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Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Πρόεδρε, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 

ΣΦΕΕ. 

 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί ορόσηµο για τον 

Σύνδεσµό µας καθώς επιβεβαιώνουµε και 

ενδυναµώνουµε το όραµα και τις αξίες µας. Με 

βάση το όραµα και τις αξίες µας διαπιστώνουµε µε 

σαφήνεια τι πετύχαµε µέχρι σήµερα και ταυτόχρονα 

επισφραγίζουµε µε αποφάσεις και σαφείς 

δεσµεύσεις ποιοι είναι οι στόχοι µας για το µέλλον.  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,   

 

Πολλά είναι τα επιτεύγµατα του ΣΦΕΕ τα τελευταία 

χρόνια, αλλά και κατά τη διάρκεια του περασµένου 

έτους, του οποίου τον απολογισµό κάνουµε σήµερα 

και τα οποία θα σας τα παρουσιάσουν µε µεγάλη 

λεπτοµέρεια και σαφήνεια οι συνάδελφοι  

Αντιπρόεδροι. 
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Ένα από τα πιο σηµαντικά επιτεύγµατα του ΣΦΕΕ 

είναι η δηµιουργία, αλλά και κυρίως η εφαρµογή 

στην πράξη του οράµατός µας. Το όραµά µας, η 

στρατηγική µας δηλαδή, βασίζεται στο κοινό 

συµφέρον του πολίτου, της πολιτείας αλλά και 

των φαρµακευτικών επιχειρήσεων. 

 

(SLIDE) 

 

∆εν θέλουµε τον ΣΦΕΕ αποµονωµένο στην 

προσπάθεια εξυπηρέτησης συντεχνιακών αιτηµάτων 

που είναι ξένα προς το συµφέρον του πολίτη και τις 

πρωτοβουλίες της Πολιτείας για την βελτίωση του 

τοµέα της υγείας. Αντίθετα, βρισκόµαστε στην 

πρώτη γραµµή για την κατάκτηση συγκεκριµένων 

στόχων που οδηγούν το ελληνικό σύστηµα υγείας 

πιο κοντά σε ένα σύστηµα που χρειάζεται ο 

Έλληνας πολίτης, σύγχρονο και αποτελεσµατικό.  

 

Ο ΣΦΕΕ, µε την στρατηγική και τις πρωτοβουλίες 

που λαµβάνει έχει κατακτήσει τον σεβασµό της 

πολιτικής ηγεσίας, των φορέων της υγείας, των 

επιστηµόνων και των πολιτών. Συµβάλλουµε 

ενεργά στην κοινωνική πρόοδο της πατρίδας µας – 
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και σ’ αυτό το δρόµο πρέπει να συνεχίσουµε. ∆ιότι, 

εµείς δεν «πουλάµε», απλώς, «εµπορεύµατα». 

Προσφέρουµε κοινωνικά αγαθά. Επιτελούµε 

κοινωνικό έργο.  

 

Η παραπάνω διαπίστωση έχει τεράστια 

σηµασία. Με τη στάση και τη συµπεριφορά 

µας καθιστούµε σαφές ότι η εργασία µας 

αποτελεί λειτούργηµα. Γι’ αυτό, επειδή 

επιτελούµε πράγµατι λειτούργηµα, µπορούµε 

να απαιτούµε. Μπορούµε να κερδίζουµε τον 

ανάλογο σεβασµό. Μπορούµε να κατακτούµε 

το ανάλογο κύρος. Ο σεβασµός και το κύρος 

είναι κεφάλαιο µέγιστο και ανεκτίµητο. Ο 

σεβασµός και το κύρος µπορεί να πετύχει 

περισσότερα απ’ όσα µπορούν να πετύχουν 

µόνα τους ακόµα και τα υψηλότερα χρηµατικά 

κεφάλαια. Γιατί όταν υπάρχει σεβασµός και 

κύρος τότε οι θέσεις µας έλκουν την προσοχή, 

τότε τα αιτήµατά µας αντιµετωπίζονται µε την 

µέγιστη σοβαρότητα, τότε επιτελούµε στέρεα 

βήµατα προς το µέλλον.  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
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Ο στόχος µας είναι η Ελλάδα να αποκτήσει όλα τα 

