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για μια νέα φιλοσοφία
του «πράττειν»

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο
ελληνικό σύστημα περίθαλψης συγκριτικά με τα συστήματα
άλλων προηγμένων και ανεπτυγμένων οικονομιών.
Αρθρο του ΔΙΟΝΥΣΗ ΦΙΛΙΩΤΗ, προέδρου Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
η ελλάδα διαθέτει ένα σύστη-

μότητα του συστήματος και να δημι- τρωθούμε με επιμονή και αποφασιμα περίθαλψης που υπηρε- ουργούνται προσκόμματα στην άμε- στικότητα σε δύο στόχους:
τείται σωστά από επιστήμο- ση πρόσβαση των πολιτών σε όλα τα Πρώτον, θα πρέπει να προσληφθούν
νες υγείας, φαρμακοποιούς φάρμακα.
περισσότεροι επιστήμονες υγείας
και γιατρούς, με άριστη κατάρτιση
και δεύτερον θα πρέπει να εισαχκαι εμπειρία.
στόχοι για το σύστημα υγείας
θούν προηγμένες τεχνικές διαχείΑσφαλώς, υπάρχουν προβλήματα τα Η αυξημένη αίσθηση ευθύνης και ρισης του συστήματος.
οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσου- μια αποτελεσματικότερη δομή για τη
με. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται λήψη αποφάσεων θα συμβάλλουν τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
στην έλλειψη σύγχρονης οργανωτι- τα μέγιστα στην προστασία και βελ- Καθοριστικός παράγοντας είναι ο
κής δομής και στο γεγονός ότι χρει- τίωση του υπάρχοντος συστήματος. τεχνολογικός εκσυγχρονισμός. Η
άζονται πολλοί περισσότεροι
επαγγελματίες υγείας για να
«η χρηστή διαχείριση, παράλληλα με τον τεχνοανταποκριθούν στη διαρκώς
αυξανόμενη ζήτηση για περίλογικό εκσυγχρονισμό εγγυώνται τη βιωσιμότηθαλψη. Ο συνδυασμός των δύο
τα του συστήματος και παράλληλα διασφαλίζουν
αυτών προβλημάτων έχει ως
σε βάθος χρόνου την άμεση πρόσβαση όλων
συνέπεια να παρατηρούνται
των πολιτών σε όλα τα φάρμακα και όλες τις
«ανεπιθύμητες ενέργειες», οι
οποίες εκτείνονται από τη συσθεραπείες.»
σώρευση των χρεών των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέχρι την ανεπαρ- Είναι αναγκαίο να υιοθετήσουμε νέ- ορθολογική χρήση της τεχνολογίας
κή μηχανοργάνωση. Αυτό έχει ως ες τεχνολογίες (όπως η ηλεκτρονική είναι ο μόνος τρόπος για να συγκρααποτέλεσμα να απειλείται η βιωσι- κάρτα υγείας και το ηλεκτρονικό αρ- τηθούν οι δαπάνες, να εξαλειφθεί η
χείο υγείας για κάθε πολίτη) και να απάτη και να επιτευχθεί η βέλτιστη
επικεντρωθούμε στην υλοποίηση αξία για κάθε ένα ευρώ που δαπανάενός περισσότερο προηγμένου συ- ται.
στήματος διαχείρισης και ελέγχου. Οι σημερινοί καιροί απαιτούν μια
Είναι σαφές ότι μέσω διαλόγου και νέα φιλοσοφία του «Πράττειν», η
συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της οποία θα στηρίζεται στην αμοιβαία
Πολιτείας και του ΣΦΕΕ μπορούμε εμπιστοσύνη και στην εποικοδομηνα επιτύχουμε την υπέρβαση των τική συνεργασία. Παρότι πολλοί παπροβλημάτων και να δημιουργή- ραμένουν απαισιόδοξοι, υπάρχουν
σουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη, στοιχεία που επιτρέπουν να είμαστε
εκσυγχρονισμό, υψηλή απόδοση αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε τους
και ποιοτική προσφορά του φαρμα- στόχους αυτούς, όπως άλλωστε στο
κευτικού τομέα.
παρελθόν πετύχαμε πολλά στο δρόΣυγκεκριμένα, πρέπει να επικεν- μο για τον εκσυγχρονισμό της φαρ-
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μακευτικής αγοράς. Θα πρέπει σε
αυτό το σημείο να προστεθεί ότι
εκτός των άλλων, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη
σημερινή οικονομική κρίση. Η χρηστή διαχείριση, παράλληλα με τον
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό εγγυώνται τη βιωσιμότητα του συστήματος και παράλληλα διασφαλίζουν
σε βάθος χρόνου την άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλα τα
φάρμακα και όλες τις θεραπείες.

