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Κυρίες και κύριοι,  

Τα δύο θέµατα του Healthworld 2007 – οι «Τεχνολογίες 

αιχµής και καινοτοµίες στη ∆ιαχείριση του Συστήµατος 

Υγείας» καθώς και η «Πολιτική Φαρµάκου στη 

∆ηµογραφικά Πάσχουσα Ελλάδα» - αποτελούν κεντρικά 

ζητήµατα για το µέλλον της υγείας και κατ’ επέκταση για 

την ευηµερία της κοινωνίας στη χώρα µας. Καθώς είναι 

δύο ζητήµατα µε ισχυρή συσχέτιση, θα πρέπει να γίνουν 

αρχικώς ορισµένες αναφορές στην αδήριτη αναγκαιότητα 

µηχανοργανώσεως του συστήµατος.  

 

Πραγµατικά, η πολιτική φαρµάκου σε µια Ελλάδα 

που παρουσιάζει πρόβληµα δηµογραφικό 

επηρεάζεται ουσιαστικά από το επίπεδο διαχειρίσεως 

του συστήµατος.  

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η διαχείριση του συστήµατος 

στη χώρα µας παρουσιάζει σηµαντικές αδυναµίες, οι οποίες 

ασφαλώς ευθύνονται για τα «ανοιχτά παράθυρα», που 

υπάρχουν, για τα φαινόµενα διαφθοράς, για την αλόγιστη 

αύξηση της σπατάλης, η οποία και ξεπερνά το 20% των 

συνολικών δαπανών υγείας.  
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Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η συνολική δαπάνη για 

φάρµακα – η οποία δεν φτάνει το 20% των συνολικών 

δαπανών υγείας – είναι µικρότερη από το εκτιµώµενο ύψος 

της σπατάλης στο σύστηµα. ∆εν περνά εβδοµάδα που να 

µην δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες αποκαλυπτικά 

ρεπορτάζ για πλαστές συνταγές, για υπερβολικό αριθµό 

διαγνωστικών εξετάσεων, για διαγνωστικές εξετάσεις που 

πληρώνονται από την κοινωνική ασφάλιση, αλλά δεν 

γίνονται, για µεγάλα προβλήµατα και µεγάλα ερωτηµατικά 

στις προµήθειες του συστήµατος.  

 

Είναι λοιπόν γεγονός ότι τα Ταµεία δεν κινδυνεύουν 

από τα φάρµακα. Κινδυνεύουν από τη διαχειριστική 

αδυναµία. Είναι γεγονός ότι πρέπει να φύγουµε το 

συντοµότερο από την εποχή του καρµπόν, του 

βιβλιαρίου του ασθενούς ή της καρτέλας του είδους 

και να εισάγουµε σύγχρονες τεχνικές και προηγµένα 

συστήµατα ηλεκτρονικής διαχειρίσεως.  

 

Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

θεωρεί την µηχανοργάνωση και τον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισµό Ταµείων και Νοσοκοµείων ως ένα από τα 

πιο σηµαντικά βήµατα για την προαγωγή της δηµοσίας 

υγείας και για την κατοχύρωση της δυνατότητας της χώρας 
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µας να διασφαλίζει άµεση πρόσβαση σε όλα τα φάρµακα 

και τις θεραπείες για όλους τους ασφαλισµένους. Ένα 

σύστηµα µε απαράδεκτες και διαρκώς αυξανόµενες 

απώλειες πόρων κινδυνεύει σύντοµα να φτάσει στα όρια 

της οικονοµικής αντοχής του και να περιέλθει σε αδιέξοδο.  

 

Όµως, αδιέξοδο στο σύστηµα υγείας ισοδυναµεί µε 

αδιέξοδο στην κοινωνία και την οικονοµία. Ισχυρές 

οικονοµίες και κοινωνίες ανάπτυξης και ευηµερίας 

προϋποθέτουν οικονοµικώς εύρωστα, σύγχρονα και 

αποτελεσµατικά συστήµατα υγείας.  

 

Γι’ αυτό πρέπει να επέµβουµε όσο είναι καιρός, να 

αποτρέψουµε την διαφαινόµενη οικονοµική κρίση 

του συστήµατος και να δηµιουργήσουµε νέες 

προοπτικές για τον τοµέα υγείας στην Ελλάδα.  

