1. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/11/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/11/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 8
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών
πρέπει να αυξηθεί η φαρμακευτική δαπάνη
Για να

πρόεδρος του ΣΦΕΕ
τονίζει ότι απαιτούνται
τουλάχιστον 500
εκατ ευρώ προκειμένου
οι ασθενείς στην Ελλάδα
να έχουν πρόσβαση στις
αναγκαίες θεραπείες

Ο ΣΦΕΕ παραμένει προσηλωμένος στη
διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών
στην Ελλάδα σε καινοτόμα φάρμακα με
προστιθέμενη θεραπευτική αξία καθώς
και της βιωσιμότητας των εταιρειών-με
λών του επισημαίνει ο κ Αποστολίδης

για τους ασθενείς τη
αγορά αλλά και τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στη
χώρα μας θεωρεί τα μέτρα της
κυβέρνησης και του υπουργείου
Υγείας για τα φάρμακα ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος ΣΦΕΕ Πασχάλης
Ο κ Αποστολίδης επισημαίνει
στο Εθνος ότι τα οριζόντια φοροεισπρα
κτικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση
όπως το χαράτσι 25 στα νέα καινοτόμα
φάρμακα ανοίγουν τον δρόμο όχι μόνο
για τη μη εισαγωγή νέων θεραπειών στη
χώρα μας αλλά και για την απόσυρση
και καταξιωμένων φαρμάκων
Εκτός των άλλων ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ
υπογραμμίζει ότι ενώ η κυβέρνηση είχε
δεσμευθεί πως θα μείωνε κατά 30 τις
υποχρεωτικές επιστροφές που εφαρμόστηκαν
ως ένα έκτακτο μέτρο λόγω της
κρίσης τελικώς αθέτησε την υπόσχεσή
της
Κύριε Αποστολίδη ποιες είναι οι
των νέων υφιστάμενων μέτρων
για τη φαρμακευτική πολιτική και
και επέκταση πώς πιστεύετε ότι θα
επηρεάσουν τον κλάδο του φαρμάκου
και το σύστημα Υγείας

τησε την υπόσχεσή της όχι μόνο μας
αιφνιδιάζει για άλλη μια φορά αλλά
με ένα επιπλέον 25 τα καινοτόμα
φάρμακα που αφορούν ασθενείς με
εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες Με αυτόν
τον τρόπο και σε συνθήκες απόλυτης
αδιαφάνειας αυξάνει ανεξέλεγκτα το κόστος
καθώς κάθε υπέρβαση που σημειώνεται
για την οποία μάλιστα δεν
μετακυλίεται στις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις Για να καλυφθούν
οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών χρειάζεται
αναπροσαρμογή έστω μετά τη λήξη
της μνημονιακής περιόδου της
φαρμακευτικής δαπάνης με αύξηση
τουλάχιστον κατά 500 εκατ ευρώ
Τι νόημα έχουν άλλωστε τα λογιστικά
πλεονάσματα στους προϋπολογισμούς
όταν υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα
στην κάλυψη των αναγκών της υγείας
των πολιτών
Είναι προφανές πως δεν αντέχουμε άλλο
Και δεν πρέπει να υποτιμάται ότι αυτές
οι επιβαρύνσεις έχουν αρνητική
για όλες τις εταιρείες ελληνικές
και διεθνείς που όμως απασχολούν
εργαζομένους
Και από τις δηλώσεις αλλά και από την
επικοινωνία με το υπουργείο πιστεύετε
πως υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης
Ως φαρμακευτικός κλάδος σεβόμαστε
και ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό
και τις δημοσιονομικές δυνατότητες
της χώρας το μόνο που διεκδικούμε είναι
σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον
λογική φορολόγηση και τήρηση όσων
από κοινού με την Πολιτεία έχουν
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Δυστυχώς τα νέα μέτρα αποτελούν ένα
ισχυρό και ανορθολογικό πλήγμα κατά
των φαρμακευτικών εταιρειών και έχουν
δυσμενέστατες επιπτώσεις για όλους
επιχειρήσεις και ασθενείς
Αντί για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις
που έχουν υλοποιήσει άλλες ευρωπαϊκές
χώρες και εξοικονομούν πόρους η
επιλέγει συνεχώς οριζόντια φο
ροεισπρακτικά μέτρα Την ώρα που η
φαρμακευτική δαπάνη βρίσκεται στο
5θ του ευρωπαϊκού μέσου όρου και ο
υπουργός Υγείας αναγνωρίζει πως δεν
είναι επαρκής αποφάσισε να επιβάλει
δια νόμου και 25 επιπλέον φόρο στα
νέα καινοτόμα φάρμακα Οταν οι
επιχειρήσεις μέσω υποχρεωτικών
επιστροφών και εκπτώσεων και
οι πολίτες μέσω αυξημένων εισφορών
ήδη καλύπτουν το πιο μεγάλο κομμάτι
της φαρμακευτικής δαπάνης
Με τη φαρμακευτική πολιτική που προωθεί
η κυβέρνηση όχι μόνο κινδυνεύουν
να μην εισαχθούν νέα καινοτόμα
φάρμακα στη χώρα μας αλλά ακόμη και
να αποσυρθούν παλαιότερες καταξιωμέ¬
κυβέρνηση

