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Πρόεδρος του ΣΦΕΕ

Η έλλειψη µηχανοργάνωσης
δυναµιτίζει το σύστηµα υγείας
Ο

ι συνθήκες έχουν ωριµάσει για να
ληφθούν κρίσιµες αποφάσεις και να
υλοποιηθούν πραγµατικές µεταρρυθµίσεις
στο πεδίο της υγείας. Ο ΣΦΕΕ πάντοτε προωθεί αποφάσεις, θέσεις και πρωτοβουλίες
που προάγουν το κοινό συµφέρον των πολιτών, της πολιτείας και των φαρµακευτικών επιχειρήσεων. Με βάση αυτή την αρχή
πιστεύουµε το εξής: Η Ελλάδα έχει πετύχει σηµαντικές κατακτήσεις στο πεδίο της
υγείας και τώρα οφείλει να χτίσει επάνω σε
αυτές προκειµένου να τις κατοχυρώσει, να
ανανεώσει και να ολοκληρώσει ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό και οικονοµικά βιώσιµο
σύστηµα υγείας.
Οι κατακτήσεις µας δεν είναι λίγες ούτε
είναι αµελητέες. Το σπουδαιότερο είναι ότι
έχουµε πετύχει την άµεση πρόσβαση όλων
των πολιτών σε φάρµακα εγγυηµένης ποιότητας µε τις χαµηλότερες τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για σπουδαία κατάκτηση που η Ελλάδα πέτυχε ύστερα από
δεκαετίες πειραµατισµών και αποτυχηµένων επιλογών. Η κατάργηση µέτρων που
διαστρέβλωσαν την αγορά, χωρίς να περιορίσουν το ρυθµό αύξησης της φαρµακευτικής δαπάνης, όπως ήταν η λίστα συνταγογραφούµενων φαρµάκων, σταθεροποίησε το αγαθό της άµεσης πρόσβασης όλων
σε όλα τα φάρµακα. Στην άµεση πρόσβαση
συµβάλλει καθοριστικά ένα πυκνό και άρτιο δίκτυο συνεργασίας ανάµεσα στα φαρµακεία, τις φαρµακαποθήκες και τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Όλοι µαζί επιτελούµε σε καθηµερινή βάση το καθήκον
µας µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και αποφασιστικότητας στην εφαρµογή βιώσιµων
λύσεων. Επιπλέον, η συνταγογράφηση µε
την εµπορική ονοµασία µε την αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού σε συνδυασµό µε την ταινία γνησιότητας και το διπλό barcode στις συσκευασίες προσφέρει
το πλεονέκτηµα της απόλυτης εµπιστοσύ-

νης στο φάρµακο, σε µια εποχή που το παράνοµο εµπόριο πλαστών και επικίνδυνων
φαρµάκων αυξάνεται παγκοσµίως µε αλµατώδεις ρυθµούς. Τέλος, η θεσµοθέτηση
ενός αυστηρού και σύγχρονου Κώδικα ∆εοντολογίας από τον ΣΦΕΕ και η ουσιαστική
φροντίδα για την τήρησή του έχει ενισχύσει
ακόµα περισσότερο το κύρος και την αξιοπιστία του κλάδου.
Όλες οι παραπάνω κατακτήσεις, ωστόσο, απειλούνται ευθέως από τη συνεχιζόµενη εκκρεµότητα της έλλειψης τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και µηχανοργάνωσης του συστήµατος υγείας, η οποία είναι η
κυρίαρχη αιτία των σοβαρών προβληµάτων
χρηµατοδότησης που παρατηρούνται. Κανένα διοικητικό µέτρο, όπως π.χ. η εισαγωγή
µιας νέας λίστας, δεν πρόκειται να έχει ουσιαστικό οικονοµικό αποτέλεσµα. Η κρατική
φαρµακευτική δαπάνη, η οποία είναι περίπου η µισή από τις συνολικές φαρµακευτικές πωλήσεις, αντιπροσωπεύει τα 2 στα 10
ευρώ των συνολικών δαπανών υγείας. Είναι οι συνολικές δαπάνες υγείας οι οποίες, ελλείψει µηχανοργάνωσης, περιλαµβάνουν πλέον, σύµφωνα µε ανεξάρτητες
εκτιµήσεις, ένα γιγαντιαίο κοµµάτι σπατάλης, αποτέλεσµα κακοδιαχείρισης και «λαθραίων» πρακτικών, όπως η αποζηµίωση
από τα ταµεία φαρµάκων που δεν χρησιµοποιήθηκαν ποτέ από Έλληνες ασθενείς.
Οπουδήποτε στο εξωτερικό εφαρµόστηκε η µηχανοργάνωση διαπιστώθηκε η εξοικονόµηση περίπου 3 στα 10 ευρώ των συνολικών δαπανών υγείας. Η εισαγωγή της
µηχανοργάνωσης σηµαίνει δηλαδή, σχηµατικά, «δωρεάν φάρµακα» σε σχέση µε
ό,τι επικρατεί σήµερα, αφού η εξοικονόµηση που υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί
στην Ελλάδα θα είναι µεγαλύτερη της σηµερινής κρατικής φαρµακευτικής δαπάνης!
Το πρόβληµα λοιπόν ασφαλώς και δεν είναι η τιµή της ασπιρίνης, ιδίως όταν η τιµή

αυτή καθορίζεται αποκλειστικά από το κράτος και προκύπτει από το µέσο όρο των τριών χαµηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβληµα είναι η σπατάλη, η οποία
δεν αντιµετωπίζεται µε τον περιορισµό της
πρόσβασης στην ασπιρίνη ή µε το «στραγγαλισµό» της τιµής της ασπιρίνης που θα
είχε, ως ένα ακραίο θεωρητικό αποτέλεσµα, ακόµα και την απόσυρση ενός φαρµάκου, όπως η ασπιρίνη, εάν κατέληγε να
είναι οικονοµικώς ασύµφορο. Αυτό είναι
το νευραλγικό σηµείο που πρέπει να αποδεχθούν οι κυβερνώντες και να προχωρήσουν άµεσα µε πυγµή και ισχυρή βούληση στην προώθηση της µηχανοργάνωσης
του συστήµατος. Οφείλω να προσθέσω ότι
αυτή ακριβώς η έλλειψη µηχανοργάνωσης δυναµιτίζει το σύστηµα υγείας, αφού
είναι η γενεσιουργός αιτία των τεράστιων
χρεών των νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές τους. Μόνο προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις τα χρέη άγγιξαν τα 2,8
δισ. ευρώ ως το τέλος του 2008. Η κατάσταση αυτή προφανώς δεν είναι βιώσιµη
και δηµιουργεί ερωτηµατικά για το µέλλον.
Το µέλλον επιτάσσει προώθηση της µηχανοργάνωσης του συστήµατος, η οποία
σε συνδυασµό µε την ενίσχυση των κινήτρων για την έρευνα και την εγχώρια παραγωγή µπορεί να δηµιουργήσει τις συνθήκες για έναν όλο και ισχυρότερο φαρµακευτικό κλάδο, που θα λειτουργεί στη
χώρα ως πόλος γνώσης, καινοτοµίας, ποιοτικής απασχόλησης και επιχειρηµατικού
δυναµισµού. Η χώρα έχει ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες υπέρβασης και τώρα
είναι η ώρα να ληφθούν.
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