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Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να συγχαρώ τους οργανωτές του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου Health
World. Και θα ήθελα να τους συγχαρώ και για τα προηγούµενα 7 Health
World καθώς το συγκεκριµένο ετήσιο συνέδριο έχει κατακτήσει τη θέση ενός
από τα πιο ουσιαστικά, ολοκληρωµένα, έγκυρα και υψηλού επιπέδου
συνέδρια του κλάδου στη χώρα µας.

Κυρίες και κύριοι,

Σε όλο τον κόσµο το θέµα της υγείας αποκτά όλο και πιο κεντρικό ρόλο στον
πολιτικό προβληµατισµό και στις πολιτικές και οικονοµικές αποφάσεις που
λαµβάνονται και οι οποίες θα καθορίσουν το µέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να
ξεκινήσει κανείς από την εξής παραδοχή: ∆εν είναι τα προηγµένα κράτη
εκείνα που δηµιούργησαν ισχυρά και σύγχρονα συστήµατα υγείας.
Είναι, αντιθέτως, τα ισχυρά και σύγχρονα συστήµατα υγείας η βάση
επάνω στην οποία τα κράτη χτίζουν το πρότυπο µιας οικονοµίας µε
ευηµερία και µιας κοινωνίας µε αλληλεγγύη.

Ωστόσο, ο µηχανισµός αυτός δεν λειτουργεί αυτόµατα.

> Απαιτούνται καλοσχεδιασµένες πολιτικές πνοής, απηλλαγµένες από
λαϊκισµούς και µικροκοµµατικούς υπολογισµούς,

> Απαιτείται γνώση ενδελεχής, αλλά και διαρκής µελέτη έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η ενσωµάτωση στα εθνικά συστήµατα υγείας των
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων,
>

Απαιτείται

τέλος

συντονισµένη,

ολοκληρωµένη

και

συνεχής

διαβούλευση ανάµεσα στην πολιτική εξουσία, τους κοινωνικούς
φορείς και τους εκπροσώπους του κλάδου της υγείας.
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Η Ελλάδα έχει επιτύχει καλά αποτελέσµατα, ιδίως τα τελευταία τριάντα χρόνια
στα οποία έχει πλησιάσει ή και έχει ξεπεράσει σε πολλούς δείκτες υγείας
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Υπάρχουν όµως και αρκετές παθογένειες στο σύστηµα υγείας, η αρνητική
επίδραση των οποίων συσσωρεύεται. Εάν δεν αντιµετωπιστούν µε πολιτική
τόλµη και σχέδιο σύγχρονο και εφαρµόσιµο, τότε µεσοπρόθεσµα θα
µπορούσε ακόµα και να διαβρωθεί και να αµφισβητηθεί εµπράκτως η
δυνατότητα της χώρας να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις στην υγεία
και να συνεχίσει να προσφέρει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ευρωπαϊκού
επιπέδου σε όλους τους πολίτες της.

Κυρίες και κύριοι,

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιληφθούν ότι το θέµα της υγείας του λαού, η
εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΥ είναι µείζον προτεραιότης
για τους πολίτες. Είναι επίσης µείζον προτεραιότης για τις επιχειρήσεις και για
την ίδια την οικονοµία καθώς οι επιχειρήσεις συµβάλλουν σε σηµαντικό
ποσοστό στην στήριξη του συστήµατος υγείας.

Το κάθε ευρώ µε το οποίο η επιχείρηση και ο εργαζόµενος στηρίζει το
σύστηµα υγείας πρέπει να αξιοποιείται πλήρως και όχι να καταλήγει σε
µια χοάνη σπατάλης και κακοδιαχείρισης. Το θέµα λοιπόν της
διαχείρισης των πόρων δεν έχει µόνον ηθική διάσταση, αλλά και µία
διάσταση καθαρώς οικονοµική.

