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Υπερβολική η μείωση στα φάρμακα
τα τελευταία πέντε χρόνια
Ο αντιπρόεδρος του ΣΦΕΣ και διευθύνων σύμβουλος της AbbVie Πασχάλης Αποστολίδης καλεί την Πολιτεία
να αντιμετωπίσει το φάρμακο ως σοβαρό εθνικό κεφάλαιο και όχι ως λογιστική δαπάνη

Υπερβολική

είναι κατά τον
αντιπρόεδρο του ΣΦΕΕ και
διευθύνοντα σύμβουλο
της AbbVie κ Πασχάλη

Αποστολίδη η κατακόρυφη μείωση

της φαρμακευτικής δαπάνης μέσα

σε πέντε χρόνια Στη συνέντευξη
που παραχωρεί στο Βήμα ο κ
Αποστολίδης τονίζει ότι ουδέποτε
οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις διαπραγματεύθηκαν

την πρόσβαση
των πολιτών στα φάρμακα και καλεί
την Πολιτεία να αντιμετωπίσει αυτό
το αγαθό ως ένα σοβαρό εθνικό
κεφάλαιο και όχι ως μια απλή λογιστική

δαπάνη

προτεραιότητα η δημιουργία ενός
βιώσιμου συστήματος Υγείας στην
Ελλάδα ενώ τονίσαμε ότι ως κλάδος

έχουμε συμβάλει καθοριστικά
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον

κλάδο του τομέα Υγείας στον
εξορθολογισμό των δαπανών

Θεωρώ λοιπόν ότι αν κάποιοι μας
στοχοποιούν έχουν άδικο γιατί πέραν

των άλλων δεν μας αναγνωρίζουν
ότι παρ όλες τις αντιξοότητες

που αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα
χρόνια ποτέ δεν διαπραγματευθήκαμε

την πρόσβαση των πολιτών
στα φάρμακα Η προσφορά του
φαρμακευτικού κλάδου στην ελ

μόλις πέντε χρόνια Πρέπει όλοι να
κατανοήσουμε ότι τα κεφάλαια που
κατευθύνοντα στη συντήρηση της
υγείας των πολιτών γενικά αλλά κα
στο φάρμακο ειδικότερα ουσιαστικά

αποτελούν πρωταρχική επένδυση

για την ανάπτυξη της κοινωνίας
Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς

υγιείς πολίτες Οι φαρμακευτικές
εταιρείες στη χώρα μας συμβάλλουν
καταλυτικά στην άμεση πρόσβαση
όλων των πολιτών σε φάρμακα εγγυημένης

ποιότητας κα θεραπευτικής
αποτελεσματικότητας με τις χαμηλότερες

τιμές στην Ευρωπαϊκή Ενωση
κα αυτό είνα κάτι που δεν επιδέχεται

Ολο αυτό το χρονικό διάστημα
έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ένας
αξιόπιστος σύμμαχος της Πολιτείας
κα πρόθυμα να συμβάλουμε δημιουργικά

στη διαμόρφωση μιας νέας
πολιτικής με σκοπό την εξυγίανση του
τομέα της Υγείας Είνα μια προσπάθεια

στην οποία όλοι οφείλουμε να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας κα στην
οποία η AbbVie πρωτοστατεί ενεργά
με πρωτοβουλίες κα συγκεκριμένες
προτάσεις για τη βιωσιμότητα του
συστήματος Υγείας έχοντας
πάντα ως κύριο γνώμονα
τις ανάγκες των ασθε
νών Πρέπει επιτέ

αποφασίζετα ερήμην μας χωρίς να
λαμβάνει υπόψη την κοινωνική και
οικονομική μας συνεισφορά στην
ελληνική κοινωνία και οικονομία
Δεν με βρίσκει σύμφωνο το να θεωρείται

ο φαρμακευτικός κλάδος
το μαύρο πρόβατο και η αιτία της
κακοδαιμονίας στον χώρο της Υγείας

και να αντιμετωπίζεται από την
Πολιτεία η υπεύθυνη στάση μας όλα
αυτά τα χρόνια απέναντι στις ανάγκες

των συνανθρώπων μας όχι ως
ένδειξη ευθύνης και σεβασμού

αλλά ως αδυναμία
Τα κεφάλαια

που κατευθύνονται
στην υγεία και στο

φάρμακο αποτελούν πρωταρχική

επένδυση για την
ανάπιυίη Tns Koivwvias
Δεν μπορεί να υπάρίει
ανάπτυίη xtopis uyms

πολίτε8

Κύριε Αποστολίδη η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας έχει εξαγγείλει
τηναλλαγή του μοντέλουτης φαρμακευτικής

πολπτκής.Απότα λεγόμενα

στελεχών της κυβέρνησης
προκύπτει ότι έχουν οτοχοποιη
θεί οι πολυεθνικέςεταιρείες δεδομένου

του πάρτι που όπως υποστηρίζει

ο υπουργός έγινε τα
προηγούμενα

χρόνια στον χώρο του
φαρμάκου αλλά και των λιγότερων

κερδών ή ζημιών που παρουσιάζουν
οι θυγατρικές έναντι των

ελληνικώνεταιρειών Εσείςτιλέτε
Σε πρόσφατη συνάντηση που είχε

αντιπροσωπεία του ΣΦΕΕ στην
οποία είχα την τιμή να συμμετέχω

με τον νέο υπουργό Υγείας μας
δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε

τις θέσεις μας για την πολιτική
φαρμάκου στη χώρα μας Τον διαβεβαιώσαμε

ότι και για μας αποτελεί

ληνική κοινωνία και οικονομία είνα

αδιαμφισβήτητη βρισκόμαστε
στην πρώτη θέση έντασης επενδύσεων

ανά εργαζόμενο σύμφωνα με
τα στοιχεία της Eurostat για το 2014
και έχουμε συνολική συνεισφορά 4
στο ΑΕΠ και πρέπει να τη λάβουν
υπόψη κυρίως όσοι συμμετέχουν
από θέσεις ευθύνης στον εθνικό
σχεδιασμό για την εκπόνηση πολιτικών

με στόχο την ανάπτυξη της
εθνικής οικονομίας και τη βελτίωση
της δημόσιας υγείας

Δεν μπορείτε όμως να αμφισβητήσετε
ότι η φαρμακευτική δαπάνη

στην Ελλάδα τα προηγούμενα
χρόνια ήταν υπερβολική
Υπερβολική ήταν κα η κατακόρυφη

μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης

με ρυθμό που δεν έχει ξαναγίνει
σε καμία χώρα της EE κατά 64 σε

αμφισβήτηση Η Πολιτεία από την
πλευρά της οφείλει να προστατεύσει
αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον

εφαρμόζοντας άμεσα πολιτικές
που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
τον τακτικό έλεγχο του συνόλου των
δαπανών Υγείας και όχι μόνο των
δαπανών που αφορούν το φάρμακο
όπως γίνεται ως επί το πλείστον σήμερα

Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές

ούτε εύκολες λύσεις Απατείτα
ισχυρή βούληση για μια ουσιαστική
μεταρρύθμιση όχι μόνο στη φαρμακευτική

πολιτική αλλά συνολικά Η
επιλογή αυτή αποτελεί μονόδρομο
για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και
ποιοτικού συστήματος Υγείας

I Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα
συμβάλουν στην προσπάθεια της
ηγεσίας του υπουργείου Υγείας
και με ποιον τρόπο

λους n Πολιτεία να αντιμετωπίσει το
φάρμακο όχι ως μια απλή λογιστική
δαπάνη αλλά ως ένα σοβαρό εθνικό
κεφάλαιο που αυξάνει το ΑΕΠ ενισχύει

την απασχόληση εξοικονομεί
σημαντικούς πόρους για το σύστημα
Υγείας κα συμβάλλει στην επιμήκυνση

του προσδόκιμου ζωής αλλά κα
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων

Ποια είναι η κόκκινη γραμμή
σας
Αν κα δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ

εκφράσεις που κατά κανόνα
δημιουργούν αρνητικούς συνειρμούς

πιστεύω στον διάλογο ως
διαδικασία επίλυσης διαφορών
θα μπορούσα να πω ότι κόκκινη
γραμμή αποτελεί κατά την άπο
ψή μου η συνέχιση μιας πολιτικής
απέναντι στον κλάδο μας που θα

JW^k Κατεβαίνετε υπο

3?Β ψήφιος στις εκλο
W γές του ΣΦΕΕ διεκδικώντας

για πρώτη

φορά την προεδρία

σε μια πολύ
δύσκολη περίοδο

Αν υποθέσουμε ότι
κερδίζετε τη θέση

του προέδρου πώς θα
κινηθείτε Ποια είναι η ατζέντα

σας
Αυτό που ισχύει είναι ότι θα είμαι

και πάλι υποψήφιος για μια θέση
στο ΔΣ του ΣΦΕΕ στις επερχόμενες
εκλογές στηριζόμενος στις γνώσεις

και στην εμπειρία που έχω
αποκομίσει σε θέματα φαρμακευτικής

πολιτικής στο εξωτερικό αλλά
και στην Ελλάδα εκπροσωπώντας
τον Σύνδεσμο ως μέλος του ΔΣ
από το 2003 και ως αντιπρόεδρος
από το 2006 ως τώρα Από εκεί και
πέρα το αν θα διεκδικήσω την ψήφο

εμπιστοσύνης των μελών του
νέου ΔΣ που θα προκύψει για να
εκλεγώ πρόεδρος του Συνδέσμου
μας θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες

Προσωπικά είμαι υπέρμαχος ενός
μοντέλου λειτουργίας του Συνδέσμου

μας που στηρίζεται στη συλλογική

προσπάθεια και στην αρμονία
Τα ζητήματα που απασχολούν το
σύνολο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

και της φαρμακοβιομηχανίας
στην Ελλάδα είναι κοινά και

σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα Τα
επί μέρους αιτήματα των κλάδων σε
καμία περίπτωση δεν αναιρούν τους
κοινούς στόχους σε ένα σύστημα το
οποίο είναι βιώσιμο και προβλέψιμο
στη βάση υγιών και σταθερών κανόνων

λειτουργίας όλων των ε ιαίρων
θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα

είναι ιδιαίτερα κρίοιμο για
το μέλλον του κλάδου και υπάρχει
ανάγκη από δυναμική εκπροσώπηση

στα κέντρα λήψης των αποφάσεων

και συλλογικές δράσεις και
πρωτοβουλίες

Αν λοιπόν τα υπόλοιπα μέλη του
νέου ΔΣ μοιράζονται τις ίδιες πεποιθήσεις

με μένα είμαι θετικός στο
να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος

του ΣΦΕΕ προκειμένου σε
συνεργασία με την Πολιτεία να αξιοποιήσουμε

την εμπειρία που έχει
αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια και
να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα
του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα

και την απρόσκοπτη πρόσβαση
των ασθενών σε αξιόπιστες και υψηλού

επιπέδου υπηρεσίες Υγείας
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