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Κυρίες και κύριοι,  

Φίλες και φίλοι,  

 

Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο καθώς και όλους όσους εργάστηκαν για 

την άρτια οργάνωση του συνεδρίου του ΠΕΦΝΙ. 

Πρόκειται πραγµατικά για ένα συνέδριο στο οποίον 

θα παρουσιαστούν µια σειρά από αξιόλογες 

τοποθετήσεις για σηµαντικά θέµατα, που αφορούν 

το φάρµακο, τον ρόλο του φαρµακοποιού εντός 

των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, αλλά και την 

πολιτική υγείας εν γένει.  

 

Και βέβαια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την 

πρόσκλησή σας και για την ευκαιρία που µου 

προσφέρετε ώστε να εκθέσω τις απόψεις του 

Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος για ορισµένα θέµατα, που όλοι µας 

θεωρούµε ιδιαίτερα ευαίσθητα και κρίσιµα. Θέµατα 

κρίσιµα και ευαίσθητα τόσο σε ό,τι αφορά την 

εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος υγείας στη 

χώρα µας, όσο και σε ό,τι αφορά την προάσπιση, 

την ολόπλευρη θωράκιση και την προαγωγή της 

δηµόσιας υγείας.   
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Κυρίες και κύριοι,  

 

Πριν περάσω σε θέµατα, που  αφορούν γενικότερα 

τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος υγείας, θα 

ήθελα αρχικά να εξάρω την σπάνια κοινωνική 

προσφορά του φαρµακοποιού – και ιδιαίτερα του 

φαρµακοποιού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων – 

καθώς και τον σηµαντικό ρόλο τον οποίο κατέχει 

στο κέντρο της προσπάθειας για την εύρυθµη 

λειτουργία των νοσοκοµείων µας, για την 

καταπολέµηση των ασθενειών, για την ίαση, για 

την περιφρούρηση του αγαθού της υγείας εξ’ 

ονόµατος ολόκληρης της κοινωνίας. Η τεράστια και 

πραγµατικά ασύλληπτη πρόοδος της 

φαρµακολογίας των τελευταίων δεκαετιών και 

ιδιαιτέρως των τελευταίων δέκα-δεκαπέντε ετών 

έχει οπλίσει την ανθρωπότητα µε φάρµακα που 

επιτελούν θαύµατα. Η γνώση, η ευαισθησία, η 

ετοιµότητα, η υπευθυνότητα, η εργατικότητα 

και η εντιµότητα του σύγχρονου Έλληνα 

φαρµακοποιού συµβάλλουν καθοριστικά σε 

όσα έχει πετύχει η χώρα µας στον τοµέα της 

υγείας. Γιατί, παρά τα προβλήµατα, τις ελλείψεις 
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και τις καθυστερήσεις, είναι σηµαντικό να 

θυµόµαστε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήµερα στις 

πρώτες δεκαπέντε θέσεις στην κατάταξη του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας σε ό,τι αφορά 

