
Η έλλειψη µηχανοργάνωσης
δυναµιτίζει το σύστηµα υγείας
Ο ι συνθήκες έχουν ωριµάσει για να 

ληφθούν κρίσιµες αποφάσεις και να 
υλοποιηθούν πραγµατικές µεταρρυθµίσεις 
στο πεδίο της υγείας. Ο ΣΦΕΕ πάντοτε προ-
ωθεί αποφάσεις, θέσεις και πρωτοβουλίες 
που προάγουν το κοινό συµφέρον των πο-
λιτών, της πολιτείας και των φαρµακευτι-
κών επιχειρήσεων. Με βάση αυτή την αρχή 
πιστεύουµε το εξής: Η Ελλάδα έχει πετύ-
χει σηµαντικές κατακτήσεις στο πεδίο της 
υγείας και τώρα οφείλει να χτίσει επάνω σε 
αυτές προκειµένου να τις κατοχυρώσει, να 
ανανεώσει και να ολοκληρώσει ένα σύγ-
χρονο, ευρωπαϊκό και οικονοµικά βιώσιµο 
σύστηµα υγείας. 

Οι κατακτήσεις µας δεν είναι λίγες ούτε 
είναι αµελητέες. Το σπουδαιότερο είναι ότι 
έχουµε πετύχει την άµεση πρόσβαση όλων 
των πολιτών σε φάρµακα εγγυηµένης ποιό-
τητας µε τις χαµηλότερες τιµές στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Πρόκειται για σπουδαία κα-
τάκτηση που η Ελλάδα πέτυχε ύστερα από 
δεκαετίες πειραµατισµών και αποτυχηµέ-
νων επιλογών. Η κατάργηση µέτρων που 
διαστρέβλωσαν την αγορά, χωρίς να περι-
ορίσουν το ρυθµό αύξησης της φαρµακευ-
τικής δαπάνης, όπως ήταν η λίστα συντα-
γογραφούµενων φαρµάκων, σταθεροποί-
ησε το αγαθό της άµεσης πρόσβασης όλων 
σε όλα τα φάρµακα. Στην άµεση πρόσβαση 
συµβάλλει καθοριστικά ένα πυκνό και άρ-
τιο δίκτυο συνεργασίας ανάµεσα στα φαρ-
µακεία, τις φαρµακαποθήκες και τις φαρ-
µακευτικές επιχειρήσεις. Όλοι µαζί επιτε-
λούµε σε καθηµερινή βάση το καθήκον 
µας µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και απο-
φασιστικότητας στην εφαρµογή βιώσιµων 
λύσεων. Επιπλέον, η συνταγογράφηση µε 
την εµπορική ονοµασία µε την αποκλειστι-
κή ευθύνη του θεράποντος ιατρού σε συν-
δυασµό µε την ταινία γνησιότητας και το δι-
πλό barcode στις συσκευασίες προσφέρει 
το πλεονέκτηµα της απόλυτης εµπιστοσύ-

νης στο φάρµακο, σε µια εποχή που το πα-
ράνοµο εµπόριο πλαστών και επικίνδυνων 
φαρµάκων αυξάνεται παγκοσµίως µε αλ-
µατώδεις ρυθµούς. Τέλος, η θεσµοθέτηση 
ενός αυστηρού και σύγχρονου Κώδικα ∆ε-
οντολογίας από τον ΣΦΕΕ και η ουσιαστική 
φροντίδα για την τήρησή του έχει ενισχύσει 
ακόµα περισσότερο το κύρος και την αξιο-
πιστία του κλάδου. 

