∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2011
Αριθµ. πρωτ.: 4711

Για

την

αντιµετώπιση

των

ελλείψεων

στα

φάρµακα,

ο

ΕΟΦ

πραγµατοποίησε, σήµερα, Πέµπτη 20 Ιανουαρίου 2011, την 3η κατά σειρά
συνάντηση µε τους Εκπροσώπους των Φορέων Παραγωγής και ∆ιακίνησης
των Φαρµάκων προκειµένου να συζητηθούν τα επιπρόσθετα µέτρα που θα
πρέπει να ληφθούν.
Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις που αναπτύχθηκαν ο ΕΟΦ θα
προχωρήσει στα εξής µέτρα:
1. Ο ΕΟΦ εξετάζει ήδη τα προϊόντα που παρουσιάζουν ελλείψεις και θα
προχωρήσει άµεσα στην Απαγόρευση των Παραλλήλων Εξαγωγών τους
για όσο διάστηµα απαιτείται.
2. Θα προµηθεύσει όλα τα φαρµακεία της χώρας µε ειδικό έντυπο
καταγραφής των ελλείψεων, το οποίο θα αποστέλλεται στον ΕΟΦ για
όποιο

συνταγογραφούµενο

φάρµακο

παρουσιάζεται

έλλειψη

για

περισσότερο από πέντε µέρες.
3. Με βάση τις αναφορές ελλείψεων που θα κατατίθενται, ο ΕΟΦ θα
διενεργεί άµεσα ελέγχους προς την προµηθεύτρια εταιρία και τις
φαρµακαποθήκες.
4. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται για τα φάρµακα αυτά ότι εξάγονται
µε παράλληλες εξαγωγές, ο ΕΟΦ θα προβαίνει σε απαγόρευση
εξαγωγών για όσο διάστηµα απαιτείται.
5. Στις περιπτώσεις που οι εταιρίες και οι φαρµακαποθήκες δεν
εξασφαλίζουν την επάρκεια της αγοράς, τόσο στα φάρµακα της
Απαγόρευσης όσο και στα υπόλοιπα, παρά τις υποδείξεις του ΕΟΦ, θα
επιβάλλονται
νοµοθεσία.

χρηµατικά

πρόστιµα,

σύµφωνα

µε

την

ισχύουσα

6. Για τα φάρµακα που παρουσιάζονται ελλείψεις, οι φαρµακαποθήκες θα
κοινοποιούν στον ΕΟΦ τα αποθέµατά τους, τα οποία θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ προς ενηµέρωση των φαρµακείων.
7. Ο ΕΟΦ θα ενηµερώσει για τις ελλείψεις την αρµόδια ∆ιεύθυνση της
Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, και εάν χρειαστεί θα παραπέµψει τις υπόλογες
εταιρίες στην Επιτροπή Ανταγωνισµού.
8. Τέλος, ο ΕΟΦ έχει δροµολογήσει τη διαδικασία για την ηλεκτρονική
καταγραφή της ταινίας γνησιότητας σε όλο το φάσµα της διακίνησης
του φαρµάκου ώστε να µπορεί, εντός του 2011, να έχει µία αξιόπιστη
και συνεχή αξιολόγηση της αγοράς του φαρµάκου.

Γραφείο Προέδρου

