∆ιονύσιος Φιλιώτης, Πρόεδρος ΣΦΕΕ
«Οι φαρµακευτικές εταιρείες έχουν αρχές και
λειτουργούν µε απόλυτη ευθύνη απέναντι στον
πολίτη και τον τόπο»

- Όταν ακούµε την έκφραση «πλαστά» φάρµακα τι ακριβώς
εννοούµε. Μπορείτε να αποσαφηνίσετε τον όρο; Υπάρχουν
κίνδυνοι από την χρήση των «πλαστών» φαρµάκων και αν
ναι ποιοι είναι;

Πρόκειται για αποµιµήσεις των γνησίων φαρµάκων, οι οποίες
ουδόλως πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας, ποιότητας και
θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας. Τα φάρµακα αυτά όχι µόνο δεν
θεραπεύουν, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, είναι δηλητήρια που
θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία.
- Παρατηρείται, ότι εντός του διαδικτύου γίνεται µεγάλη
χρήση των λεγόµενων πλαστών φαρµάκων. Πως µπορεί να
προστατευθεί ο πολίτης;
Οι ίδιοι οι πολίτες οφείλουν να προστατευθούν. Κανένας δεν πρέπει
να προµηθεύεται φάρµακα µέσω του διαδικτύου διότι τα φάρµακα
αυτά κατά κανόνα είναι πλαστά. Από την άλλη πλευρά οι Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχουν αναλάβει
πρωτοβουλίες για την πάταξη του παράνοµου εµπορίου πλαστών
φαρµάκων. Για παράδειγµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί
νοµοθετική ρύθµιση για τη θέσπιση αυστηρότερων διατάξεων µε
στόχο να περιορισθεί δραστικά το εµπόριο τέτοιου είδους.

- Γίνεται αντιληπτό ότι ο ΣΦΕΕ έχει εύλογο ενδιαφέρον για
την καταπολέµηση των συγκεκριµένων φαρµάκων. Ποια είναι
η στάση των αρµόδιων αρχών;

Ο ΣΦΕΕ ενδιαφέρεται για την καταπολέµηση των πλαστών
φαρµάκων διότι θεωρεί ευθύνη και υποχρέωση του να προωθεί και
να προασπίζεται την δηµοσία υγεία. Στην Ελλάδα είµαστε
προστατευµένοι απέναντι στα πλαστά φάρµακα, αυτό όµως δεν
σηµαίνει ότι µπορούµε να εφησυχάζουµε. Ασφαλώς, η στάση των
αρχών είναι υποδειγµατική στη χώρα µας. Ο ΕΟΦ έχει προχωρήσει
σε όλες τις απαιτούµενες πρωτοβουλίες για να θωρακίσει την
ποιότητα των φαρµάκων. Με το σύστηµα διασφάλισης της
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αυθεντικότητας των φαρµάκων, µε το διπλό barcode στην ταινία
γνησιότητας και τον µοναδικό σειριακό αριθµό στη συσκευασία των
φαρµάκων, η χώρα µας βρίσκεται στην πρωτοπορία µεταξύ των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Ταυτόχρονα,
µέσα από τη
θεσµοθέτηση
της
κυκλοφορίας
επωνύµων
φαρµάκων
που
συνταγογραφούνται αποκλειστικά και µόνο από τον θεράποντα
ιατρό, προστατεύονται πλήρως οι πολίτες από τα πλαστά φάρµακα.
Ο ΕΟΦ επιτελεί µε ευθύνη και αποτελεσµατικότητα την αποστολή
του στο κρίσιµο αυτό πεδίο.

