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Τ 
α	μέτρα	που	κλήθηκε	να	λάβει	η	Πολιτεία	για	την	

εξοικονόμηση	πόρων	στο	χώρο	της	υγείας	στόχευ-

σαν	κυρίως	 τον	 τομέα	 του	φαρμάκου,	έναν	 τομέα	

που	χρόνια	τώρα	αποτελεί	την	εύκολη	λύση	για	κάθε	

κυβέρνηση.	Την	ίδια	στιγμή,	καθυστερεί	η	λήψη	μέτρων	που	

αφορά	 στο	 υπόλοιπο	 80%	 του	 τομέα	 της	 υγείας,	 γεγονός	

που	εγείρει	εύλογα	ερωτηματικά	και	περιορίζει	την	αποτε-

λεσματικότητα	των	μέτρων	για	μείωση	των	δαπανών	υγείας.	

Οι	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	συνεργάστηκαν	εποικοδο-

μητικά	με	την	Πολιτεία	και	συνέβαλλαν	να	επιτευχθεί	ο	στό-

χος	μείωσης	της	φαρμακευτικής	δαπάνης	κατά	1	δις	ευρώ	το	

2010	και	περαιτέρω	κατά	1	δις	ευρώ	το	2011.

	

Ωστόσο,	 οι	 δυνατότητες	 εξοικονόμησης	 πόρων	 από	 το	

φάρμακο	(μειώσεις	τιμών,	λίστα,	rebate),	το	οποίο	αποτελεί	

το	20%	των	δαπανών	υγείας,	έχουν	εξαντληθεί.	Οι	φαρμα-

κευτικές	επιχειρήσεις	δεν	μπορούν	να	αντέξουν	περαιτέρω	

έμμεση	ή	άμεση	μείωση	τιμών.	

Την	 ίδια	στιγμή,	 εκκρεμεί	η	αποπληρωμή	 των	χρεών	 των	

νοσοκομείων	 γεγονός	 που	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 εξελίξεις	

στην	 αγορά	 απειλούν	 τη	 βιωσιμότητα	 των	 φαρμακευτικών	

επιχειρήσεων	και	κατά	συνέπεια	την	απασχόληση.	Ο	κλάδος	

καταβάλλει	τεράστιες	προσπάθειες	να	παραμείνει	υγιής.	

Οποιοδήποτε	 επιπλέον	 μέτρο	 θα	 λειτουργήσει	 αρνητικά	

για	τη	βιωσιμότητα	των	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	και	την	

πρόσβαση	των	ασθενών	σε	φαρμακευτική	θεραπεία,	ενώ	θα	

οδηγήσει	σε	απόσυρση	σημαντικών	φαρμάκων	από	την	αγο-

ρά,	σε	στρέβλωση	του	ανταγωνισμού	και	εκτόξευση	των	δα-

πανών	υγείας.	

Καλή υγεία 
σημαίνει ανάπτυξη
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Κρίσιμος	κρίκος	για	τη	σταθερότητα	και	τη	μακροβιότητα	του	

συστήματος	 είναι	 ο	 τεχνολογικός	 εκσυγχρονισμός	 του	συστή-

ματος	υγείας	και	η	μηχανοργάνωση	των	ταμείων	και	νοσοκομεί-

ων.	Γι’	αυτό	ακριβώς	η	καθολική	 	εφαρμογή	της	ηλεκτρονικής	

συνταγογράφησης	και	 ενός	συστήματος	μηχανοργάνωσης	και	

ελέγχου	στο	σύνολο	του	συστήματος	υγείας	θα	εξασφαλίσει	τη	

βιωσιμότητα	της	κοινωνικής	περίθαλψης	και	συνεπώς	την	προα-

γωγή	της	δημοσίας	υγείας	σε	καιρούς	κρίσης.		

	

Η	 ταυτόχρονη	 εφαρμογή	 διαγνωστικών	 και	 θεραπευτικών	

πρωτοκόλλων	σε	συνδυασμό	με	την	επιστροφή	έκπτωσης	προς	

τα	 ασφαλιστικά	 ταμεία	 είναι	 η	 απλή	 και	 άμεση	 λύση	 για	 τον	

έλεγχο	της	δαπάνης,	χωρίς	παρενέργειες	στην	αγορά	και	χωρίς	

να	διακυβεύεται	η	πρόσβαση	των	ασθενών	και	το	υψηλό	επίπε-

δο	της	δημοσίας	υγείας.	

Ο	ΣΦΕΕ	αντιλαμβάνεται	την	κρισιμότητα	των	περιστάσεων	και	έχει	

καταθέσει	προτάσεις.	Ζητούμενο	για	την	Πολιτεία	είναι	να	απενο-

χοποιήσει	επιτέλους	το	φάρμακο	και	να	το	μετατρέψει	σε	εργαλείο	

συγκράτησης	των	συνολικών	δαπανών	υγείας	και	ανάπτυξης	για	τη	

χώρα.	Θα	πρέπει	να	καταστεί	σαφές	ότι	η	Πολιτεία	και	οι	φαρμακευ-

τικές	επιχειρήσεις	υπηρετούν	κοινούς	στόχους	που	είναι	η	βιωσιμό-

τητα	του	συστήματος	υγείας	προς	όφελος	των	πολιτών,	καθώς	και	η	

διαμόρφωση	ευνοϊκού	περιβάλλοντος	προς	όφελος	των	επενδύσε-

ων,	της	απασχόλησης	και	της	ανάπτυξης	στη	χώρα.	

Εν	κατακλείδι,	ειλικρινής	διάλογος,	σαφείς	κανόνες	και	διαφά-

νεια,	 εποικοδομητική	 συνεργασία	 στη	 λήψη	 αποφάσεων	 προς	

όφελος	 όλων	 των	 εμπλεκομένων	 μερών	 και	 προσήλωση	 στην	

ανάπτυξη	και	εφαρμογή	των	μέτρων	που	προβλέπει	το	μνημόνιο	

προς	όλες	τις	κατευθύνσεις,	αποτελούν	τη	συνταγή	για	την	επί-

τευξη	των	στόχων	του	Μνημονίου.	Η	κρίση	που	βιώνουμε	σήμερα	

μας	προσφέρει	τη	μεγάλη	ευκαιρία.	Μην	τη	χάσουμε.  

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙΛΙΩΤΗΣ  
Πρόεδρος	ΣΦEE	

Πρόεδρος	και	Διευθύνων		Σύμβουλος	
PHARMASERvE	-	LiLLy

  Κρίσιμος κρίκος 
για τη σταθερότητα 
και τη μακροβιότητα 
του συστήματος 
είναι ο τεχνολογικός 
εκσυγχρονισμός του 
συστήματος υγείας 
και η μηχανοργάνωση 
των ταμείων και 
νοσοκομείων  
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				ΕΚΘΕΣη	του	ΣυΝΔΕΣμου	φαΡμαΚΕυτΙΚωΝ	ΕΠΙΧΕΙΡηΣΕωΝ		
ΕλλαΔοΣ	ΓΙα	τα	ΧΡΕη	τωΝ	ΔημοΣΙωΝ	ΝοΣοΚομΕΙωΝ		
ΠΡοΣ	τΙΣ	ΕταΙΡΕΙΕΣ-μΕλη	του	
	
	Πωλήσεις,	εισπράξεις	και	χρέη	από	01.01.2010	έως	30.09.2011	
αθήνα,	οκτώβριος	2011	

Χρέη νοσοκομείων 

Ο	Σύνδεσμος	Φαρμακευτικών	Επιχειρήσεων	Ελλάδος	(ΣΦΕΕ)	προέβη	

στη	συγκέντρωση	και	καταγραφή	όλων	των	στοιχείων	που	αφορούν	

στα	χρέη	των	δημοσίων	νοσοκομείων	προς	τις	εταιρείες-μέλη	του	για	

τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2010	έως	30.09.2011.	Από	τη	

βάση	δεδομένων	που	δημιουργήθηκε,	προέκυψαν	τα	αναλυτικά	στοι-

χεία	των	συνολικών	πωλήσεων,	εισπράξεων	και	οφειλόμενων	ποσών	

για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	το	2010,	το	2011,	και	συγκεντρωτικά	

για	το	2010	και	το	2011,	μόνο	για	τον	κλάδο	φαρμάκων.

Επίσης	συγκεντρώθηκαν	και	καταγράφηκαν	τα	στοιχεία	χρεών	των	νο-

σοκομείων	του	ΙΚΑ	και	των	στρατιωτικών	νοσοκομείων	προς	τις	εταιρείες-

μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	πριν	από	την	01.01.2010.

Συγκεκριμένα,	καταρτίστηκαν	πίνακες	που	περιλαμβάνουν	τόσο	τα	συ-

γκεντρωτικά	στοιχεία	για	το	σύνολο	των	δημοσίων	νοσοκομείων,	όσο	και	

τα	επιμέρους	στοιχεία	συγκεκριμένων	υποκατηγοριών	αυτών,	ως	εξής:

•		Πωλήσεις,	εισπράξεις	και	χρέη	των	δημοσίων	νοσοκομείων,	ανά	
νοσοκομείο,	προς	 τις	εταιρείες-μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	 τιμολόγια	που	
εκδόθηκαν	α)	το	2010,	δηλαδή	από	01.01.2010	έως	31.12.2010,	

β)	 το	2011,	δηλαδή	από	01.01.2011	έως	30.09.2011,	και	 γ)	συ-

γκεντρωτικά	για	το	2010	και	το	2011,	δηλαδή	από	01.01.2010	έως	

30.09.2011:

-	Κατάταξη	με	βάση	το	οφειλόμενο	ποσό
-		Διαχωρισμός	 ανάμεσα	 στα	 επιμέρους	Νοσοκομεία	 ΕΣΥ,	 Νοσοκο-
μεία	ΝΠΙΔ,	Νοσοκομεία	ΙΚΑ,	Στρατιωτικά	Νοσοκομεία,	Νοσοκομεία	
Δικαστικών	Φυλακών,	ΙΦΕΤ

•	 Συγκεντρωτικές	 πωλήσεις,	 εισπράξεις	 και	 χρέη	 των	 δημοσίων	
νοσοκομείων	προς	τις	εταιρείες-μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	τιμολόγια	που	
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εκδόθηκαν	το	2010,	δηλαδή	από	01.01.2010	

έως	 31.12.2010,	 το	 2011,	 δηλαδή	 από	

01.01.2011	έως	30.09.2011,	και	συγκεντρω-

τικά	 	 για	 το	 2010	 και	 το	 2011,	 δηλαδή	 από	

01.01.2010	έως	30.09.2011,

-	Κατάταξη	με	βάση	το	οφειλόμενο	ποσό
-		Διαχωρισμός	ανάμεσα	σε	σύνολο	των	Νοσο-
κομείων	ΕΣΥ,	ΝΠΙΔ,	 ΙΚΑ,	Στρατιωτικών,	Δικα-
στικών	Φυλακών,	ΙΦΕΤ

•		Χρέη	 των	 Νοσοκομείων	 του	 ΙΚα	 προς	 τις	
εταιρείες-μέλη	 του	 ΣΦΕΕ	 για	 τιμολόγια	 που	

εκδόθηκαν	πριν	από	την	01.01.2010	

•	Χρέη	των	Στρατιωτικών	Νοσοκομείων	προς	
τις	εταιρείες-μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	τιμολόγια	που	

εκδόθηκαν	πριν	από	την	01.01.2010	
-	Κατάταξη	με	βάση	το	οφειλόμενο	ποσό
	

α)	Πωλήσεις,	Εισπράξεις,	Χρέη	2010
Τα	κύρια	σημεία	που	προκύπτουν	από	την	ανά-
λυση	 των	 στοιχείων	 εισπράξεων,	 πωλήσεων	

και	 χρεών	 για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	από	
01.01.2010	έως	31.12.2010	από	τις	εταιρίες-
μέλη	του	ΣφΕΕ	είναι	τα	ακόλουθα:
•		Το	συνολικό	ύψος	των	πωλήσεων	των	φαρμακευ-

τικών	επιχειρήσεων	μελών	του	ΣΦΕΕ	προς	τα	δη-

μόσια	νοσοκομεία	την	περίοδο	από	01.01.2010	

έως	31.12.2010	ανήλθε	στα €1.350,2	εκατ.
•		Την	 30.09.2011,	 το	 συνολικό	 ύψος	 των	 ει-

σπράξεων	των	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	

μελών	του	ΣΦΕΕ	από	τα	δημόσια	νοσοκομεία	

για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2010	

έως	 31.12.2010	 ανήλθε	 στα	  €915,2	 εκατ,	
έναντι	 €656,3	εκατ.	την	30.06.2011.

•		Με	 άλλα	 λόγια,	 την	 30.09.2011,	 έχει	 απο-

πληρωθεί	το	67.8%	των	συνολικών	οφειλών	

των	 δημοσίων	 νοσοκομείων	 για	 τιμολόγια	

του	 2010,	 δηλαδή	 τιμολόγια	 που	 αφορούν	

μόνο	 τους	 πρώτους	 οκτώ	 μήνες	 του	 2010.	

Επομένως,	κατά	μέσο	όρο,	εκκρεμεί	ακόμα	

η	εξόφληση	των	τιμολογίων	που	εκδόθηκαν	

τους	τελευταίους	τέσσερις	μήνες	του	2010.

•		Την	30.09.2011,	το	συνολικό	ύψος	των	χρεών	

των	δημοσίων	νοσοκομείων	προς	τις	φαρμα-

κευτικές	 επιχειρήσεις	 μέλη	 του	 ΣΦΕΕ	 για	 τι-

μολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2010	έως	

31.12.2010	ανέρχεται	στα	 €434,9	εκατ.

Β)	Πωλήσεις,	Εισπράξεις,	Χρέη	2011
Τα	κύρια	σημεία	που	προκύπτουν	από	την	ανά-

λυση	 των	 στοιχείων	 εισπράξεων,	 πωλήσεων	

και	 χρεών	 για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	από	

01.01.2011	έως	30.09.2011	από	τις	εταιρίες-

μέλη	του	ΣΦΕΕ	είναι	τα	ακόλουθα:

•		Το	συνολικό	ύψος	των	πωλήσεων	των	φαρμακευ-

τικών	επιχειρήσεων	μελών	του	ΣΦΕΕ	προς	τα	δη-

μόσια	νοσοκομεία	την	περίοδο	από	01.01.2011	

έως	30.09.2011	ανήλθε	στα	 €805,9	εκατ.
•		Την	 30.09.2011,	 το	 συνολικό	 ύψος	 των	 ει-

σπράξεων	 των	 φαρμακευτικών	 επιχειρήσε-

ων	 μελών	 του	 ΣΦΕΕ	 από	 τα	 δημόσια	 νοσο-

κομεία	 για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	 από	

01.01.2011	 έως	 30.09.2011	 ανήλθε	 στα	 
€162	 εκατ.,	 δηλαδή	 έχει	 αποπληρωθεί	 το	
20.1%	των	συνολικών	οφειλών	των	δημοσί-

ων	 νοσοκομείων	 για	 τιμολόγια	 των	πρώτων	

εννέα	μηνών	του	2011.	Με	άλλα	λόγια,	την	

30.09.2011,	 εκκρεμεί	 ακόμα	 η	 εξόφληση	

τιμολογίων	του	Φεβρουαρίου	του	2011.	

•		Την	30.09.2011,	το	συνολικό	ύψος	των	χρεών	

των	δημοσίων	νοσοκομείων	προς	τις	φαρμα-

κευτικές	 επιχειρήσεις	 μέλη	 του	 ΣΦΕΕ	 για	 τι-

μολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2011	έως	

30.09.2011	ανέρχεται	στα	 € 643,9	εκατ.
	

Γ)	Πωλήσεις,	Εισπράξεις,	Χρέη	2010	&	2011
Τα	κύρια	σημεία	που	προκύπτουν	από	την	ανά-

λυση	 των	 στοιχείων	 εισπράξεων,	 πωλήσεων	

και	 χρεών	 για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	από	

01.01.2010	έως	30.09.2011	από	τις	εταιρίες-

μέλη	του	ΣΦΕΕ	είναι	τα	ακόλουθα:

•		Το	συνολικό	ύψος	 των	πωλήσεων	 των	φαρ-

μακευτικών	 επιχειρήσεων	 μελών	 του	 ΣΦΕΕ	

προς	 τα	 δημόσια	 νοσοκομεία	 την	 περίοδο	

από	 01.01.2010	 έως	 30.09.2011	 ανήλθε	

στα	 € 2.156,1	εκατ.
•		Την	 30.09.2011,	 το	 συνολικό	 ύψος	 των	 ει-

Αυγουσ τοσ  -  Σ ε πτεμβ ρι οσ  -  Ο κ τω β ρι οσ  2 0 1 1



σπράξεων	 των	 φαρμακευτικών	 επιχειρήσεων	 μελών	 του	 ΣΦΕΕ	

από	 τα	 δημόσια	 νοσοκομεία	 για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	 από	

01.01.2010	έως	30.09.2011	ανήλθε	στα	€ 1.077,3	εκατ.	Με	άλλα	
λόγια,	 την	30.09.2011	έχει	αποπληρωθεί	 το	50%	των	συνολικών	

οφειλών	των	δημοσίων	νοσοκομείων,	έναντι	του	37%	των	συνολι-

κών	 οφειλών	 των	 δημοσίων	 νοσοκομείων	 που	 είχε	 αποπληρωθεί	

έως	την	30.06.2011.

•		Την	30.09.2011,	το	συνολικό	ύψος	των	χρεών	των	δημοσίων	νοσο-

κομείων	προς	τις	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	τι-

μολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2010	έως	30.09.2011	ανέρχεται	

στα	 €1.078,8	εκατ.,	όπως	φαίνεται	στο	Διάγραμμα	1.
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Διάγραμμα	2
Διάγραμμα	ανισοκατανομής	Χρεών	Νοσοκομείων	30.09.2011

Διάγραμμα	1	
Εξέλιξη	Χρεών	Νοσοκομείων

•		Την	 30.09.2011	 πα-

ρατηρούνται	 διακυ-

μάνσεις	 στα	 ποσοστά	

αποπληρωμής	 τιμολο-

γίων	 που	 εκδόθηκαν	

από	 01.01.2010	 έως	

30.09.2011	 μεταξύ	

των	 Νοσοκομείων	 του	

ΕΣΥ.	 Συγκεκριμένα,	 τα	

ποσοστά	αποπληρωμής	

τιμολογίων	κυμαίνονται	

από	35.4%	έως	75.6%	

στα	 μεγάλα	 νοσοκο-

μεία,	 δηλαδή	 στα	 νο-

σοκομεία	με	συνολικές	

πωλήσεις	 μεγαλύτερες	

από	  €20	 εκατ.	 Ενδει-
κτικά	 αναφέρονται	 οι	

διακυμάνσεις	στην	εξό-

φληση	τιμολογίων	ανά-

μεσα	στο	Πανεπιστημι-

ακό	Γενικό	Νοσοκομείο	

Λάρισας,	 στο	 Πανεπι-

στημιακό	 Γενικό	 Νοσο-

κομείο	 Αλεξανδρού-

πολης	 	 και	 στο	 Γενικό	

Νοσοκομείο	 Θεσσαλο-

νίκης	«Παπανικολάου»,	

όπου	 τα	 ποσοστά	 εξό-

φλησης	 είναι	 35,4%,	

52,6%	 	 και	 75,6%	

αντίστοιχα.	 Σημαντι-

κές	 διακυμάνσεις	 στην	

εξόφληση	 τιμολογίων	

παρατηρούνται	και	στα	

μεσαία	 νοσοκομεία,	

δηλαδή	 στα	 νοσοκο-

μεία	 με	 συνολικές	 πω-

λήσεις	 από	  €20	 εκατ.	
έως	 €10	εκατ.,	όπου	τα	
ποσοστά	αποπληρωμής	

τιμολογίων	κυμαίνονται	

από	33,2%	έως	80,6%.	



Τέλος,	 μεγάλες	 διαφορές	 στην	

αποπληρωμή	 τιμολογίων	 εμφα-

νίζουν	και	 τα	μικρά	νοσοκομεία,	

δηλαδή	τα	νοσοκομεία	με	πωλή-

σεις	 μικρότερες	 από	  €10	 εκατ,	
όπου	 τα	 ποσοστά	 αποπληρωμής	

τιμολογίων	κυμαίνονται	από	2,5%	

έως	98,5%.

•		Τα	Νοσοκομεία	 του	 ΙΚΑ	εμφανί-

ζουν	 υψηλές	 οφειλές	 προς	 τις	

εταιρείες-μέλη	του	ΣΦΕΕ,	με	συ-

νολικό	 ποσό	 οφειλών	 που	 προ-

σεγγίζει	 τα	  €291	 εκατ.	 (27%	
επί	 του	 συνόλου	 των	 οφειλών)	

την	 30.09.2011.	 Το	 30%	 των	

συνολικών	 οφειλών	 αφορά	 τι-

μολόγια	 του	2010,	 ενώ	 το	αντί-

στοιχο	ποσοστό	την	30.06.2011	

ήταν	 47%.	 Επίσης,	 σημειώνεται	

ότι	την	30.09.2011	το	συνολικό	

ύψος	των	χρεών	των	Νοσοκομεί-

ων	του	ΙΚΑ	προς	τις	φαρμακευτι-

κές	επιχειρήσεις	μέλη	του	ΣΦΕΕ	

για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	

πριν	την	01.01.2010	ανέρχονται	

στα	 €9,73	εκατ.

11

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεν

PharmaConference 2011
θέσειςεν

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
θέσειςεν

Financial Times Conference
θέσειςεν

θέσειςεκ

Νέα-Ανακοινώσεις
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

αναλύσεις
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

esy.net
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

¼  0

¼  200

¼  400

¼  600

¼  800

¼  1.000

¼  1.200

¼  1.400

¼  1.600

30.06.2010 30.09.2010 31.12.2010 31.01.2011 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011

30.09.201130.09.2010

1.018,4

806

εκ
α

τ.
 ε

εκ
α

τ.
 ε

% νοσοκοµείων

%
 ε

πί
 τ

ου
 σ

υν
ολ

ικ
ά

 ο
φ

ει
λό

µε
νο

υ 
πο

σ
ού

(+41,2%) (+5,0%)(+20,4%) (- 2,4%) (+3,5%)

ε1.078,80

ε 672,10

ε 1.142,10 ε 1.115,20 ε 1.171,10 ε 1.210,60

ε 948,70

0

200

400

600

800

1000

1200

(-10,9%)

(-21%)

•		Υψηλές	 οφειλές	 εμφανίζουν	 και	 τα	 Στρατιωτικά	 Νο-

σοκομεία,	τα	οποία	έχουν	εξοφλήσει	μόνο	το	20,5%	

του	συνόλου	των	τιμολογίων	των	ετών	2010	και	2011,	

ενώ	το	συνολικό	ύψος	των	χρεών	τους	διαμορφώνεται	

στα	 €59,1	εκατ.	την	30.09.2011.	Επίσης,	το	συνολικό	
ύψος	των	χρεών	των	Στρατιωτικών	Νοσοκομείων	προς	

τις	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	τι-

μολόγια	που	εκδόθηκαν	πριν	την	01.01.2010	ανέρχε-

ται	στα €51,3	εκατ.
•		Τα	Νοσοκομεία	των	Δικαστικών	Φυλακών	εμφανίζουν	

τις	χαμηλότερες	οφειλές	προς	τις	εταιρείες-μέλη	του	

ΣΦΕΕ,	 ύψους €209	 χιλ.	 και	 το	 υψηλότερο	 ποσοστό	
εξόφλησης	 τιμολογίων,	 της	 τάξεως	 του	 66,4%	 την	

30.09.2011.

•		Παρατηρείται	υψηλός	βαθμός	συγκέντρωσης	των	χρε-

ών	σε	λίγα	νοσοκομεία.	Τα	δέκα	πρώτα	–βάσει	οφει-

λόμενου	ποσού-	δημόσια	νοσοκομεία	έχουν	συνολικά	

χρέη	 προς	 τις	 φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις	 που	 ξε-

περνούν	 τα	  €565,1	εκατ.,	ποσό	που	αντιστοιχεί	στο	
52,4%	των	συνολικών	χρεών.	

•		Επίσης,	όπως	φαίνεται	στο	Διάγραμμα	2,	το	20%	των	
νοσοκομείων	 έχει	 χρέη	που	αντιστοιχούν	στο	82,3%	

των	συνολικών	χρεών.

•		Τέλος,	 αξίζει	 να	 αναφερθεί	 ότι	 με	 βάση	 τα	 συνολικά	

στοιχεία	πωλήσεων	των	πρώτων	εννέα	μηνών	του	2011,	

των	εταιριών-μελών	του	ΣΦΕΕ	προς	τα	Νοσοκομεία	του	

ΕΣΥ,	τα	Νοσοκομεία	ΝΠΙΔ,	τα	Στρατιωτικά	Νοσοκομεία,	

τα	Νοσοκομεία-Φαρμακεία	του	ΙΚΑ,	τα	Νοσοκομεία	των	

Δικαστικών	 Φυλακών	 και	 το	 ΙΦΕΤ,	 το	 συνολικό	 ύψος	

των	πωλήσεων	 των	εταιριών-μελών	 του	ΣΦΕΕ	προς	 το	

Δημόσιο	την	30/09/2011,	διαμορφώθηκε	στα	 €1,018	
δισ.,	 μειωμένο	 κατά	 21%	σε	 σχέση	 με	 τους	 πρώτους	

εννέα	μήνες	του	2010	(Διάγραμμα	3).	Η	τάση	μείωσης	
αναμένεται	να	ενισχυθεί	κατά	το	τελευταίο	τρίμηνο	του	

2011	σύμφωνα	με	το	ρυθμό	μεταβολής	των	πωλήσεων	

κατά	τη	διάρκεια	του	2011,	ο	οποίος	εμφανίζει	σημα-

ντικές	 τάσεις	 μείωσης,	 κυρίως	 κατά	 τους	 τελευταίους	

μήνες.	 Έτσι,	 κατά	 το	κλείσιμο	 του	έτους,	οι	πωλήσεις	

φαρμάκων	από	τις	φαρμακευτικές	εταιρείες	προς	τα	νο-

σοκομεία	(σε	αξίες)	αναμένεται	να	διαμορφωθούν	μει-

ωμένες	κατά	περίπου	23%	σε	σχέση	με	τις	αντίστοιχες	

πωλήσεις	του	2010.

Διάγραμμα	3	
Πωλήσεις	Εταιρειών	σε	Δημόσια	
Νοσοκομεία	(€	εκατ.)	2010	&	2011

Αυγουσ τοσ  -  Σ ε πτεμβ ρι οσ  -  Ο κ τω β ρι οσ  2 0 1 1
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		ΠλαΣτα	φαΡμαΚα:	η	ΕλλαΔα	ΠΡωτοΠοΡΕΙ	ΣτηΝ	αΣφαλΕΙα	τωΝ	φαΡμαΚωΝ

Τις	τελευταίες	ημέρες	είδαν	το	φως	της	

δημοσιότητος	 δημοσιεύματα	 σύμφωνα	

με	τα	οποία	οι	υπηρεσίες	της	αστυνομίας	και	

των	 τελωνείων	81	 χωρών	 κατάσχεσαν	2,4	

εκατομμύρια	δόσεις	πλαστών	φαρμάκων.	

Σε	αντίθεση	με	ό,τι	συμβαίνει	σε	άλλες	

χώρες	 της	 Ευρώπης,	 η	 Ελλάδα	 διαθέτει	

ένα	από	τα	πιο	ασφαλή	και	αποτελεσμα-

τικά	 διεθνώς	 συστήματα	 που	 την	 θωρα-

κίζουν	έναντι	των	πλαστών	φαρμάκων	ή	

των	φαρμάκων	αμφιβόλου	ποιότητος.	Τα	

χαρακτηριστικά	που	θωρακίζουν	το	ελλη-

νικό	σύστημα	είναι:	

1.		Η	 επώνυμη	 συνταγογράφηση	 πρωτο-

τύπων	 ή	 ουσιωδώς	 ομοίων	 φαρμά-

κων	 με	 την	 αποκλειστική	 ευθύνη	

του	θεράποντος	ιατρού	

2.		Η	 εφαρμογή	 του	 συστήματος	 της	

ταινίας	 γνησιότητας	 και	 του	 διπλού	

barcode	με	το	μοναδικό	σειριακό	αριθ-

μό	επί	κάθε	συσκευασίας

3.		Η	 αποκλειστική	 διάθεση	 των	 φαρμά-

κων	από	τα	φαρμακεία

Ποτέ	 ο	 Έλληνας	 πολίτης	 δεν	 ήταν	 πε-

ρισσότερο	 προστατευμένος	 έναντι	 των	

πλαστών	φαρμάκων.

Είναι	 σημαντικό	 να	 έχουμε	 επίγνωση	

ότι	η	χώρα	μας	πρωτοπορεί	και	διασφα-

λίζει	καλύτερα	από	κάθε	άλλη	την	ποιό-

τητα	όλων	των	φαρμάκων.	Τα	συστήματα	

που	εφαρμόζουμε	στη	χώρα	μας	αποτρέ-

πουν	 την	 εισαγωγή	 πλαστών	φαρμάκων	

στη	 νόμιμη	 αλυσίδα	 διανομής.	Οι	 Έλλη-

νες	πολίτες	θα	πρέπει	να	εμπιστεύονται	

τη	νόμιμη	αλυσίδα	διανομής	φαρμάκων.	

Αντιθέτως	όμως	δεν	θα	πρέπει	να		εμπι-

στεύονται	τα	«ηλεκτρονικά	φαρμακεία»,	

δηλαδή	 παραγγελίες	 φαρμάκων	 μέσω	

Ίντερνετ.	Είναι	προφανές	ότι	οποιαδήπο-

τε	μεταβολή	σε	αυτό	το	επιτυχημένο	και	

δοκιμασμένο	 σύστημα	 ενέχει	 σοβαρό-

τατους	κινδύνους	 για	 τη	δημόσια	υγεία,	

αλλά	και	για	τα	οικονομικά	του	συστήμα-

τος.	Κατά	συνέπεια,	η	Πολιτεία	πρέπει	να	

διατηρήσει	και	 να	διαφυλάξει	σαν	κόρη	

οφθαλμού	τα	μέτρα	αυτά.	

Δελτία Τύπου ΣΦΕΕ
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Ο	Εθνικός	Οργανισμός	Φαρμάκων,	 ο	πλέον	 σημαντικός,	 οικονομικά	αυ-

τοδύναμος	 δημόσιος	 οργανισμός	 στον	

τομέα	του	φαρμάκου,	εγκρίνει	και	επο-

πτεύει	όλα	τα	θέματα	που	άπτονται	της	

δημοσίας	υγείας	σχετικά	με	την	ποιότη-

τα,	 την	 ασφάλεια	 και	 την	 αποτελεσμα-

τικότητα	 των	 φαρμάκων	 σε	 εθνικό	 και	

ευρωπαϊκό	επίπεδο.		

Τα	στελέχη	του	ΕΟΦ	διαθέτουν	πολυε-

τή	 εμπειρία	 επιτελώντας	 εξειδικευμένη,	

υψηλής	 ποιότητας	 εργασία	 σε	 θέματα	

εγκρίσεων,	 εργαστηριακών	 αναλύσεων,	

κλινικών	μελετών,	παραγωγής	φαρμάκων,	

αξιολόγησης	 ανεπιθύμητων	 ενεργειών,	

ελέγχου	ποιότητος,	ελέγχου	αγοράς	κλπ.	