χαρακτηριστικά µια σύγχρονης και αποτελεσµατικής 

αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό προωθούµε το όραµά µας 

για την προαγωγή της δηµοσίας υγείας. Με 

µεθοδική και συστηµατική εργασία συνεχίζουµε την 

αποστολή µας η οποία είναι αφενός η 

περιφρούρηση της προόδου που έχει ήδη 

συντελεστεί και αφετέρου η καταγραφή 

συνεχούς προόδου στα πεδία και τις όψεις 

εκείνες της φαρµακευτικής αγοράς και του 

συστήµατος υγείας, όπου παρουσιάζονται 

προβλήµατα και δυσλειτουργίες.  

 

Έχουµε πετύχει πολλά. Έχουµε επιτύχει την 

άµεση πρόσβαση, την διασφάλιση της ποιότητος 

µέσω της επωνύµου συνταγογράφησης, την 

ανάδειξη της ∆εοντολογίας, την υποστήριξη και την 

ενίσχυση της Αλυσίδας ∆ιανοµής.  

 

Έχουµε υποστηρίξει µε τεκµηριωµένα επιχειρήµατα 

ότι το ελληνικό σύστηµα, µε τις συνδυασµένες 

προβλέψεις του για την ελεγχόµενη από το κράτος 

τιµολόγηση και την επώνυµη συνταγογράφηση των 
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φαρµάκων είναι από τα καλύτερα στον κόσµο σε 

ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας. 

∆ιασφαλίζουµε την ποιότητα µε το µικρότερο 

σχετικά κόστος. Επισηµαίνω και την παράµετρο 

«κόστος», διότι είναι γνωστό ότι συστήµατα µε 

διαφορετικές προβλέψεις τιµολόγησης και 

συνταγογράφησης καταλήγουν να είναι πολύ 

ακριβότερα και ασύµφορα.  

 

Έχουµε επιτύχει την κατάργηση της «αµαρτωλής» 

λίστας των φαρµάκων. Της λίστας, η οποία το µόνο 

που κατάφερε ήταν να στρεβλώσει την αγορά, να 

επιτύχει άνιση µεταχείριση των εταιρειών του 

κλάδου µε αµφίβολες διαδικασίες και κίνητρα και 

κυρίως να εκτοξεύσει το κόστος της φαρµακευτικής 

δαπάνης εξοστρακίζοντας παλιά καλά φάρµακα. 

 

Έχουµε, επίσης, αναδείξει τις δυσλειτουργίες, τις 

υστερήσεις και τα προβλήµατα του συστήµατος. 

Όλα όσα εκπορεύονται από την έλλειψη 

τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, ο οποίος οδηγεί 

στην σπατάλη, στην απουσία ελέγχου στην διάθεση 

των πόρων, στην ενίσχυση του φαινοµένου της 

προκλητής συνταγογράφησης.  
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Έχουµε υποστηρίξει ότι η µοναδική στέρεα επιλογή 

για τον έλεγχο του κόστους και την βιωσιµότητα 

του συστήµατος σε βάθος χρόνου είναι η 

προώθηση και η ολοκλήρωση του τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού και της µηχανοργανώσεως του 

συστήµατος.  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Ο ΣΦΕΕ έχει θέσει µια σειρά από διακριτούς 

στόχους, στον καθένα από τους οποίους έχει 

καταγράψει ουσιαστική πρόοδο.    

 

Πρώτον: Η µέχρι σήµερα συµµετοχή µας στον 

διαρκή διάλογο για τον προσδιορισµό των τιµών 

φαρµάκων εισαγοµένων και εγχωρίως 

παραγοµένων, πρωτοτύπων και ουσιωδώς οµοίων 

αντιγράφων είναι ισχυρά εποικοδοµητική. Σήµερα 

στη χώρα µας έχουµε ένα σύστηµα προσδιορισµού 

των τιµών των φαρµάκων, διαφανές, αντικειµενικό 

και δίκαιο, το οποίο εξασφαλίζει χαµηλό κόστος 

(σχεδόν τις χαµηλότερες τιµές στην Ευρώπη) 

