∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O ΣΦΕΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με στόχο την καταπολέµηση της κυκλοφορίας πλαστών φαρµάκων, την διασφάλιση
της διανοµής ασφαλών προϊόντων και την ενίσχυση της ακεραιότητας της αλυσίδας
εφοδιασµού, ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
λήψη αυστηρότερων µέτρων ασφαλείας όπως η απαγόρευση της ανασυσκευασίας.
Υποστηρίζουµε πλήρως την θέση ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέµηση
των πλαστών φαρµάκων είναι η απαγόρευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της
ανασυσκευασίας διότι αποτελεί την πόρτα εισόδου πλαστών φαρµάκων στην αγορά.
Τόσο ο ΣΦΕΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων και Φαρµακευτικών
Επιχειρήσεων ( EFPIA) στην οποία αποτελεί µέλος, στηρίζουν το απαραβίαστο της
εξωτερικής συσκευασίας των φαρµάκων ώστε η συσκευασία να ανοίγεται µόνο από
τον τελικό χρήστη ( ασθενή, γιατρό ή από το νοσοκοµείο). Στηρίζουµε πλήρως τα
µέτρα τα οποία αποβλέπουν στην:
•
•
•

∆ιασφάλιση της διακίνησης ασφαλών φαρµάκων
Ενίσχυση της αλυσίδας διακίνησης φαρµάκων
Συσκευασία ασφαλείας ώστε η συσκευασία των φαρµάκων να ανοίγεται µόνο
από τον τελικό χρήστη ( ασθενή, γιατρό ή από το νοσοκοµείο)

Η EFPIA πιστεύει ότι οι κυρώσεις για τα πλαστά φάρµακα πρέπει να είναι ανάλογες
των κυρώσεων για τα ναρκωτικά. Παράλληλα οι πολίτες πρέπει να
συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που εγκυµονούν τα φάρµακα που διακινούνται
µέσω διαδικτύου. Υπογραµµίζουµε ότι η ποιότητα των φαρµάκων είναι ένα από τα
πιο κρίσιµα θέµατα διότι παρατηρείται αύξηση της κυκλοφορίας πλαστών φαρµάκων.
Υπογραµµίζουµε ακόµα ότι η χώρα µας διαθέτει ένα από τα πλέον αποτελεσµατικά
συστήµατα στην Ευρώπη για την αποτροπή της κυκλοφορίας φαρµάκων αµφιβόλου
ποιότητας.
Με αφορµή τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. ∆ιονύσιος Σπ. Φιλιώτης,
Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, ανέφερε : « Η προτεινόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

απαγόρευση της ανασυσκευασίας φαρµάκων σε συνδυασµό µε την επώνυµη
συνταγογράφηση και την πιστή εφαρµογή της ταινίας γνησιότητος µε το διπλό bar
code αποτελούν τις ασφαλιστικές δικλείδες έναντι των πλαστών φαρµάκων.
Χρειάζεται επίσης ειδική επιπρόσθετη νοµοθετική ρύθµιση που θα θωρακίζει επιπλέον
το σύστηµα ».
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Βασίλης Κοντοζοµάνης τονίζει
χαρακτηριστικά : «Ο ΕΟΦ, πέραν των µηχανισµών ελέγχου, επιθεώρησης και

επιτήρησης της αγοράς, οι οποίοι διασφαλίζουν την κυκλοφορία γνήσιων φαρµάκων
στη χώρα µας, εφαρµόζει εδώ και αρκετά χρόνια το σύστηµα της ταινίας γνησιότητας
φαρµάκων επί της συσκευασίας κάθε προϊόντος. Η χρήση της ταινίας γνησιότητας
συµβάλλει στον έλεγχο της αλυσίδας παρακολούθησης παραγωγής, αποθήκευσης και
διάθεσης φαρµακευτικών προϊόντων. Αποτελεί, δε, εγγύηση ότι το προϊόν
κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας. Εποµένως, τυχόν φαινόµενα προσπάθειας παραποίησης φαρµάκων
εκµηδενίζονται».
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