Ο	ΣΦΕΕ	καλεί	την	ηγεσία	του	Υπουργεί-

ου	 Υγείας,	 να	 κατοχυρώσει	 την	 ανεξαρ-

τησία,	ως	επίσης	την	αποτελεσματική	και	

εύρυθμη	λειτουργία	του	ΕΟΦ	και	να	υπο-

γραμμίσει	με	αυτόν	τον	τρόπο	ότι	το	φάρ-

μακο,	ως	βασικός	πυλώνας	της	δημοσίας	

υγείας,	πρέπει	να	διοικείται	και	να	ελέγ-

χεται	από	μια	σύγχρονη,	ολοκληρωμένη,	

επιστημονική	 και	 ανεξάρτητη,	 θεσμική	

οντότητα.	

		ΝΕο	μΕλοΣ	Στο	Δ.Σ.	του	ΣφΕΕ	ο	Κ.	ΚωΝΣταΝτΙΝοΣ	οΙΚοΝομου	

Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 του	 ΣΦΕΕ	

κατά	 την	 έκτακτη	 Συνεδρίαση	 που	

πραγματοποιήθηκε	 την	 Πέμπτη,	 8	 Σε-

πτεμβρίου	2011,	εξέλεξε	ομόφωνα	νέο	

μέλος	 του,	 τον	 κ.	 Κωνσταντίνο	 Οικονό-

μου,	 Πρόεδρο	 και	 Διευθύνων	 Σύμβου-

λο	 της	 εταιρείας	 Βoehringer	 Ιngelheim.	

Αντιπρόεδρος	 ΣΦΕΕ	 αρμόδιος	 για	 τα	

θέματα	ΕΟΦ	αναλαμβάνει	ο	κ.	 Ιωάννης	

Βλόντζος,	 Πρόεδρος	 και	 Διευθύνων	

Σύμβουλος	Merck	Α.Ε.	και	Πρόεδρος	της	

Ένωσης	 Βιοτεχνολογίας	 Ελλάδος.	 Νέος	

Ταμίας	αναλαμβάνει	 το	μέλος	του	Δ.Σ./

ΣΦΕΕ	 κ.	 Νικόλαος	 Βαρελάς,	 Διευθύνων	

Σύμβουλος	της	εταιρείας	GALENiCA	A.E.

Το	 νέο	 μέλος	 του	 ΔΣ/ΣΦΕΕ	 ,	 κ.	 Οι-

κονόμου	είναι	φαρμακοποιός	με	μετα-

πτυχιακές	σπουδές	στη	Διοίκηση	και	το	

Μarketing.	 H	 διαδρομή	 του	 στην	 εται-

ρεία	από	το	1987	έχει	στεφθεί	με	επιτυ-

χία	και	τον	έχει	καταστήσει	έναν	από	τα	

σημαντικότερα	 και	 τα	 πιο	 δημιουργικά	

στελέχη	του	κλάδου.	

Είναι	αξιοσημείωτο	ότι	η	Βoehringer	

Ιngelheim	 διαθέτει	 βιομηχανική	 μονά-

δα	παραγωγής	στην	Ελλάδα	η	οποία	κα-

λύπτει	το	1%	της	συνολικής	εξαγωγικής	

δραστηριότητας	της	χώρας.

Όπως	 είναι	 γνωστό,	 πολλές	 φαρμα-

κευτικές	 επιχειρήσεις	 μέλη	 του	 ΣΦΕΕ	

διαθέτουν	σημαντικές	παραγωγικές	μο-

νάδες	φαρμάκων	στην	Ελλάδα,	πραγμα-

τοποιώντας	 πολύ	 σημαντικές	 εξαγωγές	

σε	περισσότερες	από	60	χώρες	και	παρά-

γουν	ένα	μεγάλο	κομμάτι	των	φαρμάκων	

που	καταναλώνουν	οι	Έλληνες	ασθενείς.	

Οι	φαρμακευτικές	αυτές	επιχειρήσεις	εί-

ναι	με	αλφαβητική	σειρά:	Adelco,	Alapis,	

ΒΙΑΝΕΞ,	 ΒΙΟΣΕΡ,	 Boehringer	 ingelheim,	

Cana,	 Elpen,	 Famar,	 Galenica,	 Help,	

Lavipharm,	Pharmanel,	Specifar.

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΦΕΕ,	κ.	Διονύσιος	

Φιλιώτης,	 δήλωσε	 ότι:	 «Η	 δραστηριο-

ποίηση	 των	 φαρμακευτικών	 επιχειρή-

σεων	στην	παραγωγική	δραστηριότητα	

στην	 Ελλάδα	 και	 η	 έντονη	 εξαγωγική	

προσπάθεια	 πρέπει	 να	 ενισχυθεί	 με	

οποιονδήποτε	 τρόπο	και	 πρέπει	 να	 τύ-

χει	 της	 αμέριστης	 συμπαράστασης	 και	

βοήθειας	από	την	Πολιτεία».	

Αυγουσ τοσ  -  Σ ε πτεμβ ρι οσ  -  Ο κ τω β ρι οσ  2 0 1 1
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		ΕΠΙΣτολη	του	ΕΠΙτΙμου	ΠΡοΕΔΡου	ΠφΣ	κ.	ΧΡηΣτου	αΝτωΝοΠουλου		
	ΠΡοΣ		τοΝ	ΠΡοΕΔΡο	του	ΣφΕΕ,	κ.	ΔΙοΝυΣΙο	φΙλΙωτη		

«Σας συγχαίρω για τον πραγματικά δίκαιο
και παραδειγματικό τρόπο
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O	κ.	Χρήστος	Αντωνόπουλος	διετέλεσε	Αντιπρόεδρος	του	Δ.Σ.	του	Πανελληνίου	Φαρμακευτικού	Συλλόγου,	επί	σειρά	ετών,	μέλος	του	Δ.Σ.	από	το	2005-2010,	

μέλος	του	Πειθαρχικού	Συμβουλίου	του		Π.Φ.Σ.	και	εκπρόσωπος	του	Π.Φ.Σ.	στο	ΚΕΣΥ,	

στην	Επιτροπή	Τιμών	και	στην	Φαρμακευτική	Γνωμοδοτική		Επιτροπή.	

Μετά	την	παραίτησή	του,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	ανακήρυξε	τον	κ.	Αντωνόπου-

λο	ομότιμο	Αντιπρόεδρο	του	ΠΦΣ	για	να	εξακολουθήσει	να	προσφέρει	υπηρεσίες	

συμβουλευτικού	χαρακτήρα	στο	Σύλλογο.

Ο	κ.	Αντωνόπουλος	διετέλεσε	μέλος	της	Δευτεροβάθμιας	Επιτροπής	Τήρησης	

του	Κώδικα	Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ	από	τις	14	Οκτωβρίου	2009	μέχρι		σήμερα.	Αμέ-

σως	μετά	τη	συνταξιοδότησή	του,	απέστειλε	ευχαριστήρια	επιστολή	στον	Πρόεδρο	

του	ΣΦΕΕ,	κ.	Διονύσιο	Φιλιώτη,	δηλώνοντας	την	παραίτησή	του	και	εκφράζοντας	πα-

ράλληλα	τα	συγχαρητήριά	του,	για	τη	μεγάλη	προσπάθεια	που	καταβάλλει	ο	ΣΦΕΕ	

στο	θέμα	του	Κώδικα	Δεοντολογίας.	Σας	παραθέτουμε	την	επιστολή	του	κ.	Αντωνό-

πουλου.	

ΠΡοΣ	κ.	ΔΙοΝυΣΙοΝ	φΙλΙωτη,	ΠΡοΕΔΡοΝ	ΣφΕΕ

Κε	Πρόεδρε,	

Συμπλήρωσα	το	70ο	έτος	της	ηλικίας	μου	και	έτσι	παρέδωσα	στην	Περιφέρεια	την	

άδεια	του	φαρμακοποιού	και	συνταξιοδοτήθηκα.	

Συνταξιούχος	φαρμακοποιός	και	τακτικό	μέλος	της	Δευτεροβάθμιας	Επιτροπής	

Τήρησης	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ	δεν	συμβιβάζονται.	 Ήδη	έχω	παραι-

τηθεί.	

Είμαι	υπερήφανος	και	ευτυχής	που	μου	εδόθη	η	ευκαιρία	και	προσέφερα	κι	εγώ	

σε	αυτή	τη	ΜΕΓΑΛΗ	του	ΣΦΕΕ	προσπάθεια	του	Κώδικα	Δεοντολογίας.	

Σας	ευχαριστώ	διά	την	άψογη	συνεργασία	την	οποία	προσφέρατε	εσείς	προσω-

πικά	στην	επιτροπή	με	τόση	απλοχεριά.	

Η	ηλικία	μου	και	η	πολύχρονη	πείρα	μου	σε	παρόμοια	συμβούλια,	όχι	μόνο	μου	

επιτρέπουν,	αλλά	μου	επιβάλλουν	να	σας	συγχαρώ	με	όλη	μου	την	καρδιά	για	τον	

πραγματικά	δίκαιο	και	παραδειγματικό	τρόπο	που	λειτουργεί	ο	Κώδικας	Δεοντολο-

γίας	με	εσάς	ως	Πρόεδρο	του	ΣΦΕΕ.	

	

Με	ιδιαίτερη	εκτίμηση,	

Χρ.	Αντωνόπουλος

Επίτιμος	Αντιπρόεδρος	Πανελλήνιου	Φαρμακευτικού	Συλλόγου



Η ΥΓΕΙΑ 
ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Στην AstraZeneca, είµαστε πάντα δίπλα 
στο πλευρό των ασθενών και δεσµευ-
όµαστε να παρέχουµε ασφαλή και 
αποτελεσµατικά φάρµακα, στην αιχµή 
της φαρµακευτικής τεχνολογίας. Καθη-
µερινά, αντιµετωπίζουµε τους ασθενείς 
µε συνέπεια και υπευθυνότητα:  

• Φροντίζουµε διαρκώς για την έγκυρη 
και έγκαιρη πληροφόρηση των ασθενών 
µας

• ∆ιαθέτουµε ένα ευρύτατο φάσµα 
φαρµάκων για την ολιστική αντιµετώπι-
ση των καρδιαγγειακών νοσηµάτων

• ∆ιασφαλίζουµε την εύκολη πρόσβαση 
στα φάρµακα που παρέχουµε

• Υποστηρίζουµε το ρόλο των επαγγελ-
µατιών υγείας επιδιώκοντας το µέγιστο 
δυνατό όφελος για τους ασθενείς µας

Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ
Είµαστε πεπεισµένοι ότι η εκπαίδευση 

και ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα 
πρόληψης και αντιµετώπισης παθήσε-
ων είναι πρωταρχικής σηµασίας. Έτσι 
λοιπόν, σε συνεργασία µε ιατρικούς 
φορείς και οργανώσεις / συλλόγους 
ασθενών διοργανώνουµε εκδηλώσεις 
ενηµέρωσης και πρόληψης σε όλη την 
Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαµ-
βάνουν:

• Ενηµερωτικές οµιλίες από ειδικούς 
επιστήµονες 

• ∆ωρεάν ιατρικές εξετάσεις προλη-
πτικού ελέγχου (π.χ. σπιροµετρήσεις, 
εξέταση αρτηριακής πίεσης και χολη-
στερόλης, ανίχνευση Ελικοβακτηριδίου 
του πυλωρού κ.λπ.).

Στην ΑstraZeneca ο ανοιχτός διάλογος, 
η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργα-
σία µε τους συλλόγους ασθενών είναι 
ζωτικής σηµασίας για το σχεδιασµό 
δράσεων που ανταποκρίνονται στις 
πραγµατικές ανάγκες των ασθενών και 
των οικογενειών τους.

Ασθενείς, Περιβάλλον, 

Κοινωνία, Επιχειρείν: αυτοί είναι 

οι τέσσερις θεµελιώδεις άξονες 

πάνω στους οποίους η φαρµα-

κευτική εταιρεία AstraZeneca 

εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα Εταιρικής Υπευ-

θυνότητας. Ένα πρόγραµµα 

που στόχο έχει την ουσιαστική 

προσφορά και καταδεικνύει την 

έµπρακτη δέσµευση της εται-

ρείας στις αρχές της Βιώσιµης 

Ανάπτυξης.O
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Ομιλία του Προέδρου  
του Εθνικού Οργανισμού 

Φαρμάκων στην  
έκτακτη Γενική Συνέλευση 

του ΣΦΕΕ 

ιΩάννης ΤούνΤάς
Πρόεδρος	ΕΟΦ

A
γαπητέ	 Πρόεδρε	 του	 Διοικητικού	

Συμβουλίου	του	ΣΦΕΕ,	αγαπητέ	Πρό-

εδρε	της	Γενικής	Συνέλευσης,	αξιότι-

μοι	 κύριοι	 εκπρόσωποι	 των	 φαρμα-

κευτικών	επιχειρήσεων	Ελλάδας,	θέλω	πρώτα	

από	όλα	να	σας	ευχαριστήσω	για	την	τιμητική	

πρόσκληση	να	είμαι	σήμερα	κοντά	σας	και	σας	

ενημερώσω	πάνω	σε	ορισμένα	κρίσιμα	και	φλέ-

γοντα	θέματα,	τα	οποία	μας	απασχολούν	όλους	

το	τελευταίο	διάστημα.	

Θα	ήθελα,	όμως,	επίσης	να	σας	ευχαριστήσω	

για	τη	γόνιμη	συνεργασία	που	είχαμε	αυτούς	τους	

τελευταίους	16	μήνες	που	έχω	αναλάβει	Πρόε-

δρος	στον	ΕΟΦ,	γιατί	μέσα	από	αυτή	τη	γόνιμη	συ-

νεργασία	και	εγώ	προσωπικά	έμαθα	πάρα	πολλά	

για	το	φάρμακο,	αλλά	και	ο	ΕΟΦ	ωφελήθηκε.

Και	τέλος	θα	ήθελα	να	σας	ευχαριστήσω	ιδιαί-

τερα,	 διότι	 επιδεικνύοντας	 ένα	 υψηλό	 αίσθημα	

κοινωνικής	και	επιχειρηματικής	ευθύνης,	ανταπο-

κριθήκατε	στο	αίτημα	της	Πολιτείας	να	συμβάλ-

λετε	 στην	 επίτευξη	 των	 δύσκολων	 στόχων	 που	

έθεσε	το	μνημόνιο	για	τη	χώρα	μας	σε	ό,τι	αφορά	

το	φάρμακο.	

Ως	Πολιτεία	καταφέραμε	να	πετύχουμε	το	στό-

χο	του	2010	και	να	μειώσουμε	τη	φαρμακευτική	

δαπάνη	κατά	περίπου	1	δις	ευρώ.	Και	αυτό	επε-

τεύχθη	σε	μεγάλο	βαθμό	χάρη	και	στη	δική	σας	

συμβολή	και	υπευθυνότητα.	

Μία	συμβολή	η	οποία	αποκτά	ιδιαίτερη	σημα-

σία	 και	 ιδιαίτερη	 αξία,	 γιατί	 πραγματοποιήθηκε	

σε	μία	εποχή	πολύ	δύσκολη	για	τη	χώρα	μας	και	

θα	έλεγα	σε	ένα	περιβάλλον,	το	περιβάλλον	του	

φαρμάκου,	 που	 δυστυχώς	 συνεχίζει	 να	 παρου-

σιάζει	πολλές	στρεβλώσεις	και	έντονη	μεταβλη-

τότητα	που	δεν	δημιουργούν	αυτό	που	θα	ήθελε	

κάθε	 επιχείρηση	 να	 έχει,	 δηλαδή	 ένα	 σταθερό	

πλαίσιο	θεσμικής	λειτουργίας.	

Όμως,	εμείς	είμαστε	αναγκασμένοι	να	προχω-



ρήσουμε,	παρά	το	δυσμενές	περιβάλλον	και	παρά	τις	δυσκολίες	που	

υπάρχουν.		Διότι	ο	στόχος	που	πετύχαμε	το	2010	δεν	αρκεί.	Είμαστε	

υποχρεωμένοι	από	το	μνημόνιο,	για	τη	σωτηρία	της	χώρας,	για	το	

καλό	των	Ελλήνων,	να	πετύχουμε	και	τον	στόχο	του	2011	και	τον	

στόχο	του	2012.	

Είμαστε	δηλαδή	υποχρεωμένοι	να	μειώσουμε	και	για	το	2011	τη	δη-

μόσια	φαρμακευτική	δαπάνη	κατά	λίγο	λιγότερο	από	1	δις	ευρώ.	Και	

επίσης,	να	πετύχουμε	τον	ίδιο	στόχο	το	2012,	προκειμένου	η	δημόσια	

φαρμακευτική	δαπάνη	στην	Ελλάδα	να	φτάσει	κοντά	στο	1%	με	1,2%	

του	ΑΕΠ	που	είναι	περίπου	και	ο	μέσος	όρος	στην	ευρωζώνη.	

Αυτοί	οι	στόχοι	για	το	2011	και	το	2012	δεν	είναι	καθόλου	εύκολοι.	

Και	δεν	είναι	εύκολοι	διότι	έχουμε	εξαντλήσει	το	βασικό	οπλοστάσιο	

που	είχαμε	μέχρι	τώρα	ως	Πολιτεία,	που	ήταν	κυρίως	μέσα	από	την	

τιμολογιακή	πολιτική.	Μέσα,	δηλαδή,	από	τις	υποτιμήσεις	που	έγι-

ναν	στα	φάρμακα	στην	Ελλάδα,	με	ένα	τρόπο	που	προκάλεσε	πολ-

λές	παρενέργειες.	Αλλά	δυστυχώς	η	συγκυρία	δεν	επέτρεπε	για	πιο	

σχεδιασμένες,	πιο	συντεταγμένες	και	πιο	συναινετικές	λύσεις.	

Όμως	ό,τι	είχαμε	να	κάνουμε	με	τις	τιμές	λίγο	πολύ	το	κάναμε.	

Δεν	έχουμε	πολλά	περιθώρια	πια	να	στηρίξουμε	τους	στόχους	του	

2011	και	 του	2012	σε	περαιτέρω	μειώσεις	 τιμών.	Αυτό	που	μπο-

ρούμε	όμως	να	κάνουμε	είναι	να	αντιμετωπίσουμε	τον	άλλον	συ-

ντελεστή	των	δαπανών,	που	είναι	ο	όγκος	συνταγογράφησης	και	η	

σύνθεση	της	συνταγογράφησης.	Εκεί	πρέπει	να	δώσουμε	τώρα	τη	

μάχη	και	αυτή	τη	μάχη	πρέπει	να	κερδίσουμε.	Για	να	μπορέσουμε	

να	ελέγξουμε	τον		όγκο	της	συνταγογράφησης	και	τη	σύνθεση	της	

συνταγογράφησης,	έχουμε	αυτή	τη	στιγμή	στα	χέρια	μας	τέσσερα	

βασικά	όπλα.	Τα	πρωτόκολλα	συνταγογράφησης,	τη	θετική	λίστα,	

την	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	και	την	ηλεκτρονική	καταγραφή	

της	διακίνησης	και	κατανάλωσης	των	φαρμάκων	στη	χώρα	μας.	

Σε	ό,τι	αφορά	στα	πρωτόκολλα,	εγκρίθηκαν	στο	σύνολό	τους	από	

την	ολομέλεια	του	Κεντρικού	Συμβουλίου	Υγείας,	αφού	δόθηκαν	για	

διαβούλευση	στις	αρμόδιες	Επιστημονικές	Εταιρίες.	Τα	πρωτόκολλα	

τα	είχε	ετοιμάσει	ο	ΕΟΦ	από	πέρσι	τέτοια	εποχή,	σε	συνεργασία	με	

αξιόλογους	συναδέλφους	επιστήμονες,	οι	οποίοι	μπόρεσαν	μέσα	σε	

τρεις	μήνες,	δηλαδή	μέχρι	τον	Ιανουάριο	του	2011,	να	μας	παραδώ-

σουν	πρωτόκολλα	συνταγογράφησης	για	150	συχνά	και	σημαντικά	

νοσήματα.	

Τα	πρωτόκολλα	θα	τεθούν	στη	διάθεση	των	ελληνικών	νοσοκομεί-

ων	και	των	γιατρών	των	συμβεβλημένων	με	τον	ΕΟΠΥΥ,	όχι	για	να	

τους	υποχρεώσουν	να	γράφουν	κάποια	φάρμακα	ή	να	ακολουθούν	

κάποιες	συγκεκριμένες	οδηγίες,	αλλά	για	να	αποτελέσουν	πρώτα	

απ’	όλα,	ένα	επιστημονικό	βοήθημα	με	την	πιο	έγκυρη	και	πρόσφα-

τη	επιστημονική	γνώση,	το	οποίο	θα	ανανεώνεται	συνέχεια,	ώστε	

κάθε	γιατρός	να	μπορεί	να	ανατρέχει	σε	αυτή	την	επιστημονική	γνώ-

  Ως Πολιτεία 
καταφέραμε να 
πετύχουμε το 
στόχο του 2010 
και να μειώσουμε 
τη φαρμακευτική 
δαπάνη κατά περίπου 
1 δις ευρώ. Και αυτό 
επετεύχθη σε μεγάλο 
βαθμό χάρη και στη 
δική σας συμβολή και 
υπευθυνότητα  
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ση.	Θα	αποτελούν	επίσης	ένα	πλαίσιο	αναφοράς	και	ελέγχου	των	

γιατρών	στα	νοσοκομεία	και	των	συμβεβλημένων	στον	ΕΟΠΥΥ.	Με	

την	έννοια,	δηλαδή,	ότι	αν	κάποιος	γιατρός	συστηματικά	παραβαίνει	

τις	συμβουλευτικές	αυτές	οδηγίες,	θα	πρέπει	να	είναι	σε	θέση	να	

δικαιολογήσει	τη	στάση	του.	Και	αν	δεν	είναι	σε	θέση	να	τη	δικαιολο-

γήσει	τότε	θα	υφίσταται	τις	προβλεπόμενες	συνέπειες.	

Για	όλους	αυτούς	τους	λόγους,	πιστεύουμε	ότι	τα	πρωτόκολλα	θα	

βοηθήσουν	σημαντικά	παρά	το	γεγονός	ότι	δεν	είναι	εύκολο	να	αλ-

λάξεις	τη	νοοτροπία	των	γιατρών,	μία	νοοτροπία	εμπεδωμένη	εδώ	

και	πολλά	χρόνια.	

Στο	δεύτερο	θέμα	της	θετικής	λίστας,	ολοκληρώθηκε	η	διαδικασία	

αποδοχής	από	τις	φαρμακευτικές	εταιρείες	ένταξης	των	φαρμακευ-

τικών	προϊόντων	τους	στη	λίστα.		Και	με	βάση	την	τελευταία	πληρο-

φόρηση	που	είχα,	σχεδόν	όλες	οι	εταιρείες	με	σχεδόν	όλα	τους	τα	

προϊόντα	δέχθηκαν	να	συμμετάσχουν	στη	λίστα.	

Η	 λίστα	 αυτή	 είναι	 προϊόν	 αρκετών	 διαβουλεύσεων,	 διότι	 όταν	

αναλάβαμε	τη	διοίκηση	του	ΕΟΦ,	η	λίστα	που	μας	παραδόθηκε	με	

τα	κριτήρια	που	είχαν	αποφασιστεί	την	άνοιξη	του	2010,	μας	βρή-

κε	αντίθετους.	Και	μας	βρήκε	αντίθετους,	γιατί	ήταν	μία	λίστα	στα	

χνάρια	παλιών	εφαρμογών	που	απέκλειαν	φάρμακα	λόγω	της	τιμής	

τους	από	την	ελληνική	αγορά.	

Ως	διοίκηση	του	ΕΟΦ	δεν	θέλαμε	μία	τέτοια	λίστα,	δεν	θέλαμε	μία	

λίστα	που		να	αποκλείει	φάρμακα	από	τον	έλληνα	ασθενή.	Θέλαμε	

μία	λίστα	που	να	αποτελεί	εργαλείο	για	καθορισμό	τιμών	αναφοράς,	

(reference	 pricing)	 που	 εφαρμόζονται	 σε	 πολλές	 χώρες,	 ώστε	 να	

δώσουμε	τη	δυνατότητα	στην	κοινωνική	ασφάλιση	να	αποζημιώνει,	

μέσα	στις	δυνατότητές	της.	

Μετά,	λοιπόν,	τις	σχετικές	μας	εισηγήσεις,	το	Υπουργείο	Υγείας	

προχώρησε	στη	θέσπιση	νέων	κριτηρίων,	τα	οποία	παρόλο	που	δια-

τηρούν	τον	πυρήνα	της	δικής	μας	πρότασης,	παρουσιάζουν	ορισμέ-

να	σημεία	τα	οποία	χρήζουν	επανεκτίμησης,	όπως	ο	συντελεστής	

του	1,5%	για	τις	επιστροφές	πάνω	από	την	τιμή	αναφοράς.	

Έχοντας	επίγνωση	αυτών	των	προβλημάτων,	προτείναμε	στην	πο-

λιτική	ηγεσία	ότι	η	λίστα	αυτή	θα	πρέπει	να	εφαρμοστεί	με	πάρα	

πολύ	μεγάλη	προσοχή	και	αφού	δοθεί	η	δυνατότητα	να	εξεταστούν	

και	να	απαντηθούν	οι	ενστάσεις.	

Θα	επανέλθω	στο	συντελεστή	του	1,5	για	να	σας	πω	ότι	αυτός	ο	

συντελεστής	μπήκε	σε	μία	τελευταία	φάση	διαμόρφωσης	της	λίστας,	

επειδή	η	πολιτεία	έκανε	δεκτό	το	αίτημα	του	ΣΦΕΕ	να	υπολογίζονται	

οι	τιμές	αναφοράς	με	βάση	την	ex-factory	τιμή	και	όχι	τη	λιανική.	Και	

προκειμένου	να	αντισταθμιστεί	η	απώλεια	που	δημιουργούσε	η	υιο-

θέτηση	αυτής	της	θέσης	αυξήθηκε	ο	συντελεστής	από	1	σε	1,5.	

Όμως,	στη	συνέχεια,	από	τη	στιγμή	που	επήλθε	συμφωνία	μεταξύ	

Πολιτείας	και	Φαρμακοβιομηχναίας	για	κάλυψη	του	ποσού	των	260	

  Δεν έχουμε 
πολλά περιθώρια πια 

να στηρίξουμε τους 
στόχους του 2011 και 

του 2012 σε περαιτέρω 
μειώσεις τιμών. Αυτό 
που μπορούμε όμως 

να κάνουμε είναι να 
αντιμετωπίσουμε τον 

άλλον συντελεστή 
των δαπανών, 

που είναι ο όγκος 
συνταγογράφησης 
και η σύνθεση της 

συνταγογράφησης 
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εκατ.	Ευρώ.	δεν	υπήρχε	πια	κανένας	λόγος	να	επιμένουμε	σε	

μέτρα,	όπως	ο	συντελεστής	1,5.	

Έτσι,	 λοιπόν,	 αποφασίστηκε	 πρώτα	 από	 όλα	 να	

συγκροτηθεί	μία	5μελής	δευτεροβάθμια	επιτρο-

πή	ενστάσεων,	στην	οποία	θα	προεδρεύω	ως	

Πρόεδρος	του	ΕΟΦ,	και	η	οποία	στο	επόμε-

νο	διάστημα	θα	εξετάσει	όλες	τις	ενστά-

σεις	και	θα	εισηγηθεί	στο	Υπουργείο	

τις	αλλαγές	που	πρέπει	να	γίνουν	

στα	κριτήρια	που	θεσπίστηκαν	για	

τη	λίστα,	όπως	η	επαναφορά	του	

συντελεστή	1	αντί	του	1,5.	

Αλλά	δεν	θα	περιοριστούμε	μόνο	

σε	αυτές	τις	αλλαγές.	Σε	συνεννόηση	

με	 τους	 κοινωνικούς	 εταίρους	 και	 συ-

γκροτώντας	μία	κοινή	ομάδα	εργασίας,	

θα	 δούμε	 τι	 άλλο	 πρέπει	 να	 αλλάξει	

στα	 κριτήρια	 της	 λίστας,	 ώστε	 η	 λίστα	

να	εξυπηρετεί	με	τον	καλύτερο	δυνατό	τρόπο	

τρεις	βασικούς	στόχους.	

Πρώτα	 από	 όλα	 να	 προστατεύει	 την	 καινοτομία.	 Δεύτερον,	

να	προωθεί	τη	χρήση	των	γενοσήμων,	που	οφείλουμε	να	αυξή-

σουμε	το	μερίδιο	αγοράς	τους,	όπως	συμβαίνει	σε	κάθε	άλλη	

ευρωπαϊκή	χώρα.	Και	τρίτον,	οι	ρυθμίσεις	που	θα	περιλαμβάνει	

να	είναι	δίκαιες	προς	όλες	τις	κατευθύνσεις.	Να	μην	υπάρχουν	

δηλαδή	εταιρείες	που	τα	προϊόντα	τους	να	αδικούνται	για	τον	α’	

ή	το	β’	λόγο	σε	σχέση	με	κάποιες	άλλες	που	θα	ευνοούνται.	

Αυτοί	είναι	οι	τρεις	στόχοι	που	δεσμεύομαι	εγώ	προσωπικά	να	

υπηρετήσω	μέσα	από	 τη	 δευτεροβάθμια	 επιτροπή,	 προκειμέ-

νου	και	οι	ενστάσεις	να	αντιμετωπιστούν	με	τον	καλύτερο	δυνα-

τό	τρόπο	και	η	λίστα,	στην	οποία	θα	καταλήξουμε,	να	υπηρετεί	

τους	τρεις	αυτούς	στόχους.

Επίσης,	στις	συζητήσεις	που	κάναμε	με	το	Διοικητικό	Συμβού-

λιο	του	ΣΦΕΕ	συμφωνήσαμε	να	μη	βιαστούμε,	προκειμένου	να	

φτάσουμε	σε	 ένα	καλό	αποτέλεσμα.	Διότι	 και	 οι	 ενστάσεις	θα	

πάρουν	χρόνο,	και	η	αλλαγή	των	κριτηρίων	θα	πάρει	χρόνο	και	

η	νομοθέτηση	οποιασδήποτε	αλλαγής	θα	πάρει	χρόνο.	Άρα,	θα	

έλεγα,	ότι	έχουμε	τα	περιθώρια	να	τα	δούμε	όλα	αυτά	τα	θέματα	

προσεχτικά,	να	τα	μελετήσουμε	και	να	φτάσουμε	σε	ένα	επιθυ-

μητό	αποτέλεσμα	πριν	το	τέλος	του	χρόνου,	ώστε	μία	«καινούρ-

για»	λίστα	με	τις	όποιες	διορθώσεις	να	είναι	σε	θέση	να	λειτουρ-

γήσει	από	την	1η	Ιανουαρίου	2012.