το επίπεδο της δηµόσιας υγείας. ∆εν υπάρχει 

αµφιβολία ότι αυτή η θέση κατακτήθηκε και 

διατηρείται µετά από σκληρή και πολυετή δουλειά 

των χιλιάδων εργαζοµένων στο πεδίο της υγείας – 

και ασφαλώς σηµαντικό µερίδιο της επιτυχίας 

ανήκει στους φαρµακοποιούς. Ο φαρµακοποιός που 

ασκεί το λειτούργηµά του εντός νοσηλευτικού 

ιδρύµατος φέρει επάνω του ένα ιδιαίτερο βάρος 

ευθύνης καθώς πρέπει ολόκληρο το 24-ωρο να 

µπορεί να απαντά µε ταχύτητα και αξιοπιστία στην 

διαρκή ανάγκη για κάθε λογής φάρµακα.  Ο 

φαρµακοποιός που ασκεί το λειτούργηµά του εντός 

νοσηλευτικού ιδρύµατος – λόγω των αυξηµένων 

απαιτήσεων που η ίδια  φύση του λειτουργήµατος 

και ο χώρος επιβάλλει – πρέπει να επιτελεί – και 

επιτελεί! – µε επιτυχία µια διαρκή διαχείριση 

κρίσεως. Και µιλώ φυσικά για την διαχείριση της 

κρίσης εκείνης που προκαλείται από τον κλονισµό 

της υγείας εκατοντάδων ασθενών, ο οποίος πρέπει 

κάθε µέρα να αντιµετωπίζεται άµεσα, εύστοχα και 
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απολύτως αποτελεσµατικά. Ο φαρµακοποιός δεν 

δίνει απλώς ένα φάρµακο. ∆ίνει υγεία, 

προσφέρει ζωή, δίνει περιεχόµενο στην έννοια 

της ανθρωπιάς.          

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Όπως ανέφερα νωρίτερα, αλλά και όπως πάντοτε 

και παγίως υποστηρίζω, η ελληνική φαρµακευτική 

αγορά είναι καλά οργανωµένη. Έχει έρθει, όµως, η 

ώρα για τον εκσυγχρονισµό της. Ένα από τα πιο 

σηµαντικά θέµατα που αφορούν τον 

εκσυγχρονισµό της ελληνικής φαρµακευτικής 

αγοράς εντοπίζεται στην χρηστή και 

αποτελεσµατική διαχείριση του συστήµατος 

υγείας καθώς και στην διασφάλιση της 

ποιότητας των φαρµάκων.   

 

Η αύξηση των συνολικών δαπανών υγείας έρχεται 

πολύ συχνά στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Ο 

ρυθµός αύξησης θεωρείται από πολλούς µεγάλος 

και αδικαιολόγητος. Ωστόσο, δεν γίνεται αρκετή 

δηµόσια συζήτηση γύρω από τις πραγµατικές αιτίες 

που συντηρούν την αύξηση των συνολικών 
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δαπανών υγείας. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει ότι οι 

δαπάνες υγείας αυξάνονται διεθνώς και µάλιστα µε 

υψηλούς ρυθµούς. Και µόνο µε έναν πίνακα µε 

τις δαπάνες υγείας για το κάθε κράτος και 

τίποτα περισσότερο µπορούµε σαφέστατα και 

άµεσα να καταλάβουµε ποια κράτη είναι τα πιο 

ανεπτυγµένα οικονοµικά, πολιτιστικά και 

κοινωνικά και ποια βρίσκονται δυστυχώς σε 

κατάσταση υπανάπτυξης.  Γιατί είναι γεγονός ότι 

η αύξηση των δαπανών υγείας αποτελεί έναν από 

τους πυλώνες µιας κοινωνίας ανάπτυξης, 

δηµιουργίας και ευηµερίας.  

 

∆εν είναι µόνο ότι τα πλούσια κράτη 

κατευθύνουν κεφάλαια στην υγεία επειδή 

ακριβώς είναι πλούσια. Είναι επίσης ότι 

κανένα κράτος µε χαµηλό επίπεδο δηµόσιας 

υγείας δεν µπορεί να είναι πλούσιο. Πρόκειται 

για έναν ενάρετο κύκλο. Η θωράκιση της 

δηµόσιας υγεία είναι προϋπόθεση της 

συλλογικής προσπάθειας για µια εύρωστη 

οικονοµία και µε τη σειρά της η εύρωστη 

οικονοµία δηµιουργεί κεφάλαια τα οποία 

στηρίζουν την διαρκή βελτίωση των δεικτών 
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υγείας του πληθυσµού. Κατά συνέπεια οι 

δαπάνες για τη δηµόσια υγεία είναι επενδύσεις µε 

πολλαπλή απόδοση, τόσο στο πεδίο της προστασίας 

της ανθρώπινης ζωής, που είναι φυσικά κάτι 

ανεκτίµητο µε οικονοµικούς όρους, όσο και στο 

πεδίο της οικονοµικής ανάπτυξης.  