η οργάνωση της αγοράς
Δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι διαθέτουμε μία καλά οργανωμένη φαρμακευτική αγορά. Στηρίζουμε ασφαλώς τις πρωτοβουλίες
για τον εκσυγχρονισμό της φαρμακευτικής αγοράς, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι η πρόοδος που έχει
σημειωθεί είναι αξιοσημείωτη και
εντυπωσιακή. Σήμερα, όλοι οι πολίτες της χώρας μας, ακόμη και εκεί-

Τα φαρμακευτικά προϊόντα
στην Ελλάδα σήμερα είναι τα
φθηνότερα μεταξύ των 27
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

νοι που ζουν σε απομακρυσμένα
χωριά, έχουν άμεση πρόσβαση σε
όλα τα επώνυμα φάρμακα-πρωτότυπα -ή ουσιωδώς όμοια- των οποίων
η ποιότητα διασφαλίζεται με την ταινία γνησιότητας, το διπλό barcode
και το μοναδικό σειριακό αριθμό.
Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, η
άμεση πρόσβαση σε φαρμακευτικά
προϊόντα εγγυημένης ποιότητας και
δραστικότητας αποτελεί το θεμέλιο
λίθο του δημόσιου συστήματος
υγείας. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στηρίζουν το συγκεκριμένο σύστημα και παράλληλα εργάζονται
συστηματικά για να αποτραπεί η είσοδος φαρμάκων αμφιβόλου ποιότητας που θέτουν σε κίνδυνο την
υγεία των πολιτών.

οι τιμές των φαρμάκων
Θα πρέπει ακόμα να προστεθεί ότι
τα φαρμακευτικά προϊόντα στην
Ελλάδα σήμερα είναι τα φθηνότερα
μεταξύ των 27 κρατών-μελών της

Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η τιμή τους
καθορίζεται διά νόμου και προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών του ίδιου φαρμακευτικού προϊόντος στα 27 κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η
μέθοδος καθορισμού των τιμών
στην Ελλάδα ενσωματώνει τις μεθόδους περιορισμού του κόστους
που έχουν υιοθετήσει οι υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες. Κατά συνέπεια,
οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω μειώσεις τιμών θα περιορίσει τον ανταγωνισμό και θα παρακωλύσει την άμεση πρόσβαση των
πολιτών σε όλα τα φαρμακευτικά
προϊόντα.
Σε κάποιες περιπτώσεις, η τιμή των
φαρμάκων όντως αποτελεί αντικείμενο διαμάχης, λόγω της παραπληροφόρησης που εισβάλλει στο δημόσιο διάλογο.
Για παράδειγμα, πριν από λίγους
μήνες δημιουργήθηκε σύγχυση ®
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«Σήμερα, όλοι οι πολίτες
της χώρας μας, ακόμη
και εκείνοι που ζουν σε
απομακρυσμένα χωριά,
έχουν άμεση πρόσβαση
σε όλα τα επώνυμα φάρμακα-πρωτότυπα -ή ουσιωδώς όμοια.»

® σχετικά με το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης και το συνολικό
μέγεθος των φαρμακευτικών πωλήσεων. Συγκεκριμένα, οι φαρμακευτικές πωλήσεις είχαν καταγραφεί (από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων - ΕΟΦ) ως φαρμακευτική δαπάνη.
Αυτό είναι, ασφαλώς, απόλυτα λανθασμένο και αναληθές. Η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί ένα πολύ
μικρό μέρος του συνόλου των φαρμακευτικών πωλήσεων.
Ο ΣΦΕΕ κινήθηκε ταχύτατα σε μια
προσπάθεια να αντιμετωπίσει την
παραπληροφόρηση του κοινού και
να αποσαφηνίσει το θέμα. Θα πρέπει, επίσης, να προστεθεί ότι η ελ-

ληνική νομοθεσία ορίζει την τιμή
των ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων
στο 80% της τιμής του αντίστοιχου
πρωτοτύπου.
Αυτός ο τρόπος τιμολόγησης παρέχει στο φαρμακευτικό τομέα ένα
ισχυρό κίνητρο για τη διασφάλιση
της ποιότητας των φαρμάκων, την
εντατικοποίηση της έρευνας και
την ενίσχυση των εξαγωγών, ενώ
διατηρεί τις 9.000 περίπου θέσεις
εργασίας στον κλάδο και αποτρέπει
την αντικατάσταση παλαιών, καταξιωμένων και φθηνών φαρμάκων
των οποίων έχει λήξει η προστασία
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, από
νέα και πολύ πιο ακριβά φάρμακα.
Το συμπέρασμα είναι ότι το ελληνι-

κό σύστημα έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα και επαρκώς εδώ και
χρόνια και έχει αποδείξει τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία του.
Είναι χρέος όλων μας, της Πολιτείας, των επαγγελματιών υγείας, των
φαρμακευτικών επιχειρήσεων να
καθιερώσουμε ένα σύστημα διαρκούς διαβούλευσης έτσι ώστε να
πετύχουμε την κατοχύρωση όλων
των κατακτήσεων που έχουμε πετύχει, να διορθώσουμε αδυναμίες,
να καλύψουμε υστερήσεις και να
οικοδομήσουμε ένα ισχυρό και
αποτελεσματικό σύστημα υγείας,
μια «διαρκώς σύγχρονη» φαρμακευτική αγορά.
I
[SID: 3624430]

«το ελληνικό σύστημα έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα και έχει αποδείξει τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία του. είναι χρέος όλων μας,
της πολιτείας, των επαγγελματιών υγείας, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων να καθιερώσουμε ένα σύστημα διαρκούς διαβούλευσης έτσι
ώστε να πετύχουμε την κατοχύρωση όλων των κατακτήσεων.»
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