Συμφωνήσαμε,	 όμως,	 ότι	 προκειμένου	 να	 εξασφαλίσουμε	 το	

ποσό	των	260	εκατομμυρίων,	θα	πρέπει	εφαρμόσουμε	δύο	ρυθμί-

σεις.	Η	μία	ρύθμιση	αφορά	την	

καταβολή	 από	 πλευράς	 της	

φαρμακοβιομηχανίας	 τέλος	

εισόδου,	 δηλαδή	 ένα	 εισιτή-

ριο	 εισόδου	 στη	 λίστα.	 Κατα-

λαβαίνω	ότι	 αυτό	δεν	μπορεί	

να	 γίνει	 άμεσα	 και	 πριν	 την	

εκδίκαση	των	ενστάσεων.		Θα	

πρέπει	όμως	να	ολοκληρωθεί	

εγκαίρως	η	διαδικασία,	για	να	

καταβάλλετε	 μέχρι	 15	 Νοεμ-

βρίου,	 το	 4%	 των	 πωλήσεών	

σας	για	κάθε	προϊόν	ως	τέλος	

εισόδου	στη	λίστα.	Και	επιπλέ-

ον	θα	πρέπει	να	καταβάλλετε	

το	 rebate	 του	 2011	μέχρι	 15	

Νοεμβρίου,	για	να	εγγραφούν	

τα	 ποσά	 αυτά	 στο	 έτος	 του	

2011.	 Έστω	 και	 μία	 μέρα	 να	

καθυστερήσουν	δεν	θα	συνυ-

πολογιστούν	στην	εκπλήρωση	

του	στόχου	του	2011.	
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Επίσης,	θέλω	να	σας	πω	ότι	σε	αυτό	το	διά-

στημα,	η	συνεννόηση	μαζί	σας	δεν	θα	περιο-

ριστεί	μόνο	στο	θέμα	της	λίστας.	Η	λίστα	που	

θα	καταλήξουμε,	με	τις	όποιες	αλλαγές	της,	θα	

ενταχθεί	μέσα	σε	ένα	γενικότερο	σχέδιο	για	το	

2012	που	θα	περιλαμβάνει	και	μία	σειρά	από	

άλλα	μέτρα,	όπως	μέτρα	για	τα	γενόσημα,	για	

τα	 πρωτόκολλα,	 για	 την	 ιδία	 συμμετοχή	 των	

ασθενών,	για	την	ταινία	γνησιότητας,	ή	ακόμα	

και	μέτρα	για	την	αλλαγή	της	τιμολογιακής	πο-

λιτικής	που	ακολουθούμε.	

Θα	 θέλαμε,	 με	 άλλα	 λόγια,	 μαζί	 με	 όλους	

τους	 κοινωνικούς	 εταίρους,	 εταιρίες,	 φαρμα-

κέμπορους	 και	 φαρμακοποιούς,	 μέχρι	 αρχές	

Νοεμβρίου	 να	έχουμε	από	κοινού	διαμορφώ-

σει	ένα	σχέδιο,	με	βάση	το	οποίο	θα	κινηθού-

με	συντεταγμένα	και	με	το	μεγαλύτερο	βαθμό	

συναίνεσης	 για	 να	 εκπληρώσουμε	 τον	 στόχο	

του	μνημονίου	για	περαιτέρω	μείωση	 της	δη-

μόσιας	φαρμακευτικής	δαπάνης	μέχρι	 τέλους	

του	2012.	

Έχω	δε	την	πεποίθηση,	ότι	εάν	καταφέρουμε	

και	φτάσουμε	σε	ένα	κοινό	σχέδιο	το	οποίο	θα	

είναι	αξιόπιστο	και	θα	εξασφαλίζει	την	επίτευξη	

της	επιθυμητής	μείωσης	για	το	2012,	θα	μπορέ-

σουμε	να	επανεξετάσουμε	και	την	τιμολογιακή	

πολιτική.	Διότι	όπως	έχω	δηλώσει	επανειλημμέ-

να,	 το	 σύστημα	 που	 ακολουθούμε	 σήμερα	 με	

τις	τρεις	χαμηλότερες	τιμές	των	22	χωρών,	είναι	

λάθος.	Είναι	ένα	σύστημα	που	ενέχει	πολλές	δυ-

σκολίες	παράγει	πολλά	λάθη.	

Άρα	θα	έλεγα	ότι	 οι	 προκλήσεις	 είναι	πολύ	

μεγάλες	και	πολύ	σημαντικές.	Αν	καταφέρου-

με	να	ανταποκριθούμε,	θεωρώ	ότι	το	2012	θα	

είναι	 μία	 χρονιά,	 που	 επιτέλους	 ο	 χώρος	 του	

φαρμάκου	θα	μπορεί	να	κινηθεί	μέσα	σε	ένα	

  Oι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και πολύ σημαντικές. Αν καταφέρουμε να 
ανταποκριθούμε, θεωρώ ότι το 2012 θα είναι μία χρονιά, που επιτέλους ο χώρος  

του φαρμάκου θα μπορεί να κινηθεί μέσα σε ένα σταθερό περιβάλλον,  
γνωρίζοντας από πριν τι έχει αποφασιστεί και τι πρόκειται να εφαρμοστεί 

σταθερό	περιβάλλον,	γνωρίζοντας	από	πριν	 τι	

έχει	αποφασιστεί	και	τι	πρόκειται	να	εφαρμο-

στεί.	Και	πάνω	σε	αυτό	το	σταθερό	υπόβαθρο	

θα	μπορέσουμε	να	πατήσουμε,	για	να	αντιμε-

τωπίσουμε	στη	συνέχεια	και	όποιες	άλλες	στρε-

βλώσεις	και	προβλήματα	παρουσιάζει	ο	τομέας	

του	φαρμάκου.	

Ένα	τελευταίο	ζήτημα	που	θέλω	να	αναφερθώ,	

είναι	το	θέμα	της	ηλεκτρονικής	καταγραφής	της	

διακίνησης	και	της	κατανάλωσης	του	φαρμάκου	

που	σχετίζεται	και	με	την	ηλεκτρονική	συνταγο-

γράφηση.	 	 Πρόκειται	 για	 ένα	 πολύ	 σημαντικό	

έργο,	απαραίτητο	και	για	εμάς	και	για	εσάς.	Απα-

ραίτητο	για	την	Πολιτεία,	διότι	η	Πολιτεία	αυτή	

τη	στιγμή	δεν	γνωρίζει	τι	καταναλώνουν	οι	Έλλη-

νες	σε	φάρμακα.	Γνωρίζουμε	μόνο	τις	πωλήσεις	

που	κάνετε	εσείς.	

Είναι,	 επίσης,	 ένα	 σημαντικό	 εργαλείο	 για	

την	αντιμετώπιση	των	ελλείψεων,	διότι	η	Πολι-

τεία	 δεν	 έχει	 τρόπο	 να	 εντοπίζει	 εγκαίρως	 τις	

ελλείψεις	 που	 παρουσιάζονται	 κατά	 καιρούς	

και	ειδικά	το	τελευταίο	διάστημα.	Με	τα	μέτρα	

που	 πήραμε	 τον	 τελευταίο	 χρόνο	 καταφέραμε	

να	περιορίσουμε	το	πρόβλημα	σε	πολύ	μεγάλο	

βαθμό.	 Ωστόσο,	 δεν	 γνωρίζουμε	 τις	 ελλείψεις	

σε	βάθος	και	δεν	μπορούμε	να	τις	προλάβουμε,	

γιατί	δεν	έχουμε	επαρκή	στοιχεία.	

Επίσης,	 δεν	 μπορούμε	 να	 καταπολεμήσου-

με	αποτελεσματικά	την	παράνομη	εμπορία	της	

ταινίας	 γνησιότητας,	 η	 οποία	 επικολλάται	 στις	

συνταγές	επιβαρύνοντας	τα	Ταμεία	με	ένα	ποσό	

που	ορισμένοι	 το	εκτιμούν	να	ξεπερνά	 τα	300	

εκατομμύρια	ευρώ	το	χρόνο.	

Ακόμα,	 δεν	 μπορούμε	 να	 βοηθήσουμε	 τους	

κοινωνικούς	 μας	 εταίρους	 να	 γνωρίζουν	 ακρι-

βώς	με	ποια	quota	πρέπει	να	κινείται	η	αγορά,	
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ώστε	να	μπορούν	ανάλογα	και	οι	παραγγελίες	να	

ανταποκρίνονται	στις	επιμέρους	ανάγκες.	

Και	εσείς,	βέβαια,	θα	βγείτε	ωφελημένοι	πολ-

λαπλά,	 διότι	 θα	 έχετε	 μία	 σωστή	 καταγραφή	

της	 διακίνησης	 των	 προϊόντων	 σας,	 θα	 έχετε	

τη	 δυνατότητα	 να	 αντιμετωπίζετε	 επαρκώς	 τις	

ελλείψεις	και	θα	έχετε	τη	δυνατότητα	να	βγείτε	

ωφελημένοι	από	οποιαδήποτε	επιβαρυντική	δι-

αδικασία	εξαγωγών	συμβαίνει	σήμερα	στη	χώρα	

μας.	Και	θα	είστε	επίσης	σε	θέση	να	προσαρμό-

σετε	τις	πωλήσεις	σας	ανάλογα	με	τις	πραγματι-

κές	καταναλώσεις	σε	όλη	την	επικράτεια.	

Αυτό	ήταν	ένα	από	τα	πρώτα	έργα	που	ένιω-

σα	 την	 ανάγκη,	 ως	 Πρόεδρος	 του	 ΕΟΦ,	 να	 το	

σχεδιάσουμε	και	να	το	εφαρμόσουμε	στη	χώρα	

μας.	Και	είμαι	αυτή	τη	στιγμή	ιδιαίτερα	ικανοποι-

ημένος,	διότι	αυτή	η	προσπάθεια	βρίσκεται	σε	

πάρα	πολύ	καλό	δρόμο,	καθώς	σε	ό,τι	αφορά	το	

σκέλος	των	εταιρειών,	των	νοσοκομείων	και	των	

φαρμακαποθηκών,	ο	ΣΦΕΕ	αποφάσισε	να	συμ-

μετάσχει	στη	δημιουργία	ενός	συστήματος	πα-

ρακολούθησης	 της	 διακίνησης	 των	 φαρμάκων	

και	ιδιαίτερα	των	ταινιών	γνησιότητας.	

Είναι	ένα	έργο,	σύμφωνα	με	το	οποίο,	οι	εται-

ρείες	θα	μας	υποβάλλουν	μηνιαία	δελτία	πωλή-

σεων	ανά	προϊόν	και	ανά	πελάτη.	Οι	φαρμακα-

ποθήκες	 θα	 καταβάλλουν	 επίσης	 ηλεκτρονικά	

μηνιαία	 τις	 πωλήσεις	 τους	 ανά	 προϊόν	 και	 ανά	

πελάτη	και	επιπλέον	θα	είναι	υποχρεωμένες	να	

σαρώνουν	με	σαρωτή	κάθε	φάρμακο,	που	εξά-

γεται,	άρα	θα	ακυρώνεται	αυτομάτως	η	ταινία	

γνησιότητας	κάθε	προϊόντος	που	εξάγεται.	

Υπάρχει	 βέβαια	 και	 το	 δεύτερο	 σκέλος,	

το	σκέλος	των	φαρμακείων.	Εδώ	τα	πράγ-

ματα	είναι	λίγο	πιο	πολύπλοκα,	λόγω	και	

του	μεγέθους	του	έργου.		Εκπρόσωποι	της	

EFPiA	που	μας	συνάντησαν	πρόσφατα,	μας	

δήλωσαν	 τις	προθέσεις	 τους	 για	 το	σύστημα	

coding	 και	 serialization	 σε	 όλη	 την	 Ευρώπη	

και	ότι	ενδιαφέρονται	να	χρηματοδοτήσουν	το	

αντίστοιχο	κομμάτι	των	φαρμακείων	στην	Ελλά-

δα.	Βέβαια,	τα	φαρμακεία	θα	καλυφθούν	ηλε-

κτρονικά	με	την	ολοκλήρωση	της	ηλεκτρονικής	

συνταγογράφησης	έτσι	και	αλλιώς.	 	 Όμως,	 το	

έργο	 της	 ηλεκτρονικής	 συνταγογράφησης	 θέ-

λει	χρόνο	για	να	ολοκληρωθεί.	

Εμείς	θέλουμε	να	βρεθεί	μία	πιο	άμεση	λύση	

για	τα	φαρμακεία,	ώστε	να	έχουμε	τη	δυνατότη-

τα	να	παρακολουθούμε	ηλεκτρονικά,	μέσα	από	

τη	σάρωση	κάθε	προϊόντος,	τις	πωλήσεις	κάθε	

φαρμακείου,	να	υπολογίζουμε	το	rebate	άμεσα,	

να	 υπολογίζουμε	 την	αποζημίωση	 των	φαρμα-

κείων	άμεσα,	να	παρακολουθούμε	τις	ελλείψεις,	

και	να	καταπολεμούμε	οποιαδήποτε	παράνομη	

δραστηριότητα	με	τις	ταινίες	γνησιότητας.	

Δεν,	 περιμένουμε	 όμως,	 μόνο	 τη	 βοήθεια	

της	EFPiA.	Στο	νομοσχέδιο	που	θα	ψηφιστεί	τις	

επόμενες	 μέρες	 θα	 παρέχεται	 η	 δυνατότητα	

στον	 Πανελλήνιο	 Φαρμακευτικό	 Σύλλογο	 να	

προκηρύξει	διαγωνισμούς	για	 τη	μηχανοργά-

νωση	των	φαρμακείων	αξιοποιώντας	τους	πό-

ρους	που	διαθέτει.

Θα	έλεγα,	λοιπόν,	ότι	δρομολογούνται	σημαντι-

κές	εξελίξεις	και	ότι	έχουμε	βάλει	μεγάλους	στό-

χους.	Πιστεύω	όμως	ότι	μέσα	από	τους	δεσμούς,	

που	 ανέφερα	 στην	 αρχή,	 της	 συνεργασίας,	 της	

συνεννόησης	και	 της	εμπιστοσύνης	που	έχουμε	

διαμορφώσει	μεταξύ	μας,	είμαι	σίγουρος	ότι	αυ-

τούς	τους	στόχους	μπορούμε	να	τους	πετύχουμε	

και	 έτσι	 να	προσφέρουμε	 τα	μέγιστα	στη	χώρα	

μας	που	περνάει	αυτές	τις	δύσκολες	ώρες.		

Αυγουσ τοσ  -  Σ ε πτεμβ ρι οσ  -  Ο κ τω β ρι οσ  2 0 1 1



Ομιλία του Προέδρου του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος 
στην έκτακτη Γενική  
Συνέλευση του ΣΦΕΕ

Σ
ας	καλωσορίζω	στην	έκτακτη	 Γενική	

Συνέλευση	 του	 Συνδέσμου	 Φαρμα-

κευτικών	 Επιχειρήσεων	 Ελλάδος.	

Ευχαριστώ	τον	αγαπητό	Πρόεδρο	του	

ΕΟΦ,	τον	καθηγητή	κύριο	Τούντα,	που	εδέχθη	

να	έρθει	εδώ	σήμερα	να	μας	μιλήσει	για	σημα-

ντικά	θέματα	που	αφορούν	στον	κλάδο	

Στο	σημείο	αυτό,	θα	ήθελα	να	εκθέσω	τα	θέ-

ματα	που	απασχολούν	τον	κλάδο	ιεραρχώντας	

τα	 κατά	σειρά	προτεραιότητας	με	 πρώτο	 την	

εφαρμογή	 της	 λίστας	 συνταγογραφουμένων	

φαρμάκων.	

Ο	 ΣΦΕΕ,	 συνεπώς	 και	 συνεχώς,	 αντιστάθη-

κε	και	αντιστεκόταν	στην	εφαρμογή	της	θετι-

κής	λίστας.	Η	θέση	μας	ήταν	και	είναι	ακόμα	

κατά	της	εφαρμογής	της	θετικής	λίστας,	διότι	

πιστεύουμε	 ότι	 δεν	 θα	 προσφέρει	 αυτά	 που	

θα	 έπρεπε	 να	 προσφέρει	 έναντι	 των	 άλλων,	

τα	οποία	θα	έπρεπε	να	έχουν	γίνει,	δηλαδή	η	

πλήρης	 μηχανοργάνωση	 του	 συστήματος,	 η	

σωστή	συμμετοχή	των	αρρώστων,	η	καταγρα-

φή	της	ταινίας	γνησιότητας	για	την	καταπολέ-

μηση	της	σπατάλης	και	ένα	σωρό	άλλα	θέματα	

τα	οποία	θα	μπορούσαν	να	εφαρμοστούν	γρή-

γορα	και	αποτελεσματικά.	

Στην	ουσία	το	θέμα	είναι	να	καταγράφεται	η	

ταινία	γνησιότητας,	για	να	μην	την	εμπορεύο-

νται	και	να	μην	παράγονται	πλαστές	συνταγές,	

οι	οποίες	επιβαρύνουν	τα	ασφαλιστικά	ταμεία	

κατά	εκατοντάδες	εκατομμύρια	ευρώ,	προκα-

λώντας	 έλλειμμα,	 το	 οποίο	 τώρα	 καλούμεθα	

εμείς	να	καλύψουμε.	

Διατηρούμε,	 λοιπόν,	 τις	 επιφυλάξεις	 μας	

για	 την	 εφαρμογή	 της	 λίστας,	 είμαστε	 αντί-

θετοι	με	την	εφαρμογή	της	και	ως	αρχή	αλλά	

και	για	πάρα	πολλά	από	τα	κριτήρια.	Παρόλα	

αυτά,	την	αποδεχόμαστε	και	θα	βοηθήσουμε	

να	 εφαρμοστεί,	 αλλά	 να	 εφαρμοστεί	 σωστά.	

Υπάρχει,	όπως	είπε	ο	κύριος	Πρόεδρος,	εμπι-

στοσύνη.	Δεν	υπάρχει	βέβαια	ταύτιση	απόψε-

ων	σε	όλα	τα	θέματα.	Βρισκόμαστε	σε	συνεχή	

διαβούλευση	και	προσπαθούμε	να	ρυθμίσου-

με	τα	θέματα	με	την	Πολιτεία	με		κοινή	λογική	

στις	επιμέρους	συζητήσεις	μας.

Διονύςιος ΦιΛιΩΤης



Πρωταρχικό	αίτημα	του	ΣΦΕΕ	είναι	η	πλήρης	εφαρμογή	της	λί-

στας,	από	τον	Ιανουάριο	του	2012,	να	διασφαλίζει	την	πρόσβαση	

στα	πρωτότυπα	on-patent	προϊόντα	και	να	αναγνωρίζει	την	καινο-

τομία.	Τα	on-patent	φαρμακευτικά	προϊόντα	πρέπει	να	εντάσσο-

νται	 στη	 λίστα	μόνα	 τους	σε	 ξεχωριστή	 κατηγορία	 (ATC5).	 Ήδη,	

225	πρωτότυπα	on-patent	προϊόντα	είναι	σε	ξεχωριστό	cluster	και	

πληρώνουν	το	βασικό	rebate	(4%).	Ο	διαχωρισμός	των	on-patent,	

επομένως,	πρέπει	να	διευρυνθεί	περαιτέρω	με	γνώμονα	τη	στή-

ριξη	της	καινοτομίας.	Ζητούμε	να	θεσμοθετηθεί	κατηγοριοποίηση	

των	φαρμάκων	στη	λίστα	κατά	ATC5	για	τα	καινοτόμα	on-patent	

προϊόντα,	κάτι	που	θα	αποτρέψει	το	ενδεχόμενο	απόσυρσης	και-

νοτόμων	φαρμάκων	από	τη	χώρα	μας.	Επιπλέον,	θα	δημιουργήσει	

τις	προϋποθέσεις	για	την	άμεση	διάθεση	στη	χώρα	μας	των	νέων	

καινοτόμων	φαρμάκων,	ενώ	συγχρόνως	θα	δημιουργεί	τις	απαραί-

τητες	συνθήκες	σταθερότητας	στον	ευρύτερο	ευρωπαϊκό	χώρο.	

Οι	 τιμές	αναφοράς	που	υπολογίσθηκαν	να	παραμείνουν	και	

να	 μην	 συμμετάσχουν	 ξανά	 τα	 generics	 στον	 υπολογισμό	 της	

τιμής	αναφοράς.	Διαπιστώσαμε	ότι	 η	μέθοδος	 του	συνυπολο-

γισμού	με	τα	generics	δεν	είναι	σωστή	και	οδηγεί	σε	τεράστιες	

στρεβλώσεις.	Μάλιστα	υπολογίστηκε	μέσα	στην	τιμή	αναφοράς	

ένας	 τεράστιος	 αριθμός	 generics	 σε	 κάθε	 κατηγορία,	 πολλά	

από	 τα	οποία	δεν	έχουν	κυκλοφορήσει	 και	μάλιστα	ορισμένα	

  Πρωταρχικό 
αίτημα του ΣΦΕΕ είναι 
η πλήρης εφαρμογή 
της λίστας, από τον 
Ιανουάριο του 2012, 
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καινοτομία 
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από	 αυτά	 μας	 δήλωσαν	 και	

οι	ίδιοι	που	τα	διαθέτουν	ότι	

δεν	 πρόκειται	 να	 τα	 κυκλο-

φορήσουν	 ποτέ.	 Επομένως,	

λοιπόν,	δεν	μπορεί	ένα	κρά-

τος	 να	δημιουργεί	 μία	 λίστα	

υπό	αυτές	τις	συνθήκες.	

Ζητάμε	τη	σύσταση	Δευτε-

ροβάθμιας	Επιτροπής	Ενστά-

σεων	για	τη	λίστα.	Ο	υπάρχων	

νόμος	γράφει	ότι	θα	κάναμε	

ενστάσεις	στην	 ίδια	 την	 επι-

τροπή	που	έφτιαξε	τη	λίστα.	

Ζητάμε	 τη	 διεκπεραίωση	

των	ενστάσεων	προ	της	εφαρ-

μογής	της	λίστας	και	τη	διόρ-

θωση	του	συντελεστή	1,5%	σε	

1%,	όπως	προβλέπει	το	άρθρο	

68	του	Ν.	3984/11,	δηλαδή	να	

υπολογίζεται	η	επιστροφή	από	

τις	 φαρμακευτικές	 επιχειρή-

σεις	 στα	 ασφαλιστικά	 ταμεία	

βάση	 της	 διαφοράς	 μεταξύ	

της	 τιμής	 του	 φαρμάκου	 και	

της	 τιμής	 αναφοράς.	 Επίσης,	

έχουμε	θέσει	το	θέμα	του	πλα-

φόν	20%	για	το	rebate,	ώστε	

να	μην	αποσυρθούν	φάρμακα	

από	 την	 αγορά,	 αλλά	 και	 το	
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έτους.	 Όσον	 αφορά	 στο	

rebate	 υποχρεωθήκαμε	 υπό	

τις	 παρούσες	 συνθήκες	 να	

ζητήσουμε	από	τις	εταιρείες	

να	πληρώσουν	το	rebate	4%	

για	το	2009	και	το	2010.

Τέλος,	 όσον	 αφορά	 στην	

υποχρέωση	την	οποία	«αναλά-

βαμε»	και	τη	θέτουμε	εν	όψει	

της	έκτακτης	Γενικής	Συνελεύ-

σεως,	να	καλύψουμε	το	ποσό	

των	262	 εκ.	 ευρώ.	 μέσω	 του	

rebate	του	2011,	που	είναι	το	

4%,	ενώ	το	υπόλοιπο	θα	κατα-

βληθεί	 εφάπαξ	 ως	 εισιτήριο	

εισόδου	 των	 φαρμάκων	 στη	

λίστα.	Είναι	δύσκολες	οι	στιγ-

μές	για	το	κράτος	και	για	την	

κοινωνική	ασφάλιση.	

Ωστόσο,	 	 οι	 φαρμακευτι-

κές	 επιχειρήσεις	 αδυνατούν	

να	 καταβάλουν	 μετρητοίς	

αυτό	 το	 τέλος	 εισόδου	 έως	

τις	15.11.2011,	όπως	επίσης	

και	να	προκαταβάλουν	το	σύ-

νολο	του	rebate	για	το	2011	

πριν	ακόμη	τιμολογήσουν.	

Συνοψίζοντας,	 θα	 ήθελα	

να	πω	ότι	κατορθώσαμε	όλο	

αυτό	 τον	 καιρό,	 παρά	 τις	

αντιξοότητες	 και	 μέσα	 σε	

όλη	αυτή	την	αντάρα,	να	χτί-

σουμε	 εμπιστοσύνη	 μεταξύ	

του	 ΣΦΕΕ	 και	 την	 Πολιτείας	

και	 να	 συμφωνήσουμε	 ότι	

πρέπει	να	βρούμε	κοινά	απο-

δεκτές	 λύσεις	 οι	 οποίες	 να	

είναι	 win-win,	 να	 παράγουν	

δηλαδή	 επιπλέον	 αξία	 για	

όλους.	Διότι	μόνο	οι	λύσεις	οι	

οποίες	 προσθέτουν	 αξία	 σε	

όλους	 τους	 εμπλεκομένους	

φορείς	και	παίκτες	είναι	βιώ-

σιμες	και	εφαρμόσιμες.	 	

θέμα	 της	 στρογγυλοποίησης	

του	0,396	σε	0,4.	Το	θέμα	δε	

της	 στρογγυλοποίησης	 ακού-

γεται	 μειωμένης	 σημασίας,	

στην	πραγματικότητα	όμως	εί-

ναι	σοβαρό	και	το	παλεύουμε.	

Όταν	δε	περιλαμβάνεται	ένα	

μόνο	 φάρμακο	 σε	 διάφορες	

περιεκτικότητες	 ή	 μορφές	 να	

μην	 καθορίζεται	 τιμή	 αναφο-

ράς	 με	 τις	 μορφές	 του	 ίδιου	

προϊόντος,	 γιατί	 τελικά	 απο-

κλείονται	από	τη	λίστα	μερικές	

μορφές	και	μένουν	οι	άλλες.	

Ζητάμε	 την	 ανάπτυξη	 και	

εφαρμογή	 	 ενός	 σύγχρονου	

συστήματος	μηχανοργάνωσης	

και	 ελέγχου	 στο	 σύνολο	 του	

συστήματος	 υγείας,	 σε	 συν-

δυασμό	 με	 την	 ηλεκτρονική	

συνταγογράφηση	 και	 το	 ηλε-

κτρονικό	ιστορικό	ασθενούς.		

Όσον	αφορά	στο	θέμα	των	

τιμών	 ο	 κλάδος	 υπέστη	 μία	

οριζόντια	 μείωση	 τιμών	 τον	

Μάιο	 του	 2010,	 η	 οποία	 εν	

μέρει	 και	 όχι	 ισόποσα	 και	

δίκαια	διορθώθηκε	λίγο	στις	

8	 Σεπτεμβρίου	 του	 ίδιου	
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Together we can prevail.

H Bristol-Myers Squibb είναι 

µια παγκόσµια βιοφαρµακευτική εταιρεία 

µε αποστολή της να ανακαλύπτει, να αναπτύσσει 

και να παρέχει καινοτόµα φάρµακα 

που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Together we can prevail.



Η	
διασφάλιση	 ισότιμης	 και	 έγκαιρης	

πρόσβασης	του	συνόλου	των	ασθε-

νών	στις	καινοτόμες	θεραπείες	μέσω	

της	άμεσης	εισαγωγής	και	προώθη-

σης	 των	 θεραπειών	 αυτών	 στην	 αγορά,	 είναι	

βασικός	στόχος	κάθε	ευρωπαϊκού	συστήματος	

υγείας.	 Τα	 οφέλη	 επιβίωσης	 που	 προκύπτουν	

από	 την	 έγκαιρη	 πρόσβαση	 των	 ασθενών	 σε	

καινοτόμες	θεραπείες,	παρουσιάζουν	ιδιαίτερο	

ερευνητικό	 ενδιαφέρον	 σε	 ασθένειες	 όπως	 ο	

καρκίνος,	 για	 την	 οποία	 αναπτύσσονται	 διαρ-

κώς	νέες	ογκολογικές	θεραπείες.	Η	ερευνητική	

ομάδα	του	Εθνικού	Κέντρου	Κοινωνικών	Ερευ-

νών	(ΕΚΚΕ),	υπό	την	επίβλεψη	των	Καθηγητών	

Ιωάννη	 Υφαντόπουλου,	 Νίκου	 Μανιαδάκη	 και	

Γεώργιου	Φούντζηλα,	εκπόνησε	μελέτη	αποτί-

μησης	της	υπάρχουσας	κατάστασης	αναφορικά	

με	την	προσβασιμότητα	σε	νέα	φάρμακα	στην	

Ελλάδα	και	στη	συνέχεια		αποτίμησε	και	δυνη-

τικά	το	όφελος	που	δύναται	να	επιφέρει	η	επι-

τάχυνση	της	διαθεσιμότητας	των	νέων	ογκολο-

γικών	θεραπειών	στη	χώρα	μας	στην	επιβίωση	

των	ασθενών.	

Στο	 πρώτο	 μέρος	 της,	 η	 παρούσα	 μελέτη	

επικεντρώνεται	 στη	 βιβλιογραφική	 επισκόπηση	

αναφορικά	με	α)	τους	μηχανισμούς	συγκράτησης	

δαπανών	που	υιοθετούν	τα	ευρωπαϊκά	κράτη	και	

β)	τις	διαδικασίες	τιμολόγησης	και	αποζημίωσης	

των	 φαρμακευτικών	 θεραπειών	 ανά	 χώρα.	 Επί-

σης,	 παρουσιάζεται	 ο	 μέσος	 χρόνος	 αναμονής	

των	ασθενών	από	την	έγκριση	κυκλοφορίας	μέχρι	

την	 ημερομηνία	 κατά	 την	 οποία	 καθορίζεται	 το	

επίπεδο	αποζημίωσής	 των	 νέων	θεραπειών.	 Για	

την	εκτίμηση	του	χρόνου	αναμονής	των	Ελλήνων	

ασθενών	 για	 τις	 νέες	 θεραπείες	 έχουν	 ληφθεί	

υπόψη	δεδομένα	από	τις	υπεύθυνες,	σε	ευρωπα-

ϊκό	επίπεδο,	εταιρείες	για	την	εκτίμηση	του	χρό-

νου	πρόσβασης	των	ασθενών	(ΙΜS,	EFPi	και	Data	

Monitor),	για	τη	χρονική	περίοδο	31	Δεκεμβρίου	

2001	έως	31	Δεκεμβρίου	2005.

Το	δεύτερο	μέρος	της	μελέτης	επικεντρώνε-

ται	στις	τρεις	επικρατέστερες	μορφές	καρκίνου	

παγκοσμίως,	 δηλαδή	 στον	 καρκίνο	 του	 πνεύ-

μονα,	του	μαστού	και	τον	ορθοκολικό	καρκίνο,	

προκειμένου	 να	 διερευνηθεί	 το	 όφελος	 που	

μπορεί	να	επιφέρει	η	επιτάχυνση	της	διαθεσι-

μότητας	των	νέων	θεραπειών,	ανά	τύπο	καρκί-

νου,	 στην	 επιβίωση	 των	ασθενών.	Η	ανάλυση	

εστιάζει	στις	νεότερες	θεραπευτικές	επιλογές	

χημειοθεραπείας,	 με	 σκοπό	 να	 αναδειχθεί	 το	

όφελος	 που	 αυτές	 επιφέρουν	 στην	 επιβίωση	

των	 ασθενών	 συγκριτικά	 με	 τις	 παλαιότερες	

θεραπείες.	 Ειδικότερα,	 οι	 νέες	 θεραπείες	 πε-

ριλαμβάνουν	τις	δοσεταξέλη,	πεμετρεξίδη	και	

ερλοτινίμπη	για	τον	καρκίνο	του	πνεύμονα,	την	

τραστουζουμάμπη	για	τον	καρκίνο	του	μαστού	

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  
κ.κ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ  
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στις νέες θεραπείες  

στην Ελλάδα



και	τις	σετουξιμάμπη	και	μπεβασιζουμάμπη	για	

τον	ορθοκολικό	καρκίνο.