 

Είναι θετικό και ευτυχές το γεγονός ότι η κυβέρνηση 

έχει συλλάβει το µέγεθος της σοβαρότητας και της 

αµέσου αναγκαιότητας του τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού του συστήµατος και γι’ αυτό έχει 

προχωρήσει σε συγκεκριµένες ρεαλιστικές 

δεσµεύσεις. Είµαι αισιόδοξος ότι αυτές οι δεσµεύσεις 

θα τηρηθούν και θα δούµε σε εύλογο χρονικό 
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διάστηµα το σύστηµα υγείας να εισέρχεται 

πραγµατικά στον 21ο αιώνα – έστω και µε µερικά 

χρόνια καθυστέρηση. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι θα 

πρόκειται για ένα από τα πιο σηµαντικά µεγάλα έργα 

για την πρόοδο του τόπου. Η εξυγίανση του τοµέα 

υγείας θα είναι ένας παράγων σταθερότητας και 

ανάπτυξης για την κοινωνία και την οικονοµία και θα 

εδραιώσει τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα µπορέσει 

να πετύχει ορθολογική διαχείριση των πόρων και να 

διασφαλίσει έτσι ένα υψηλό επίπεδο για τη δηµόσια 

υγεία στα χρόνια και τις δεκαετίες που έρχονται.    

 

Ασφαλώς, ο ΣΦΕΕ έχει αναδείξει την ανάγκη 

διαβουλεύσεως ανάµεσα στο κράτος και τις φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις για την προώθηση του αρτιότερου επιπέδου 

και της υψηλοτέρας ποιότητας σε ό,τι αφορά την εισαγωγή 

των νέων ηλεκτρονικών προτύπων στο σύστηµα. Έχουµε 

πλούσια εµπειρία και πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές 

που έχουν υιοθετήσει οι πλέον προηγµένες στον τοµέα της 

υγείας χώρες. Πραγµατικά, η φαρµακευτική βιοµηχανία της 

χώρας µας διαθέτει το απαύγασµα της γνώσεως που 

υπάρχει σήµερα στον κόσµο για όλα αυτά τα θέµατα. Η 

αξιοποίηση αυτής της γνώσεως θα οδηγήσει στη 

λύση πολλών προβληµάτων πριν ακόµα αυτά 
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δηµιουργηθούν και στην εγκαθίδρυση ενός από τα 

πιο λειτουργικά, προηγµένα και αποτελεσµατικά 

συστήµατα στον κόσµο. Πιστεύουµε ότι η κυβέρνηση 

θα πρέπει και σε αυτό τον τοµέα να ακολουθήσει τις 

πλέον ενδεδειγµένες ευρωπαϊκές πρακτικές και να 

προχωρήσει σε µια σταθερή, διαρκή, εποικοδοµητική 

και δηµιουργική διαβούλευση µε τον φαρµακευτικό 

κλάδο, τόσο για το θέµα της µηχανοργανώσεως, όσο 

και για όλα τα άλλα θέµατα. 

 

Κλείνοντας το θέµα αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η 

εξοικονόµηση πόρων που θα επιτευχθεί δια της 

τεχνολογικής µηχανοργανώσεως είναι βέβαιο θα οδηγήσει 

στη λύση τους πολλά από τα ζητήµατα χρεών των 

νοσοκοµείων τα οποία είναι γνωστό ότι δοκιµάζουν τον 

κλάδο µας. Με δυο λόγια, η καταπολέµηση της 

σπατάλης και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός του 

συστήµατος αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο βήµα 

των τελευταίων 25 χρόνων για έναν σύγχρονο τοµέα 

υγείας, για την ουσιαστική ενίσχυση των 

δυνατοτήτων της Ελλάδας να διασφαλίζει την υγεία 

και την ευζωία του ελληνικού λαού. Πρόκειται για 

ένα άλµα ιστορικό. Μπορούµε να το πετύχουµε και 
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µπορούµε να το πετύχουµε τώρα. ∆εν χωράει άλλη 

αναβολή. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Πιστεύουµε ότι εφόσον λυθεί το ανοικτό θέµα του 

τεχνολογικού εκσυγχρονισµού του συστήµατος, το θέµα τη 

πολιτικής φαρµάκου για µια Ελλάδα στην οποία αυξάνεται 

ο µέσος όρος ζωής και µειώνονται οι άνθρωποι σε ηλικία 

εργασίας θα είναι πολύ πιο απλό στο χειρισµό του.  

 

Σήµερα, χάρη στις εύστοχες αποφάσεις της κυβερνήσεως η 

Ελλάδα έχει κατοχυρώσει την άµεση πρόσβαση σε όλα τα 

φάρµακα. Η κατάργηση της λίστας και η δηµοσίευση νέων 

δελτίων τιµών κάθε 90 µέρες, όπως καθορίζει η ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία αποτελούν τους δύο πυλώνες της άµεσης 

προσβάσεως όλων των ασφαλισµένων σε όλα τα φάρµακα. 