καθώς και δελτία τιµών εντός 90 ηµερών, όπως 

 7



ορίζει ο Ευρωπαϊκός Νόµος. Συνεχίζουµε ωστόσο 

τις προσπάθειες για την πλήρη εφαρµογή της 

αγορανοµικής διατάξεως σε όλα τα φάρµακα, 

παλαιά και νέα. Με αυτό τον τρόπο συµβάλλουµε 

ενεργά στην άµεση πρόσβαση όλων των 

ασφαλισµένων σε όλα τα φάρµακα, όπως και στην 

συγκράτηση της αυξήσεως της φαρµακευτικής 

δαπάνης – αφού δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις 

ώστε τα παλαιά, φθηνά και καταξιωµένα φάρµακα 

να παραµείνουν στην αγορά. Επίσης δηµιουργούµε 

τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και την 

επέκταση της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας.  

 

∆εύτερον: Υποστηρίζουµε ολόπλευρα την 

προώθηση του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και 

της µηχανοργάνωσης του συστήµατος υγείας ως 

την µοναδική, πραγµατική και αποδεδειγµένα 

αποτελεσµατική διεθνώς οδό για τον έλεγχο των 

δαπανών, την καταπολέµηση της σπατάλης και την 

εξοικονόµηση πόρων. Εργαζόµαστε ώστε ο ΣΦΕΕ 

να αποτελέσει σύµβουλο και αρωγό της Πολιτείας 

για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 

ολοκλήρωση του µεγάλου αυτού έργου. Θεωρούµε 

ότι το έργο αυτό αποτελεί την κυρίαρχη 
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προϋπόθεση για την βιωσιµότητα του συστήµατος 

υγείας.  

 

Τρίτον: Προχωρούµε σε όλες τις απαραίτητες 

πρωτοβουλίες καθώς και στην υποστήριξη όλων 

των αποφάσεων που θωρακίζουν την ποιότητα των 

φαρµάκων. Παράλληλα µε τις ενέργειες για τους 

συστηµατικούς ελέγχους στην αγορά, 

υποστηρίζουµε ότι η σηµερινή τιµολογιακή πολιτική 

που καθορίζεται από το κράτος µε τη µέθοδο του 

2+1 και προσδιορίζει τις τιµές των ουσιωδώς 

οµοίων αντιγράφων στο 80% της τιµής των 

αντιστοίχων πρωτοτύπων, καθώς και η επώνυµη 

συνταγογράφηση µε την εµπορική ονοµασία 

αποτελούν τους δύο πλέον σηµαντικούς και 

αναντικατάστατους πυλώνες διασφάλισης της 

ποιότητας των φαρµάκων στη χώρα µας. 

 

Τέταρτον: Εργαζόµαστε συστηµατικά για την 

αποπληρωµή των χρεών των νοσοκοµείων – και εκ 

παραλλήλου για τη διαµόρφωση σε συνεργασία µε 

την Πολιτεία µιας βιώσιµης και λειτουργικής λύσης 

που θα οδηγήσει στην αποτροπή µιας εκ νέου 

συσσωρεύσεως χρεών. Επιπλέον, επιτύχαµε πρόοδο 
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σε ό,τι αφορά τα παράβολα και συνεχίζουµε την 

προσπάθεια για τον ορθολογικό προσδιορισµό του 

ύψους όλων των παραβόλων. Και ασφαλώς, 

συνεχίζουµε µε συνέπεια, σαφήνεια και ουσιαστικές 

προτάσεις και θέσεις την προσπάθεια για την 

επίλυση του θέµατος του rebate.  

 

 Σε ό,τι αφορά τα χρέη των νοσοκοµείων θα 

ήθελα ακόµα να προσθέσω τα εξής: Πολλές 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις βρίσκονται 

κυριολεκτικά «στο κόκκινο» λόγω των 

χρεών των νοσοκοµείων. ∆εν επιτρέπεται το 

κράτος να παραβιάζει το νόµο που επιβάλλει 

την αποπληρωµή εντός 90 ηµερών, δεν 

επιτρέπεται το κράτος να προβαίνει σε 

αναγκαστικό δανεισµό από τον ιδιωτικό τοµέα. 