Προκειμένου	 να	 εκτιμηθεί	 το	 όφελος	 που	

θα	επέφερε	στην	επιβίωση	των	Ελλήνων	ασθε-

νών	 η	 επιτάχυνση	 της	 κυκλοφορίας	 των	 νέων	

ογκολογικών	 θεραπειών	 εξετάζονται	 οι	 εξής	

παράμετροι:	 α)	 η	 επίπτωση	 των	 τριών	 ειδών	

καρκίνου	 στην	 Ελλάδα,	 β)	 το	 ποσοστό	 των	

ασθενών	ανά	τύπο	καρκίνου	που	υποβάλλονται	

σε	χημειοθεραπευτική	αγωγή	και	γ)	το	όφελος	

επιβίωσης	 σε	 μήνες	 από	 τις	 παλαιές	 και	 νέες	

στοχοθετημένες	θεραπείες	ανά	τύπο	καρκίνου.	

Ο	 βασικός	 προβληματισμός	 που	 τίθεται	 αφο-

ρά	στο	κατά	πόσο	η	ταχύτερη	κατά	1-2	μήνες	

πρόσβαση	των	ασθενών	στις	νέες	θεραπείες	θα	

επέφερε	αύξηση	των	ετών	επιβίωσης	ανά	τύπο	

καρκίνου	στην	Ελλάδα,	ενώ	παρουσιάζεται	και	

το	σενάριο	της	επίτευξης	μηδενικής	καθυστέ-

ρησης	στην	κυκλοφορία.	

Η	αύξηση	των	φαρμακευτικών	δαπανών	που	

έχει	 παρατηρηθεί	 στις	 ευρωπαϊκές	 χώρες	 τις	

τελευταίες	 δύο	 δεκαετίες,	 έχει	 οδηγήσει	 στην	

εφαρμογή	 ρυθμίσεων	 για	 τον	 έλεγχο	 των	 εν	

λόγω	δαπανών	 τόσο	από	 την	 πλευρά	 της	 προ-

σφοράς	 (φαρμακοβιομηχανία	 και	 ερευνητικοί	

οργανισμοί)	όσο	και	της	ζήτησης	(ασθενείς,	ια-

τροί,	φαρμακοποιοί).	 Σύμφωνα	με	 τα	αποτελέ-

σματα	 της	 μελέτης,	 η	 πλειοψηφία	 των	 χωρών	

εστιάζει	 στον	 έλεγχο	 των	 τιμών	 με	 ορισμένες	

να	 επικεντρώνονται	 ωστόσο	 στον	 έλεγχο	 των	

δαπανών.	Τα	κυριότερα	μέτρα	ελέγχου	των	φαρ-

μακευτικών	 δαπανών	 στην	 Ευρώπη	 αποτελούν	

οι	περικοπές	και	το	πάγωμα	των	τιμών	των	φαρ-

μακευτικών	προϊόντων,	η	επιστροφή	μέρους	των	

κερδών	των	φαρμακευτικών	εταιρειών	σε	κρατι-

κούς	οργανισμούς,	η	καθοδήγηση	του	ιατρικού	

σώματος	(κλινικές	πρακτικές/	οδηγίες	συνταγο-

γράφησης),	η	εκπαίδευση	και	παρακολούθηση	

των	 συνταγογραφικών	 μεθόδων	 των	 ιατρών,	 η	

συμμετοχή	των	ασθενών	στο	κόστος,	και	η	δυ-

νατότητα	(υποχρεωτική	ή	εθελοντική)	που	παρέ-

χεται	 στους	 φαρμακοποιούς	 να	 αντικαθιστούν	

πρωτότυπα	 συνταγογραφούμενα	 φάρμακα	 με	

τα	αντίστοιχα	γενόσημά	τους.	(Διάγραμμα 1)
Η	 προσβασιμότητα	 των	 ασθενών	 στις	 και-

νοτόμες	θεραπείες	 διαφοροποιείται	 σημαντικά	

μεταξύ	των	ευρωπαϊκών	χωρών.	Η	Ελλάδα	έχει	

αποτελέσει	 κάποιες	 φορές	 μια	 από	 τις	 χώρες	

στις	οποίες	σημειωνόταν	αρκετά	μεγάλη	καθυ-

στέρηση	(281	ημέρες	κατά	μέσο	όρο).	Ωστόσο,	

αξίζει	να	αναφερθεί	ότι	μετά	την	εναρμόνιση	της	

Ελλάδας	με	την	οδηγία	89/105/ΕΟΚ	για	τη	δια-

σφάλιση	της	πρόσβασης	των	ασθενών	στις	νέες	

θεραπείες	σε	χρονικό	διάστημα	90	ημερών,	έχει	

επιτευχθεί	 σημαντική	μείωση	 του	 χρόνου	ανα-

μονής	των	ασθενών.
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Διάγραμμα	1	-	Χρόνος	Πρόσβασης	των	ασθενών	στα	Νέα	φάρμακα	στην	Ελλάδα	ανά	Έτος	σε	Hμέρες.
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Η	 μελέτη	 έδειξε	 επίσης,	

ότι	 η	 επίπτωση	 του	 καρκί-

νου	αυξάνει	 σε	όλες	 τις	 υπό	

εξέταση	 ευρωπαϊκές	 χώρες	

-γεγονός	που	αποδίδεται	 κυ-

ρίως	 στην	 πρόοδο	 που	 έχει	

σημειωθεί	 στον	 τομέα	 της	

διάγνωσης	 της	 νόσου-	 ενώ	

διαχρονικά	 παρατηρείται	 μια	

τάση	 μείωσης	 του	 αριθμού	

των	ατόμων	που	αποβιώνουν	

εξαιτίας	του	καρκίνου.	Η	επί-

πτωση	των	τριών	υπό	εξέταση	

τύπων	 καρκίνου	 παρουσιά-

ζεται	 σημαντικά	 χαμηλότερη	

στην	Ελλάδα	σε	σύγκριση	με	

τις	 υπόλοιπες	 ευρωπαϊκές	

χώρες.	Ειδικότερα,	τόσο	στον	

καρκίνο	 του	 μαστού	 όσο	 και	

στον	 ορθοκολικό	 καρκίνο	 η	

Ελλάδα	 συγκεντρώνει	 το	 χα-

μηλότερο	πλήθος	νέων	κρου-

σμάτων,	ενώ	εξαίρεση	αποτε-

λεί	ο	καρκίνος	του	πνεύμονα,	

στον	οποίο	η	χώρα	μας	κατα-

τάσσεται	 έκτη	 στην	 ιεραρχία	

από	πλευράς	επίπτωσης.

Επιπρόσθετα,	 η	 μελέτη	

έδειξε	αφενός	ότι	η	μετάβαση	

από	τις	παλαιότερες	στις	νέες	
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Διάγραμμα	2	-	Όφελος	Επιβίωσης	ανά	ασθενή	από	την	Επιτάχυνση	της	Κυκλοφορίας		
των	Νέων	Θεραπειών	για	το	μη	μικροκυτταρικό	Καρκίνο	του	Πνεύμονα	στην	Ελλάδα.
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Διάγραμμα	3		-	Όφελος	Επιβίωσης	ανά	ασθενή	από	την	Επιτάχυνση	της		
Κυκλοφορίας	των	Νέων	Θεραπειών	για	τον	Καρκίνο	του	μαστού	στην	Ελλάδα.
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Διάγραμμα	4	-	Όφελος	Επιβίωσης	ανά	ασθενή	από	την	Επιτάχυνση	της	Κυκλοφορίας		
των	Νέων	Θεραπειών	για	τον	ορθοκολικό	Καρκίνο	στην	Ελλάδα.

στοχοθετημένες	 θεραπείες	

σχετίζεται	με	σημαντική	βελτί-

ωση	της	επιβίωσης	των	ασθε-

νών	και	αφετέρου	την	ύπαρξη	

θετικής	 συσχέτισης	 μεταξύ	

του	χρόνου	κυκλοφορίας	των	

νέων	 στοχοθετημένων	 θερα-

πειών	 και	 της	 επιβίωσης	 των	

ασθενών	 και	 στις	 τρεις	 μορ-

φές	καρκίνου.

Συγκεκριμένα,	 για	 το	 Μη	

Μικροκυτταρικό	 Καρκίνο	 του	

Πνεύμονα,	 η	 επιτάχυνση	 της	

κυκλοφορίας	μιας	νέας	θερα-

πείας	κατά	3	μήνες	(μηδενική	

καθυστέρηση)	 επιφέρει	 72	

επιπρόσθετα	 έτη	 επιβίωσης	

για	τον	πληθυσμό	στο	σύνολό	

του.	(Διάγραμμα 2)
Η	 επιτάχυνση	 της	 κυκλο-

φορίας	 μιας	 νέας	 θεραπείας	

για	 τον	 καρκίνο	 του	 μαστού	

κατά	 3	 μήνες	 (μηδενική	 κα-

θυστέρηση)	 επιφέρει	 τουλά-

χιστον	 251	 επιπρόσθετα	 έτη	

επιβίωσης	 για	 τον	 πληθυσμό	

και	 το	 μέγιστο	 αντίστοιχο	

όφελος	μπορεί	να	φτάσει	 τα	

532	έτη.	(Διάγραμμα 3)
Στον	 ορθοκολικό	 καρκίνο,	

η	 επιτάχυνση	 της	 κυκλοφορί-

ας	 μιας	 νέας	 θεραπείας	 κατά	

3	μήνες	(μηδενική	καθυστέρη-

ση)	επιφέρει	τουλάχιστον	106	

επιπρόσθετα	 έτη	 επιβίωσης	

για	τον	πληθυσμό	και	το	μέγι-

στο	αντίστοιχο	όφελος	μπορεί	

να	 φτάσει	 τα	 238	 έτη	 ζωής.	

(Διάγραμμα 4)
Σε	 σύγκριση	 με	 άλλες	 ευ-

ρωπαϊκές	 χώρες,	 η	 Ελλάδα	

εφαρμόζει	λιγότερα	μέτρα	και	

πολιτικές	ελέγχου	για	την	πρό-

σβαση	 στις	 νέες	 θεραπείες,	

τόσο	από	την	πλευρά	της	ζήτη-

σης	όσο	και	από	την	πλευρά	της	

προσφοράς,	και	εμφανίζει	ση-

μαντικές	 καθυστερήσεις	 στην	

διαδικασία	 πρόσβασης	 των	

φαρμάκων,	 πιθανώς	 εξαιτίας	

χρονοβόρων	 διαδικασιών	 και	

γραφειοκρατίας.	Όσο	επιταχύ-

νεται	η	κυκλοφορία	 των	νέων	

ογκολογικών	θεραπειών,	τόσο	

αυξάνονται	 τα	 έτη	 επιβίωσης	

των	ασθενών	με	καρκίνο,	ενώ	

η	 εξάλειψη	 της	 υφιστάμενης	

καθυστέρησης	στην	πρόσβαση	

σε	νέες	θεραπείες	θα	οδηγού-

σε	 σε	 σημαντικό	 υγειονομικό	

όφελος.			 	

  Όσο επιταχύνεται η 
κυκλοφορία των νέων 
ογκολογικών θεραπειών, 
τόσο αυξάνονται τα έτη 
επιβίωσης των ασθενών 
με καρκίνο, ενώ η 
εξάλειψη της υφιστάμενης 
καθυστέρησης στην 
πρόσβαση σε νέες θεραπείες 
θα οδηγούσε σε σημαντικό 
υγειονομικό όφελος  
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Για πρώτη φορά, Ελληνική Εταιρία  
βρίσκεται τόσο κοντά  

σε μία τόσο σημαντική διάκριση

T	
ο	 Ευρωπαϊκό	 Ινστιτούτο	 Ιατρικής	

Έρευνας	 -	 ΕΜRi,	 της	 Φαρμακευ-

τικής	 Εταιρίας	 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ	 ΛΙΛ-

ΛΥ,	 είναι	 ανάμεσα	 στους	 πέντε	

υποψηφίους	 για	 βράβευση	 στην	 κατηγο-

ρία	 της	 καλύτερης	 Ομάδας	 Κλινικής	 Έρευ-

νας	 παγκοσμίως	 (Clinical	 Research	 Team	 of	

the	 year),	 του	 έγκριτου	 περιοδικού	 Scrip		

(http://www.scripintelligence.com/awards/).	

Η	 εκδήλωση	 απονομής	 των	 βραβείων	 θα	

πραγματοποιηθεί	 την	 Πέμπτη,	 3	 Νοεμβρίου	

2011,	στο	Λονδίνο,	σε	ειδική	τελετή	που	διορ-

γανώνει	το	περιοδικό.

Το	SCRiP	αποτελεί	το	σημείο	αναφοράς	για	

θέματα	σχετικά	με	την	παγκόσμια	αγορά	φαρ-

μάκων.	Απευθύνεται	στα	στελέχη	των	οργανι-

σμών	 που	 δραστηριοποιούνται	 στο	 χώρο	 του	

φαρμάκου	 διεθνώς.	 Τα	 SCRiP	 AWARDS	 είναι	

μια	ετήσια	θεσμοθετημένη	διαδικασία	απονο-

μής	βραβείων	στις	καλύτερες	ομάδες	σε	δια-

φόρους	τομείς	του	φαρμάκου,	μεταξύ	αυτών	

και	της	κλινικής	έρευνας.

Η	υποψηφιότητα	αυτή	αποτελεί	εξαιρετικά	ση-

μαντικό	γεγονός,	τόσο	για	τη	ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ	ΛΙΛΛΥ,	

όσο	και	για	τη	χώρα	μας	και	αποκτά	ιδιαίτερη	αξία,	

ειδικά	στην	κρίσιμη	περίοδο	που	διανύουμε.	

Σε	μία	εποχή,	στην	οποία	κυρίαρχη	επιλογή	

είναι	 η	 ανάδειξη	 ισχυρών	 χαρακτηριστικών,	

όπως	 η	 ανταγωνιστικότητα,	 η	 καινοτομία	 και	

το	όραμα,		η	απάντηση	τόσο	σε	ατομικό,	όσο		

και	συλλογικό	επίπεδο	πρέπει	να	είναι	η	επέν-

δυση	στην	 Έρευνα	και	την	Ανάπτυξη.

Η	φαρμακευτική	 βιομηχανία	 συνεχώς	 επεν-

δύει	σε	τεχνολογίες	αιχμής,	με	την	αξιοποίηση	

σημαντικών	πόρων	τόσο	σε	υλικό,	αλλά	κυρίως	

  EMRI: Η έρευνα  
του μέλλοντος σήμερα 

Βαγγέλης Δροσινός: Ιατρικός Διευθυντής, EMRI 
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στο	έμψυχο	δυναμικό	της	χώρας.	

Η	επένδυση	στην	ιατρική	έρευνα	στην	Ελλάδα	αποτελεί	πρώ-

της	τάξεως	μοντέλο	ανάπτυξης	της	χώρας	και	σηματοδοτεί		μια	

νέα	εποχή	δημιουργίας	και	προόδου	για	τον	κλάδο	των	φαρμα-

κευτικών	επιχειρήσεων.

Το	Ευρωπαϊκό	Ινστιτούτο	Ιατρικής	 Έρευνας	(EMRi)	της	ΦΑΡΜΑ-

ΣΕΡΒ	ΛΙΛΛΥ	αποτελεί	παράδειγμα	τέτοιας	προσπάθειας	για	την	ενί-

σχυση	της	κλινικής	έρευνας	στη	χώρα	μας.

Η	κλινική	έρευνα	αποτελεί	μία	εξαιρετικά	δυναμική,	μακρο-

χρόνια	 και	 υψηλού	 κόστους	 διαδικασία.	 Το	 χρονικό	 διάστημα	

που	 απαιτείται	 για	 κάθε	 υποψήφιο	φαρμακευτικό	 παράγοντα	

αγγίζει	τα	15	χρόνια,	ενώ		για	την	ανάπτυξη	ενός	και	μόνο	φαρ-

μάκου	απαιτούνται	πάνω	από	1	δις	ευρώ.	Διεξάγεται	δε,	σε	αυ-

στηρότατο	 πλαίσιο,	 ακολουθώντας	 επιστημονικές	 διαδικασίες	

και	διεθνείς	αρχές	δεοντολογίας	που	διασφαλίζουν	την	προστα-

σία	των	συμμετεχόντων.

Το	EMRi	δραστηριοποιείται	στην	παροχή		εξειδικευμένων	υπη-

ρεσιών	στο	χώρο	της	ιατρικής	έρευνας.	Δημιουργήθηκε	πριν	από	

15	χρόνια,	είναι	στελεχωμένο	με	30	διακεκριμένους	επιστήμο-

νες,	έχει	επενδύσει	περισσότερα	από	25	εκατομμύρια	ευρώ	και	

έχει	πετύχει	τη	δημιουργική	επιστημονική	συνεργασία	με	1.600		

Έλληνες	ιατρούς	ερευνητές	από	τουλάχιστον	1.000	ερευνητικά	

κέντρα,	στο	πλαίσιο	100	κλινικών	ερευνητικών	προγραμμάτων	

που	έχουν	οδηγήσει	στη	συλλογή	δεδομένων	14.000	ασθενών.	

Τα	δεδομένα	αυτά	οδήγησαν	σε	περισσότερες	από	100	δημο-

σιεύσεις/ανακοινώσεις	στα	πλέον	έγκυρα	διεθνή	επιστημονικά	

περιοδικά	και	συνέδρια.	

Τα	 στοιχεία	 αυτά	 σε	 συνδυασμό	 με	 τους	 συνεχείς	 διεθνείς	

ελέγχους	 (16	 συνολικά),	 από	 ανεξάρτητες	 αρχές,	 απέδειξαν	

την	αρίστη	ποιότητα	διεξαγωγής	της	έρευνας	και	έχουν	οδηγή-

σει	το	EMRi	μεταξύ	των	κορυφαίων	παγκοσμίως.

Όραμα	του	EMRi	αποτελεί	η	περαιτέρω	ανάπτυξη	της	ιατρικής	

έρευνας,	στοχεύοντας	στο	να	καταστεί	η	Ελλάδα	και	η	ευρύτε-

ρη	περιοχή	της	Νοτιοανατολικής	Μεσογείου	κέντρο	αναφοράς	

για	την	 Έρευνα	και	την	Ανάπτυξη.

Η	 υποψηφιότητα	 αυτή	 αποτελεί	 ένα	 δυνατό	 και	 ξεκάθαρο	

μήνυμα	πως	οι	 Έλληνες	που	διαθέτουν	αποφασιστικότητα,	και-

νοτομία,	μεθοδικότητα	και	προσήλωση	στους	στόχους	μπορούν	

να	καταφέρουν	διακρίσεις	παγκόσμιας	εμβέλειας.	Και	ίσως	να	

είναι	 η	 πιο	 ισχυρή	 απάντηση	 στις	 σημερινές	 προκλήσεις	 και	

ένας	από	τους	τρόπους	άρσης	του	αδιεξόδου	της	πρωτοφανούς	

οικονομικής	κρίσης.		 	

  Φιλοδοξία μας  
είναι το ΕMRI  

να αποτελέσει  
την κορυφαία επιλογή  

στη διεξαγωγή  
της ιατρικής έρευνας, 

για όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς 

στην Ελλάδα, αλλά  
και την ευρύτερη  

περιοχή της 
Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου 

Γιάννης Χονδρέλης: Sr Διευθυντής  
Κλινικών Ερευνών & Εγκρίσεων, EMRI
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Ένα μεγάλο
στοίχημα 

ΕOΠΥΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

O	νέος	οργανισμός,	ο	οποίος	έχει	
ως	στόχο	να	καλύψει	το	σύνολο	
σχεδόν	των	ασφαλισμένων	και	
να	ικανοποιήσει	το	μακροχρόνιο	
αίτημα	για	την	Πρωτοβάθμια	
Φροντίδα	Υγείας	στη	χώρα	μας,	
ξεκίνησε	την	επίσημη	λειτουργία	
του	από	την	1η	Σεπτεμβρίου	2011.	

Σ
το	 νέο	 φορέα,	 που	 βρίσκεται	 υπό	 την	 εποπτεία	 του	

Υπουργείου	Υγείας,	εντάσσονται	ο	Κλάδος	Υγείας	του	ΙΚΑ	

με	τα	πολυϊατρεία	του,	οι	Κλάδοι	Υγείας	του	ΟΓΑ	και	του	

ΟΑΕΕ,	ο	ΟΠΑΔ	και	τα	Κέντρα	Υγείας	με	τα	περιφερειακά	

Ιατρεία	του	ΕΣΥ.	

«Με	τον	τρόπο	αυτό,	δημιουργούνται	20.000	και	πλέον	σημεία	

παροχής	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	κοντά	σε	κάθε	ασφαλισμένο,	

κοντά	 σε	 κάθε	 ελληνική	 οικογένεια.	 Το	 δίκτυο	 πρωτοβάθμιας	

φροντίδας	 περιλαμβάνει	 τους	 συμβεβλημένους	 γιατρούς	 των	

ασφαλιστικών	Ταμείων	και	τους	αγροτικούς	γιατρούς	με	τις	μο-

νάδες	 πρωτοβάθμιας	 περίθαλψης	 των	ΟΤΑ.	 Στόχος	 μας	 είναι	 η	

παρουσία	γιατρών	σε	κάθε	γωνιά	της	Ελλάδας,	για	να	έχουν	τη	

δυνατότητα	οι	πολίτες	να	επιλέγουν	ελεύθερα	τον	γιατρό	 τους	

παντού,	σε	κάθε	γειτονιά,	σε	κάθε	δημοτικό	διαμέρισμα»,	τονίζει	

ο	κ.	Λοβέρδος.



   Στόχος του 
νέου οργανισμού,  

είναι η 
ορθολογικότερη 

κατανομή 
των αναγκών 

στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, οι οικονομίες 

κλίμακας και 
η λεπτομερέστερη 

καταγραφή και 
εποπτεία του χώρου 

της υγείας 
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λισμένους	του	Οργανισμού	τα	συνταγολόγια	που	διαθέτει	ήδη	και	

χρησιμοποιεί	το	ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.	«Ως	εκ	τούτου,	οι	συμβεβλημένοι	με	τον	

ΟΠΑΔ	και	ΟΑΕΕ	ιατροί	θα	πρέπει	να	προμηθευτούν	από	τις	Μονάδες	

Υγείας	του	ΙΚΑ-	ΕΤΑΜ	της	περιοχής,	που	λειτουργούν	τα	ιατρεία	τους,	

το	Ενιαίο	Έντυπο	Συνταγολογίου	ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,	το	οποίο	θα	χρησιμοποι-

ούν	για	να	εκδίδουν	χειρόγραφες	συνταγές	για	τους	ασφαλισμένους	

του	Οργανισμού»,	αναφέρει	η	σχετική	ανακοίνωση	του	οργανισμού.	

Οι	ιατροί	θα	εκδίδουν	χειρόγραφες	συνταγές	μόνο	όταν	δεν	είναι	

εφικτή	η	έκδοση	ηλεκτρονικών	συνταγών	Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	Έτσι,	τα	ατομικά	

συνταγολόγια	ασφαλισμένων	των	εν	λόγω	ταμείων	δεν	θα	χρησιμο-

ποιούνται	από	1ης	Νοεμβρίου	2011.

Αμέσως	μετά	το	Ενιαίο	Συνταγολόγιο	ήρθε	και	ο	Ενιαίος	Κανονι-

σμός	παροχών	Υγείας.	«Ο	ενιαίος	κανονισμός	παροχών	αποτελεί	

ένα	μεγάλο	βήμα	εξορθολογισμού	των	ανισοτήτων	στο	εσωτερικό	

των	κλάδων	υγείας	των	ασφαλιστικών	ταμείων»,	τονίζει	το	υπουρ-

γείο	Υγείας,	το	οποίο	χαρακτηρίζει	την	ύπαρξη	του	εν	λόγω	κανο-

νισμού	«απαραίτητη	προϋπόθεση	για	την	ύπαρξη	και	λειτουργία	

του	 ΕΟΠΥΥ».	 Σύμφωνα	 με	 το	 υπουργείο,	 βασικό	 οδηγό	 στη	 σύ-

νταξη	 του	 ενιαίου	 κανονισμού	 παροχών	 αποτέλεσε	 η	 καλύτερη	

και	απλούστερη	εξυπηρέτηση	του	ασφαλισμένου	και	η	οικονομι-

κή	βιωσιμότητα	του	νέου	οργανισμού.	Ο	Πρόεδρος	του	ΕΟΠΥΥ,	κ.	

Γεράσιμος	Βουδούρης,	παρουσίασε	πρόσφατα	στα	μέλη	του	Δ.Σ.	

του	Οργανισμού	το	σχέδιο	του	Ενιαίου	Κανονισμού	παροχών,	με	

τις	σχετικές	παρατηρήσεις	που	έχουν	γίνει	από	τις	αρμόδιες	υπη-

ρεσίες	και	τον	ίδιο,	προκειμένου	να	το	μελετήσουν	και	σε	δεύτερη	

συνεδρίαση,	όπως	προβλέπει	ο	νόμος,	να	αποφασίσουν	τις	τελικές	

ρυθμίσεις	που	θα	αφορούν	στους	ασφαλισμένους.

η	δομή	του	οργανισμού	
Βασικό	 κορμό	 του	 οργανισμού	 αποτελεί	 το	 ΙΚΑ,	 από	 όπου	 θα	

αντληθούν	οι	κυρίως	δομές	και	 το	ανθρώπινο	δυναμικό.	 Όλο	το	

διοικητικό,	ιατρικό,	νοσηλευτικό,	παραϊατρικό	και	λοιπό	προσωπι-

κό,	καθώς	και	οι	δικηγόροι	με	έμμισθη	εντολή,	θα	μεταφερθούν	

στο	νέο	Οργανισμό.	Μέχρι	το	τέλος	του	2011,	όσοι	υπάλληλοι	με-

ταφερθούν	από	άλλους	κλάδους	υγείας,	θα	πληρώνονται	από	τα	

ταμεία	τους.	

Παρομοίως,	 θα	 εξακολουθήσουν	 να	 ισχύουν	 οι	 συμβάσεις	 μί-

σθωσης	 που	 έχουν	 ήδη	 συναφθεί	 με	 ιατρούς,	 οδοντιάτρους,	

φαρμακοποιούς	και	λοιπά	φυσικά	πρόσωπα.	Παράλληλα,	θα	συ-

νεχιστούν	μέχρι	την	ολοκλήρωσή	τους	και	όλες	οι	διαδικασίες	που	

βρίσκονται	 σε	 εξέλιξη	 από	 τους	 εντασσόμενους	φορείς	 για	 την	

ανάθεση	και	μίσθωση	έργου	σε	γιατρούς,	οδοντιάτρους	και	φαρ-

μακοποιούς.	Το	προσωπικό	που	θα	προσληφθεί	με	την	ολοκλήρω-

ση	των	διαδικασιών,	θα	μεταφερθεί	και	αυτό	στον	ΕΟΠΥΥ.	

Συνολικά,	 ο	 ΕΟΠΥΥ	 θα	 κα-

λύπτει	 περί	 τα	 9	 εκατομμύ-

ρια	 ασφαλισμένους-	 άμεσα	

και	έμμεσα.	Στόχος	του	νέου	

οργανισμού,	 	 είναι	 η	 ορθο-

λογικότερη	 κατανομή	 των	

αναγκών	στο	Εθνικό	Σύστημα	

Υγείας,	 οι	 οικονομίες	 κλίμα-

κας	 και	 η	 λεπτομερέστερη	

καταγραφή	και	εποπτεία	του	

χώρου	 της	 υγείας,	 ώστε	 να	

υπάρχουν	 οι	 επιθυμητές	 πα-

ρεμβάσεις	 και	 βελτιώσεις,	

όπου	αυτό	κρίνεται	αναγκαίο.	

«Οι	ρυθμίσεις	αυτές	θα	έχουν	

θετική	επίδραση	στην	οικονο-

μία	στο	χώρο	της	Υγείας,	αλλά	

και	 της	 εθνικής	 οικονομίας	

γενικότερα»,	 τονίζεται	 χαρα-

κτηριστικά.	

Όλα	ενιαία:	Συνταγολόγιο	και	
Κανονισμός	παροχών	υγείας	
Από	1η	Νοεμβρίου	2011	οι	για-

τροί	του	Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	θα	χρησιμο-

ποιούν	 για	 όλους	 τους	 ασφα-
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1)			Ισότιμη	πρόσβαση	των	ασφαλισμένων	σε	όλες	τις	υπηρεσίες	και	δομές	υγείας	της	
χώρας.	 Δημόσιο	 και	 ιδιωτικό	 σύστημα	 υγείας	 λειτουργούν	 με	 ενιαίους	 κανόνες,	
προς	όφελος	της	εξυπηρέτησης	του	πολίτη.	

2)			Ενιαίο	σύστημα	παροχής	υπηρεσιών	ως	προς	το	είδος,	την	έκταση,	το	ύψος,	τον	τρό-
πο	και	τη	διαδικασία	χορήγησης,	καθώς	και	το	ποσοστό	συμμετοχής	των	ασφαλισμέ-
νων	στις	δαπάνες.	

3)			Ενιαίοι	κανόνες	χρηματοδότησης	δημοσίων	και	ιδιωτικών	κλινικών	με	βάση	τα	ΚΕΝ	και	
απλούστευση	των	διαδικασιών	εκκαθάρισης	 των	νοσηλίων	από	τα	ασφαλιστικά	τα-
μεία.	οι	ιδιωτικές	κλινικές	που	συμβάλλονται	με	τον	ΕοΠυυ	δίνουν	όλα	τα	κρεβάτια.	

4)			Προβλέπεται	η	υπογραφή	συμβάσεων	με	όλους	τους	παρόχους	υγείας.	Καμιά	δαπά-
νη	δεν	θα	καταβάλλεται	χωρίς	υπογραφή	σύμβασης.	

5)			Ενοποιούνται	 τα	 ποσοστά	 συμμετοχής	 για	 παρακλινικές	 εξετάσεις.	 Έτσι	 τα	 ποσο-
στά	για	οΠαΔ	και	οαΕΕ	από	25%	περιορίζονται	σε	15	%,	για	το	 ΙΚα	ενοποιούνται	
στο	15%	και	τον	οΓα	αυξάνονται	από	0	σε	15%,	αποκτώντας	όμως	ταυτόχρονα	όλοι	
πρόσβαση	παντού.	με	αυτόν	τον	τρόπο,	οι	ασφαλισμένοι	του	οΓα	που	μέχρι	σήμερα	
εξετάζονταν	μόνο	από	τις	δομές	του	ΕΣυ,	μπορούν	να	χρησιμοποιήσουν	και	όλα	τα	
άλλα	σημεία	παροχής	υπηρεσιών	υγείας.	Δεν	υπάρχει	συμμετοχή	για	τις	εξετάσεις	
που	πραγματοποιούνται	στους	σχηματισμούς	του	ΕΣυ	ή	εντός	των	δομών	του	οργα-
νισμού.	

6)			Καθορίζονται	ανώτατες	ποσότητες	υγειονομικού	υλικού	με	βάση	σύγχρονα	ιατρικά	
δεδομένα	και	αποδίδονται	ανώτατες	τιμές	σε	θεραπευτικά	μέσα	με	βάση	τις	τιμές	
του	παρατηρητηρίου	ή	κατώτερες	αυτού	σε	ύψος	που	καθορίζει	κάθε	φορά	το	Δ.Σ.	
του	ΕοΠυυ.	Θεσπίζονται	ποσοστά	συμμετοχής	από	10-25%	από	τα	οποία	όμως	απαλ-
λάσσονται	 οι	 χρονίως	 πάσχοντες,	 καθώς	 και	 ειδικές	
κατηγορίες	ασθενών.	