∆εν

είναι

άλλωστε

τυχαίο

ότι

ο

Μπαράκ

Οµπάµα

ξεκίνησε

τις

µεταρρυθµιστικές του προσπάθειες από την υγεία. Η ενίσχυση του κρατικού
ρόλου στο αµερικανικό σύστηµα υγείας είναι αδήριτη αναγκαιότητα όχι µόνον
για δεκάδες εκατοµµύρια εργαζόµενους, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δεν
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µπορούν να πληρώνουν όλο και υψηλότερες εισφορές στα ιδιωτικά
συστήµατα παροχής περίθαλψης.

Εµείς, όπως και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, έχουµε ένα κρατικό σύστηµα
που παρέχει περίθαλψη σε όλους. Πρέπει να το διαφυλάξουµε, να το
εκσυγχρονίσουµε και να δούµε µε σοβαρότητα το θέµα της διαχείρισης των
πόρων.

Αυτό όµως προϋποθέτει ότι φεύγουµε επιτέλους από την εποχή του
καρµπόν και προωθούµε τον εκσυγχρονισµό και την µηχανοργάνωση
των Ταµείων και των νοσοκοµείων. Μια τέτοια εξέλιξη, που ήδη έχει
αρχίσει, θα οδηγήσει, πρώτον, στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής και
δεύτερον, στην πάταξη της κακοδιαχείρισης και της σπατάλης.

Εύκολα λένε πολλοί ότι το πρόβληµα στις δαπάνες υγείας είναι τα
φάρµακα. Όµως το πραγµατικό πρόβληµα είναι οι αφύλακτες πύλες από
τις οποίες διαρρέουν προς επιτήδειους µεγάλα και άγνωστα ποσά τα
οποία µόνο να τα υπολογίσουµε θεωρητικά µπορούµε.

∆εν είναι λογικά δυνατόν στην χώρα όπου οι τιµές όλων των φαρµάκων
καθορίζονται από το κράτος και συγκαταλέγονται ανάµεσα στις χαµηλότερες
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουµε την χαµηλότερη κατά
κεφαλή κατανάλωση να υπάρχει πρόβληµα µε τη φαρµακευτική δαπάνη.
Αλλού υπάρχει το πρόβληµα! στον έλεγχο των πόρων υπάρχει το πρόβληµα!

Η αλήθεια είναι ότι πρώτον, το φάρµακο αντιπροσωπεύει µόνο το 1 στα 5
ευρώ που δαπανώνται για την υγεία και δεύτερον, ότι στα 3 ευρώ που
δαπανώνται

για

φάρµακα

µόνο

το

1

αντιπροσωπεύει

την

κρατική

φαρµακευτική δαπάνη. Όπως επίσης υπάρχει και µια τρίτη αλήθεια. Ότι οι
φαρµακευτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να παρέχουν φάρµακα στο σύστηµα
υγείας µε τις δεδοµένες χαµηλότερες τιµές στην Ευρώπη, παρά τις τεράστιες
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καθυστερήσεις στις πληρωµές και στην όλο και µεγαλύτερη συσσώρευση
χρεών.
Κυρίες και κύριοι,

Η ελληνική φαρµακευτική βιοµηχανία είναι µια βιοµηχανία δυναµική, µια
βιοµηχανία πνοής. Παράγει και προσφέρει στην ελληνική κοινωνία φάρµακα
µε τα αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και θεραπευτικής
αποτελεσµατικότητας.

Ωστόσο, η στήριξη της βιοµηχανίας από το κράτος δεν είναι αυτή που θα
θέλαµε

και

παρ'

όλα

αυτά,

η

επενδυτική

δραστηριότητα

της

φαρµακοβιοµηχανίας αποτελεί το 45% της χηµικής βιοµηχανίας της χώρας
ενώ η εξαγωγική της δράση εξαπλώνεται σε 60 χώρες.