Για
ποιον
λόγο
δίνετε
έµφαση
στην
επώνυµη
συνταγογράφηση. Αποτελεί ανάχωµα για τα «πλαστά»
φάρµακα, ή απλά «βολεύει» τις εταιρείες;
Η επώνυµη συνταγογράφηση προστατεύει πέρα και πάνω απ’ όλα
τον
πολίτη,
τον
ασφαλισµένο,
τον
ασθενή.
«Επώνυµη
συνταγογράφηση» σηµαίνει ότι κάποιος αναλαµβάνει επώνυµα την
ευθύνη για το φάρµακο που ο ασθενής λαµβάνει. Η ευθύνη είναι
διπλή, και του θεράποντος ιατρού που επωνύµως συνταγογραφεί
και της φαρµακευτικής επιχείρησης που επωνύµως «υπογράφει» το
φάρµακο που παράγει και προσφέρει. Κανείς δεν θέλει να περάσει σε
ένα καθεστώς που τα φάρµακα χορηγούνται µε διοικητικές πράξεις,
όπου την ανάληψη ευθύνης έχει µια απρόσωπη γραφειοκρατία. Όχι
µόνο γιατί αυτό ευνοεί την κυκλοφορία πλαστών φαρµάκων στην
αγορά, αλλά και γιατί καµία σύγχρονη κοινωνία δεν νοείται να ζει σε
καθεστώς ανασφάλειας σχετικά µε τα φάρµακα. Η επώνυµη
συνταγογράφηση εποµένως διασφαλίζει την προαγωγή της δηµοσίας
υγείας και ασφαλώς ευνοεί και την Πολιτεία. Οι φαρµακευτικές
επιχειρήσεις επιτελούν λειτούργηµα και εργάζονται ώστε το φάρµακο
που «υπογράφουν» και κυκλοφορούν στην αγορά να είναι
εγγυηµένης ποιότητας. Είναι αυτονόητο ότι µόνο το επώνυµο
φάρµακο – πρωτότυπο ή ουσιωδώς όµοιο – εγγυάται ασφάλεια,
ποιότητα και θεραπευτική αποτελεσµατικότητα και αυτά τα
χαρακτηριστικά του επώνυµου φαρµάκου διασφαλίζονται δια της
επώνυµης συνταγογράφησης πρωτοτύπων ή ουσιωδώς οµοίων
φαρµάκων.

- Τα χρέη των νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές πόσο
επηρεάζουν τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις;

Τα χρέη των νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές τους έχουν
ξεπεράσει κάθε προηγούµενο γιατί το κράτος έχει ολιγωρήσει
περισσότερο από ποτέ για τη ρύθµιση και εξόφλησή των οφειλών.
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Σήµερα τα χρέη αυτά αγγίζουν τα 2,68 δις € έως τις 31-12-2008 και
ο µέσος χρόνος
καθυστέρησης αποπληρωµής φθάνει τις 820
ηµέρες. Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν 2,5 χρόνια να
πληρωθούν για τα φάρµακα που έχουν προµηθεύσει στα
νοσοκοµεία. Έχοντας µάλιστα πληρώσει εµπρόθεσµα το σχετικό ΦΠΑ
και τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος. Θα πρέπει το θέµα να
διευθετηθεί άµεσα. Πολλές φαρµακευτικές εταιρείες αντιµετωπίζουν
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα εξαιτίας των συσσωρευµένων χρεών
των νοσοκοµείων και τίθεται θέµα οικονοµικής βιωσιµότητάς τους.
Το πρόβληµα στο θέµα των χρεών, αλλά και γενικότερα σε πολλά
ζητήµατα, είναι ότι η διαβούλευση µεταξύ του κράτους και του
ιδιωτικού τοµέα είναι αποσπασµατική. Πιστεύω ότι τα θέµατα πρέπει
να ρυθµίζονται µέσα από ένα διαρκή διάλογο και διαβούλευση. Ο
δρόµος προς αυτή την κατεύθυνση περνάει απαραίτητα από µια
αλλαγή που πρέπει να γίνει, αλλαγή στη νοοτροπία του κράτους και
της Πολιτείας. Κάποτε πρέπει να κατακτήσουµε αυτή την αλλαγή. Το
κράτος δεν µπορεί να λειτουργεί εν κενώ και εν κρυπτώ και ο
επιχειρηµατικός κόσµος δεν µπορεί να βρίσκεται διαρκώς στο
σκοτάδι και να µαντεύει τις κρατικές πρωτοβουλίες, που πολλές
φορές, λόγω της έλλειψης διαβούλευσης, είναι αποσπασµατικές,
λανθασµένες ή αναποτελεσµατικές. Αυτό το φαινόµενο, το οποίο
είναι ανεξάρτητο από κυβερνήσεις, επηρεάζει αρνητικά την
οικονοµική πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα και τις ξένες επενδύσεις.
- Οι δαπάνες στον χώρο της υγείας είναι τεράστιες και ουδείς
µοιάζει να είναι ευχαριστηµένος. Υπάρχουν πολλοί που λένε,
πως εάν οι δαπάνες αυξηθούν, τότε το σύστηµα θα γίνει
ακόµη πιο χαοτικό. Μήπως η λύση είναι η µείωση. Αν είναι
πως µπορεί να επιτευχθεί; Υπάρχει τρόπος να καταπολεµηθεί
η σπατάλη στα νοσοκοµεία από την αλόγιστη χρήση
φαρµάκων;

