

συνταγογραφεί ο θεράπων ιατρός µε 

βάση την εµπορική ονοµασία. Και  

δεύτερον, διότι η τιµολόγηση των 

αντιγράφων στο 80% της τιµής των 

πρωτοτύπων αποτρέπει από έναν οξύ 

ανταγωνισµό τιµών εις βάρος της 

ποιότητας. Αποτρέπει δηλαδή το φαινόµενο 

ενός κατακλυσµού της αγοράς από 

αµφιβόλου ποιότητας φάρµακα προερχόµενα 

από τρίτες χώρες χαµηλού κόστους.  
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∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι η 

συνταγογράφηση µε την εµπορική και 

όχι µε την χηµική ονοµασία και η 

ενδεδειγµένη τιµολόγηση των 

αντιγράφων είναι ένα σύστηµα το οποίο 

πρέπει να διατηρήσουµε ως κόρη 

οφθαλµού. Όταν δεν αποδεχόµαστε την 

πιθανότητα να αγοράσουµε ούτε καν φιστίκια 

αµφιβόλου ποιότητας, δεν είναι δυνατόν ποτέ 

να δεχθούµε να χαλαρώσουµε έστω και στο 

ελάχιστο τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές 

και τις προβλέψεις ασφαλείας που 

χαρακτηρίζουν και επικρατούν στην ελληνική 

αγορά.  

 

Πολλώ δε µάλλον όταν εκτός από το µέγιστο 

πλήγµα στην ποιότητα θα έχουµε δύο ακόµα 

σοβαρές και κρίσιµες παρενέργειες: Πρώτον, 

τη δραµατική µείωση της ελληνικής 

παραγωγής, αφού τα αντίγραφα θα έρχονται 
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από χώρες χαµηλού κόστους και δεύτερον 

την κάθετη αύξηση της φαρµακευτικής 

δαπάνης.  

 

Το πρώτο είναι κατανοητό και δεν χρειάζεται 

ιδιαίτερη εξήγηση. Η ελληνική παραγωγή θα 

υποκατασταθεί από την ξένη, ή θα 

µεταναστεύσει και θα γίνει «ξένη». Το 

δεύτερο είναι αναµενόµενο. Ο θεράπων 

ιατρός, µέσα σε ένα οµιχλώδες τοπίο, θα 

επιλέξει την σίγουρη λύση και η λύση 

αυτή θα είναι η συνταγογράφηση 

νεότερων και ακριβότερων πρωτοτύπων 

χωρίς αντίγραφα. Η φαρµακευτική δαπάνη 

θα εκτοξευτεί, αλλά θα είναι το τίµηµα για 

την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του 

φαρµάκου, για την θωράκιση της υγείας του 

ασθενούς. Θα είναι το βαρύ τίµηµα για την 

αποκατάσταση µιας ατυχούς και λανθασµένης 

επιλογής.  
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Κυρίες και κύριοι, 

 

∆εν είναι το σύστηµα συνταγογράφησης και 

τιµολόγησης το πρόβληµα του συστήµατος 

υγείας. Αντίθετα, εκείνο που είναι πρόβληµα, 

το αρνητικό χαρακτηριστικό, το άλλο 

πρόσωπο του Ιανού είναι η συνεχιζόµενη 

εκκρεµότητα σε ό,τι αφορά την έλλειψη 

τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και 

µηχανοργανώσεως του συστήµατος υγείας. 

 

Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε µεγάλη 

σπατάλη, σε µια ασυγχώρητη διαρροή 

πόρων η οποία καταλήγει στις τσέπες  

επιτηδείων. Μεγάλη εξοικονόµηση πόρων 

µπορεί να γίνει δια µέσω της 

µηχανοργανώσεως, η οποία προσφέρει και 

τον µοναδικό τρόπο για τον έλεγχο της 

συνταγογραφίας.  
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∆υστυχώς, ο τεχνολογικός 

εκσυγχρονισµός του συστήµατος υγείας 

δεν προχωρά µε τον ρυθµό που θα 

έπρεπε µε αποτέλεσµα την σπατάλη 

πολλών εκατοντάδων εκατοµµυρίων 

ευρώ σε ετήσια βάση. 

 

Έχουµε λοιπόν ένα σύστηµα υγείας το 

οποίο προσφέρει υψηλή ποιότητα και 

ασφάλεια, αλλά κοστίζει πολύ καθότι 

διοικείται µε εργαλεία απηρχαιωµένα. 

Οπότε, υπάρχει µπροστά µας µία και µοναδική 

επιλογή:  

 

• Να διατηρήσουµε τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που εγγυώνται την διασφάλιση της 

ποιότητας.  

 

• Να µην προχωρήσουµε σε επιλογές που 

θα οδηγήσουν στην πτώση της ποιότητας 

ταυτόχρονα µε την ακόµα µεγαλύτερη 
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εκτόξευση του κόστους, ως τίµηµα για 

την προστασία από την κακή ποιότητα και 

σύγχρονη σοβαρή ζηµιά για την ελληνική 

φαρµακοβιοµηχανία. 

 

• Και να επιταχύνουµε µε τόλµη και 

αποφασιστικότητα τις διαδικασίες για τον 

τεχνολογικό εκσυγχρονισµό του 

συστήµατος.  

 

Να πετύχουµε έτσι οικονοµίες κλίµακος και 

µια ορθή διαχείριση, που µε τη σειρά της θα 

διασφαλίσει την δυνατότητα του συστήµατος 

να συνεχίσει να παρέχει άµεση πρόσβαση 

σε όλους τους πολίτες στα θαυµατουργά 

αγαθά που προέρχονται από την διαρκή 

φαρµακευτική επανάσταση, η οποία 

λαµβάνει χώρα αυτή την εποχή.  
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Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει µε σαφήνεια και µε 

τεκµηριωµένα στοιχεία τις παραπάνω θέσεις. 

Είναι βασική αρχή µας ότι η συνεργασία, ο 

διάλογος, η διαβούλευση µεταξύ του κράτους 

και των εκπροσώπων του κλάδου µπορεί να 

οδηγήσει ταχύτερα στη λύση των 

προβληµάτων και στην επίτευξη στέρεας 

προόδου. Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε 

προς αυτή την κατεύθυνση και είµαστε 

σίγουροι ότι το αύριο για τον Έλληνα πολίτη 

θα είναι καλύτερο από το σήµερα.  

 

Σας ευχαριστώ.  

 

   

 

 

 

www.sfee.gr 
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