Όλες οι επιχειρήσεις βρισκόµαστε σε ένα 

µεγάλο ηθικό και οικονοµικό δίληµµα: Να 

συνεχίσουµε να «δανείζουµε» το κράτος ή να 

θέσουµε σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών; 

Είναι απόδειξη της ευαισθησίας των εταιριών 

το γεγονός ότι παρά τους µεγάλους 

οικονοµικούς κινδύνους συνεχίζουν να 

προµηθεύουν τα νοσοκοµεία µε τα 
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απαιτούµενα φάρµακα. Αν, όµως, συνεχιστεί 

αυτή η κατάσταση ο κλάδος θα εµφανίσει 

σοβαρότατο πρόβληµα. Και κανένα σύστηµα 

υγείας δεν µπορεί να σταθεί µε έναν 

φαρµακευτικό κλάδο που σηµαντικό τµήµα του 

θα κινδυνεύει να βρεθεί υπό κατάρρευση. Θα 

επαναλάβω ότι επιδιώκουµε εξόφληση 

των χρεών και µόνιµη λύση έτσι ώστε να 

µην συσσωρευτούν νέα χρέη.  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Ορισµένοι στόχοι µας θεωρώ ότι έχουν τεράστια 

σηµασία για το µέλλον του κλάδου.  

 

• Πρώτα και κύρια, είναι σαφές ότι 

συµµετέχουµε µε θέσεις και προτάσεις 

ολοκληρωµένες στο διάλογο για την 

ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, για 

την θεσµοθέτηση νέων επιχειρηµατικών 

κινήτρων καθώς και για την εδραίωση των 

συνθηκών που επιτρέπουν την διενέργεια 

κλινικών µελετών στη χώρα µας.  
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• Επιπλέον, αποδίδουµε µέγιστη σηµασία στην 

απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου 

διανοµής. Προωθούµε και ενισχύουµε τις 

σχέσεις διαλόγου και συνεργασίας µε όλους 

τους παράγοντες και τους φορείς της 

φαρµακευτικής αγοράς. Η χώρα µας έχει ένα 

άριστο δίκτυο διανοµής, το οποίο ξεκινά από 

τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις προς τις 

φαρµακαποθήκες και τα φαρµακεία. Τα 

φαρµακεία στη χώρα µας, οµοιογενώς 

εγκατεσπαρµένα σε όλη την επικράτεια 

προσφέρουν πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας 

στον Έλληνα πολίτη. Ο Έλλην πολίτης µπορεί 

να µην έχει οικογενειακό γιατρό, αλλά έχει 

οικογενειακό φαρµακοποιό και το φαρµακείο 

σήµερα στην Ελλάδα είναι η πρώτη και ίσως η 

πιο σηµαντική επαφή του Έλληνα πολίτη µε το 

σύστηµα υγείας και έτσι πρέπει να παραµείνει. 

Αλίµονο εάν καταλήξουµε σε ένα σύστηµα 

όπου θα βάζουµε σε ένα µηχάνηµα µια 

συνταγή και θα µας κατεβάζει ένα φάρµακο. 

Αλίµονο αν χάσουµε την επαφή µας µε τον 

άγρυπνο Έλληνα φαρµακοποιό. 

 

 12



Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

• Ο ΣΦΕΕ χρόνια τώρα έχει υιοθετήσει και 

συνεχίζουµε µία πολιτική άµεσων 

παρεµβάσεων στον δηµόσιο διάλογο 

υλοποιώντας µια στρατηγική αποτροπής 

του ετεροκαθορισµού της εικόνας, της 

άποψης και της πραγµατικότητας η οποία 

χαρακτηρίζει τον φαρµακευτικό κλάδο. 

