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«Ας ξεχάσουμε τη λέξη βιώσιμο σύστημα υγείας και ας προσπαθήσουμε 
τουλάχιστον να συντηρήσουμε το υπάρχον», επεσήμανε στην έναρξη της 

ομιλίας του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Κωνσταντίνος Φρουζής, κατά τη διάρκεια του 11ου 

συνεδρίου Health World 2012, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό 
Επιμελητήριο με θέμα: Επανεξετάζοντας και Αναθεωρώντας το Μνημόνιο – 

Οι Επιπτώσεις στην Υγεία και την Περίθαλψη. 
 

 
«Δε χρειαζόταν σοφία, τόνισε ο κ. Φρουζής, απλώς κάποιος θα έπρεπε να 

δει ότι έρχεται κατάρρευση στο σύστημα Υγείας και ειδικότερα στον 
ΕΟΠΥΥ. Εμείς το είχαμε επισημάνει στην εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας αλλά κανείς δεν μας άκουγε. Το υπάρχον πρωτογενές πρόβλημα 
του ΕΟΠΥΥ είναι το ζήτημα των εσόδων του, κάτι στο οποίο δεν έχει δώσει 

αμέριστη σημασία η πολιτεία». 
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Η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στην εξοικονόμηση των δαπανών 
είναι 2,5 δις ευρώ μέσα σε 3 χρόνια και χρέη 1,8 δις. ευρώ και επιπλέον 

κούρεμα ομολόγων 1 δις. ευρώ. 
 

 
Συγκεκριμένα, τα επείγοντα θέματα προς επίλυση, όπως επεσήμανε ο κ. 

Φρουζής, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ, η αδυναμία 
διάθεση σημαντικών φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά και 

από τα ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς και η συσσώρευση των χρεών ύψους 
1,8 δις. ευρώ της πολιτείας προς τις φαρμακευτικές εταιρείες από τον 

ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Επίσης, το κούρεμα 
των ομολόγων των ετών 2007 έως 2009 που απέφεραν ζημιά ύψους 1 

δις. ευρώ και φυσικά ο συμψηφισμός όλων των χρεών του Δημοσίου με 
όλες τις οφειλές των φαρμακευτικών εταιρειών. 

 

Όσο για τον έλληνα ασθενή, αυτός πια είναι σε δεινή θέση τόνισε ο κ. 
Φρουζής αφού όπως είπε είναι περιθωριοποιημένος σε σχέση με τον κάθε 

ευρωπαίο ασθενή ως προς την πρόσβαση του στις νέες θεραπείες λόγω 
της «παράνομης» καθυστέρησης 20 μηνών στις νέες θεραπείες. 

 
 

Τέλος, όπως είπε, παρατηρούνται τραγικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή 
Δομικών Μεταρρυθμίσεων στην Υγεία και ειδικότερα στο Φάρμακο. 

 
 

Χρειάζεται άμεσα, επεσήμανε ο κ. Φρουζής, σύμφωνο σταθερότητας για τα 
έτη 2012 έως 2014, στο οποίο όμως να υπάρχουν μεν δομικές 

εφαρμόσιμες μεταρρυθμίσεις και όχι οριζόντια μέτρα . Επίσης, πρέπει να 
διασφαλιστεί η ρευστότητα και η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ αλλά και να 

δοθεί ένα πλαίσιο κινήτρων, όχι μόνο για τη διατήρηση αλλά και για νέες 

προσελκύσεις επενδύσεων στη φαρμακοβιομηχανία. 
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