Όλες οι παραπάνω κατακτήσεις, ωστό-
σο, απειλούνται ευθέως από τη συνεχιζό-
µενη εκκρεµότητα της έλλειψης τεχνολο-
γικού εκσυγχρονισµού και µηχανοργάνω-
σης του συστήµατος υγείας, η οποία είναι η 
κυρίαρχη αιτία των σοβαρών προβληµάτων 
χρηµατοδότησης που παρατηρούνται. Κανέ-
να διοικητικό µέτρο, όπως π.χ. η εισαγωγή 
µιας νέας λίστας, δεν πρόκειται να έχει ου-
σιαστικό οικονοµικό αποτέλεσµα. Η κρατική 
φαρµακευτική δαπάνη, η οποία είναι περί-
που η µισή από τις συνολικές φαρµακευτι-
κές πωλήσεις, αντιπροσωπεύει τα 2 στα 10 
ευρώ των συνολικών δαπανών υγείας. Εί-
ναι οι συνολικές δαπάνες υγείας οι οποί-
ες, ελλείψει µηχανοργάνωσης, περιλαµ-
βάνουν πλέον, σύµφωνα µε ανεξάρτητες 
εκτιµήσεις, ένα γιγαντιαίο κοµµάτι σπατά-
λης, αποτέλεσµα κακοδιαχείρισης και «λα-
θραίων» πρακτικών, όπως η αποζηµίωση 
από τα ταµεία φαρµάκων που δεν χρησι-
µοποιήθηκαν ποτέ από Έλληνες ασθενείς. 

Οπουδήποτε στο εξωτερικό εφαρµόστη-
κε η µηχανοργάνωση διαπιστώθηκε η εξοι-
κονόµηση περίπου 3 στα 10 ευρώ των συ-
νολικών δαπανών υγείας. Η εισαγωγή της 
µηχανοργάνωσης σηµαίνει δηλαδή, σχη-
µατικά, «δωρεάν φάρµακα» σε σχέση µε 
ό,τι επικρατεί σήµερα, αφού η εξοικονό-
µηση που υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί 
στην Ελλάδα θα είναι µεγαλύτερη της ση-
µερινής κρατικής φαρµακευτικής δαπάνης! 
Το πρόβληµα λοιπόν ασφαλώς και δεν εί-
ναι η τιµή της ασπιρίνης, ιδίως όταν η τιµή 
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αυτή καθορίζεται αποκλειστικά από το κρά-
τος και προκύπτει από το µέσο όρο των τρι-
ών χαµηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Το πρόβληµα είναι η σπατάλη, η οποία 
δεν αντιµετωπίζεται µε τον περιορισµό της 
πρόσβασης στην ασπιρίνη ή µε το «στραγ-
γαλισµό» της τιµής της ασπιρίνης που θα 
είχε, ως ένα ακραίο θεωρητικό αποτέλε-
σµα, ακόµα και την απόσυρση ενός φαρ-
µάκου, όπως η ασπιρίνη, εάν κατέληγε να 
είναι οικονοµικώς ασύµφορο. Αυτό είναι 
το νευραλγικό σηµείο που πρέπει να απο-
δεχθούν οι κυβερνώντες και να προχωρή-
σουν άµεσα µε πυγµή και ισχυρή βούλη-
ση στην προώθηση της µηχανοργάνωσης 
του συστήµατος. Οφείλω να προσθέσω ότι 
αυτή ακριβώς η έλλειψη µηχανοργάνω-
σης δυναµιτίζει το σύστηµα υγείας, αφού 
είναι η γενεσιουργός αιτία των τεράστιων 
χρεών των νοσοκοµείων προς τους προ-
µηθευτές τους. Μόνο προς τις φαρµακευ-
τικές επιχειρήσεις τα χρέη άγγιξαν τα 2,8 
δισ. ευρώ ως το τέλος του 2008. Η κατά-
σταση αυτή προφανώς δεν είναι βιώσιµη 
και δηµιουργεί ερωτηµατικά για το µέλλον.

Το µέλλον επιτάσσει προώθηση της µη-
χανοργάνωσης του συστήµατος, η οποία 
σε συνδυασµό µε την ενίσχυση των κινή-
τρων για την έρευνα και την εγχώρια πα-
ραγωγή µπορεί να δηµιουργήσει τις συν-
θήκες για έναν όλο και ισχυρότερο φαρ-
µακευτικό κλάδο, που θα λειτουργεί στη 
χώρα ως πόλος γνώσης, καινοτοµίας, ποι-
οτικής απασχόλησης και επιχειρηµατικού 
δυναµισµού. Η χώρα έχει ανάγκη από τέ-
τοιες πρωτοβουλίες υπέρβασης και τώρα 
είναι η ώρα να ληφθούν.
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