 

Όσο η ανθρωπότητα θα προοδεύει στον αγώνα για 

την καταπολέµηση της ασθένειας, όσο θα αυξάνει 

το προσδόκιµο ζωής, όσο θα αυξάνονται τα χρόνια 

στα οποία οι άνθρωποι θα ζουν ζωές δηµιουργικές, 

τόσο θα αυξάνουν οι δαπάνες υγείας, αλλά και τόσο 

– και ακόµα περισσότερο – θα βελτιώνεται η 

οικονοµική κατάσταση για το σύνολο της 

κοινωνίας. Αυτή ασφαλώς είναι η θετική όψη της 

αύξησης των δαπανών υγείας. Γιατί, ασφαλώς, 

είναι γεγονός ότι η αύξηση αυτή οφείλεται και σε 

άλλες αιτίες, αιτίες αρνητικές, σε εκκρεµότητες, 

καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες οι οποίες θα 

µπορούσαν να είχαν  αντιµετωπιστεί, αλλά σε κάθε 

περίπτωση µπορούν και πρέπει να αντιµετωπιστούν 

τώρα.  

 

Κυρίες και κύριοι,  
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Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό από τα παραπάνω 

η αύξηση των δαπανών υγείας από έτος σε έτος δεν 

ισοδυναµεί σε καµία περίπτωση µε το ποσό της 

σπατάλης και σίγουρα δεν ταυτίζεται µε 

οποιαδήποτε διασπάθιση χρηµάτων. Κάθε αντίθετος 

ισχυρισµός τοποθετείται είτε στο πεδίο της άγνοιας 

του χώρου της υγείας, είτε στο πεδίο του 

λαϊκισµού, που αναπτύσσεται για ίδιον όφελος. 

Ωστόσο, ένα µέρος της αύξησης των δαπανών 

υγείας – και µάλιστα ένα µέρος διόλου 

ευκαταφρόνητο – είναι σίγουρο ότι 

αντικατοπτρίζει αυτήν ακριβώς την σπατάλη 

που πρέπει να καταπολεµήσουµε. Πρόκειται για 

την σπατάλη η οποία οφείλεται στην έλλειψη 

µηχανογραφήσεως, στην απουσία τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού και αναλόγου εξειδικευµένης 

στελεχώσεως και συνεχούς εκπαιδεύσεως του 

προσωπικού και κατ’ επέκταση στην αδυναµία 

αποτελεσµατικής διαχειρίσεως του συστήµατος και 

την συνακόλουθη ανυπαρξία ουσιαστικού και 

αξιόπιστου ελέγχου. Σύµφωνα µε έγκυρες 

επιστηµονικές εκτιµήσεις η σπατάλη αυτή 

φαίνεται να αγγίζει ακόµα και το 20% των 
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συνολικών δαπανών υγείας. Πρόκειται για ένα 

µέγεθος απαράδεκτα υψηλό. ∆εν είναι 

υπερβολή να πούµε ότι αν αυτό το 20% δεν 

ήταν σπατάλη, αλλά υγιής επένδυση στην 

προαγωγή της δηµόσιας υγείας, τότε η χώρα 

µας θα µπορούσε να είχε επιτύχει ένα ακόµα 

υψηλότερο επίπεδο δηµόσιας υγείας, θα 

µπορούσε ίσως να συναγωνιστεί ακόµα και τις 

κορυφαίες στον τοµέα αυτό, σκανδιναβικές 

χώρες. Γι’ αυτό και είναι αδήριτη 

αναγκαιότητα να υποστηρίξουµε και να 

διευκολύνουµε µε κάθε τρόπο τον 

εκσυγχρονισµό του συστήµατος και την 

εισαγωγή της µηχανογραφήσεως στη 

λειτουργία όλων των Ταµείων και των 

Νοσοκοµείων της χώρας. Γι’ αυτό και ο ΣΦΕΕ 

έχει υποστηρίξει απερίφραστα και κατ’ 

