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Μιλώντας

στην Ειδική Έκδοση Υγεία και Φάρμακο

μας παρουσιάζει τις προτάσεις του Συνδέσμου προς

την Πολιτεία εστιάζοντας παράλληλα στη σημασία

του κλάδου για την εθνική οικονομία

Κύριε Αποστολίδη διαπιστώνουμε οτι η τρέχουσα περοδος αναδεικνύεται

ισως η δυσκολότερη για τον τομέα του φάρμακου στηχωρα Με δεδομένη
πιν πρόθεση της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει ακόμη πιο επώδυνα μέτρα

γη ης εταιρείες ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η επόμενη ημέρα
Έχετε απόλυτο δίκιο Σήμερα η φαρμακευτική δαπάνη βρίσκεται μόλις
στο 50 του μέσου ευρωπαϊκού όρου και όλοι γνωρίζουν πως δεν

μπορεί να καλύψει πς αυξημένες ανάγκες των Ελλήνων πολιτών Το

κράτος πληρώνει μόνο 2 από τα 4 φάρμακα που χρησιμοποιούνται Το

ένα το πληρώνουν οι ασθενείς μέσω της αυξημένης συμμετοχής τους

και ίο άλλο ένα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσω υποχρεωτικών

επιστροφών και εκπτώσεων

Και ενώ παρά πς δύσκολες συνθήκες που ανπμετωπίζει ο κλάδος
του φαρμάκου εξακολουθεί να στηρίζει και να διασφαλίζει την

απρόσκοπτη

πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα τους το κράτος επειδή

δεν προχωρά στην εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων επιλέγει
τον εύκολο αλλά αδιέξοδο δρόμο της φορολογικής εξόντωσης των επιχειρήσεων

Χωρίς βιώσιμες φαρμακευτικές εταιρείες όμως δεν μπορεί
να υπάρξει βιώσιμο σύστημα Υγείας Πάνω σε αυτήν τη βεβαρημένη

πραγμαηκότητα και πς συνεχόμενες πιέσεις τα φερόμενα νέα μέτρα
του υπουργείου μας φέρνουν αντιμέτωπους με πιθανές δυσάρεστες

επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία και την εθνική οικονομία
Με τα νέα μέτρα που προωθούνται τα καινοτόμα φάρμακα θα καθυστερούν

σημαντικά από 2 έως 4 χρόνια να εισαχθούν στην αγορά
και σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόννα μην έρθουνκαθόλου με δυσμενή
επίπτωση στους Έλληνες ασθενείς που δεν θα έχουν πρόσβαση σε

νέες θεραπείες Σίγουρα με τα νέα μέτρα αποθαρρύνονται οι επενδύσεις

ενώ θα επηρεαστεί άμεσα και η απασχόληση

Το ζητούμενο λοιπόν είναι ένα Η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου

που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα

θα εξαλείψει πς κοινωνικές ανισότητες και θα προασπίσει τη

δημόσια υγεία Ο ΣΦΕΕ επιμένει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος

φαρμακευτικής περίθαλψης με στόχο τη βέλπστη αξιοποίηση
ων δημόσιων πόρων προς όφελος των ασθενών και του ασφαλιστικού

συστήματος με παράλληλη μέριμνα για την ανάπτυξη την καινοτομία
και πς επενδύσεις Περιμένουμε τώρα από την Πολιτεία να υλοποιήσει

και εκείνη πς δικές της δεσμεύσεις σε ένα πεδίο που όλοι οφείλουμε
να είμαστε από την ίδια πλευρά δηλαδή της διασφάλισης των συμφερόντων

των Ελλήνων ασθενών

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε επίσης την ανυπαρξία διαλόγου

ανάμεσα στην Πολιτεία και τους εκπροσώπους του κλάδου ενώ πριν

από μερικούς μήνες είχαμε πεισθεί γη την αλλαγή αυτής της τακτικής

Ποιες είναι από την πλευρά σας οι προτάσεις ης οποίες έχετε καταθέσει

Ως κλάδος έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις αλλά και

έχουμε αποδείξει τη βούλησή μας να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια

αντιμετώπισης των χρόνιων παθογενειών στον χώρο της Υγείας Ο

έλεγχος της φαρμακευπκής δαπάνης μέσω πας βέληστης αξιοποίησης

της ηλεκτρονικής συνιαγογράφησης η αύξηση της χρήσης των γενο

σήμων η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών

η συγκρότηση μηχανισμού αξιολόγησης νέων θεραπειών η διαπραγ

Χωρίς βιώσιμεςφαρμακευτικές
δενυπάρχει βιώσιμο σύστημα

Η ανάγκη ενός σταθερού πλαισίου στον χώρο της Υγείας που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη

πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα παραμένει βασικό αίτημα των φαρμακευτικών εταιρειών

σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ Πασχάλη Αποστολίδη Κ

μάτευοη πμών περιγράφουν κρίσιμες επιλογές που πρέπει άμεσα να

προωθηθούν
Ο ΣΦΕΕ είναι δυναμικά παρών και επενδύει σε όρους συνεργασίας

με προτάσεις και βιώσιμες λύσεις με έμφαση στους εξής άξονες

Πρώτον διασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών για απρόσκοπτη

πρόσβαση σης αναγκαίες για εκείνους θεραπείες χωρίς αστερίσκους
και εξαιρέσεις Δεύτερον εμπροσθοβαρής εξορθολογισμός του συστήματος

Υγείας με υιοθέτηση των βέλπστων πρακτικών που διεθνώς ακολουθούνται

Έμφαση και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδαςΥγείας και έλεγχο
των δαπανών υγείας στα πραγματικά μεγάλα κέντρα κόστους τα οποία

αποτελούντο 85 του συνολικού προϋπολογισμού τηςΥγείας Οι
αναγγελθείσες

εξαγγελίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας από το

υπουργείοΥγείας θέλουμε να πιστεύουμε όπ θα εξελιχθεί σε πραγματική

μεταρρύθμιση που τόσο έχει ανάγκη ο πρωτοβάθμιος τομέας ώστε

να αποφευχθούν τα κόστη και η ταλαιπωρία των ασθενών στη δευτεροβάθμια

και τριτοβάθμια περίθαλψη Τρίτον υλοποίηση ενός ξεκάθαρου

χρονοδιαγράμματος για τη ρύθμιση των οφειλών προς πς εταιρείες

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε όπ έχουν προχωρήσει οι αποπληρωμές
ή οι συμψηφισμοί σε οημανπκό βαθμό αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε
όπ αυτό θα εξακολουθήσει Τέταρτον εφαρμογή φορολογτκών και διαρ

θρωπκών πολιπκών που θα διευκολύνουν την επιχειρημαηκότητα
την εξωστρέφεια και την προσέλκυση επενδύσεων Και φυσικά πέμπτο
και εξίσου οημανπκό είναι η ενθάρρυνση της έρευνας μέσω παροχής

κινήτρων για αύξηση των κλινικών μελετών που υλοποιούνται στη

χώρα μας
Η ελληνική Πολιτεία πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει συνεργατικά

και ορθολογικά για το καλό των Ελλήνων ασθενών και της οικονομίας
αλλά και για να μη συντηρεί το κλίμα αβεβαιότητας και ρίσκου Το

υπουργείο έχει κατανοήσει την ανάγκη παρακίνησης του διαλόγου
και αναμένουμε να μας καλέσουν για διαβούλευση πριν από τη λήψη
επώδυνων μέτρων που θα απειλήσουν κυρίως την πρόσβαση των

ασθενών σε νέα φάρμακα

θεωρείτε όπ η παρέμβαση των θεσμών είναι τέτοια ώστε να χαράσσεται
η φαρμακευτική πολιτική στη χώρα με αυτό τον σχετικά νεφελώδη

τρόπο

Η φαρμακευηκή δαπάνη υπολείπεται σημανπκά για την κάλυψη των

πραγμαπκών αναγκών Εχουμε με ξεκάθαρο και τεκμηριωμένο τρόπο

ενημερώσει τους θεσμούς αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πς

δυσμενείς επιπτώσεις που παράγει η ακολουθούμενη φαρμακευηκή
πολιπκή για τους Έλληνες ασθενείς αλλά και για την ανάγκη να

εξασφαλιστεί

η βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Και έχουμε συνταχθεί και δεσμευθεί προς όλους θεσμούς και

ελληνική Πολιτεία πως στηρίζουμε την εφαρμογή εκείνων των δομικών

αλλαγών που θα επιτρέψουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείαςνα διαχειρίζεται
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στην αγορά και σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν
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στους Έλληνες ασθενείς που δεν θα έχουν
πρόσβαση σε νέες θεραπείες Σίγουρα με τα νέα
μέτρα αποθαρρύνονται οι επενδύσεις
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τους διαθέσιμους πόρους αυστηρά προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος

και των Ελλήνων ασθενών

Οι μεταβατικές περίοδοι και οι εύκολες αλλά άδικες οριζόνπες περικοπές

έχουν νόημα μόνο ως έκτακτες λύσεις για να ανπμετωπίσουν

επείγουσες ανάγκες και να δώσουν τον χρόνο για την εφαρμογή μόνιμων
λύσεων

Οταν όμως παγιώνονται και οι πραγματτκές λύσεις αναβάλλονται
τότε είναι βέβαιο ιδιαίτερα στον χώρο της Υγείας πως αγοράζουμε

χρόνο σε βάρος του δικαιώματος της υγείας των mo ευάλωτων συμπολιτών

μας Κι αυτή είναι η μεγαλύτερη μορφή αδικίας
Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε οπο πιν υπόλοιπη Ευρώπη σχετικά

με την τόση που υπάρχει για έναν διαφορετικό τρόπο συνεργασίας

ανάμεσα σης φαρμακευτικές εταιρείες και τα εθνικά συστήματα υγείας
Οι ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της

Υγείας οικοδομούν ένα πολύ καλύτερο μέλλον με τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των ανθρώπων αλλά και την αύξηση του προσδόκιμου

της ζωής τους Αυτές οι νέες προκλήσεις καλούνται να ενσωματωθούν
και να διαχειριστούν από τα δημόσια συστήματα Υγείας λαμβάνοντας
υπ όψιν τους διαθέσιμους πόρους αλλά και τα δημογραφικά μεγέθη
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όπ οι καλύτερες νέες θεραπείες αν και

ονομαστικά μπορούννα επιφέρουν αυξημένο κόστος συνολικά παράγουν

μεγαλύτερο οικονομτκό όφελος καθώς μειώνουν την ανάγκη για χρόνιες
και πολυέξοδες θεραπείες και επιμηκύνουν το χρόνο που οι άνθρωποι
είναι οικονομικά ενεργοί Οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι έτοιμες να

στηρίξουν με ρεαλισμό τα δημόσια συστήματα Υγείας και να διαπραγ

ματευτούν καλύτερες ημές των φαρμάκων τους με βάση την αποτελε

σμαπκότητα σχέσεις κόστους οφέλους αλλά και συμφωνίες όγκου

κατανάλωσης και αντίστοιχης πμής που μπορούν να παρέχουν Οι οι

κονομτκές και κοινωντκές ωφέλειες δεν είναι αντίρροπα μεγέθη και με

δημιουργική συνεργασία μπορούν να μεγιστοποιηθούν
Τον Σεπτέμβριο παρουσιάστηκε μία μελέτη από το υπουργείο Ανάπτυξης
σχεπκά με τη φαρμακοβιομηχανία και την ανάδειξη της σε έναν από

τους κύριους μοχλούς ανάτασης της εθνικής οικονομίας Υπάρχουν

ενδείξεις όπ αυτή η μελέτη τελικό κινητοποίησε τις διαδικασίες ωστενα

έχουμε κάποιο αποτέλεσμα

Ακόμη και σήμερα στα χρόνια της κρίσης δηλαδή η φαρμακευηκή

βιομηχανία αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική δύναμη της πατρίδας μας
και πρότυπο δημιουργικής συνεργασίας εγχώριων και διεθνών εταιρειών
Η ποιότητα δε των προϊόντων της απολαμβάνει της διεθνούς αναγνώρισης

Παράλληλα απασχολεί και συγκρατεί στη χώρα υψηλής εξειδίκευσης
και καλά αμειβόμενο επιστημονικό προσωπικό Συνεπώς δεν υπάρχει

καμία αμφισβήτηση πως ο κλάδος μας έχει όλες πς δυνατότητες να

πρωταγωνιστήσει στονέο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο της καινοτομίας
και της εξωστρέφειας που χρειαζόμαστε Και η συγκεκριμένη μελέτη
αναδεικνύει πς μεγάλες ευκαιρίες καθώς ο φαρμακευπκός κλάδος

μπορεί να παράξει πολλαπλασιασηκά οφέλη στην εθνική οικονομία

με την προσέλκυση επενδύσεων την ενίσχυση της έρευνας την αύξηση

της απασχόλησης και των εξαγωγών αλλά και m διασφάλιση της πρόσβασης

των Ελλήνων ασθενών σης καινοτόμες θεραπείες Το ζητούμενο

τώρα είναι η άμεση εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για πινΥγεία που

θα κάνει πράξη όσα οι μελέτες και η λογική υποδεικνύουν Μόνο οι

πράξεις δίνουν αξία στα λόγια και πς μελέτες Τις αναμένουμε καθώς

όπως επιμένουμε να υποστηρίζουμε η καινοτομία που παράγει ο

κλάδος μας είναι το φάρμακο για τον Έλληνα ασθενή και η θεραπεία

για την οικονομία μας ism:lOQ44006
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