7)		Παρέχονται	 στο	 πλαίσιο	 προληπτικής	 ιατρικής	
πρόγραμμα	εμβολιασμών,	προγεννητικού	ελέγ-
χου	 ανδρών	 και	 γυναικών,	 μαστογραφίας,	 test	
pap,	 PSA,	 κολονοσκόπηση,	 εξετάσεις	 τριγλυ-
κεριδίων	 και	 χοληστερόλης	 για	 την	 πρόληψη	
καρδιοπαθειών	 και	 καρκίνου,	 χωρίς	 συμ-
μετοχή	του	ασφαλισμένου.	

8)		ορίζονται	οι	έννοιες	της	υπερσυνταγο-
γράφησης	της	προκλητής	ζήτησης,	
της	 κατευθυνόμενης	 συνταγο-
γράφησης	 και	 της	 κατευθυνό-
μενης	 εκτέλεσης	 συνταγών,	
προκειμένου	να	επιταχυνθούν	
οι	διαδικασίες	επιβολής	κυρώ-
σεων	στους	παραβάτες.	

τα	βασικά	χαρακτηριστικά	του	Ενιαίου	Κανονισμού			
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Την	 ίδια	ώρα,	ωστόσο,	 το	νέο,	επικαιροποιημένο	μνημόνιο	

προβλέπει	μείωση	του	διοικητικού	προσωπικού	των	ενοποιη-

μένων	 ΙΚΑ,	ΟΑΕΕ,	ΟΓΑ	και	ΟΠΑΔ,	 τουλάχιστον	κατά	50%	και	

αποδέσμευση	 ποσοστού	 25%	 των	 συμβεβλημένων	 γιατρών.	

Στόχος	του	μέτρου	είναι	–αναφέρει	 το	μνημόνιο-	η	επίτευξη	

αναλογίας	 ασθενών-ιατρών,	 παρόμοιας	 με	 τον	 ευρωπαϊκό	

μέσο	όρο.	

Επίσης,	το	μνημόνιο	προβλέπει	για	τις	εργασιακές	σχέσεις	των	

γιατρών	του	νέου	οργανισμού,	επέκταση	της	χρήσης	του	συστή-

ματος	της	ανά	επίσκεψη	πληρωμής	του	ιατρού,	το	οποίο	χρησιμο-

ποιείται	σήμερα	από	τον	ΟΑΕΕ,	σε	όλες	τις	συμβάσεις	μεταξύ	των	

ταμείων	κοινωνικής	ασφάλισης	και	των	ιατρών	με	τους	οποίους	

αυτά	 συμβάλλονται.	 Ο	 νέος	 μηχανισμός	 πληρωμής	 θα	 ισχύσει	

για	κάθε	νέα	σύμβαση	που	ανανεώνεται,	το	2011	και,	για	όλες	

τις	συμβάσεις,	από	το	2012.	Καθορίζει	μάλιστα,	έναν	ελάχιστο	

αριθμό	ασθενών	ανά	ιατρό,	με	βάση	την	εμπειρία	άλλων	Κρατών-

μελών	της	Ε.Ε.	Το	νέο	σύστημα	υπολογίζεται	ότι	θα	οδηγήσει	σε	

μείωση	 του	συνολικού	κόστους	αποζημίωσης	 (μισθοί	 και	αμοι-

βές)	των	γιατρών	κατά	10%	και	κατά	ένα	επιπλέον	15%	το	2012,	

σε	σύγκριση	με	το	προηγούμενο	έτος.	

υπηρεσία	Ελέγχου	Δαπανών	υγείας	
φορέων	Κοινωνικής	ασφάλισης	
Στο	νέο	οργανισμό	θα	μεταφερθεί,	από	τη	Γενική	Γραμματεία	

Κοινωνικών	 Ασφαλίσεων	 και	 η	 Υπηρεσία	 Ελέγχου	 Δαπανών	

Υγείας	Φορέων	Κοινωνικής	Ασφάλισης	(ΥΠΕΔΥΦΚΑ).	Η	Υπηρε-

σία,	θα	υπάγεται	απευθείας	στον	Πρόεδρο	του	Οργανισμού	και	

διαρθρωτικά	θα	ανήκει	στην	Κεντρική	Υπηρεσία	του	ΕΟΠΥΥ.	

Πιο	συγκεκριμένα,	σύμφωνα	με	το	Ν.	3918/2011,	η	ΥΠΕΔΥΦ-

ΚΑ	διαρθρώνεται	σε	Κεντρική	Διεύθυνση,	στην	οποία	θα	μετα-

φερθεί	 και	 η	 Διεύθυνση	 Επιθεώρησης	 Υπηρεσιών	 Υγείας	 του	

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	με	τις	υφιστάμενες	οργανικές	μονάδες	και	με	αρμοδι-

ότητες	που	αφορούν	στον	έλεγχο	όλων	των	μονάδων	υγείας	του	

ΕΟΠΥΥ	και	των	συμβεβλημένων	σε	αυτόν	φορέων	και	σε	Περι-

φερειακές	Υπηρεσίες.	Έργο	της	Υπηρεσίας	θα	είναι	–μεταξύ	άλ-

λων-	ο	έλεγχος	των	υπηρεσιών	Πρωτοβάθμιας	και	Δευτεροβάθ-

μιας	φροντίδας	υγείας	που	παρέχονται	στους	ασφαλισμένους	

και	συνταξιούχους	των	Ασφαλιστικών		Οργανισμών	αρμοδιότη-

τας	του	Υπουργείου	Εργασίας	και	Κοινωνικής	Ασφάλισης.

Οι	έλεγχοι	θα	πραγματοποιούνται	στα	φαρμακεία,	στα	νοσο-

κομεία,	σε	ιδιωτικές	κλινικές	και	ιδιωτικά	εργαστήρια	και	κάθε	

φορέα	παροχής	υπηρεσιών	υγείας.

Μετά	από	κάθε	έλεγχο,	θα	συντάσσεται	 πόρισμα,	 το	οποίο	

θα	αποστέλλεται	στον	αρμόδιο	ασφαλιστικό	Οργανισμό	ή	στον	
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εισαγγελέα,	προκειμένου	να	

επιβληθούν	οι		προβλεπόμε-

νες	κυρώσεις.

μεγάλες	προσδοκίες
Οι	 προσδοκίες	 εξοικονόμη-

σης	 πόρων	 από	 τη	 λειτουρ-

γία	 του	 ΕΟΠΥΥ	 είναι	 πολύ	

μεγάλες.	Με	τη	διαμόρφωση	

ενός	μεγάλου-κοινού	αγορα-

στή	για	 την	προμήθεια	υπη-

ρεσιών	 και	 υλικών,	 υπάρχει	

η	 προσδοκία	 μείωσης	 κατά	

25%	 των	 δαπανών	 υγειο-

νομικής	 περίθαλψης	 των	

ασφαλισμένων	σε	σχέση	με	

το	2010.	Σύμφωνα	με	το	επι-

καιροποιημένο	 μνημόνιο,	 η	

λειτουργία	του	ΕΟΠΥΥ	εντάσ-

σεται	σε	μία	δέσμη	μέτρων,	

που	φιλοδοξεί	να	περικόψει	

τις	 δαπάνες	 υγείας	 κατά	

τουλάχιστον	 310	 εκ.	 ευρώ	

το	 2011	 και	 επιπλέον	 697	

εκ.	 ευρώ	 το	 2012,	 349	 εκ.	

ευρώ	το	2013,	303	εκ.	ευρώ	

το	2014	και	463	εκ.	ευρώ	το	

2015.	

Σύμφωνα	 με	 το	 χρονο-

διάγραμμα	 των	 αρμόδιων	

υπουργείων,	 μέχρι	 το	 τέλος	

του	έτους	αναμένεται	η	ολο-

κλήρωση	της	λειτουργίας	του	

οργανισμού,	 έτσι	 ώστε	 την	

1/1/2012	 να	 έχουμε	 οριστι-

κό	διαχωρισμό	και	 λογιστικό	

μεταξύ	 σημερινών	 Ταμείων	

και	 ΕΟΠΥΥ.	 Δηλαδή,	 από	

την	 1/1/2012	 και	 μετά	 θα	

έχουμε	 ΕΟΠΥΥ	 με	 δικό	 του	

προϋπολογισμό,	με	δικά	του	

έσοδα	 και	 με	 πληρωμή	 από	

το	 δικό	 του	 προϋπολογισμό	

όλων	των	δαπανών.	





«Η εποχή αυτή απαιτεί  
από όλους μας  

έναν διαφορετικό τρόπο 
προσέγγισης»

άνΤΩνης ΔηΜοΠούΛος

Στον	σκληρό	πυρήνα	των	
εξοικονομήσεων	στην		
υγεία	προαναγγέλλει	ότι	
προχωράμε	την	επόμενη	
χρονιά	ο	γενικός	γραμ-
ματέας	Δημόσιας	Υγείας	
του	Υπουργείου	Υγείας	
και	Κοινωνικής	Αλληλεγ-
γύης,	κ.	Αντώνης	Δημό-
πουλος,	με	μέτρα	όπως	
η	επέκταση	της	ηλεκτρο-
νικής	συνταγογράφησης	
και	η	εφαρμογή	των	
θεραπευτικών	πρωτο-
κόλλων.	Ο	κ.	Δημόπου-
λος	τονίζει	ότι	η	κρίση	
ήταν	και	μία	ευκαιρία	να	
έλθει	καθένας	από	τους	
φορείς	στο	χώρο	της	
υγείας	αντιμέτωπος	με	
το	θεσμικό	του	ρόλο	και	
προ	των	ευθυνών	του.	

K
ύριε	 Δημό-
πουλε,	 το	
φ ά ρ μ α κ ο	
έχει	 δεχτεί	

αυξημένες	 πιέσεις	 και	
έχει	 βρεθεί	 στο	 στό-
χαστρο	 των	 εξοικονο-
μήσεων	 με	 πολλά	 μέ-
τρα	 (μειώσεις	 τιμών,	
rebate,	 λίστα,	 εισιτή-
ριο	 για	 είσοδο	 στη	 λί-
στα).	το	φάρμακο	όμως	
αντιστοιχεί	 στο	 20%	
των	 δαπανών	 υγείας.	
τι	σκοπεύετε	να	κάνετε	
για	 το	 υπόλοιπο	 80%	
της	δαπάνης;	

Τα	 φάρμακο	 είναι	 μόνο	

το	 20%	 της	 συνολικής	

δαπάνης,	 αλλά	 είχε	

φουσκώσει	 πάρα	 πολύ.	

Φέτος,	θα	είναι	η	πρώτη	

φορά,	 αν	 δείτε	 την	 κα-

μπύλη	της	δαπάνης	 του	

φαρμάκου	από	το	1980,	

που	θα	έχει	κάμψη,	έπει-

τα	από	30	χρόνια	συνε-

χούς	 ανοδικής	 πορείας	

τα	 τελευταία	 χρόνια.	

Άρα,	 δεν	 είναι	 τυχαίο	

που	 ένα	 μεγάλο	 μέρος	

της	πολιτικής	μας	εστιά-

στηκε	στο	φάρμακο.	

Για	το	υπόλοιπο	80%,	



έχει	 ήδη	 γίνει	 στα	 νοσοκομεία	 μια	 μεγάλη	 προσπάθεια.	 Αυτή	

απέδωσε	μείωση	της	δαπάνης	περίπου	10-15%	τα	δύο	τελευταία	

χρόνια	-στα	αναλώσιμα	και	στα	φάρμακα	των	νοσοκομείων.	 Έχει	

γίνει,	επίσης,	μια	μεγάλη	προσπάθεια	σε	σχέση	με	τα	πρωτόκολ-

λα	και	το	να	συνταγογραφούν	οι	γιατροί	σε	πιο	«ήπιους	τόνους».	

Και	αυτό	έχει	επιτευχθεί	σε	έναν	σημαντικό	βαθμό.	Γίνεται	επίσης	

προσπάθεια,	με	τις	μεγάλες	διαρθρωτικές	πολιτικές,	τον	ΕΟΠΥΥ	

και	τις	συγχωνεύσεις	των	νοσοκομείων,	να	γίνουν	οικονομίες	κλί-

μακος.	Και	από	εκεί	αναμένουμε	ένα	μεγάλο	κέρδος.	Άρα,	σιγά	

-σιγά,	ολοκληρώνεται	μία	κατεύθυνση	για	το	υπόλοιπο	80%.	Η	δι-

αφορά	είναι	ότι	το	υπόλοιπο	80%	θα	κρατήσει	λίγο	περισσότερο.	

Οι	μειώσεις	του	10-15%	που	έχουν	επιτευχθεί	σήμερα	άλλωστε,	

αντιστοιχούν	σε	μερικές	εκατοντάδες	εκατομμύρια,	ενώ	η	δαπά-

νη	στο	φάρμακο	μειώνεται	1	δισεκατομμύριο	κάθε	χρόνο.	

τα	περιθώρια	όσον	αφορά	στις	εξοικονομήσεις	στο	φάρμακο	δεν	
έχουν	εξαντληθεί;	

Σε	αντιστοίχιση	με	χώρες	ομό-

λογες,	 δηλαδή	 παρόμοιου	

πληθυσμού	 και	 νοσηρότητας,	

όπως	η	Πορτογαλία,	 αλλά	 και	

χώρες	 με	 βαρύτερη	 νοσηρό-

τητα,	όπως	η	Σουηδία	ή	η	Δα-

νία,	 φαίνεται	 ότι	 μπορούμε	

να	κατέβουμε	ακόμη	μέχρι	το	

2,7.	 Αυτό	 κάπου	 υποδεικνύε-

ται	και	από	το	μνημόνιο,	αλλά	

και	 πέρα	 από	 το	 μνημόνιο	 εί-

ναι	και	η	δική	μας	η	πρόθεση,	

να	κινηθούμε	στα	επίπεδα	του	

2007-2008.	 Βεβαίως,	 αυτό	

σημαίνει	 ότι	 φτάνουμε	 στον	

σκληρό	 πυρήνα	 την	 επόμενη	

χρονιά,	 ότι	 δηλαδή	θα	πρέπει	
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να	υπάρξουν	και	κάποιες	εσωτερικές	αναδιαρθρώσεις,	όπως	π.χ.	η	

χρήση	γενοσήμων,	η	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση,	η	οποία	ακό-

μη	δεν	έχει	αποδώσει	στο	100%	και	η	εφαρμογή	των	πρωτοκόλλων	

που	ξεκινάει	τώρα.

Σε	τι	στάδιο	βρίσκεται	η	εφαρμογή	των	θεραπευτικών	πρωτοκόλ-
λων;	Πιστεύετε	ότι	θα	επιτύχει	το	μέτρο;	
Εγκρίθηκαν	από	το	ΚΕΣΥ	στις	20	Σεπτεμβρίου	και	μας	έχουν	ήδη	στα-

λεί.	Θα	δημοσιευτεί	υπουργική	απόφαση	και	μετά	όλα	τα	πρωτόκολ-

λα	θα	μοιραστούν	στις	ανάλογες	κλινικές	ειδικοτήτων	στο	ΕΣΥ	και,	

σε	δεύτερο	χρόνο,	και	εκτός	του	ΕΣΥ,	ώστε	να	αρχίσει	η	συστηματική	

υλοποίησή	τους	από	τους	επιστημονικούς	διευθυντές.	

τι	εξοικονόμηση	πόρων	αναμένει	η	κυβέρνηση	από	αυτό	το	μέτρο;
Πάνω	από	όλα	προσδοκούμε	καλή	 Ιατρική.	Από	εκεί	και	πέρα	θα	

μπορούσαμε	να	έχουμε	και	μια	εξοικονόμηση	ενός	επιπέδου,	της	

τάξης	των	100-200	εκατομμυρίων.	Αλλά	αυτό	είναι	κάτι	το	οποίο	θα	

εξαρτηθεί	από	την	ανταπόκριση	των	γιατρών,	από	το	πόσο	γρήγορα	

και	πόσο	εύκολα	και	σε	τι	έκταση	θα	προχωρήσει	αυτό	το	μέτρο.	

Αυτό	το	οποίο	είναι	σημαντικό	είναι	ότι	πρόκειται	για	ένα	από	τα	μέ-

τρα	ενηλικίωσης	της	ιατρικής	κοινότητας.

αναμένονται	αντιστάσεις;
Αντιστάσεις	 είχαμε	 ήδη.	 Χρειάστηκαν	 τρεις	 μήνες	 διαπραγματεύ-

σεων	με	τις	ιατρικές	εταιρείες,	για	να	καταλήξουμε	σε	κάποια.	Επι-

πλέον,	η	χρήση	τους	δεν	είναι	τόσο	δεσμευτική.	Και	στη	χρήση	τους	

στο	εξωτερικό,	υπάρχει	ένα	60-80%	που	χρησιμοποιείται.	Δεν	είναι	

απόλυτη.	Υπάρχει	και	η	ιατρική	ευθύνη	και	αυτό	το	πράγμα	φέρνει	

αντιστάσεις	από	μόνο	του.	

λίστα	είχε	εφαρμοστεί	και	στο	παρελθόν,	αλλά	χωρίς	να	φέρει	τα	
αναμενόμενα	αποτελέσματα.	
Είναι	διαφορετική	αυτή	σε	σχέση	με	τη	λίστα	του	1997-2004.	Στην	

τωρινή	λίστα	δεν	αποκλείεται	κανένα	φάρμακο.	Μπορούν	να	μπουν	

όλα	τα	φάρμακα.	Επίσης,	σήμερα	έχουμε	θεραπευτικές	κατηγορίες	

και	το	σύστημα	ATC4.	 Έτσι,	η	λίστα	αποκτά	άλλη	δυναμική.	Επίσης,	

είναι	ένας	ακριβοδίκαιος	τρόπος	να	έχουμε	επιστροφές	στα	ασφαλι-

στικά	ταμεία,	αντί	να	καταφεύγουμε	σε	flat	rebate,	όπως	έγινε	πέρ-

σι,	που	δημιουργεί	τρομακτικές	στρεβλώσεις.

τι	σκοπεύετε	να	κάνετε	για	να	αναγνωρισθεί	η	καινοτομία,	στα	
φάρμακα	που	καλύπτονται	από	δίπλωμα	ευρεσιτεχνίας;
Υπάρχει	 η	 υποκατηγοριοποίηση	 ATC5	 στη	 λίστα,	 που	 δίνει	 τη	 δυ-

νατότητα	σε	όσα	φάρμακα	είναι	πραγματικά	καινοτόμα,	να	μπουν	

 Υπάρχει η υποκατηγοριο-
ποίηση ATC5 στη λίστα, που 
δίνει τη δυνατότητα σε όσα 
φάρμακα είναι πραγματικά 

καινοτόμα, να μπουν σε υπο-
κατηγορίες και όχι στη βασική 
κατηγοριοποίηση. Τα φάρμα-
κα αυτά, δεν απαλλάσσονται 

από το rebate, αλλά έχουν ένα 
rebate τέτοιο, που θα δίνει 

κάποιο κίνητρο καινοτομίας, 
δηλαδή ευνοϊκότερη μεταχεί-
ριση σε σχέση με τα υπόλοιπα 

φάρμακα 
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σε	υποκατηγορίες	και	όχι	στη	βασική	κατηγοριοποίηση.	Είναι	περί-

που	250	αυτές	οι	κατηγοριοποιήσεις,	στις	οποίες	τα	φάρμακα	είναι	

σχεδόν	μόνα	τους.	Τα	φάρμακα	αυτά,	δεν	απαλλάσσονται	από	το	

rebate,	αλλά	έχουν	ένα	rebate	τέτοιο,	που	θα	δίνει	κάποιο	κίνητρο	

καινοτομίας,	δηλαδή	ευνοϊκότερη	μεταχείριση	σε	σχέση	με	τα	υπό-

λοιπα	φάρμακα.	

Πότε	αναμένεται	η	έκδοση	δελτίου	τιμών	με	τα	νέα	φάρμακα;	
Το	Νοέμβριο.	Υπάρχει	ωστόσο	από	την	πλευρά	μας	ένας	μικρός	σκε-

πτικισμός,	για	το	αν	μπορούμε	και	αν	πρέπει	να	τα	βγάλουμε	όλα	

μαζί	ή	αν	πρέπει	να	τα	βγάλουμε	σταδιακά.	

Πώς	θα	διευθετηθεί	το	θέμα	των	χρεών	των	νοσοκομείων;
Αυτό	είναι	γενικότερο	θέμα	σχεδιασμού,	που	δεν	αφορά	μόνο	το	

Υπουργείο	Υγείας	αλλά	και	το	Υπουργεί	Οικονομικών.	 Έχουμε	τη	δι-

αβεβαίωση	ότι	το	αμέσως	επόμενο	διάστημα	θα	προχωρήσουμε	με	

πολύ	ταχύτερους	ρυθμούς.	

Πού	βρισκόμαστε	σήμερα	ως	προς	τις	εξοφλήσεις;
Υπάρχουν	μεγάλες	καθυστερήσεις.	Παρόλα	αυτά	έχουν	πάρει	όλα	

τα	νοσοκομεία	εντολή	να	πάνε	πολύ	γρήγορα	σε	ενταλματοποιή-

σεις,	πράγμα	που	παλιά	καθυστερούσε	πάρα	πολύ.	

ηλεκτρονική	συνταγογράφηση.	Σε	τι	στάδιο	βρίσκεται	η	εφαρμο-
γή	της;	μας	είπατε	και	παραπάνω	ότι	έχουμε	μείνει	πίσω.
Έχουμε	 μείνει	 πίσω,	 με	 την	 έννοια	 ότι	 μπορούσαμε	 ή	 έπρεπε	 να	

έχουμε	πολύ	πιο	γρήγορα	την	εφαρμογή	της.	Ο	ΟΠΑΔ	ξεκίνησε	την	

τελευταία	εβδομάδα	του	Αυγούστου,	το	ΙΚΑ	συνεχίζει	και	διευρύ-

νει	καθημερινά	τη	σάρωση	που	κάνει	και	τώρα	ελπίζουμε	ότι	με	τον	

ΕΟΠΥΥ,	επειδή	αυτό	το	πράγμα	θα	γίνει	από	κοινού	για	τα	τέσσερα	

ταμεία,		ότι	θα	υπάρχει	πολύ	πιο	γρήγορη	εξέλιξη.	

Ελπίζετε	ότι	έτσι	θα	διευθετηθεί	το	θέμα	του	όγκου	και	της	σύνθε-
σης	της	συνταγογράφησης;
Είναι	λίγο	μηχανιστικό	το	μέτρο	αυτό	για	μένα,	ωστόσο	θεωρώ	ότι	η	

κρίση	μας	δίνει	και	μία	κατεύθυνση	ενηλικίωσης	και	της	ιατρικής	κοι-

νότητας	και	των	χώρων	στην	αλυσίδα	παραγωγής	και	διάθεσης	του	

φαρμάκου.	Πιστεύω	ότι	η	εποχή	αυτή	απαιτεί	από	όλους	μας	έναν	δι-

αφορετικό	τρόπο	προσέγγισης.	Δεν	είναι	κανείς	απέναντι	στο	κράτος,	

είμαστε	όλοι	μαζί	με	το	κράτος.	Αυτός	είναι	και	ο	λόγος	που	ζήτησα	και	

έγινε	δύο	συνεχόμενες	φορές,	με	παρουσία	πάρα	πολλών	βουλευτών,	

στη	Βουλή,	σύσκεψη	της	επιτροπής	φαρμάκου,	στην	οποία	κλήθηκε	

και	ο	ΣΦΕΕ	και	η	ΠΕΦ	και	ο	Πανελλήνιος	Φαρμακευτικός	Σύλλογος.	

Σκοπός	ήταν	να	εκφράσουν	τις	απόψεις	τους	προς	το	πολιτικό	σώμα,	

αλλά	και	 να	δουν	 την	εντύπω-

ση	που	υπάρχει	στο	σώμα	της	

Βουλής	για	τον	χώρο	του	φαρ-

μάκου.	Αυτό	έχω	την	εντύπωση	

ότι	«ενηλικιώνει»	τους	χώρους.	

Είναι	 εξαιρετικά	 σημαντικό	 να	

αποκτήσει	ο	καθένας	τη	θεσμι-

κότητα	 του	 ρόλου	 του	 και	 θε-

ωρώ	ότι	η	συμφωνία	που	έγινε	

για	 τα	262	εκατομμύρια,	μετά	

από	 διεξοδικότατη	 συζήτηση,	

είναι	μια	απαρχή	για	ένα	κοινό	

πλαίσιο	για	τον	επόμενο	χρόνο.	

τι	θα	κάνετε	για	την	επιβάρυν-
ση	των	ασφαλιστικών	ταμείων	
από	 τις	 ταινίες	 γνησιότητας	
των	 παράλληλα	 εξαγόμενων	
φαρμάκων;	 Σε	 τι	 ποσό	 ανέρ-
χεται	 αυτή	 η	 επιβάρυνση;	
Πράγματι	τα	ταμεία	επιβαρύ-
νονται	 με	 μερικές	 εκατοντά-
δες	εκατομμύρια	ευρώ;
Δεν	μπορώ	να	το	προσδιορίσω	

με	ακρίβεια.	Για	το	θέμα	αυτό	

έχει	 δεσμευθεί	 ο	 ΕΟΦ.	 Ακού-

γονται	διάφορα	νούμερα,	είναι	

κάτι	το	οποίο	κανένας	δεν	μπο-

ρεί	να	το	υπολογίσει	ακριβώς.	

Αυτό	 θα	 το	 υπολογίσουμε	 το	

αμέσως	 επόμενο	 διάστημα,	

όταν	θα	γίνουν	πράξη	οι	ταινίες	

γνησιότητας	με	 την	ανεξίτηλη	

γραφή.	Τότε	θα	δούμε	πόσο	θα	

μαζευτούν	οι	δαπάνες.	

ο	 ΣφΕΕ	 χαρακτηρίζει	 μονό-
δρομο	 για	 τον	 εξορθολογι-
σμό	των	δαπανών,	την	μηχα-
νοργάνωση,	 σε	 συνδυασμό	
με	 την	 ηλεκτρονική	 συντα-
γογράφηση	και	την	ηλεκτρο-
νική	κάρτα	ασθενών.	Σε	αυτό	
το	κομμάτι	πώς	προχωράμε;
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Αναμφίβολα,	είναι	και	αυτός	ένας	τρόπος	εξοικονόμησης,	αν	και	

είναι	λίγο	μηχανιστικός.	Είναι	σημαντικό	να	βλέπουμε	και	την	πλευ-

ρά	των	γιατρών.	Οι	γιατροί	επηρεάζονται	με	διάφορους	τρόπους,	

επίσης	έχουν	και	οι	ίδιοι	διάφορες	στάσεις	απέναντι	στη	συνταγο-

γράφηση	και	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	θεραπεύουν	τους	ασθενείς.	

Δεν	εξαντλείται,	επομένως,	το	θέμα	σε	έναν	αυτόματο	πιλότο,	όπως	

η	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	και	η	κάρτα	ασθενούς.	

Διαρθρωτικά,	οι	δύο	μεγάλες	φετινές	κινήσεις,	η	ένταξη	όλων	των	

ταμείων	στον	ΕΟΠΥΥ	και	η	αναδιάρθρωση	των	νοσοκομείων,	θεωρώ	

ότι	μπορούν	να	δώσουν	μια	άλλη	υπόσταση	και	να	διαμορφώσουν	

πρωτοβάθμιους	και	δευτεροβάθμιους	χώρους.	Σε	σχέση	με	το	ιατρι-

κό	σώμα,	το	θέμα	δεν	είναι	μόνο	η	μηχανική	υποστήριξη,	αλλά	τι	

αποφάσεις	παίρνει	ο	ίδιος	ο	γιατρός.	Στο	νομοσχέδιο	που	πέρασε	

σήμερα	και	θα	ψηφιστεί	αύριο*,	δίνουμε	τη	δικαιοδοσία	αδειοδο-

τήσεων	των	γιατρών	ανά	περιοχή,	στους	ιατρικούς	συλλόγους.	Αυτό	

σαν	κίνηση	δεν	έχει	εκτιμηθεί,	αλλά	είναι	θεμελιώδης.	Οι	ίδιοι	οι	για-

τροί	για	πρώτη	φορά,	όπως	σε	πολλές	ευρωπαϊκές	χώρες,	παίρνουν	

πια	την	ευθύνη	για	το	χώρο	τους,	την	περιοχή	που	βρίσκονται.	Οφεί-

λουν	να	δουν	ποιοι	γιατροί	υπάρχουν,	ποιες	ειδικότητες,	τη	διάχυση	

της	κάθε	ειδικότητας	και	τι	κάνει	αυτή.	

Το	δεύτερο	βήμα,	είναι	ότι	οι	γιατροί	αυτοί	θα	κληθούν	αύριο	να	

έχουν	άποψη	και	για	τις	δαπάνες	κάθε	περιοχής.	Άρα,	από	τη	στιγμή	

που	οι	γιατροί	θα	αναλάβουν	τα	του	οίκου	τους,	θα	έχουν	άποψη	

για	τις	ειδικότητες	που	έχουν	ή	δεν	έχουν,	αλλά	και	για	τις	δαπά-

νες	που	πραγματοποιούν.	 Έτσι,	θεωρώ	ότι	η	υπερσυνταγογράφηση	

και	η	τρομακτική	χρήση	της	βιοϊατρικής	τεχνολογίας,	που	είναι	δύο	

μεγάλες	πληγές	αυτή	τη	στιγμή	στο	σύστημα,	θα	μπουν	σε	διακρι-

τικό	έλεγχο.	Θεωρώ	αυτήν	την	κίνηση,	πραγματική	ενηλικίωση	της	

ιατρικής	κοινότητας.	Η	απάντηση	στην	κρίση,	πέρα	από	τις	διαρθρω-

τικές	μεταβολές,	που	προσπαθούμε	να	κάνουμε,	μέσα	σε	εμπόλε-

μες	συνθήκες,	είναι	ότι	ο	καθένας	από	τους	θεσμικούς	εταίρους	της	

υγείας,	και	οι	γιατροί	και	οι	φαρμακοποιοί	και	οι	εταιρείες,	να	έχουν	

θεσμικούς	ρόλους	σοβαρούς,	έτοιμους	και	υπογεγραμμένους.	Να	

αναλάβει	ο	καθένας	τις	ευθύνες	του.	

Ήταν	η	κρίση	ευκαιρία	να	γίνουν	πράγματα	που	δεν	είχαν	γίνει;	
Η	κρίση	ήταν	δυστυχώς	μία	ευκαιρία.	Είχαμε	μια	επίσκεψη	από	τον	

Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας	για	 την	 ίδρυση	ενός	γραφείου	για	

τον	καρκίνο	και	τα	χρόνια	νοσήματα	και	ένας	από	τους	επισκέπτες	

μου	είπε	«don’t	waste	a	good	crisis».	Η	κρίση,	παρόλο	που	γίνεται	

με	συνθήκες	εξαιρετικά	επώδυνες,	μας	αναγκάζει	να	δούμε	κά-

ποια	πράγματα,	στα	οποία	χρειάζεται	ωριμότητα	και	ευθύνη,	και	

δεν	μπορούμε	να	κρυβόμαστε.		