Οι συνολικές δαπάνες υγείας είναι πέντε φορές µεγαλύτερες από την
δηµόσια
φαρµακευτική
δαπάνη.
Η
πραγµατική
δηµόσια
φαρµακευτική δαπάνη είναι χαµηλή, για τα δεδοµένα της χώρας,
αφού ασφαλώς οφείλουµε να κάνουµε τη διάκριση ανάµεσα στη
δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη και τις συνολικές φαρµακευτικές
πωλήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν τις εξαγωγές, τα φάρµακα που
δεν αποζηµιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση γιατί οι πολίτες και
οι τουρίστες τα αγοράζουν µε δικές τους δαπάνες. Θα ήθελα ακόµα
να επισηµάνω ότι η Ελλάδα έχει τα φθηνότερα φάρµακα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 αφού η τιµή τους καθορίζεται
αποκλειστικά από το κράτος µε βάση το µέσο όρο των τιµών που το
καθένα από αυτά έχει στις τρεις χώρες µε τις χαµηλότερες τιµές στην
Ένωση. Το πρόβληµα λοιπόν του συστήµατος υγείας δεν είναι οι
τιµές των φαρµάκων, αλλά η έλλειψη µηχανοργανώσεως και
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τεχνολογικού εκσυγχρονισµού µε συνέπεια την έλλειψη ελέγχου.
∆ιότι όταν το κράτος διαχειρίζεται 25-30 δισεκατοµµύρια ευρώ για
την υγεία, δεν µπορεί να τα διαχειρίζεται µε το σύστηµα του
καρµπόν. ∆εν υπάρχει σύγχρονη µηχανογραφική υποδοµή, µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχει έλεγχος στις δαπάνες. Εδώ είναι το
πρόβληµα, το επισηµαίνουµε χρόνια και κάποτε επιτέλους πρέπει να
το λύσουµε.

- Ο ΣΦΕΕ µε τον κώδικα δεοντολογίας προσπαθεί να βάλει µία
τάξη στις σχέσεις του µε τους γιατρούς. Τι σας οδήγησε στην
απόφαση για τον κώδικα δεοντολογίας;

Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν τα τελευταία χρόνια έναν
σύγχρονο Κώδικα ∆εοντολογίας, ο οποίος στηρίζεται στον αντίστοιχο
και ιδιαίτερα αυστηρό κώδικα που εφαρµόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Τα τελευταία χρόνια ο ΣΦΕΕ έχει ανάγει το θέµα της
∆εοντολογίας σε ένα ζήτηµα κεντρικού ενδιαφέροντος, αλλά και ως
µια απόφαση ενίσχυσης και περιφρούρησης του κύρους του
φαρµακευτικού κλάδου. Θεωρούµε ότι ιδίως στον ευαίσθητο κλάδο
του φαρµάκου η δεοντολογικά σωστή συµπεριφορά είναι
ταυτόχρονα η καλύτερη επιχειρηµατική στρατηγική. Στον πυρήνα
κάθε φαρµακευτικής χρήσης βρίσκεται το αγαθό της εµπιστοσύνης
για
την
ποιότητα,
την
ασφάλεια
και
την
θεραπευτική
αποτελεσµατικότητά του. Πιστεύουµε ότι η επιστηµονικά σωστή
ιατρική ενηµέρωση σε συνδυασµό µε την τήρηση της δεοντολογίας
από όλους τους εµπλεκόµενους, αποτελεί το εχέγγυο για τη
χορήγηση της ενδεδειγµένης θεραπείας στον ασθενή. Με βάση αυτές
τις παραδοχές ενισχύουµε ολόπλευρα την τήρηση του Κώδικα
∆εοντολογίας. Ο κλάδος µας είναι ένας κλάδος αρχών και
προσφοράς στον πολίτη και στον τόπο. Πρόκειται για µια µέγιστη
ευθύνη και αποστολή την οποία έχουµε αναλάβει.
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