επανάληψη ότι ο τεχνολογικός 

εκσυγχρονισµός τους συστήµατος υγείας 

αντιπροσωπεύει µια από τις µεγαλύτερες 

προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα η 

Ελλάδα.      
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Προσφάτως, έπειτα από µήνες προετοιµασίας, η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της για την 

δηµιουργία κεντρικού φορέα παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της Κοινωνικής 

Ασφάλισης. Συγκεκριµένα, αποφασίστηκε η 

δηµιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφαλισµένων 

Εργοδοτών Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ), η Απόδοση 

Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

σε όλους τους πολίτες της χώρας και η 

µηχανοργάνωση όλης της φαρµακευτικής 

περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΦΚΑ).  

 

Πρόκειται ουσιαστικά για την αναγγελία  ίσως 

του µεγαλύτερου έργου πνοής για το µέλλον 

της χώρας και ασφαλώς ο Σύνδεσµός µας 

χαιρέτησε αυτήν την απόφαση από την πρώτη 

στιγµή. Περιµένουµε, βεβαίως, ώστε να δούµε 

το µεγάλο, σύνθετο και ιδιαίτερα δύσκολο 

αυτό έργο να υλοποιείται.  
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Κυρίες και κύριοι,  

 

Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο τεχνολογικός 

εκσυγχρονισµός του συστήµατος υγείας θα 

οδηγήσει πολλά άλλα προβλήµατα πολύ πιο κοντά 

στη λύση τους:  

 

• Θα συµβάλλει στην οικονοµική εξυγίανση 

ταµείων και νοσοκοµείων έτσι ώστε όχι µόνο οι 

πόροι για την υγεία να διατίθενται µε 

µεγαλύτερη διαφάνεια και µε περισσότερα 

απτά αποτελέσµατα, αλλά επίσης να µειωθεί 

αισθητά η πίεση που κρατά τις αµοιβές 

των επαγγελµατιών υγείας σε ιδιαίτερα 

χαµηλά επίπεδα.  

 

• Παράλληλα, η οικονοµική εξυγίανση ταµείων 

και νοσοκοµείων θα πολλαπλασιάσει την 

οικονοµική δυνατότητα του συστήµατος να 

διασφαλίζει την άµεση πρόσβαση όλων των 

ασφαλισµένων σε όλα τα φάρµακα και 

ιδιαίτερα στα νέα φάρµακα και τις νέες 

θεραπείες.  
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• Με τη σειρά της η άµεση πρόσβαση σε όλες τις 

θεραπείες και ιδιαίτερα στις νέες θα συµβάλει 

ουσιαστικά στην προαγωγή της δηµόσιας 

υγείας και κατ’ επέκταση στην διασφάλιση 

µιας πορείας προόδου και ευηµερίας για 

την ελληνική κοινωνία – διότι όπως είπαµε 

η θωράκιση της δηµόσιας υγείας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την 

οικοδόµηση µιας κοινωνίας µε ευηµερία 

και συνοχή.    

 

Συνεπώς, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός του 

συστήµατος εκφράζει το κοινό συµφέρον τόσο του 

κράτους και των εργαζοµένων στο χώρο της 

υγείας, όσο και των ασφαλισµένων και των 

φαρµακευτικών εταιριών. Υπάρχει κοινό συµφέρον 

ολόκληρης της κοινωνίας και της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των παραγόντων του χώρου της 

υγείας. ∆εν µπορεί σε µία ευρωπαϊκή χώρα 

όπως είναι η Ελλάδα να ανεχόµαστε ακόµα 

φαινόµενα απαράδεκτα.  
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� ∆εν µπορεί να παρατηρείται ότι οι 

ασφαλισµένοι εµφανίζονται ως περισσότεροι 

από τον πληθυσµό. 