*	Η	συνέντευξη		
παραχωρήθηκε		

στις	12/10/2011



Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα  

  Σακχαρώδης ∆ιαβήτης           

            Οστεοπόρωση                  

               Ογκολογία                       

                 Σεξουαλική Υγεία                          

                   Καρδιολογία -                            
Εντατική Θεραπεία                             

                                              Αντιµετώπιση                             
Λοιµώξεων                            

                Στοµατική Υγεία                          

        ∆υσπεψία                         

Ιατρικός Εξοπλισµός                  

Η γραµµή της ζωής, µας ενώνει.

C
O

 0
6/

20
10



«Πρέπει να ξεπεράσουμε 
τις στρεβλώσεις»  

ΓΕΡάςιΜος ΒούΔούΡης 



Αποφασισμένος	να	συγκρουστεί	με	
δομημένα	οικονομικά	συμφέροντα	
και	υπαλληλικές	νοοτροπίες	δηλώνει	
ο	πρόεδρος	του	νεοσύστατου	Εθνικού	
Οργανισμού	Παροχών	Υπηρεσιών	
Υγείας	(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),	κ.	Γεράσιμος	
Βουδούρης,	θέτοντας	ως	βασικό	του	
στόχο	τη	διαμόρφωση	ενός	υγιούς	
οικονομικού	περιβάλλοντος	στον	
νέο	οργανισμό.	Χαρακτηρίζει	τον	
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	τον	μεγαλύτερο	οργανισμό	
από	γεννήσεως	ελληνικού	κράτους,	
που	θα	καλύψει	το	τεράστιο	κενό	
της	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	
υγείας	που	υπήρχε	στη	χώρα	μας.	
Ο	κ.	Βουδούρης	υπόσχεται	να	μην	
αναπαραχθούν	στον	Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	τα	
ελλείμματα	που	υπάρχουν	σε	όλους	
τους	ασφαλιστικούς	οργανισμούς,	
καθώς	ο	φορέας	θα	αγοράζει	
πλέον,	προϊόντα	και	υπηρεσίες	σε	
πραγματικές	αξίες	και	όχι	υπεραξίες.	

O	
E.O.Π.υ.υ.	 έκλει-
σε	 έναν	 μήνα	
λειτουργίας.	 Πού	
εντοπίστηκαν	 τα	

πρώτα	προβλήματα;	
Η	λειτουργία	τώρα	ξεκινάει	και	

τα	προβλήματα	είναι	μπροστά.	

Το	 μεγάλο	 πρόβλημα	αυτή	 τη	

στιγμή,	είναι	να	προσπαθήσου-

με	 να	 γνωρίσει	 τον	 Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	

ο	 Έλληνας	 ασφαλισμένος	 και	

να	καταλάβει	ότι,	μέσα	σε	μια	

δύσκολη	οικονομική	συγκυρία,	

προσπαθούμε	να	στήσουμε	σε	

ελάχιστο	 χρόνο	 το	 μεγαλύτε-

ρο	οργανισμό	από	γεννήσεως	

του	 ελληνικού	 κράτους.	 Πρέ-

πει	 λοιπόν,	 μέσα	 από	 εθνική	

συνεννόηση	 και	 συναίνεση,	

να	 ξεπεράσουμε	 αγκυλώσεις,	

στρεβλώσεις	και	συντηρητικές	

αντιλήψεις	που	έχουν	δομηθεί	

τα	τελευταία	30	χρόνια.	

Είναι	 νωρίς	 ή	 μπορούμε	 να	
βγάλουμε	κάποια	πρώτα	συ-
μπεράσματα	από	τη	λειτουρ-
γία	του	οργανισμού;	



48 Θ Ε Σ Ε Ι Σ  #  8 0

	

ο	 ΣφΕΕ	 τονίζει	 ότι	 η	 ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	και	 ο	
εκσυγχρονισμός	του	συστήματος	υγείας,	είναι	ο	μόνος	απο-
τελεσματικός	τρόπος	για	τον	έλεγχο	των	δαπανών.	Συμφω-
νείτε	με	την	άποψη	αυτή;	
Τα συμπεράσματα από την μέχρι τώρα λειτουργία της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης δικαιολογούν απόλυτα την 
πεποίθησή μας ότι πρόκειται για μια τομή που θα συμβάλλει 
καθοριστικά στον εξορθολογισμό των δαπανών. Όπως έχω 
τονίσει ξανά, αφενός η εφαρμογή πρέπει να επεκταθεί τά-
χιστα και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία και αφετέρου 
μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο για την δημιουργία μιας 
ηλεκτρονικής εφαρμογής και για το κομμάτι των παρακλινι-
κών εξετάσεων, πάντα με σκοπό την περαιτέρω μείωση των 
δαπανών του κλάδου υγείας. 	

μόνο	 στον	 χώρο	 της	 υγείας	

αλλά	 και	 στη	 λειτουργία	 του	

κράτους.	

Σύμφωνα	 με	 τον	 ενιαίο	 κα-
νονισμό,	 το	 ποσοστό	 συμμε-
τοχής	 σε	 κάποιες	 εξετάσεις	
αυξάνεται,	ενώ	σε	άλλες	μει-
ώνεται.	 Πώς	 εξασφαλίζεται	
η	 ισότιμη	πρόσβαση	στο	σύ-
στημα	υγείας,	όταν	ασθενείς	
με	συγκεκριμένα	προβλήμα-
τα	υγείας	επιβαρύνονται	πε-
ρισσότερο;	
Είπαμε	 ότι	 υπάρχει	 μια	 δια-

χωριστική	 γραμμή	 με	 το	 πα-

ρελθόν.	 Σήμερα	 έχουμε	 ίσες	

εισφορές	 για	 όλους	 τους	

ασφαλισμένους,	άρα	και	ίσες	

παροχές	για	όλους.	

	

Ποια	πιστεύετε	πως	είναι	 τα	
πλεονεκτήματα,	αλλά	και	τα	
μειονεκτήματα	 του	 νέου	ορ-
γανισμού;
Τα	 πλεονεκτήματα	 είναι	 ότι	

δημιουργούμε	 το	 μεγαλύτε-

ρο	αγοραστή	υπηρεσιών	υγεί-

ας	και	άρα	τη	δυνατότητα	της	

καλύτερης	 και	 οικονομικότε-

ρης	 διαπραγμάτευσης,	 κάτι	

που	 θα	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	

τον	 περιορισμό	 της	 δαπάνης	

στις	πραγματικές	αξίες	και	όχι	

στις	 υπεραξίες	 που	 έχουμε	

αναγκαστεί	 να	 πληρώνουμε.	

Όσο	για	τα	μειονεκτήματα,	το	

κυριότερο	είναι	ότι	σαν	λαός	

είμαστε	 ανυπόμονοι.	 Θέλου-

με	 το	 αποτέλεσμα	 «εδώ	 και	

τώρα».	 Αυτό	 το	 εγχείρημα	

όμως	δεν	μπορεί	να	έχει	θε-

τικό	 αποτέλεσμα	 «εδώ	 και	

τώρα».

το	 προσωπικό	 του	 Οργανι-

σμού	 και	 φυσικά	 η	 στήριξη	

από	 τους	φορείς	 και	 την	 κυ-

βέρνηση.

	

Σύμφωνα	 με	 παρατηρήσεις	
της	 τρόικα,	 η	 ηλεκτρονική	
συνταγογράφηση	 δεν	 έχει	
προχωρήσει	 με	 τον	 ρυθμό	
που	θα	όφειλε.	Γιατί	συνέβη	
αυτό;
Αυτό	 συνέβη	 γιατί	 ο	 τρόπος	

με	 τον	 οποίο	 σχεδιάστηκε	

και	 κυρίως	 όσοι	 εκλήθησαν	

να	 την	 εφαρμόσουν,	 ήθελαν	

τον	 απαιτούμενο	 χρόνο	 προ-

σαρμογής.	Πρέπει	να	καταλά-

βουν	και	οι	κύριοι	της	τρόικα,	

ότι	όσα	για	τους	ίδιους	και	τις	

χώρες	τους	μπορεί	να	φαίνο-

νται	εύκολα	και	απλά,	δηλαδή	

άμεσα	εφαρμόσιμα,	λόγω	της	

ύπαρξης	 των	 απαιτούμενων	

υποδομών,	εμείς	τις	δημιουρ-

γούμε	τώρα.	Για	αυτό	λέμε	ότι	

ο	Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	είναι	η	μεγαλύτε-

ρη	μεταρρυθμιστική	τομή,	όχι	
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Τα	 συμπεράσματα	 θα	 βγουν	

εφόσον	γίνουν	πραγματικότη-

τα	οι	παραπάνω	στοχεύσεις.	

τι	προκλήσεις	αναμένετε	ότι	
θα	αντιμετωπίσετε	ως	πρόε-
δρος	του	νέου	φορέα;
Οι	 προκλήσεις	 θα	 είναι	 πολ-

λές.	Είμαι	όμως	αποφασισμέ-

νος	να	τις	αντιμετωπίσω,	μαζί	

με	 τους	 συνεργάτες	 μου	 και	

το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	διό-

τι	θα	αφορούν	σύγκρουση	με	

δομημένα	οικονομικά	συμφέ-

ροντα,	σύγκρουση	με	νοοτρο-

πίες	υπαλληλικού	χαρακτήρα	

και	προσπάθεια	επικοινωνίας

με	 τους	 ασφαλισμένους,	

προκειμένου	 να	 μάθουν	 τον	

Οργανισμό,	 να	 κατανοήσουν	

ποιοι	 είναι	 οι	 στόχοι	 μας	 και	

πως	πρέπει	να	συνεργαστούν

μαζί	μας,	ώστε	να	υπάρξει	το	

επιθυμητό	 για	 όλους	 αποτέ-

λεσμα.	 Επομένως,	 προτεραι-

ότητά	 μου	 είναι	 ενημέρωση	

του	πολίτη,	η	συνεργασία	με	
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Σε	τι	εξοικονόμηση	προσβλέ-
πετε	 με	 τον	 νέο	 οργανισμό	
και	 από	 πού	 θα	 προκύψουν	
κυρίως	 τα	 εξοικονομούμενα	
ποσά;
Η	 εξοικονόμηση	 δεν	 μπορεί	

να	 είναι	 αυτή	 τη	 στιγμή	 ένα	

απόλυτα	μετρήσιμο	μέγεθος,	

όμως	 θα	 είναι	 ιδιαίτερα	 ση-

μαντική.	 Η	 εξοικονόμηση	 θα	

προκύψει	 από	 το	 φάρμακο,	

από	 τα	 παρακλινικά,	 από	 τις	

υπηρεσίες	 και,	 γενικά,	 από	

μια	 άλλη	 φιλοσοφία	 οικονο-

μίας	απέναντι	σε	ένα	σύστη-

μα	 το	 οποίο	 μέχρι	 σήμερα	

λειτουργούσε	 με	 αλόγιστες	

  Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι η 
μεγαλύτερη μεταρρυθ-
μιστική τομή, όχι μόνο 
στον χώρο της υγείας 
αλλά και στη λειτουργία 
του κράτους  

δαπάνες	 και	με	 έναν	 ιδιαίτε-

ρα	 προκλητικό	 τρόπο,	 σπά-

ταλο	και	άδικο.	 Το	μόνο	που	

είχε	 καταφέρει	 το	 υπάρχον	

σύστημα	ήταν,	ενώ		ήταν	από	

τα	 δαπανηρότερα	 στην	 Ευ-

ρώπη,	 να	 έχει	 καταφέρει	 να	

μην	 είναι	 κανένας	 από	 τους	

ασφαλισμένους	 του	 ευχαρι-

στημένος.	Αλλάζουμε	λοιπόν	

φιλοσοφία,	 αλλάζουμε	 συ-

μπεριφορές	 και	 προσπαθού-

με	για	το	καλύτερο.

με	ποια	μέσα	θα	καταστεί	δυ-
νατός	ο	έλεγχος	και	η	εποπτεία	
ενός	 τόσο	 μεγάλου	 οργανι-

σμού,	 ώστε	 να	 αποφευχθούν	
τυχόν	 δυσλειτουργίες,	 αλλά	
και	φαινόμενα	διαφθοράς;
Τα	 μέσα	 είναι	 η	 αξιοποίηση	

στο	μέγιστο	βαθμό	 των	υπο-

δομών	της	νέας	τεχνολογίας,	

η	 προσθήκη	 και	 νέων	 όπου	

χρειάζεται,	 κυρίως	 όμως	 η	

δημιουργία	κανόνων	δικαίου,	

οι	οποίοι	θα	εφαρμοστούν	με	

αποτελεσματικό	 και	 απαρέ-

γκλιτο	τρόπο.

ηλεκτρονικό	 σύστημα	 κατα-
γραφής.	Κάθε	πότε	θα	γίνεται	
η	αξιολόγηση	των	στοιχείων;	
τι	προσδοκάτε	από	αυτήν;
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Κάθε	μέρα	θα	υπάρχει	αξιολόγηση	των	παραμέτρων	που	χρειά-

ζεται.		Συγκεκριμένα,	θα	παρακολουθούνται	από	ειδικές	ομάδες	

επιστημόνων,	οι	οποίες		και	θα	είναι	επιφορτισμένες,	πέρα	από	

την	παρακολούθηση	των	αποτελεσμάτων,	να	παρεμβαίνουν	όπου	

αυτό	είναι	αναγκαίο.	

τι	κενά	έρχεται	να	καλύψει	ο	ΕοΠυυ;
Ο	ΕΟΠΥΥ	έρχεται	να	κάνει	τη	μεγάλη	ανατροπή	στον	χώρο	της

δημόσιας	πρωτοβάθμιας	υγείας,	η	οποία	δεν	υπήρξε	μέχρι	σή-

μερα,	παρά	τις	προσπάθειες	που	έγιναν,	κατ΄	επανάληψη	στο	πα-

ρελθόν.	Επομένως,	έρχεται	να	καλύψει	αυτό	το	μεγάλο	κενό.

	

Γιατί	άργησε	τόσες	δεκαετίες	η	Πρωτοβάθμια	φροντίδα	υγείας	
στη	χώρα	μας;

Γιατί	αυτή	είναι	η	πραγματική	στιγ-

μή	 των	 μεγάλων	 αποφάσεων	 και		

μεταρρυθμίσεων,	 τις	 οποίες	 απο-

φάσισε	η	ελληνική	κυβέρνηση.

	

Πόσο	 σημαντική	 εμπειρία	 ήταν	 η	
διοίκηση	 του	 οαΕΕ,	 πριν	 τον	 Εο-
Πυυ;	τι	από	αυτά	που	κάνατε	στον	
οαΕΕ	 θα	 επαναλάβετε	 εδώ	 και	 τι	
θα	αποφύγετε;
Κάθε	εποχή	έχει	 τις	 εμπειρίες	 της	

και	καλό	είναι	κανείς	να	δημιουργεί	

προϋποθέσεις,	ώστε	να	εφαρμόσει	

συστήματα	 τα	 οποία	 πέτυχαν,	 να	

έχει	το	θάρρος	να	απορρίψει	δρά-

σεις	 οι	 οποίες	 δεν	 έφεραν	 το	 επιθυμητό	 αποτέλεσμα.	 Κυρίως	

όμως,	αυτό	που	θα	προσπαθήσω	να	αποφύγω,	είναι	να	μην	ανα-

παραχθούν	τα	ελλείμματα	που	υπάρχουν	σε	όλους	τους	ασφαλι-

στικούς	οργανισμούς.

	

μιλήστε	μας	για	την	πολιτική	του	φαρμάκου	που	θα	εφαρμόσετε	
στον	ΕοΠυυ.
Η	 πολιτική	 του	 φαρμάκου	 περιορίζεται	 σε	 πολύ	 λίγες	 λέξεις.	

Απαιτούμε	τιμή	κοινωνικής	ασφάλισης	για	το	φάρμακο	στον	ΕΟ-

ΠΥΥ	 και	 είμαστε	 αποφασισμένοι	 να	 τη	 διαπραγματευτούμε.	Οι	

προσδοκίες	είναι	να	γίνει	ένας	ειλικρινής	διάλογος	με	αφετηρία	

το	αμοιβαίο	συμφέρον,	ο	οποίος	θα	αναφέρεται	στο	2012.				 	
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  Το μόνο που είχε καταφέρει το 
υπάρχον σύστημα ήταν, ενώ ήταν από 

τα δαπανηρότερα στην Ευρώπη, να έχει 
καταφέρει να μην είναι κανένας από τους 

ασφαλισμένους του ευχαριστημένος. 
Αλλάζουμε λοιπόν φιλοσοφία,  
αλλάζουμε συμπεριφορές και 

προσπαθούμε για το καλύτερο 
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Mε υπευθυνότητα,
συμβάλλουμε στην προαγωγή 
της υγείας στην Ελλάδα

Η Νovartis Hellas, ανήκει στον Όμιλο Novartis AG, 
και είναι μια πρωτοπόρος και δυναμική εταιρεία στον 
παγκόσμιο όπως και στον ελληνικό φαρμακευτικό 
χώρο.
Στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμαστε από το 1997 και 
σήμερα προσφέρουμε πλήρη απασχόληση σε περίπου 
600 εργαζόμενους υψηλού μορφωτικού επιπέδου, με 
άρτια επαγγελματική εξειδίκευση ενώ υποστηρίζουμε 
εκατοντάδες άλλες έμμεσες θέσεις εργασίας.
Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες 
συμπεριλαμβάνουν τα συνταγογραφούμενα 
φαρμακευτικά προϊόντα που καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσμα παθήσεων, όπως χρόνια μυελογενή 
λευχαιμία, καρκίνο μαστού, καρδιαγγειακές και 
μεταβολικές παθήσεις (υπέρταση, διαβήτης), νόσο 
alzheimer, νόσο parkinson, σκλήρυνση κατά πλάκας, 
ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, μεταμόσχευση, 
οστεοπόρωση, καθώς και τα μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα (OTC).
Στη  Novartis Hellas έχουμε επιλέξει να 
συνεργαζόμαστε για την παραγωγή και διανομή 
προϊόντων με ελληνικές εταιρίες, στηρίζοντας την 
εγχώρια παραγωγή και οικονομία, όπως είναι η FA-
MAR, στα 3 εργοστάσια της οποία παράγονται ετησίως 
12.000.000 συσκευασίες προϊόντων Novartis, η EL-
PEN, η WinMedica,  η Αlapis, η Vianex και η DEMO.

Η Novartis υπήρξε μεταξύ των  πρώτων εταιρειών που 
συνυπέγραψαν το 2000 την Οικουμενική Σύμβαση του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact).
Οι 4 πυλώνες στους οποίους εστιάζει την Κοινωνική της 
Υπευθυνότητα είναι:
- Οι ασθενείς
- Επιχειρηματική Δεοντολογία
- Οι άνθρωποί μας και οι κοινωνίες
- Μέριμνα για το περιβάλλον
Συνεργαζόμαστε με περισσότερους  από 3.500 
προμηθευτές. Παράλληλα, ενισχύουμε πολυάριθμα 
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα Ελληνικών 
Πανεπιστημιακών  Ιδρυμάτων, Κλινικών και Ιατρικών 
Εταιρειών, καθώς και Συλλόγους Ασθενών και 
Κοινωφελείς Οργανισμούς που έχουν σκοπό την 
υποστήριξη πασχόντων συνανθρώπων μας. Ετησίως, το 
ποσόν των ενισχύσεων αυτών πλησιάζει τα 2.000.000 €. 
Πέρα από αυτό, αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα πρόγραμμα 70 κλινικών μελετών για φαρμακευτικά 
προϊόντα,  συνολικής επένδυσης πάνω από 3εκ. ευρώ.

Μια σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε φέτος η 
εταιρία, προκειμένου να συμβάλλει στην ανακούφιση των 
πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό της Ιαπωνίας, 
ήταν το πρόγραμμα Matching Gift. Πέρα από τη δωρεά 3 
εκ. δολαρίων όσο και φαρμάκων, η Νοvartis δημιούργησε 
το πρόγραμμα Matching Gift, το οποίο στηρίχθηκε στο 
υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και προαγωγής του 
εθελοντισμού στους εργαζομένους. Συγκεκριμένα, η 
εταιρία ζήτησε από τους εργαζόμενους να συμβάλλουν, 
προαιρετικά, για τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού το 
οποίο στη συνέχεια διπλασίασε η εταιρία και διέθεσε μέσω 
του Ερυθρού Σταυρού στους πληγέντες της Ιαπωνίας.

Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς της 
Novartis
Η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί βασική 
φιλοσοφία και αντίληψη για τη Novartis και το σύνολο 
των εργαζομένων της.  Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, κάθε 
άνοιξη, η Novartis αφιερώνει την ημέρα της ίδρυσής 
της στην κοινωνία, καθιερώνοντας την ημέρα αυτή ως 
«Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς» όλων 
των εργαζομένων της σε όλο τον κόσμο.  Την ημέρα 
αυτή οι εργαζόμενοι βρίσκονται κοντά σε ηλικιωμένους, 
παιδιά, και άλλους συνανθρώπους που έχουν την 
ανάγκη μιας ζεστής αγκαλιάς, ενός γλυκού χαμόγελου. 
Ο θεσμός αυτός τονίζει την αφοσίωση της Novartis να 
ενεργεί ως Υπεύθυνος Πολίτης και αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της 
εταιρίας. 
Φέτος, οι εργαζόμενοι  προσέφεραν εθελοντική εργασία 
βοηθώντας στην προετοιμασία των Παγκοσμίων Αγώνων 
Special Olympics 2011 που θα πραγματοποιηθούν στη 
χώρα μας. Περίπου 400 εργαζόμενοι της εταιρείας, 

βοήθησαν στην ταξινόμηση των στολών που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των 
αγώνων, στην διαμόρφωση των γραφείων, στην 
ταξινόμηση εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος 
εθελοντισμού, στην τοποθέτηση επιδαπέδιων 
σημάνσεων, στον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος 
χώρου ενώ παράλληλα δημιούργησαν ζωγραφικά 
έργα, τα οποία ακολούθως τοποθετήθηκαν σε διάφορα 
σημεία των εγκαταστάσεων στο Ελληνικό. Κατά την 
διάρκεια των εργασιών παρόντες ήταν  και οι αθλητές 
της ελληνικής αποστολής, οι οποίοι ενέπνευσαν και 
παρότρυναν τους εθελοντές, ώστε να ολοκληρωθούν 
με επιτυχία όλες οι εργασίες. Η ημέρα ολοκληρώθηκε 
με έναν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ αθλητών 
και εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, 
όπου νικητές αναδείχθηκαν -με διαφορά ψυχής- οι 
αθλητές των Special Olympics 
Hellas.

Παράλληλα, 80 εργαζόμενοι της εταιρείας Novartis στη 
Θεσσαλονίκη, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
σε φιλικούς αγώνες μπάσκετ με τους αθλητές των 
Special Olympics Hellas στο γήπεδο ΜΕΝT της πόλης. 
Οι  εργαζόμενοι της εταιρίας στις υπόλοιπες πόλεις 
συμμετείχαν στην Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής 
Προσφοράς με εθελοντική αιμοδοσία στα  αιμοδοτικά 
κέντρα της περιοχής τους.

Επιστέγασμα των προσπαθειών που 
καταβάλλουμε για να λειτουργούμε με 
υπευθυνότητα και ακεραιότητα είναι η διάκριση 
που λάβαμε στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής 
Ευθύνης που διοργανώθηκε για 3η χρονιά από το 
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. Ο συγκεκριμένος 
δείκτης αποτελεί το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο 
αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την 
αναγνώριση των επιδόσεων των εταιριών σε 
θέματα Εταιρικής Ευθύνης με βάση διεθνή 
κριτήρια.



«Δαπάνες και Πολιτικές 
Υγείας στην Ελλάδα την 

Περίοδο του Μνημονίου»* 

Γιάννης ςΤούΡνάΡάς 

Tο	δημοσιονομικό	είναι	χωρίς	αμφιβολία	το	πιο	άμεσο	
και	πιεστικό	πρόβλημα	της	ελληνικής	οικονομίας.	
Όμως,	δεν	είναι	το	μοναδικό.	Το	ελληνικό	δημόσιο	
πλήττεται	από	μία	σειρά	από	παθογένειες,	οι	οποίες	
οδηγούν	στο	γενικότερο	πρόβλημα	που	χαρακτηρίζει	

το	αναπτυξιακό	πρότυπο	της	Ελλάδας.	



Ο	
τομέας	της	Υγείας,	υπόκειται	εξίσου	στις	στρεβλώσεις	

του	ελληνικού	δημοσίου,	καθώς	μέχρι	πρόσφατα	δεν	

υπήρχε	 μέτρηση	 και	 αξιολόγηση	 των	 παρεχόμενων	

υπηρεσιών,	με	αποτέλεσμα	να	μην	δίνεται	η	δυνατότη-

τα	εφαρμογής	πολιτικής	κινήτρων	και	ανταγωνισμού	και	εντός	του	

δημόσιου	τομέα	(π.χ.	μεταξύ	των	νοσοκομείων).	Επίσης,	μεγάλοι	

δημόσιοι	οργανισμοί,	όπως	τα	νοσοκομεία,	δεν	χρησιμοποιούσαν,	

μέχρι	πολύ	πρόσφατα,	το	διπλογραφικό	λογιστικό	σύστημα,	ενώ	

δεν	καταγράφονταν	οι	συναλλαγές	σε	όλο	το	φάσμα	του	υγειονο-

μικού	τομέα.	Συνεπώς,	οι	δαπάνες	υγείας	στην	Ελλάδα,	εμφανίζο-

νταν	διογκωμένες	σε	σύγκριση	με	τις	υπόλοιπες	χώρες	του	ΟΟΣΑ.

Συγκεκριμένα,	εκτός	από	τους	κοινωνικοοικονομικούς	και	δημο-

γραφικούς	παράγοντες	(όπως	η	γήρανση	του	πληθυσμού	και	η	αύ-

ξηση	του	αριθμού	των	μεταναστών)	και	τις	εξελίξεις	στην	 ιατρική	

τεχνολογία	και	τη	βιοτεχνολογία,		οι	σπατάλες	στο	σύστημα	υγείας	

αποτελούσαν	και	αποτελούν	ακόμα	ένα	καθοριστικό	παράγοντα	δι-

αμόρφωσης	των	δαπανών	υγείας	στην	Ελλάδα.	

Ειδικότερα,	σπατάλες	όπως	οι	ακόλουθες,	χαρακτήριζαν	μέχρι	

πρόσφατα	τον	τρόπο	λειτουργίας	του	ΕΣΥ,	οδηγώντας	σε	συνεχή	

διόγκωση	των	δαπανών	υγείας:

•		Ανυπαρξία	ελέγχου,	μέτρησης,	και	αξιολόγησης	των	παρεχόμε-

νων	υπηρεσιών	υγείας

•		Μη	 εφαρμογή	 αναλυτικής	 λογιστικής	 στο	 ΕΣΥ	 (έλλειψη	 διπλο-

γραφικών	λογιστικών	συστημάτων	στα	νοσοκομεία)

•	 	Έλλειψη	μηχανοργάνωσης	στο	σύνολο	του	συστήματος	υγείας,	η	

οποία	δυσχέραινε	τον	έλεγχο	των	δαπανών,	καθώς	δεν	υπήρχε	

ακριβής	καταγραφή	του	όγκου	της	κατανάλωσης	προϊόντων	και	

υπηρεσιών	υγείας

•	 	Έλλειψη	ελέγχου	στις	τιμές	του	ιατροτεχνολογικού	εξοπλισμού	και	

των	διαγνωστικών	εξετάσεων	 	με	αποτέλεσμα	υπερτιμολόγηση	

ιατρικών	εξετάσεων	(οι	ιατρικές	εξετάσεις	στην	Ελλάδα	είναι	από	

τις	πιο	ακριβές	μεταξύ	των	ευρωπαϊκών	κρατών),	υψηλό	κόστος	

ιατρικών	συσκευών	(στην	Ελλάδα	στοιχίζουν	300%	-	500%	περισ-

σότερο	από	ότι	στις	χώρες	της	Β.	Ευρώπης),	και	υψηλό	κόστος	ειδι-

κών	υλικών	(στεντς,	βηματοδότες,	τεχνητές	κεφαλές	κλπ)	

Σε	αντίθεση	με	τις	τιμές	των	φαρμάκων	οι	οποίες	καθορίζονται	

αγορανομικά,	παρατηρούνται:	έλλειψη	ελέγχου	στην	αλυσίδα	δι-

ακίνησης	φαρμάκων,	έλλειψη	ελέγχου	στη	συνταγογράφηση	των	

ιατρών,	χαμηλός	ανταγωνισμός	σε	επίπεδο	τιμών	μεταξύ	πρωτοτύ-

πων	και	γενοσήμων	ενώ	οι	τιμές	μεταξύ	πρωτοτύπων	και	γενοσή-

μων	εξισώνονταν	μετά	τη	λήξη	της	πατέντας	σε	υψηλό	επίπεδο.	

Οι	παράγοντες	αυτοί	είχαν	ως	αποτέλεσμα	την	εκτόξευση	της	συνο-

λικής	δαπάνης	υγείας,	η	οποία	το	2007	αποτελούσε	το	9,7%	του	ΑΕΠ,	

καταλαμβάνοντας	υψηλότερη	θέση	στην	κατάταξη,	σε	σχέση	με	το	

  Kύρια αιτία διόγκωσης των 
δαπανών υγείας στην Ελλάδα 
αποτελεί η αυξημένη ποσότη-
τα υπηρεσιών και προϊόντων, 
δηλαδή ο όγκος της κατανά-
λωσης, και όχι η τιμή τους  
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μέσο	όρο	των	χωρών	του	ΟΟΣΑ	

(δαπάνη	υγείας	9%	του	ΑΕΠ).

Δυστυχώς,	 πρόσφατα	 αξι-

όπιστα	 στοιχεία	 δαπάνης	

υπάρχουν	μόνο	για	το	1/5	της	

συνολικής	 δαπάνης	 υγείας,	

δηλαδή	για	την	δημόσια	φαρ-

μακευτική	δαπάνη.	Πρόκειται	

για	 τα	 απολογιστικά	 στοιχεία	

των	 ασφαλιστικών	 ταμείων	

σύμφωνα	με	τα	οποία	την	πε-

ρίοδο	 2004-2009	 η	 δημόσια	

φαρμακευτική	 δαπάνη	 αυξα-

νόταν	κατά		μισό	δις.	ευρώ	το	

χρόνο	(Διάγραμμα	1).

Στο	 πλαίσιο	 της	 ανάγκης	

για	 δημοσιονομική	 προσαρ-

μογή	 και	 αντιμετώπιση	 του	

δημοσίου	 χρέους,	 το	 2010	

η	 κυβέρνηση	 προχώρησε	 σε	

μια	δέσμη	μέτρων,	με	σκοπό	

αφενός	να	περιορίσει	το	ρυθ-

μό	 αύξησης	 των	 δημόσιων	

δαπανών	φαρμάκου	και	αφε-

τέρου	 να	 αυξήσει	 τα	 έσοδα.		

Συγκεκριμένα,	 με	 την	 εφαρ-

μογή	 μέτρων	 όπως	 η	 γενική	

ανατιμολόγηση	 σε	 συνδυα-

σμό	 με	 την	 επιβολή	 πλαφόν	

στις	μέγιστες	μεταβολές	 των	

τιμών,	 η	 έναρξη	 εφαρμογής	

της	 ηλεκτρονικής	 συνταγο-

γράφησης,	 και	 η	 είσπραξη	

των	 οφειλόμενων	 επιστρο-

φών	(rebate)	από	τις	φαρμα-

κευτικές	 εταιρίες,	 εξοικονο-

μήθηκαν	 περίπου	 850	 εκατ.	