φαρμακευτικές

Ελληνες

νες θεραπείες
Μήπως υπερβάλλετε για τους κινδύνους
Κάθε άλλο Για να καταλάβετε ο κλάδος
μας μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών
και εκπτώσεων καλύπτει το κόστος
ι στα 4 φάρμακα και ι στα 3 νοσοκομειακά
φάρμακα Οι φαρμακευτικές εταιρείες
στην Ελλάδα δηλαδή συνεισφέρουν
στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε
ποσοστό 27,3 αυτής όταν ο ευρωπαϊκός
3 φορές
μέσος όρος είναι στο 8,6
παραπάνω
Σε όλα αυτά προσθέστε και όλα όσα
επιβαρύνουν

ακόμη και σήμερα την άσκηση
όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
σε περιβάλλον δημοσιονομικών
περιορισμών γραφειοκρατίας και
απουσίας δυνατότητας κάθε προβλεψι
μότητας του επιχειρηματικού και φορολογικού
πλαισίου Οι συνθήκες που
έχουν γίνει αφόρητες Και
αντί να βελτιώνονται επιδεινώνονται
διαμορφώνονται

Ενώ από φέτος η κυβέρνηση είχε
πως θα μείωνε κατά 30 τις
υποχρεωτικές επιστροφές που εφαρμόστηκαν
ως ένα έκτακτο μέτρο λόγω της
κρίσης και μέχρις ότου εφαρμοστούν οι
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις όχι μόνο αθέ
δεσμευθεί

συμφωνηθεί

παραμένει προσηλωμένος στη
διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών
στην Ελλάδα σε καινοτόμα φάρμακα
με προστιθέμενη θεραπευτική αξία
καθώς και της βιωσιμότητας των εται
ρειών-μελών του και του δικαιώματός
τους να λειτουργούν σε ένα προβλέψιμο
επιχειρηματικό περιβάλλον
Πολιτεία και φαρμακευτικός κλάδος θα
πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά
με πραγματική διάθεση κατανόησης και
συνεργασίας ώστε να διατηρηθεί και
σήμερα και στο μέλλον το δικαίωμα
όλων των ασθενών στην Ελλάδα να
έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες θεραπείες
που η επιστημονική πρόοδος τους
προσφέρει
Ο ΣΦΕΕ

Οι φαρμακευτικές
εταιρείες στην Ελλάδα
συνεισφέρουν στη
δαπάνη σε ποσοστό
27'3°/°

°ταν ο ευρωπαϊκός

μέσος όρος είναι
στο 8,6