� ∆εν µπορεί ο αριθµός των αναπηρικών 

συντάξεων να είναι – σύµφωνα µε εκτιµήσεις – 

ακόµα και διπλάσιος από τον αριθµό των 

ατόµων µε αναπηρία. 

� ∆εν µπορεί σε πάρα πολλούς νευραλγικούς 

τοµείς µεγάλης οικονοµικής σηµασίας να 

χρησιµοποιείται ακόµη το καρµπόν.  

� ∆εν µπορεί σε πολλές περιπτώσεις τα 

νοσοκοµεία να χρησιµοποιούνται ακόµη σαν 

γηροκοµεία ή σαν κέντρα πρωτοβάθµιας 

φροντίδας ή περίθαλψης.  

� Και σε ό,τι αφορά τις προµήθειες δεν µπορεί να 

µην υπάρχει σύγχρονο µηχανογραφικό 

σύστηµα σε εθνικό επίπεδο καταγραφής, 

ελέγχου, συγκριτικών προτύπων κλπ. 

 

Ακριβώς γιατί όλα τα παραπάνω δεν µπορεί να 

συνεχίσουν να είναι τµήµα του µέλλοντός µας, η 

πλήρης µηχανοργάνωση είναι η απόλυτη ανάγκη 

σήµερα. Βεβαίως, από όλα τα παραπάνω 

επιβεβαιώνεται και πάλι ότι το επίπεδο της δηµόσιας 
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υγείας στη χώρα µας είναι υψηλό, όχι όµως λόγω 

της οργάνωσης του συστήµατος, αλλά εξαιτίας 

του γεγονότος ότι στο ελληνικό σύστηµα υγείας 

αφιερώνουν όλες τις δυνάµεις τους άριστα στελέχη, 

τα οποία – και θέλω να το υπογραµµίσω αυτό – δεν 

αµείβονται όπως θα έπρεπε. ∆εν υπάρχει καµία 

αµφιβολία ότι η διατήρηση του σηµερινού 

συστήµατος λειτουργεί αντίθετα στα συµφέροντα 

όλων µας γι’ αυτό και θα πρέπει να πάψουµε 

επιτέλους, στις αρχές του 21ου αιώνα, να ζούµε 

ακόµα στην εποχή του καρµπόν, και η προσπάθεια 

αυτή να έχει την υποστήριξη όλων µας, όχι µόνο 

όσων έχουµε ενεργό ρόλο στην προαγωγή της 

δηµόσιας υγείας, αλλά και του συνόλου της 

κοινωνίας.   

 

Θα ήθελα ακόµα να προσθέσω σε ό,τι αφορά αυτό 

το µείζον ζήτηµα ότι πρέπει και στην Ελλάδα να 

επικρατήσει η διεθνής πρακτική σύµφωνα µε την 

οποία το κράτος διαβουλεύεται µε όλους τους 

φορείς, µε όλους τους ενδιαφερόµενους και έτσι 

µπορεί και διαµορφώνει τις πλέον αποδεκτές 

λύσεις, πάντοτε σε συνθήκες ειλικρινούς διαλόγου 

και απόλυτης διαφάνειας. Όλοι όσοι εργαζόµαστε 
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στον τοµέα της υγείας της Ελλάδας µπορούµε να 

καταθέσουµε θέσεις και προτάσεις, µπορούµε να 

µεταφέρουµε διεθνή τεχνογνωσία και µπορούµε 

έτσι να συµβάλλουµε καθοριστικά στην επιτάχυνση 

των αλλαγών που θέλουµε να γίνουν στο σύστηµα 

υγείας.   