ευρώ	(στα € 4,25	δις)	μειώνο-
ντας	 τη	 δημόσια	 φαρμακευτι-

κή	δαπάνη	κατά	16%	σε	σχέση	

με	 το	 2009	 (στα	€ 5,09	 δις).	
Τα	 μέτρα	 αυτά	 ήταν	 προς	 τη	

σωστή	 κατεύθυνση,	 εξασφα-

λίζοντας	πρόσθετη	μείωση	της	

δαπάνης	 (carry-over)	και	μέσα	

στο	2011.	

Εντούτοις,	 οι	 στόχοι	 που	

τέθηκαν	 στην	 3η	 επικαιρο-

ποίηση	 του	 Προγράμματος	

Οικονομικής	 Προσαρμογής,	

επέβαλαν	 την	 περαιτέρω	

μείωση	της	δημόσιας	φαρμα-

κευτικής	δαπάνης	κατά	2	δις.	

ευρώ	μέχρι	το	2012,	με	στό-

χο	να	προσεγγίσει	το	1%	του	

ΑΕΠ.	 Παράλληλα,	 σύμφωνα	

με	τους	στόχους	του	Μνημο-

νίου,	η	συνολική	δαπάνη	για	

την	 υγεία	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	

υπερβαίνει	το	6%	του	ΑΕΠ.	Οι	

στόχοι	 αυτοί	 είναι	 δύσκολοι	

αλλά	εφικτοί,	αρκεί	να	εφαρ-

μοσθούν	 πλήρως	 τα	 μέτρα	

που	 έχουν	 ανακοινωθεί	 και	

δρομολογηθεί.	

Συγκεκριμένα,	για	την	επί-

τευξη	των	στόχων	τόσο	στον	

τομέα	 του	 φαρμάκου,	 όσο	

και	στο	συνολικό	τομέα	υγεί-

Διάγραμμα	1.	Εξέλιξη	Δημόσιας	φαρμακευτικής	Δαπάνης	2004-2009		
(από	απολογιστικά	Στοιχεία	ΓΓΚα	&	φαρμακευτικής	οίκου	Ναύτου)
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ας,	το	Μνημόνιο	προβλέπει	πρόσθετα	μέτρα.	

Ειδικότερα,	όσον	αφορά	συνολικά	 το	σύστη-

μα	υγείας	προβλέπονται	και	έχουν	αρχίσει	να	

εφαρμόζονται	μέτρα	όπως:	

•		Η	μηχανοργάνωση		των	νοσοκομείων	του	ΕΣΥ

•		Η	ανακοστολόγηση	των	ιατρικών	πράξεων	

•		Η	 λειτουργία	 του	 Παρατηρητηρίου	 τιμών	 για	

τις	προμήθειες

•		Η	εισαγωγή	διπλογραφικού	λογιστικού	συστή-

ματος	στα	νοσοκομεία

•		Ο	εσωτερικός	έλεγχος	νοσοκομείων

•		Η	αναδιοργάνωση	και	οι	συγχωνεύσεις	νοσο-

κομειακών	μονάδων

•		Η	μείωση	αποδοχών	στο	ΕΣΥ

•		Η	 είσπραξη	 του	 αντιτίμου	 από	 τα	 εξωτερικά	

ιατρεία	και	η	αύξησή	του	από	€3	σε	€5.
•		Η	ολοήμερη	λειτουργία	των	νοσοκομείων	και	

η	 κινητικότητα	 του	 προσωπικού	 ανάμεσα	 σε	

νοσοκομεία	και

•		Η	 ενοποίηση	 της	 πρωτοβάθμιας	 φροντίδας	

υγείας	κάτω	από	την	ομπρέλα	του	ΕΟΠΥΥ	

Στο	πλαίσιο	αυτό,	το	ΙΟΒΕ,	σε	συνεργασία	με	την	

Εθνική	Σχολή	Δημόσιας	Υγείας	(ΕΣΔΥ)	προσπάθησε	

να	αποτιμήσει	 	 την	εξοικονόμηση	που	μπορεί	να	

προκύψει	για	 το	σύστημα	υγείας	από	όσα	μέτρα	

μπορούν	να	ποσοτικοποιηθούν	βάσει	των	διαθέσι-

μων	στοιχείων	όπως:

•		Η	διενέργεια	διαγωνισμών	για	προμήθειες	και	η	

λειτουργία	του	Παρατηρητηρίου	Τιμών	

•		Η	μείωση	αποδοχών	και	η	αναλογία	1/5	ανάμεσα	

σε	προσλήψεις	και	συνταξιοδοτήσεις	στο	ΕΣΥ

•		Η	ολοήμερη	λειτουργία	των	νοσοκομείων	

•		Η	αύξηση	του	αντιτίμου	από	€3	σε	€5	στα	νοσο-
κομεία

•		Η	τιμολόγηση	του	κλειστού	ενοποιημένου	νοση-

λίου	και

•		Η	 μείωση	 των	 λοιπών	 λειτουργικών	 εξόδων	

(ΔΕΚΟ,	φύλαξη,	καθαριότητα	κτλ)	λόγω	συγχω-

νεύσεων	των	νοσοκομείων

Η	εξοικονόμηση	από	την	εφαρμογή	των	μέτρων	

αυτών	εκτιμήθηκε	στα	€888	εκατ.	για	το	2011	(βλ.	
Πίνακας	1).

Πίνακας	1.	Εξοικονομήσεις	Συνολικής	Δαπάνης	υγείας	 	
από	μέτρα	μνημονίου	&	Κυβέρνησης	για	το	2011*

Μέτρο	 Εξοικονόμηση	2011	(εκατ.	€)	

Διενέργεια	διαγωνισμών	για	προμήθειες	 266,4	εκατ.

Περικοπές	αποδοχών	στο	ΕΣΥ	 460,6	εκατ.

Συνταξιοδοτήσεις	1:5	στο	ΕΣΥ	 85	εκατ.

Απογευματινή	λειτουργία	νοσοκομείων	 46,6	εκατ.

Αύξηση	εισιτηρίου	από	€3	σε	€5	στα	νοσοκομεία		 12,7	εκατ.

Τιμολόγηση	κλειστού	ενοποιημένου	νοσηλίου	(DRGs)	(09/2011)	 12,5	εκατ.

Μείωση	λειτουργικών	εξόδων	λόγω	συγχωνεύσεων	νοσοκομείων	(09/2011)	 4,5	εκατ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ	 €	888,3	εκατ
	

*Προσωρινά	αποτελέσματα.

Πηγή:	ΙΟΒΕ,	ΕΣΔΥ	
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  Ειδικά σε ό,τι αφορά 
τη θετική λίστα συνταγο-

γραφούμενων φαρμάκων, 
δεδομένου ότι: πρώτον,  με 

την εφαρμογή των παραπά-
νω μέτρων ικανοποιούνται 

με το παραπάνω οι δεσμεύ-
σεις του Μνημονίου, και 

δεύτερον, στο παρελθόν η 
λίστα δεν απέφερε τα ανα-

μενόμενα αποτελέσματα για 
τη συγκράτηση της δαπά-
νης, η εφαρμογή της αυτή 
τη χρονική στιγμή δεν κρί-
νεται σκόπιμη. Αντίθετα, η 

εφαρμογή της θετικής λίστα 
ενδεχομένως να οδηγούσε 

στην περαιτέρω πτώση των 
τιμών των φαρμάκων με ό,τι 
μπορεί να συνεπάγεται κάτι 

τέτοιο  

Παράλληλα,	στον	τομέα	του	φαρμάκου,	τόσο	το	Μνημόνιο	

όσο	και	η	κυβέρνηση,	προβλέπουν	την	εφαρμογή	μιας	σειράς	

μέτρων	με	στόχο	τον	περιορισμό	των	δαπανών	για	φάρμακα,	

όπως:

•		Η	 μείωση	 των	 ποσοστών	 κέρδους	 των	 χονδρεμπόρων	 και	 των	

φαρμακοποιών,	

•		Η	πλήρης	εφαρμογή	του	συστήματος	τιμολόγησης	βάσει	των	3	

χαμηλότερων	τιμών	της	ΕΕ-22,	δηλαδή	η	άρση	των	πλαφόν	που	

είχαν	επιβληθεί	στις	μέγιστες	μεταβολές	των	τιμών	των	φαρμά-

κων	το	Σεπτέμβριο	του	2010,

•		Η	 δημοσίευση	 αρνητικής	 λίστας	 συνταγογράφησης	 καθώς	 και	

λίστας	μη	συνταγογραφούμενων	φαρμάκων,		

•		Η	αύξηση	του	ανταγωνισμού	μεταξύ	γενοσήμων	και	πρωτοτύπων	

σε	 επίπεδο	 τιμής	με	 καθορισμό	 της	 τιμής	 των	 γενοσήμων	στο	

60%		της	τιμής	των	πρωτοτύπων,

•		Η	σύνταξη	θεραπευτικών	και	διαγνωστικών	πρωτοκόλλων	συντα-

γογράφησης,

•		Η	ανάληψη	από	το	Υπουργείο	Υγείας	του	συνόλου	ευθύνης	για	

το	φάρμακο	(τιμολόγηση,	από	Γενική	Γραμματεία	Εμπορίου	στο	

ΥΥΚΑ),	και,

•		Η	ένταξη	όλων	των	ασφαλιστικών	ταμείων	στο	σύστημα	της	ηλε-

κτρονικής	συνταγογράφησης.

Τα	μέτρα	αυτά,	πολλά	εκ	των	οποίων	έχουν	ψηφιστεί	στο	Νόμο	

3918	και	έχουν	δρομολογηθεί	από	την	πολιτεία,	επηρεάζουν	τόσο	

τη	φαρμακευτική	δαπάνη	των	φορέων	κοινωνικής	ασφάλισης,	όσο	

και	τη	φαρμακευτική	δαπάνη	των	νοσοκομείων,	τα	οποία	βαρύνο-

νται	ήδη	από	ελλειμματικούς	προϋπολογισμούς.	

Επίσης,	τόσο	οι	ανακοινώσεις	της	Κυβέρνησης	όσο	και	το	Μνη-

μόνιο	 προβλέπουν	 την	 επαναφορά	 της	 θετικής	 λίστας	 συνταγο-

γραφούμενων	φαρμάκων.	Παρόλα	αυτά,	 υπάρχουν	 επιφυλάξεις	

σχετικά	με	την	αποτελεσματικότητα	της	λίστας,	καθώς	η	εφαρμο-

γή	της	στο	παρελθόν	δεν	κατάφερε	να	συγκρατήσει	την	αυξητική	

πορεία	της	φαρμακευτικής	δαπάνης.

Στο	πλαίσιο	της	μελέτης	που	διεξάγει	το	ΙΟΒΕ	με	την	ΕΣΔΥ,	προ-

σπαθήσαμε	 να	 αποτιμήσουμε	 την	 οικονομική	 επίπτωση	 των	 μέ-

τρων	αυτών,	τόσο	στη	δαπάνη	των	νοσοκομείων	για	φάρμακα	όσο	

και	στη	φαρμακευτική	δαπάνη	των	ασφαλιστικών	ταμείων.	Αναφο-

ρικά	με	τη	δαπάνη	των	νοσοκομείων	για	φάρμακα,	εκτιμήθηκε	ότι	

μέσα	στο	2011	μπορεί	να	εξοικονομηθεί	ποσό	ύψους	233	εκατομ-

μυρίων	€	περίπου	από	την	εφαρμογή	των	μέτρων	που	αφορούν	το	
φάρμακο	(Πίνακας	2).
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Επίσης,	αναφορικά	με	την	επίπτωση	των	μέτρων	στη	φαρμακευ-

τική	δαπάνη	των	ασφαλιστικών	ταμείων,	στη	γνωστή	δηλαδή	δημό-

σια	φαρμακευτική	δαπάνη,		εκτιμήθηκε	ότι	μέσα	στο	2011	μπορεί	

να	εξοικονομηθεί	ποσό	που	υπερβαίνει	το	1	δις	€	(Πίνακας	3).

Πίνακας	3.	Εξοικονομήσεις	Δημόσιας	φαρμακευτικής	Δαπάνης	από	 	
μέτρα	μνημονίου	&	Κυβέρνησης	για	το	2011*

Μέτρο	 Εξοικονόμηση	2011	(εκατ.	€)

Μείωση	τιμών	2010-	carry	over		 224	εκατ.

Άρση	πλαφόν	&	επαναξιολόγηση	τιμών	(07/2011)	 128,5	εκατ.

Εισαγωγή	αρνητικής	λίστας	(04/2011)	 132	εκατ.

Διεύρυνση	λίστας	ΜΗΣΥΦΑ	(06/2011)	 20,9	εκατ.

Διεύρυνση	λίστας	φαρμάκων	για	σοβαρές	παθήσεις	Ν.3816**	(07/2011)	 33,9	εκατ.

Ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	 340,7	εκατ.

Μείωση	κέρδους	χονδρεμπόρων	(06/2011)	 47,6	εκατ.

Τιμολόγηση	γενοσήμων	στο	60%	των	πρωτοτύπων	(07/2011)	 35,3	εκατ.

Επιστροφές	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	2011	(rebate)		 70,1	εκατ.

Επιστροφές	φαρμακοποιών	(rebate)	 75,6	εκατ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ	 €	1.108,6	εκατ.

*Προσωρινά	αποτελέσματα

**Συζητείται	μεταξύ	ΕΟΦ	και	ΥΥΚΑ	 	 	 												Πηγή:	ΙΟΒΕ,	ΕΣΔΥ,	ΕΟΦ,	ΥΥΚΑ,	Παρατηρητήριο	Τιμών	Φαρμάκου

Πίνακας	2.	Εξοικονομήσεις	Δαπάνης	Νοσοκομείων	για	φάρμακα	από	 	
μέτρα	μνημονίου	&	Κυβέρνησης	για	το	2011*

Μέτρο	 Εξοικονόμηση	2011	(εκατ.	€)

Μείωση	τιμών	2010-	carry	over	2011	 47,9	εκατ.

Μείωση	κέρδους	χονδρεμπόρων	(05/2011)	 16,9	εκατ.

Άρση	πλαφόν	(07/2011)	 30,7	εκατ.

Μείωση	όγκου	κατανάλωσης	στα	νοσοκομεία	το	2011	 59,5	εκατ.

Αύξηση	στη	διείσδυση	των	γενοσήμων	το	2011	 8,4	εκατ.

Τιμολόγηση	γενοσήμων	στο	60%	των	πρωτοτύπων	(07/2011)	 15,5	εκατ.

Νοσοκομειακή	συσκευασία	(10/2011)	 17,7	εκατ.

Επιστροφές	από	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	(rebate)	 37,1	εκατ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ	 €233,7	εκατ.

*Προσωρινά	αποτελέσματα

**Συζητείται	μεταξύ	ΕΟΦ	και	ΥΥΚΑ	 	 	 	Πηγή:	ΙΟΒΕ,	ΕΣΔΥ,	ΕΟΦ,	ΥΥΚΑ,	Παρατηρητήριο	Τιμών	Φαρμάκου
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Θα	πρέπει	ωστόσο	να	τονί-

σουμε	ότι	όλες	οι	εκτιμήσεις	

μας,	 τόσο	 για	 το	 σύστημα	

υγείας	όσο	και	για	την	κοινω-

νική	 ασφάλιση,	 βασίζονται	

στην	υπόθεση	ότι	όλα	τα	προ-

αναφερθέντα	μέτρα	θα	εφαρ-

μοστούν	εντός	του	έτους	και	

ότι	δε	θα	υπάρξουν	καθυστε-

ρήσεις.	 Επιπλέον,	 θα	 πρέπει	

να	σημειωθεί	 ότι	 στους	υπο-

λογισμούς	 μας	 δεν	 έχουμε	

συμπεριλάβει	 την	 επίπτωση	

από	 την	 εφαρμογή	 μέτρων	

όπως	 η	 μηχανοργάνωση,	 το	

διπλογραφικό	 λογιστικό	 σύ-

στημα,	 τα	 διαγνωστικά	 πρω-

τόκολλα	 καθώς	 και	 η	 θετική	

λίστα	 συνταγογραφούμενων	

φαρμάκων,	 λόγω	 έλλειψης	

των	απαραίτητων	στοιχείων.

Ειδικά	 σε	 ό,τι	 αφορά	 τη	

θετική	 λίστα	 συνταγογρα-

φούμενων	 φαρμάκων,	 δεδο-

μένου	 ότι:	 πρώτον,	 	 με	 την	

εφαρμογή	 των	 παραπάνω	

μέτρων	ικανοποιούνται	με	το	

παραπάνω	οι	δεσμεύσεις	του	

Μνημονίου,	 και	 δεύτερον,	 στο	

παρελθόν	 η	 λίστα	 δεν	 απέφε-

ρε	 τα	 αναμενόμενα	 για	 τη	 συ-

γκράτηση	 της	 φαρμακευτικής	

δαπάνης,	η	εφαρμογή	της	αυτή	

τη	χρονική	στιγμή	δεν	κρίνεται	

σκόπιμη.	Αντίθετα,	η	εφαρμογή	

της	θετικής	λίστα	ενδεχομένως	

θα	 οδηγήσει	 στην	 περαιτέρω	

πτώση	 των	 τιμών	 των	 φαρμά-

κων	με	ό,τι	μπορεί	να	συνεπά-

γεται	κάτι	τέτοιο,	δηλαδή:

•		Τη	 δημιουργία	 κινήτρων	 επα-

νεξαγωγής	των	φαρμάκων	σε	

χώρες	που	έχουν	υψηλότερες	

τιμές	και	ελλείψεις	φαρμάκων	

στην	 ελληνική	 αγορά,	 καθώς	

και,	

•		τον	 πιθανό	 αποκλεισμό	 πα-

λαιών	φθηνών	φαρμάκων	και	

αντικατάστασή	 τους	από	 νεό-

τερα	και	ακριβότερα	φάρμακα	

με	 αποτέλεσμα	 την	 αύξηση	

της	φαρμακευτικής	δαπάνης.	

Εξάλλου,	 η	 περαιτέρω	 μείωση	

των	 τιμών	 των	 φαρμάκων	 δεν	

αποτελεί	 λύση	 στο	 πρόβλημα	

της	 αύξησης	 της	 δαπάνης,	 για-

τί,	αν	και	οι	δαπάνες	αποτελούν	

συνάρτηση	 της	 τιμής	 και	 της	

καταναλισκόμενης	 ποσότη-

τας,	 έχει	 διαπιστωθεί	 ότι	 κύ-

ριες	αιτίες	διόγκωσης	των	δα-

πανών	 φαρμάκου	 αποτελούν	

περισσότερο	 η	 υπερκατανά-

λωση	φαρμάκων	και	η	υποκα-

τάσταση	 φθηνών	 φαρμάκων	

από	ακριβότερα,	και	λιγότερο	

η	τιμή	τους.	Παράλληλα,	μελε-

τώντας	τον	Δείκτη	Τιμών	Φαρ-

μάκων,	φαίνεται	πως	οι	 τιμές	

των	 φαρμάκων	 στην	 Ελλάδα	

αλλά	και	στη	Ε.Ε.-27	μεταβάλ-

λονται	 με	 χαμηλότερο	ρυθμό	

απ’	ότι	οι	τιμές	της	νοσοκομει-

ακής	 περίθαλψης,	 της	 συνο-

λικής	αγοράς	υγείας	αλλά	και	

από	 το	 σύνολο	 των	 αγαθών	

της	αγοράς	(Διάγραμμα	2).

	 Επίσης,	 σύμφωνα	 με	 στοι-

χεία	 της	Eurostat	 και	 του	Πα-

γκόσμιου	 Οργανισμού	 Υγείας	

(ΠΟΥ),	 το	 2007	 οι	 σχετικές	

τιμές	υγείας	στην	Ελλάδα	(δεί-

κτης)	ανέρχονταν	στο	81,	ενώ	

η	 σχετική	 κατά	 κεφαλή	 δα-

πάνη	υγείας	στο	123,	όταν	οι	

Διάγραμμα	2.	Εξέλιξη	Δείκτη	τιμών	υγείας,	Νοσοκομειακής	Περίθαλψης,	φαρμάκου	&	
Γενικού	Δείκτη	τιμών	Καταναλωτή
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αντίστοιχες	τιμές	του	δείκτη	στην	Ε.Ε.-27	διαμορφώνονται	στο	100.	Με	

άλλα	λόγια,		οι	σχετικές	τιμές	υγείας	στην	Ελλάδα	ήταν	χαμηλότερες	από	

τις	τιμές	στην	Ε.Ε.-27,	ενώ	η	σχετική	κατά	κεφαλή	δαπάνη	υγείας	στην	

Ελλάδα	ήταν	υψηλότερη	από	την	αντίστοιχη	δαπάνη	στην	Ε.Ε.-27,	γε-

γονός	που	επιβεβαιώνει	ότι	κύρια	αιτία	διόγκωσης	των	δαπανών	υγείας	

στην	Ελλάδα	αποτελεί	η	αυξημένη	ποσότητα	υπηρεσιών	και	προϊόντων,	

δηλαδή	ο	όγκος	της	κατανάλωσης,	και	όχι	η	τιμή	τους	(Διάγραμμα	3).	

Διάγραμμα	3.	Σχετικές	τιμές	υγείας	και	σχετική	κατά	κεφαλή	δαπάνη	υγείας	2007,	(ΕΕ-27=	100)

Πηγή: ΠΟΥ, Eurostat
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  Ταυτόχρονα, θα πρέπει 
να τονιστεί ότι το φάρμακο, 
αποτελώντας μόλις το 20% 
της συνολικής δαπάνης υγείας, 
είναι μόνο ένα μικρό μέρος 
του προβλήματος της σπα-
τάλης στο χώρο της υγείας. 
Επομένως, σε μια περίοδο 
αυξημένης ζήτησης για δημό-
σιες υπηρεσίες υγείας (λόγω 
της κρίσης που βιώνει η χώρα) 
η περιστολή της σπατάλης στο 
υπόλοιπο 80% της δαπάνης 
είναι επιτακτική 

Βασικό	εργαλείο	για	 τον	έλεγχο	του	όγκου	της	κατα-

νάλωσης	αγαθών	και	υπηρεσιών	υγείας	είναι	η	καθολική	

εφαρμογή	 του	 συστήματος	 ηλεκτρονικής	 συνταγογρά-

φησης,	τόσο	για	φάρμακα	όσο	και	για	ιατρικές	πράξεις	

και	διαγνωστικές	εξετάσεις.	Η	ηλεκτρονική	συνταγογρά-

φηση	μπορεί	να	εξασφαλίσει	τον	ουσιαστικό	έλεγχο	της	

σπατάλης	στην	πηγή	της	δημιουργίας	της,	εξορθολογίζο-

ντας	 τον	 όγκο	 συνταγογραφούμενων	φαρμάκων,	 ιατρι-

κών	πράξεων	και	διαγνωστικών	εξετάσεων	και	να	βοη-

θήσει	στον	σχεδιασμό	των	κατάλληλων	μηχανισμών	και	

κινήτρων	για	την	αποδοτικότερη	λειτουργία	της	αγοράς	

υγείας.	

Εν	 κατακλείδι,	 για	 τον	 εξορθολογισμό	 της	 δαπάνης	

υγείας	και	την	επίτευξη	των	στόχων	του	Μνημονίου	χρει-

άζεται	στόχευση	και	προσήλωση	σε	συγκεκριμένα	εφαρ-

μόσιμα	μέτρα.	Ταυτόχρονα,	θα	πρέπει	να	τονιστεί	ότι	το	

φάρμακο,	αποτελώντας	μόλις	το	20%	της	συνολικής	δα-

πάνης	υγείας,	είναι	μόνο	ένα	μικρό	μέρος	του	προβλή-

ματος	της	σπατάλης	στο	χώρο	της	υγείας.	Επομένως,	σε	

μια	περίοδο	αυξημένης	ζήτησης	για	δημόσιες	υπηρεσίες	

υγείας	(λόγω	της	κρίσης	που	βιώνει	η	χώρα)	η	περιστο-

λή	 της	σπατάλης	στο	υπόλοιπο	80%	της	δαπάνης	είναι	

επιτακτική.	Μέτρα	που	προβλέπονται	από	 το	Μνημόνιο	

και	υλοποιούνται	από	την	Κυβέρνηση	όπως	η	μηχανορ-

γάνωση,	η	εισαγωγή	του	διπλογραφικού	λογιστικού	συ-

στήματος	στα	νοσοκομεία,	η	κοστολόγηση	των	ιατρικών	

πράξεων,	 η	 λειτουργία	 του	 Παρατηρητηρίου	 Τιμών	 για	

προμήθειες	ιατροτεχνολογικού	εξοπλισμού	και	η	ενοποί-

ηση	της	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	υγείας	κάτω	από	την	

ομπρέλα	 του	 ΕΟΠΥΥ	 αποτελούν	 απαραίτητες	 ενέργειες	

πάνω	 στις	 οποίες	 θα	 κριθεί	 ουσιαστικά	 η	 βιωσιμότητα	

του	ΕΣΥ.			 	

* Ομιλία του Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή ΙΟΒΕ, κ. Γιάννη Στουρνάρα 
στο συνέδριο «Shaping the future of healthcare in Greece: from past 
weaknesses and present challenges to a new vision», που διοργάνω-
σαν στις 21 Ιουνίου στην Αθήνα οι Financial Times, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και την αιγίδα της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
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Τ 
ο	 σχετικό	 νομοσχέ-

διο	 για	 την	 αναδι-

άρθρωση	 του	 ΕΣΥ	

υπολογίζεται	 ότι	 θα	

κατατεθεί	στη	Βουλή	στα	τέλη	

Νοεμβρίου	 και	 θα	 έχει	 ως	

βάση,	 τη	 μελέτη	που	 εκπονή-

θηκε	από	την	ειδική	Επιτροπή	

συγχωνεύσεων,	 με	 επικεφα-

λής	τον	Καθηγητή	Οικονομικών	

της	 Υγείας	 στο	 Πανεπιστήμιο	

Αθηνών,	 κ.	 Λυκούργο	 Λιαρό-

πουλο. «Το	έργο	της	Αναδιάρ-
θρωσης	των	Νοσοκομείων,	με	

την	 επικρατήσασα	 ονομασία	

«συγχωνεύσεις	 νοσοκομείων»	

είναι	 ένα	 σύνθετο	 πολιτικό,	

κοινωνικό	και	επιστημονικό	εγ-
χείρημα.	«Σε	μία	χώρα	που,	τα	

τελευταία	50	 χρόνια,	 γνώρισε	

τεράστιες	 πολιτικές,	 οικονομι-

Ο	υπουργός	Υγείας	
κ.	Ανδρέας	
Λοβέρδος,	

επεσήμανε	ότι	
οι	συγχωνεύσεις	
κλινικών	και	

τμημάτων	στο	ΕΣΥ	
θα	γίνουν,	χωρίς	
να	υποβαθμιστεί	
η	ποιότητα	των	
παρεχόμενων	
υπηρεσιών.	
«Πρωταρχικός	
στόχος	είναι	να	
διατηρηθούν	οι	
δημόσιες	δαπάνες	
για	την	Υγεία	κάτω	
από	6%	του	ΑΕΠ,	
διατηρώντας	την	

καθολική	πρόσβαση	
και	βελτιώνοντας	
την	ποιότητα	της	
περίθαλψης	προς	

τους	πολίτες»,	τόνισε	
χαρακτηριστικά.

κές,	 κοινωνικές	 τεχνολογικές	

και	 πληθυσμιακές	 αλλαγές,	

θα	ήταν	παράδοξο	να	δεχθού-

με	 ότι	 το	 μόνο	 που	 έμεινε,	 ή	

πρέπει	 να	 μείνει,	 αναλλοίωτο	

είναι	η	οργάνωση	της	νοσοκο-

μειακής	 περίθαλψης».	 Με	 τα	

λόγια	 αυτά	 η	 ειδική	 Επιτροπή	

για	την	Αναδιάρθρωση	των	δη-

μόσιων	 Νοσοκομείων,	 εξηγεί	

τους	 λόγους	 που	 επιβάλλουν	

τον	ανασχεδιασμό	του	Εθνικού	

Συστήματος	 Υγείας,	 με	 στόχο	

την	 καλύτερη	 οργάνωση	 της	

νοσοκομειακής	φροντίδας	στη	

χώρα	μας,	 αλλά	 και	 την	ποιο-

τικότερη	 παροχή	 υπηρεσιών	

υγείας	προς	τους	ασθενείς.			

«Η	αναδιάταξη	των	δυνάμε-

ων	 του	ΕΣΥ	αποτελεί	 τη	βάση	

πάνω	 στην	 οποία	 το	 δημόσιο	

σύστημα	 υγείας	 θα	 μπορέσει	

να	αναπτυχθεί	και	να	παρακο-



ΜΙΚΡΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αναδιάρθρωση 
των νοσοκομείων 

λουθήσει	 δυναμικά	 την	 εξέ-

λιξη	 των	 αναγκών	 υγείας	 των	

πολιτών.	Δεν	πρόκειται	για	μια	

επιλογή	 που	 υπαγορεύεται	

μόνο	από	οικονομική	ανάγκη.	

Πρόκειται	 για	 μια	 διαρθρωτι-

κή	αλλαγή	που	έρχεται	να	συ-

μπληρώσει	 την	 ευρεία	 μεταρ-

ρύθμιση	του	χώρου	της	υγείας,	

χωρίς	 την	 οποία	 η	 υγεία,	 ως	

δημόσιο	 αγαθό	 σύντομα	 θα	

εξέλιπε»,	τονίζει	από	τη	μεριά	

του	 ο	 Υφυπουργός	 Υγείας	 και	

Κοινωνικής	 Αλληλεγγύης,	 κ.	

Μιχάλης	Τιμοσίδης.		

οι	ανάγκες	που	επιβάλλουν	
τον	ανασχεδιασμό	του	ΕΣυ	
«Την	τελευταία	δεκαετία	πολ-

λές	 χώρες	 της	 Ευρώπης	 επι-

χειρούν	 αναδιάρθρωση	 στο	

νοσοκομειακό	 τομέα,	 με	 έμ-

φαση	στη	μείωση	των	νοσοκο-

μείων	και	των	νοσοκομειακών	

κλινών.	Η	προσπάθεια	σε	πολ-

λές	 χώρες,	 όπως	 στη	 Γαλλία,	

συνεπάγεται	το	κλείσιμο	πολ-

λών	 μικρών	 επαρχιακών	 νο-

σοκομείων.	 Αλλού	 η	 έμφαση	

είναι	στις	συνενώσεις,	τις	συγ-

χωνεύσεις	και	την	ενιαία	διοί-

κηση	περισσότερων	μονάδων.	

Παντού	 οι	 μεταρρυθμίσεις	

συνεπάγονται	 πολιτικές	 και	

κοινωνικές	 εντάσεις,	 καθώς	

επιφέρουν	ανατροπές	σε	δια-

μορφωμένες	καταστάσεις.	 Σε	

κάθε	 χώρα,	 η	 διαχείριση	 της	

αλλαγής	 υπόκειται	 στους	 κα-

νόνες	που	επιβάλλει	το	πολιτι-

κό	 και	 πολιτισμικό	 υπόβαθρο	

της	 κάθε	 κοινωνίας»,	 εξηγεί	

στην	 Έκθεσή	 της	 η	 Επιτροπή	

για	τις	συγχωνεύσεις.