Είναι ιδιαίτερα επείγον να ασχοληθούµε όλοι µας εντατικά 

µε την ορθολογική διαχείριση των πόρων, η οποία θα 

επιτευχθεί δια της µηχανοργανώσεως ταµείων και 

νοσοκοµείων.  Μόνο έτσι θα κατοχυρώσουµε τη 

δυνατότητα του συστήµατος να διασφαλίσει την 

άµεση πρόσβαση και στο µέλλον.  
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Κυρίες και κύριοι,  

 

∆ύο επισηµάνσεις είναι απαραίτητο να γίνουν σε ό,τι 

αφορά τους προβληµατισµούς για την αύξηση του κόστους 

της ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως σε µια εποχή όπου 

αυξάνεται ο µέσος όρος ζωής.  

 

Πρώτον, η αύξηση των υγιών και παραγωγικών ετών ζωής 

δηµιουργεί πρόσθετους πόρους και πρόσθετους φόρους, οι 

οποίες συµβάλλουν στην στήριξη του συστήµατος. Μια 

κοινωνία µε περισσότερους ηλικιωµένους δεν είναι λοιπόν 

απαραιτήτως «δηµογραφικώς πάσχουσα». Αρκεί, βεβαίως, 

να γίνουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές έτσι ώστε 

να προσαρµοστεί η κοινωνία και η οικονοµία στα νέα 

δεδοµένα µιας διαρκώς αυξανόµενης σε έτη ζωής.   

 

Η δεύτερη επισήµανση είναι ότι το κόστος των νέων 

φαρµάκων και θεραπειών αντιπροσωπεύουν µία επένδυση 

µε πολλαπλάσια απόδοση, τόσο για την κοινωνία, όσο και 

για το ίδιο το σύστηµα υγείας. Η ταχύτατη ανάρρωση, η 

δραστική µείωση των ηµερών νοσηλείας, η υποκατάσταση 

εγχειρήσεων που διασφαλίζει ένα νέο φάρµακο, 

αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα µια εξοικονόµηση πόρων για 

το σύστηµα που είναι µεγαλύτερη από το κόστος του. Με 
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άλλα λόγια, το κόστος της εφαρµογής µιας νέας θεραπείας 

είναι συχνά πολύ µικρότερο από το κόστος εφαρµογής µιας 

προηγούµενης θεραπείας, λιγότερο αποτελεσµατικής. 

∆ηλαδή, η πρόοδος της φαρµακευτικής επιστήµης είναι 

µέσο προώθησης και ενίσχυσης της ατοµικής και 

οικογενειακής ευηµερίας καθώς και της οικονοµικής 

αναπτύξεως µιας χώρας.  

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Η Ελλάδα έχει πετύχει να βρίσκεται ανάµεσα στις πιο 

ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου σε ό,τι αφορά το επίπεδο 

υγείας του πληθυσµού. Πρόκειται για µια επιτυχία για την 

οποία έχουν εργαστεί και συµβάλλει όλοι οι λειτουργοί της 

υγείας και ασφαλώς όλες οι κυβερνήσεις. ∆εν πρέπει να 

βλέπουµε µόνο τα αρνητικά, αλλά και να αναλογιζόµαστε 

για παράδειγµα ότι πριν 50 χρόνια η Ελλάδα, ειδικά στον 

τοµέα υγείας, ήταν µια χώρα µε τροµακτικές ελλείψεις. 

Έχουµε κάνει τεράστια βήµατα. Γι’ αυτό µπορούµε τώρα να 

κάνουµε επίσης µεγάλα βήµατα και να δηµιουργήσουµε 

ένα σύγχρονο σύστηµα υγείας.   
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Ένα σύστηµα υγείας το οποίο θα λειτουργεί µε τις πλέον 

σύγχρονες διοικητικές δοµές και θα είναι εφοδιασµένο µε 

ολοκληρωµένες και σύγχρονες µηχανογραφικές υποδοµές, 

οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι τα χρήµατα που διατίθενται 

δαπανώνται αποκλειστικά για τις υπηρεσίες υγείας που 

έχουν ανάγκη οι πολίτες και µόνον.  Ένα σύστηµα που θα 

εξασφαλίζει άρτια και δια βίου εκπαίδευση σε όλους τους 

επιστήµονες υγείας. Ένα σύστηµα που θα εµπνέει 

εµπιστοσύνη και αισιοδοξία και θα σέβεται τον πολίτη. Ένα 

τέτοιο σύστηµα υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

µία κοινωνία µε ευηµερία, ανάπτυξη και προοπτική, για 

µια κοινωνία µε ελπίδα. 

 

Σας ευχαριστώ.  
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