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Ένας άλλος βασικός παράγοντας για την προαγωγή 

της δηµόσιας υγείας είναι η διασφάλιση της 

ποιότητας των προσφερόµενων φαρµάκων και 

θεραπειών. Πιστεύω ότι ο ρόλος όλων µας είναι 

καθοριστικός για την θωράκιση της ποιότητας των 

προσφερόµενων φαρµάκων και θεραπειών – και ως 

εκ τούτου για την ενεργό περιφρούρηση της 

δηµόσιας υγείας. Πώς όµως πετυχαίνουµε τις 

υψηλότερες εγγυήσεις ποιότητας;  

 

Είναι σαφές ότι εγγυήσεις ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας προσφέρει µόνον το 

«ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή «ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΥΣΙΩ∆ΩΣ ΟΜΟΙΟ» (Αντίγραφο - ΕΠ.Ο.ΟΜ) 

φάρµακο το οποίο προέρχεται από αναγνωρισµένη 
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εταιρία και είναι σε ειδική συσκευασία ασφαλείας 

και συνταγογραφείται µε το όνοµά του από τον 

αρµόδιο γιατρό – τόσο εντός, όσο και εκτός των 

νοσοκοµείων. Γνωρίζουµε όλοι ότι η 

εµπιστοσύνη δεν µπορεί να διασφαλιστεί αν 

πάψουν να ισχύουν οι παραπάνω αρχές. Είναι 

γεγονός ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουµε µια 

επιστροφή στην συνταγογράφηση µε την ονοµασία 

της δραστικής ουσίας η οποία, όταν υιοθετήθηκε 

στα τέλη της δεκαετίας του ’70, δηµιούργησε µια 

σειρά από αξεπέραστα προβλήµατα και άµεσα 

εγκαταλείφθηκε.   

 

Μια ανάλογη επιλογή σήµερα, καθώς σίγουρα θα 

συνοδευόταν από ισχυρότατη και γενικευµένη 

αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την ποιότητα θα 

οδηγούσε σε µια συνολική υποβάθµιση στην 

παρεχόµενη περίθαλψη λόγω κλονισµού της 

εµπιστοσύνης και των πολιτών και των 

επιστηµόνων υγείας και συγχρόνως θα έστρεφε 

τους ιατρούς στην  συνταγογράφηση νεοτέρων 

εγγυηµένης ποιότητας πρωτοτύπων φαρµάκων τα 

οποία κατά κανόνα είναι ακριβότερα. 
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Κυρίες και κύριοι,  

Φίλες και φίλοι,  

 

Όπως γνωρίζετε είµαι φαρµακοποιός και 

προτιµώ πάντοτε να µιλώ ως φαρµακοποιός. 

Γνωρίζω πολύ καλά τον αγώνα, την προσπάθεια, 

την ευθύνη που έχουµε – και ιδιαίτερα ο 

φαρµακοποιός που εργάζεται σε νοσηλευτικό 

ίδρυµα. Πολλοί από εµάς εργαζόµαστε και δίνουµε 

το δικό µας αγώνα για τον συνάνθρωπο και για την 

δηµόσια υγεία, ασταµάτητα, εδώ και αρκετές 

δεκαετίες. Μέσα σε αυτή την περίοδο η Ελλάδα έχει 

αλλάξει, οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στη 

χώρα µας έχουν αναπτυχθεί και βελτιωθεί και 

µάλιστα σε εντυπωσιακό βαθµό. Ωστόσο, ο κόσµος, 

η πρόοδος, η εξέλιξη προχωρά. Μπορούµε και 

πρέπει σήµερα να συµβάλλουµε ώστε να 

«θεραπεύσουµε» όλες τις δυσλειτουργίες και τις 

εγγενείς αδυναµίες του συστήµατος, να 

διασφαλίσουµε τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας 

στις προσφερόµενες θεραπείες, να οικοδοµήσουµε 

ένα «υγιές σύστηµα», που θα εγγυάται την 

θωράκιση της δηµόσιας υγείας και το ευοίωνο 

µέλλον της κοινωνίας µας. Είναι µια πρόκληση, που 
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αξίζει να την αναλάβουµε και να την φέρουµε εις 

πέρας.       

 

Σας ευχαριστώ.  

 