Και ερωτώ: Όταν έχουµε ένα από τα πιο ανησυχητικά ισοζύγια
τρεχουσών συναλλαγών στον κόσµο δεν θα έπρεπε να ενισχύσουµε
τους κλάδους εκείνους που ακόµα εξάγουν και προσφέρουν εργασία
υψηλών απολαβών για τα ελληνικά δεδοµένα σε χιλιάδες νέους και νέες
επιστήµονες;

Η συµβολή του φαρµακευτικού κλάδου στην εθνική οικονοµία είναι υψηλή και
µπορεί να γίνει ακόµα υψηλότερη, αρκεί να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις
στο πλαίσιο µιας διαρκούς διαβούλευσης ανάµεσα στο κράτος και στον κλάδο
µας.

Κυρίες και κύριοι,

Ένας άλλος προβληµατισµός σχετικά µε το φάρµακο αφορά τη διασφάλιση
της ποιότητάς του. Όπως έχει αποδειχθεί διεθνώς, µόνο το επώνυµο
φάρµακο διασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη θεραπευτική
αποτελεσµατικότητα, ιδίως όταν, πλαστά φάρµακα κάθε είδους, από τα
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πιο απλά έως τα πιο ευαίσθητα, κατακλύζουν αγορές και κυριολεκτικώς
περικυκλώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πειραµατισµοί που έγιναν πριν από 30 περίπου χρόνια είχαν ως αποτέλεσµα
να γεµίσει η Ελλάδα πλαστά φάρµακα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι τα
σηµερινά φάρµακα είναι πολύ πιο δραστικά από εκείνα που κυκλοφορούσαν
πριν από τρεις δεκαετίες.
Ευτυχώς στην Ελλάδα σήµερα έχουµε ένα από τα πιο ισχυρά συστήµατα
στην Ευρώπη, ένα σύστηµα ασπίδα κατά των πλαστών φαρµάκων. Πρόκειται
για ένα σύστηµα «διπλής επωνυµίας», καθώς το επώνυµο φάρµακο µε την
υπογραφή και την εγγύηση της φαρµακευτικής εταιρείας συνταγογραφείται
αποκλειστικά και µόνο από τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος αναλαµβάνει
ολόκληρη την ευθύνη για την υγεία του ασθενούς του. Πρόκειται για µια διπλή
«προσωποποίηση της ευθύνης» η οποία διασφαλίζει ότι η θεραπεία θα είναι
η πλέον ενδεδειγµένη. Αυτό σε συνδυασµό µε την ταινία γνησιότητος του
ΕΟΦ εξασφαλίζει ότι δεν είναι δυνατόν να «περάσουν» στο σύστηµα πλαστά
φάρµακα. Οφείλουµε λοιπόν να διατηρήσουµε και να διαφυλάξουµε αυτό
το σύστηµα «διπλής επωνυµίας», «διπλής υπογραφής» και µέγιστης
δυνατής ευθύνης έτσι ώστε να προφυλαχθούµε από το διογκούµενο
κύµα του παράνοµου παγκόσµιου εµπορίου πλαστών φαρµάκων.

Κυρίες και κύριοι,

Η οικονοµική κρίση είναι η σοβαρότερη που περνά ο κόσµος στην ζωντανή
µνήµη. Είναι δεδοµένο ότι οφείλουµε να µεριµνήσουµε ώστε ο κλάδος της
υγείας να µην υποστεί συνέπειες που θα εξαπλωθούν στην κοινωνία.

Οφείλουµε να λάβουµε τις σωστές αποφάσεις, να συµφωνήσουµε στα
αυτονόητα, να χαράξουµε µια σταθερή πορεία περιφρούρησης των
κατακτήσεων, και περαιτέρω εκσυγχρονισµού.
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Οφείλουµε να νοικοκυρέψουµε το σύστηµα υγείας, να διασφαλίσουµε την
απρόσκοπτη λειτουργία του και να το µετατρέψουµε σε µια ασπίδα της
ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην κρίση.
Ένα είναι βέβαιο: ∆εν νοείται σύγχρονη κοινωνία ανάπτυξης και
αλληλεγγύης χωρίς ένα σύστηµα υγείας που εγγυάται ολοκληρωµένη
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες σε βάθος χρόνου.

Σας ευχαριστώ.

www. sfee.gr
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