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ΑΡΘΡΟ

Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε ξανά τον τροχό
Πασχάλη* Αποστολίδης, πρόεδρος Συνδέσμου 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Τα 
νεα μέτρα που προωθούνται από το

υπουργείο Υγείας πλήττουν την καινοτομία 

και τους Έλληνες ασθενείς,
β     Εάν τελικά εφαρμοστούν, η είσοδος

νέων φαρμάκων στην ελληνική αγορά θα καθυστερεί 

σημαντικά, από 2 έως 4 χρόνια, ή δεν
θα γίνεται καθόλου.

Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει πρόσβαση των
Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα,
θα μετατραπούμε σε Ευρωπαίους πολίτες β'
κατηγορίας, πολίτες μειωμένων δικαιωμάτων
και προσδοκιών.

Ο σεβασμός στις περιορισμένες δημοσιονο¬

μικές δυνατότητες της χώρας και η παροχή, ταυτόχρονα, 

υψηλού επιπέδου περίθαλψης στους
πολίτες δεν είναι ασύμβατοι στόχοι. Για να ικανοποιηθούν, 

όμως, απαιτείται η άμεση εφαρμογή 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ανακατανομή 

των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, 

ώστε να γίνει ορθολογική χρήση, με αποκλειστικό 

στόχο να εξυπηρετούνται οι πραγματικές 

ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Και,
φυσικά, για όλα αυτά δεν χρειάζεται να εφεύρουμε 

τον τροχό ξανά, αλλά να αξιοποιήσουμε 

δοκιμασμένες και αποτελεσματικές λύσεις
που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

άμεσα, γιατί οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση 

είναι εις βάρος των Ελλήνων ασθενών. 

Δεν πρέπει, λοιπόν, να «κλείνουμε» την

πόρτα στα καινοτόμα φάρμακα, αλλά, αντίθετα, 

με τις κατάλληλες κινήσεις να τους δώσουμε 

τον χώρο τους. Αλλωστε, τα νέα καινοτόμα
φάρμακα είναι αυτά που, με τη λήξη της πατέντας 

τους, θα στηρίξουν την ελληνική βιομηχανία 

μέσω της παραγωγής αξιόπιστων ελληνικών 

γενοσήμων.
Έχοντας επισημάνει τις σοβαρές επιπτώσεις

από την καθυστέρηση στην είσοδο στην ελληνική 

αγορά των καινοτόμων φαρμάκων, αναμένουμε 

να μας καλέσει ο υπουργός Υγείας
για να διαβουλευθούμε σχετικό με τα νέα μέτρα 

για τη φαρμακευτική πολιτική.
Δυστυχώς, ακόμη δεν μας έχει ορίσει συνάντηση, 

αν και έχει δεσμευθεί σχετικά προτού 

νομοθετήσει.
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