Πρέπει να έχουµε εµείς τον έλεγχο της 

εικόνας µας και όχι τρίτοι να αποφασίζουν 

αυθαίρετα για το πώς να µας 

παρουσιάζουν στην κοινωνία αγνοώντας 

τα αντικειµενικά στοιχεία. Οι άµεσες και 

πολύπλευρες ενέργειες για την διάλυση της 

σύγχυσης σχετικά µε το πραγµατικό ύψος της 

φαρµακευτικής δαπάνης (και του διαχωρισµού 

της από τις συνολικές πωλήσεις φαρµάκων) 

καθώς και για το ύψος της φαρµακευτικής 

δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ (λόγω της 

αναθεωρήσεως του ΑΕΠ) αποτελούν 

ενδεικτικές πρωτοβουλίες, που είχαν 

αποτέλεσµα. Η συχνότητα µε την οποία 

προσκαλούµεθα στα Κέντρα των Αποφάσεων 
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για να εκφράσουµε τις απόψεις µας, 

αποδεικνύει την αποδοχή της χρησιµότητας 

των προτάσεών µας, αλλά και την 

ενδυνάµωση του κύρους µας. Και αυτό διότι 

συνεχίζουµε και κλιµακώνουµε την 

προσπάθεια ώστε όλες οι θέσεις και οι 

παρεµβάσεις µας να τεκµηριώνονται από 

έγκυρες, λεπτοµερείς και ολοκληρωµένες 

επιστηµονικές µελέτες.  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

• Αποδίδουµε την µέγιστη σηµασία στην 

τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας, ο 

οποίος θεωρούµε ότι θα πρέπει να επικαθορίζει 

την επαγγελµατική µας πρακτική και 

δραστηριότητα. Θεωρούµε ότι το κύρος, η 

ποιότητα της κοινωνικής προσφοράς, η 

αξιοπιστία και η διαπραγµατευτική δύναµη του 

κλάδου µας εξαρτάται από την τήρηση του 

Κώδικα ∆εοντολογίας. Και πρέπει όχι µόνο να 

τον τηρούµε, αλλά και να επικοινωνούµε την 

τήρηση του αυτή. 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Όπως είπα και στην αρχή, επιτελούµε 

λειτούργηµα. Είµαστε εκείνοι οι οποίοι 

βρισκόµαστε στην πρώτη γραµµή της µάχης 

της κοινωνίας απέναντι στις ασθένειες. 

Οφείλουµε να συνεχίσουµε και να επιταχύνουµε 

στην πραγµατοποίηση του οράµατός µας. 

Οφείλουµε να εργαστούµε για να ενισχύσουµε 

ακόµα περισσότερο τον ΣΦΕΕ ως έναν παράγοντα, 

που συµβάλλει στην πρόοδο για το σύστηµα υγείας. 

Με επεξεργασµένες θέσεις και τεκµηριωµένες 

επιστηµονικά (evidence based), µε ισχυρή φωνή 

στα κέντρα αποφάσεων, µε διαρκείς παρεµβάσεις 

να ενισχύσουµε το µήνυµά µας: Το µήνυµα για την 

άµεση πρόσβαση όλων των ασφαλισµένων σε 

ποιοτικά επώνυµα φάρµακα στο πλαίσιο ενός 

συγχρόνου συστήµατος υγείας µε αρίστη αλυσίδα 

διανοµής, σεβασµό στην ∆εοντολογία και µε 

εκλογικευµένη τη δαπάνη µέσα από µια χρηστή και 

σύγχρονη διαχείριση, όπου αποκλείει τη σπατάλη. 

Μια δαπάνη για την υγεία, η οποία στις σύγχρονες 

κοινωνίες δε θεωρείται δαπάνη αλλά επένδυση για 
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την υγεία των πολιτών και συνεπώς και την 

οικονοµία της χώρας.  

 

Θέλουµε ο κλάδος µας να γίνεται όλο και πιο 

ισχυρός και αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα σε 

ένα εθνικό πλαίσιο όπου ο κλάδος της υγείας 

αποκτά όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της 

εποχής που ζούµε. Εργαζόµαστε για την 

συνολική πρόοδο στην υγεία γιατί αυτός είναι 

ο σίγουρος και ασφαλής δρόµος για την 

εξασφάλιση της υγείας και της ευηµερίας των 

πολιτών, τον εκσυγχρονισµό των διοικητικών 

δοµών της πολιτείας και την ανάπτυξη των 

φαρµακευτικών επιχειρήσεων. 

 

Σας ευχαριστώ.    

 

 

 

 

 

www.sfee.gr 
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