	«Η	ίδια	η	φύση	της	ιατρικής	

και	 οι	 δυνατότητες	 που	 προ-

σφέρει	 σήμερα	 η	 επιστήμη	

οδηγούν	στην	ανάγκη	ανασχε-

διασμού.	 Οι	 περιπτώσεις	 που	

ένα	 μεγάλο	 μέρος	 της	 νοση-

ρότητας	 μπορεί	 να	 αντιμετω-

πισθεί	 σε	 εξωνοσοκομειακή	

βάση,	 από	 καλά	 οργανωμένα	

Κέντρα	 Υγείας	 και	 από	 την	

Πρωτοβάθμια	Φροντίδα	αποτε-

λούν	ένα	συνεχώς	αυξανόμενο	

μέρος	 του	 συνόλου	 της	 υγει-

ονομικής	 φροντίδας.	 Την	 ίδια	

στιγμή,	το	μέρος	των	αναγκών	

που	απομένει,	απαιτεί	για	την	

αντιμετώπισή	του	μία	νέα	αντί-

ληψη	 της	 Επείγουσας	 και	 της	

Πρωτοβάθμιας	 Φροντίδας	 και	

μεγάλα	 νοσηλευτικά	 ιδρύμα-

τα,	 με	 πολλές	 ειδικότητες	 και	

εργαστήρια,	 ειδικές	 μονάδες	

όπως	 οι	 Μονάδες	 Εντατικής	

Θεραπείας	(ΜΕΘ)	και	Μονάδες	

Αυξημένης	 Φροντίδας	 (ΜΑΦ),	

και	 καλά	εξοπλισμένα	με	όλη	

τη	 σύγχρονη	 διαγνωστική	 και	

επεμβατική	 τεχνολογία.	 Η	

πραγματικότητα	 αυτή	 συνα-

ντιέται	 σε	 πολλές	 χώρες	 που	

σήμερα	 προχωρούν	 σε	 ανα-

σχεδιασμό	της	νοσοκομειακής	

τους	υποδομής»,	αναφέρουν.	

Η	 Ελλάδα,	 όμως,	 έχει	 και	

τις	πρόσθετες	δικές	της	 ιδιαι-

τερότητες,	 που	 σύμφωνα	 με	

τη	 Επιτροπή,	 οφείλονται	 σε	

ιστορικούς,	 κοινωνικούς	 και	

πολιτικούς	λόγους.

1.	 Ένα	 πολύ	 μεγάλο	 μέρος	

των	 νοσοκομείων	 της	 χώρας	

σχεδιάστηκαν	πριν	από	πολλά	

χρόνια,	 με	 τα	 δεδομένα	 της	

ιατρικής	και	της	νοσηρότητας	

της	εποχής	και	για	έναν	πολύ	

νεώτερο	πληθυσμό	π.χ.	ως	σα-

νατόρια.	Παράλληλα,	η	γήραν-

ση	του	πληθυσμού	δημιουργεί	

ανάγκες	 που	 δεν	 ήταν	 τόσο	

έντονες	πριν	από	50	χρόνια.

2.	Ο	πολιτικός	παράγοντας	έχει	

παίξει	το	ρόλο	του	και	στην	ορ-

γάνωση	της	νοσοκομειακής	πε-

ρίθαλψης,	 κληροδοτώντας	 στη	

σύγχρονη	εποχή	πολλά	προβλή-
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ματα.	Δεν	είναι	λίγες	οι	περιπτώσεις	που	νοσοκομεία	

ιδρύθηκαν	 με	 καθαρά	 τοπικιστικά	 κριτήρια.	 Πολλά	

«δίπολα»	γειτονικών	πόλεων,	το	καθένα	με	δικό	του	νο-

σοκομείο,	έχουν	δημιουργήσει	μία	ιδιαίτερα	δαπανηρή	

και,	κυρίως,	αναποτελεσματική	κληρονομιά.

3.	 Τα	 πληθυσμιακά	 και	 συγκοινωνιακά	 δεδομένα	

τα	οποία	επέβαλλαν	τη	δημιουργία	πολλών	μικρών	

μονάδων	διασπαρμένων	σε	όλη	την	επικράτεια.	Σή-

μερα,	όσοι	κατοικούν	σε	γειτονικές	πόλεις	με	δικά	

τους	νοσοκομεία	έχουν	πρόσβαση	στο	νοσοκομείο	

της	άλλης	πόλης.	4.	Οι	ιστορικοί	και	κοινωνικοί	πα-

ράγοντες	έχουν,	επίσης,	παίξει	ρόλο	στην	ανάπτυξη	

της	νοσοκομειακής	υποδομής.	Η	αδυναμία	του	κρά-

τους	να	καλύψει	τις	ανάγκες	σε	διάφορες	ιστορικές	

στιγμές	 καλύφθηκε	 από	 μεγάλες	 δωρεές	 και	 από	

κληροδοτήματα,	 τα	 οποία	 μπορεί	 να	 πρόσφεραν	

πολλά,	όταν	έγιναν,	αλλά	σήμερα	αποτελούν	εμπό-

διο	στο	σωστό	υγειονομικό	σχεδιασμό.	5.	Η	σημερι-

νή	οικονομική	συγκυρία,	με	τη	διαπιστωμένη	ανάγκη	

του	 Κράτους	 πρώτον	 να	 εξαλείψει	 τα	 ελλείμματα	

και	 μετά	 να	μειώσει	 το	 δημόσιο	 χρέος	προκαλούν	

ασφυκτικές	δημοσιονομικές	συνθήκες.	Στο	πλαίσιο	

αυτό,	 η	 αναζήτηση	 μεγαλύτερης	 αποδοτικότητας	

στη	δημόσια	λειτουργία	οδηγεί,	αναπόφευκτα,	και	

στην	ανάγκη	για	αποδοτικότερη	χρησιμοποίηση	των	

νοσοκομειακών	μας	πόρων.	

οι	αποφάσεις	του	υπουργείου	υγείας	
«Τριάντα	χρόνια	μετά	την	ίδρυση	και	λειτουργία	του	

ΕΣΥ	η	παρέμβαση	για	την	αναβάθμιση	και	τον	εκσυγ-

χρονισμό	του	κρίνεται	περισσότερο	από	απαραίτητη:	

κρίνεται	 επιβεβλημένη»,	 τονίζει	 ο	 κ.	 Τιμοσίδης.	 Ο	

Υφυπουργός	υποστηρίζει	πως,	η	περιστολή	της	σπα-

τάλης	του	ΕΣΥ	απέκτησε	επείγοντα	χαρακτήρα	υπό	

το	 πρίσμα	 της	 δεινής	 κατάστασης	 της	 οικονομίας.	

«Η	ανάγκη	όμως	υπήρχε	και	νωρίτερα,	όπως	υπάρ-

χει	σε	κάθε	χώρα	που	επιθυμεί	ένα	βιώσιμο	εθνικό	

σύστημα	υγείας.	Δεν	πρόκειται	για	μια	επιλογή	που	

υπαγορεύεται	 μόνο	 από	 την	 οικονομική	 ανάγκη.	

Πρόκειται	για	μια	διαρθρωτική	αλλαγή	που	έρχεται	

να	συμπληρώσει	την	ευρεία	μεταρρύθμιση	του	χώ-

ρου	της	Υγείας,	χωρίς	την	οποία	η	Υγεία	ως	δημόσιο	

αγαθό	σύντομα	θα	εξέλιπε»,	συμπληρώνει.

οι	 πρώτες	 διαρθρωτικές	 αλλαγές	 σύμφωνα	 με	
τον	 πρόσφατο	 απολογισμό	 πεπραγμένων	 του	
υπουργείου	υγείας:
«Ακολουθώντας	έναν	εξαντλητικό	διάλογο,	διάρκει-

ας	σχεδόν	4	μηνών,	με	όλους	τους	ενδιαφερόμενους	

φορείς	καταλήξαμε	σε	αποφάσεις	για	την	αναδιάταξη	

των	δυνάμεων	του	Ε.Σ.Υ.	που	έχουν	ήδη	γίνει	πράξη	

από	τον	Αύγουστο	του	2011.	Η	διαδικασία	του	διαλό-

γου	ξεκίνησε	με	την	εξαγγελία	του	Υπουργού	Υγείας	

και	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	στις	αρχές	του	έτους	και	

προχώρησε	την	1η	Απριλίου	2011	με	τις	προτάσεις	της	

αρμόδιας	επιτροπής,	υπό	το	συντονισμό	του	Καθηγη-

τή	κ.	Λιαρόπουλου,	όπως	αυτές	συζητήθηκαν	σε	όλες	

τις	Υγειονομικές	Περιφέρειες	της	χώρας.	Ο	διάλογος	

ολοκληρώθηκε	με	την	κατάθεση	των	προτάσεών	των	

Υ.Πε.,	στις	3	και	28	Ιουνίου	2011.	

Στόχοι	του	εγχειρήματος	ήταν:

1.		Η	συν	–	διοίκηση	νοσοκομείων	(με	κοινό	Διοικη-

τή	ή/και	Διοικητικό	Συμβούλιο),	

2.		η	 συνένωση	 ομοειδών	 κλινικών	 μονάδων	 και	

εργαστηρίων	 εντός	 του	 ίδιου	 νοσοκομείου	 ή/

και	νοσοκομείων	που	γειτνιάζουν,	

3.		η	 μετατροπή	 μικρών	 μονάδων	 (Γ.Ν.	 –	 Κ.Υ.,	 ή	

εξειδικευμένων)	σε	αντίστοιχες	μονάδες	Πρω-

τοβάθμιας	Φροντίδας	Υγείας	ή/και	βραχείας	–	

εξειδικευμένης	νοσηλείας,	

4.		η	μελλοντική	συγχώνευση	ομοειδών	δραστηρι-

οτήτων	σε	υποστηρικτικές	υπηρεσίες	(διοικητι-

κές,	τεχνικές,	ξενοδοχειακές,	κ.λπ.)	και

5.		η	ορθολογική	κατανομή	προσωπικού	και	άλλων	

πόρων,	 για	 το	 καλύτερο	 δυνατό	 αποτέλεσμα,	

τόσο	στη	νοσοκομειακή	όσο	και	στην	εξωνοσο-

κομειακή	περίθαλψη	του	Ε.Σ.Υ.

Καταλήξαμε	στα	82	νοσοκομειακά	συγκροτήμα-

τα	(από	131)	με	οργανισμούς	35.000	κλινών,	όσες	

είναι	 σήμερα	 και	 οι	 κλίνες	 που	 πραγματικά	 λει-

τουργούν.	Με	32.000	τουλάχιστον	λειτουργούσες	

κλίνες	και	80%	πληρότητα	κλινών.	Οι	διοικητές	και	

τα	διοικητικά	συμβούλια	είναι	πλέον	82,	και	όλα	

τα	διασυνδεόμενα	νοσοκομεία	έχουν	διοικητή,	ή	

αναπληρωτή	διοικητή	και	συμβούλιο	διοίκησης».
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Μ.Τιμοσίδης 
Υφυπουργός Υγείας και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

«Επιδιώκουμε βελτίωση 
και όχι συρρίκνωση»

«Με	την	αποτελεσματικότερη	χρήση	των	Υπηρεσιών	Υγεί-

ας	και	τις	συνενώσεις	των	Νοσοκομείων,	το	Υπουργείο	

Υγείας	επιδιώκει	να	πετύχει	οικονομίες	κλίμακας	για	όλο	το	σύ-

στημα,	που	θα	έχουν	ως	αποτέλεσμα	την	καλύτερη	πρόσβαση	

των	πολιτών	στις	υπηρεσίες	και	τη	μείωση	του	λειτουργικού	και	

διοικητικού	κόστους.		

Τα	οικονομικά	οφέλη	από	την	προτεινόμενη	λειτουργική	αναδι-

άταξη	των	μονάδων	υγείας	του	ΕΣΥ	αναφέρονται	στα	εξής:

1.	Η	μείωση	του	ετήσιου	διοικητικού	και	λειτουργικού	κόστους	Νοσο-

κομείων	–	Κ.Υ.	του	ΕΣΥ	για	την	χρονική	περίοδο	2012	-2015	εκτι-

μάται	ότι	θα	πλησιάσει	το	7,5%	των	ετήσιων	δαπανών	του	2011	

(περίπου	2,4	δις.	ευρώ),	ήτοι	150	εκατ.	ευρώ	περίπου.

2.		Η	μείωση	αυτή	επιτυγχάνεται	και	μέσω	της	μείωσης	των	δι-

αθέσιμων	κλινών	κατά	4%	(περίπου	1400	κλίνες),	εκτίμηση	

που	αποτελεί	το	ελάχιστο	της	πρόβλεψης.

3.		Υπάρχει	δυνατότητα	να	επεκταθεί	η	μείωση	στις	διαθέσιμες	

κλίνες	σε	8%	(περίπου	2400	κλίνες),	οδηγώντας	σε	επιπρό-

σθετη	εξοικονόμηση	ύψους	περίπου	150	εκατ.	ευρώ

4.		Τα	δημοσιονομικά	οφέλη	που	θα	επιτευχθούν	έως	το	2015	

θα	αρχίσουν	να	φαίνονται	ήδη	κατά	το	ήμισυ	(75	εκατ.	ευρώ)	

εντός	της	περιόδου	2012-2013.	

Θεωρούμε	πολύ	σημαντικό	η	μεταρρύθμιση	να	γίνει	αντιληπτή	ως	

επιλογή	βελτίωσης	των	υπηρεσιών	υγείας	και	όχι	ως	συρρίκνωση.	

Αυτό	που	επιχειρούμε	σήμερα	είναι	τον	από	χρόνια	ζητούμενο	

από	τους	πολίτες	και	τους	εργαζόμενους	της	Υγείας	εξορθολο-

γισμό	της	λειτουργίας	του	ΕΣΥ.	 Ένα	πιο	δυναμικό	και	συγκροτη-

μένο	σύστημα	υγείας,	με	λιγότερη	γραφειοκρατία,	μεγαλύτερο	

έλεγχο	και	καλύτερη	πρόσβαση	είναι	η	μόνη	σοβαρή	απάντηση	

στις	ανάγκες	της	εποχής.	

Όλα	τα	παραπάνω	δε	θα	αποτελούσαν	μια	νέα	ολοκληρωμένη	

αντίληψη	 της	 πολιτικής	 για	

την	 Υγεία,	 αν	 δε	 συνοδεύο-

νταν	 από	 εθνικές	 πολιτικές	

δημόσιας	 υγείας.	 Έχουμε	

από	 την	 αρχή	 ενσωματώσει	

ως	 αδιάσπαστο	 κομμάτι	 της	

πολιτικής	μας	την	πρωτογενή	

και	 δευτερογενή	 πρόληψη	

του	 καρκίνου,	 των	 καρδιαγ-

γειακών,	 της	 παχυσαρκίας,	

του	διαβήτη	και	των	χρόνιων	

νόσων	 του	 αναπνευστικού	

και	 του	 στόματος.	 Για	 εμάς,	

έχει	 ιδιαίτερη	 βαρύτητα	 η	

προαγωγή	 της	 υγείας,	 ως	

απάντηση	στη	διαχείριση	της	

ασθένειας	 στην	 οποία	 μέχρι	

σήμερα	 επικεντρωνόταν	 το	

δημόσιο	σύστημα	υγείας.	Με	

την	 καλλιέργεια	 κουλτούρας	

πρόληψης	 στοχεύουμε	 στη	

μείωση	των	περιστατικών	που	

καλούμαστε	να	θεραπεύσου-

με	 με	 προφανή	 οφέλη	 για	

τη	 ζωή	 των	 πολιτών	 και	 την	

ποιότητά	της	και,	σε	δεύτερο	

επίπεδο,	 για	 την	 αποστολή	

και	τη	λειτουργία	του	Εθνικού	

Συστήματος	Υγείας,	ιδιαίτερα	

στο	πεδίο	της	Πρωτοβάθμιας	

Φροντίδας	Υγείας».
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Aθανάσιος Γιαννόπουλος 

Τομεάρχης Υγείας  
της Νέας Δημοκρατίας 

«Ένα σχήμα  
γεμάτο αοριστίες  
και στατιστικές  

αλχημείες»

«Ό	κ.	Υπουργός	Υγείας,	δέχεται	πολλές	και	επικίν-δυνες	εισηγήσεις	για	τις	λεγόμενες	συγχωνεύ-

σεις	κλινικών	και	τμημάτων	του	ΕΣΥ.	Η	βιασύνη	του	για	

την	εξοικονόμηση	πόρων,	χωρίς	να	υπολογίσει	αν	έτσι	

μειώνονται	οι	ποιοτικοί	και	ποσοτικοί	δείκτες	στο	χώρο	

της	 υγείας,	 τελικά	 θα	 προκαλέσει	 μόνον	 αναστάτωση	

στο	χώρο	που	θα	έχει	 τραγικές	επιπτώσεις	στον	ασθε-

νούντα	έλληνα	πολίτη.	

Πολλά	 νοσοκομεία	 «συνενώνονται»	 στα	 χαρτιά,	 ενώ	

ευρίσκονται	 σε	 απόσταση	 τέτοια	 που	 να	 καθιστά	 την	

καθημερινή	 τους	 λειτουργία	 υπό	 κοινή	 διοίκηση	 πολύ	

προβληματική.	 Αντίθετα	 νοσοκομεία	 πολύ	 γειτονικά	

που	πρακτικά	 επικοινωνούν,	 εμφανίζονται	 να	ανήκουν	

πλέον	το	καθένα	σε	διαφορετικό	νοσοκομειακό	συγκρό-

τημα	πράγμα	επίσης	πολύ	δυσλειτουργικό.	

Οι	 Σύμβουλοι	 του	 κ.	 Υπουργού,	 	 ας	 λάβουν	 υπόψη	

τους	ότι	οι	οικονομίες	κλίμακος	προκύπτουν	μόνον	από	

συγχωνεύσεις	υπηρεσιών	(όπως	καθαρισμός	ιματισμού-

αποστείρωση-εστίαση-τεχνικές	υπηρεσίες,	κ.α).	Τολμάει	

κανείς	τους	να	λάβει	μέτρα	για	τους	χώρους	αυτούς;	

Και	ακόμη:	Ποιος	επιτέλους	θα	αποφασίσει	να	καταρ-

γήσει	τις	λεγόμενες	«υγειονομικές	διοικήσεις»	στις	πε-

ριφέρειες	 εξοικονομώντας	 πόρους	 και	 στελεχιακό	 δυ-

ναμικό	που	θα	μπορούσαν	να	αξιοποιηθούν	σε	άλλους	

τομείς;».	
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Λυκούργος Λιαρόπουλος 
Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας  

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και  
Πρόεδρος της Επιτροπής Συγχωνεύσεων 

«Το συνολικό θετικό  
οικονομικό αποτέλεσμα  

της πρότασής μας  
ξεπερνά τα €700 εκ.»

«Όπως	είναι	 γνωστό,	πριν	από	6	μήνες	ο	Υπουργός	Υγείας	

μου	ανέθεσε	να	εκπονήσω	μία	Μελέτη	με	θέμα	τις	«Συγ-

χωνεύσεις	των	Νοσοκομείων».	Στις	αρχές	Απριλίου,	εγώ	και	η	Ομά-

δα	μου	παραδώσαμε	 τη	Μελέτη	με	 τίτλο	«Επιχειρησιακό	Σχέδιο	

Αναδιάρθρωσης	των	Νοσοκομείων».	Η	μελέτη	βρίσκεται	αναρτη-

μένη	 στο:	 http://www.nurs.uoa.gr/anadiar8rwsh-nosokomeiwn.

html.	Στον	ιστοχώρο	αυτό,	ο	αναγνώστης	μπορεί	να	βρει	τα	πάντα,	

από	τις	αρχές	στις	οποίες	στηριχθήκαμε,	τις	πηγές	μας,	τη	μεθοδο-

λογία,	τους	στόχους	και	τους	περιορισμούς	της	μελέτης.	Με	τρόπο	

ιδιαίτερα	εύχρηστο	και	σχεδιαστικά	ευρηματικό,	μπορεί	κανείς	να	

δει	και	τις	προτάσεις	μας.	Πολύ	συνοπτικά,	σε	τρεις	μεγάλες	κατη-

γορίες,	αυτές	είναι:	

Πρώτον,	η	οργανωτική	ένταξη	των	150	περίπου	νοσοκομείων	σε	

Ομάδες	με	ένα	μεγάλο	νοσοκομείο	επί	κεφαλής	της	κάθε	Ομάδας.	

Στο	πλαίσιο	αυτό	ασκείται	κοινή	διοίκηση	των	νοσοκομείων	και	ενι-

αίος	σχεδιασμός	στη	διάταξη	κλινικών,	εργαστηρίων	και	διοικητικών	

μονάδων	(π.χ.	αποθήκες,	φαρμακείο,	προμήθειες,	τεχνικές	υπηρεσί-

ες	κλπ).	Έτσι	το	μεγάλο	νοσοκομείο	βοηθάει	τα	μικρότερα,	αλλά	και	

βοηθιέται	από	αυτά	στο	πλαίσιο	της	ενιαίας	λειτουργίας.	Δεύτερον,	

την	αναδιοργάνωση	της	Επείγουσας	Φροντίδας	και	των	Εφημεριών,	

με	ένα	Τμήμα	Επειγόντων	σε	κάθε	μεγάλο	νοσοκομείο	που	λειτουρ-

γεί	σε	βάση	24/7,	και	σύστημα	εισαγωγής	που	στηρίζεται	στην	ανα-

διοργάνωση	της	Πρωτοβάθμιας	Φροντίδας	στο	πλαίσιο	του	ΕΕΟΠΥ.	

Το	νοσοκομειακό	κρεβάτι	παύει	να	είναι	διαχειριστικό	προνόμιο	του	

νοσοκομειακού	γιατρού	(όχι	πλέον	εισαγωγή	στα	«επείγοντα»)	και	

η	επείγουσα	φροντίδα	εκσυγχρονίζεται.	Τρίτον,	η	μελέτη	μας	εστι-

άσθηκε	στις	πέντε	κύριες	αιτίες	νοσηρότητας	και	θνητότητας	(Καρ-

διά-αγγεία,	Καρκίνος,	Διαβήτης,	ΧΑΠ,	Ψυχική	Νόσος).	Προτείναμε	

συγκεκριμένες	αναδιατάξεις	κλινικών	ΜΟΝΟ	για	τα	νοσήματα	αυτά,	

όπου	 υπάρχουν	 ελλείψεις	 σή-

μερα.	

Με	 βάση	 τους	 τρεις	 παρα-

πάνω	άξονες,	προτείναμε	την	

μετατροπή	 10	 περίπου	 νοσο-

κομείων	σε	Κέντρα	Υγείας,	την	

κατάργηση	 και	 συγχώνευση	

ορισμένων	 άλλων,	 και	 την	

πλήρη	αναδιάρθρωση	με	γνώ-

μονα	τις	πραγματικές	ανάγκες.	

Προτείναμε	μείωση	του	συνο-

λικού	 αριθμού	 των	 γιατρών	

και	αύξηση	του	νοσηλευτικού	

προσωπικού.	Η	άμεση	εξοικο-

νόμηση	 πόρων	 υπολογίζεται	

σε	 περίπου	 €100	 	 εκ.	 ετησί-
ως.	 Σε	 συνδυασμό,	 με	 την	

αντικατάσταση	 2.400	 κλινών	

με	 οκτώ	 νέα	 νοσοκομεία	 με	

αυτοχρηματοδότηση	 από	 την	

αναμενόμενη	 εξοικονόμηση	

πόρων,	το	συνολικό	θετικό	οι-

κονομικό	αποτέλεσμα	της	πρό-

τασής	 μας	 ξεπερνά	 τα	 €700	
εκ..	Αυτά	τα	αποτελέσματα	θα	

πρέπει	να	συγκριθούν	με	 την	

επιχειρούμενη	«συγχώνευση»	

κλινικών	στην	οποία	κατέληξε	

το	υπουργείο	Υγείας».		 	
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«Η έρευνα μπορεί  
να αποτελέσει μοχλό  

όχι μόνο επιστημονικής, 
αλλά και  

οικονομικής ανάπτυξης»  

ΧΡιςΤοΔούΛος ςΤΕΦάνάΔης 



Η	 υιοθέτηση	 πολιτικών	 που	 προάγουν	 και	
ενισχύουν	την	κλινική	έρευνα	και	η	παράλ-
ληλη	λογική	–	και	ανεκτή	για	τα	σημερι-
νά	δεδομένα-	χρηματοδότηση,	μπορούν	
να	θέσουν	τις	βάσεις	για	επιστημονική	
και	οικονομική	απόδοση	στο	απώτερο	
μέλλον»,	αναφέρει	στο	«Θέσεις»,	ο	κ.	
Χριστόδουλος	Στεφανάδης,	καθηγη-
τής	Καρδιολογίας	και	Πρόεδρος	της	
Ιατρικής	 Σχολής	 του	 Πανεπιστη-
μίου	 Αθηνών.	 Ο	 κ.	 Στεφανάδης	
τονίζει	 πως	 το	 σημαντικότερο	
πρόβλημα	που	αντιμετωπίζει	η	
κλινική	έρευνα	στη	χώρα	μας,	
είναι	 η	 υποχρηματοδότησή	
της,	 όχι	 μόνο	 τώρα,	με	 τη	
δεδομένη	 δυσμενή	 οικο-
νομική	 συγκυρία,	 αλλά	
και	 σε	 οικονομικά	 αν-
θηρές	εποχές
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N
α	αρχίσουμε	με	μία	γενική	ερώτηση.	Ποια	είναι	η	ση-
μασία	της	έρευνας	και	ποια	τα	οφέλη	που	αποκομί-
ζουν	από	αυτήν,	τόσο	όσοι	ασχολούνται	με	το	χώρο	
της	υγείας,	όσο	και	το	κοινωνικό	σύνολο;

Είναι	γνωστό	ότι	η	Ιατρική	αποτελεί	σήμερα	μία	από	τις	ταχύτε-

ρα	εξελισσόμενες	επιστήμες.	Καταιγισμός	νέων	εξελίξεων	στην	

επιδημιολογία,	 στην	 παθοφυσιολογία,	 στις	 διαγνωστικές	 μεθό-

δους	και,	τελικά,	στο	επίπεδο	της	θεραπείας,	σκιαγραφούν	ένα	

ταχύτατα	εξελισσόμενο	πεδίο.	Η	έρευνα	αποτελεί	τον	κινητήριο	

μοχλό	 των	 σύγχρονων	 ιατρικών	 και	 βιολογικών	 επιστημών.	 Τα	

τελευταία	χρόνια	έχουμε	γίνει	μάρτυρες	μιας	σημαντικής	αύξη-

σης	της	ερευνητικής	δραστηριότητας	και	αυτό	οφείλεται	εν	μέρει	

στην	αύξηση	του	επιπολασμού	διαφόρων	νοσημάτων	στους	σύγ-

χρονους	πληθυσμούς.	Είναι	εύκολα	κατανοητό	ότι,	οι	απαντήσεις	

που	συνάγονται	από	την	έρευνα	συμβάλουν	στην	ανάπτυξη	νέων	

στρατηγικών	πρόληψης	και	θεραπείας	διαφόρων	νοσημάτων,	με	

θετικό	αντίκτυπο	στο	επίπεδο	υγείας	του	ασθενή.	Από	την	πλευ-

ρά	του	ιατρού-επιστήμονα-ερευνητή,	η	ενασχόληση	με	την	έρευ-

να	προϋποθέτει	ευρεία	και	σφαιρική	γνώση	των	βασικών	αρχών	

που	διέπουν	τη	σύγχρονη	Ιατρική,	και	απαιτεί	από	αυτόν	να	είναι	

επιμελής	και	εστιασμένος	στο	γνωστικό	του	αντικείμενο,	ενώ	πα-

ράλληλα	επιβάλλεται	η	διαρκής	ενημέρωσή	του	σε	επιστημονικά	

θέματα.	 Έτσι,	 τα	χαρακτηριστικά	αυτά	συχνά	συμβάλλουν	στην	

επιστημονική	 βελτίωση	 του	 ιατρού-ερευνητή,	 κάτι	 που	 φυσικά	

αντανακλάται	και	στις	υπηρεσίες	υγείας	που	αυτός	παρέχει	στους	

ασθενείς	του.

Ποια	είναι	η	ελληνική	πραγματικότητα	στον	τομέα	των	κλινικών	
ερευνών,	σε	σχέση	με	τις	άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες;
Γενικά,	αν	λάβουμε	υπόψη	όλους	τους	τομείς	της	ιατρικής,	μπο-

ρούμε	να	πούμε	ότι,	τόσο	σε	επίπεδο	αριθμού,	όσο	και	σε	επί-

πεδο	 ποιότητας/σημαντικότητας	 κλινικών	 ερευνών,	 η	 Ελλάδα	

δεν	βρίσκεται	πάνω	από	τον	μέσο	όρο	των	χωρών	της	Ευρώπης.	

Όμως,	σε	επιμέρους	τομείς	της	Ιατρικής,	όπως	είναι	η	καρδιαγ-

γειακή	Ιατρική	και	η	Ογκολογία,	η	συνεισφορά	της	Ελλάδας	στην	

κλινική	έρευνα	είναι	 ιδιαίτερα	σημαντική,	αφού	κατέχει	στους	

τομείς	αυτούς	αξιοζήλευτη	θέση	μεταξύ	άλλων,	μεγαλύτερων	

και	οικονομικά	ισχυρότερων	χωρών.	

Πού	εντοπίζεται	τα	βασικά	προβλήματα	που	εμποδίζουν	την	
εξέλιξή	της	στην	Ελλάδα;
Το	σημαντικότερο	πρόβλημα	είναι	αναμφισβήτητα	η	υποχρηματο-

δότηση	της	έρευνας	στην	πατρίδα	μας,	όχι	μόνο	τώρα,	με	τη	δε-

  H έρευνα γενικά και  
η κλινική, ιατρική έρευνα  

ειδικότερα, μπορεί να  
αποτελέσει μοχλό  

όχι μόνο επιστημονικής,  
αλλά και οικονομικής  

ανάπτυξης, με σημαντικά  
μακροπρόθεσμα οφέλη  
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δομένη	δυσμενή	οικονομική	συγκυρία,	αλλά	και	

σε	οικονομικά	πιο	ανθηρές	εποχές.	 Ένας	άλλος	

λόγος	 που	 εμποδίζει	 την	 εξέλιξη	 της	 έρευνας	

στην	Ελλάδα	είναι	το	γεγονός	ότι	στην	πατρίδα	

μας,	τόσο	σε	επίπεδο	υποχρεωτικής,	όσο	και	–	

κυρίως	-	σε	επίπεδο	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης,	

η	αξία	και	 τα	οφέλη/πλεονεκτήματα	της	έρευ-

νας	δεν	προάγονται	επαρκώς,	με	αποτέλεσμα	ο	

μαθητής/φοιτητής	να	μην	την	θεωρεί	ως	αναπό-

σπαστο	μέρος	της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας.	

Ποια	κίνητρα	θεωρείτε	ότι	πρέπει	να	δοθούν	
για	την	ανάπτυξή	της;
Χρηματοδότηση,	 στο	 μέτρο	 του	 εφικτού,	 αξι-

όλογων	ερευνητικών	 ιδεών	και	πρωτοκόλλων.	

Ενίσχυση	της	ερευνητικής	διαδικασίας	σε	όλα	

τα	 επίπεδα	 της	 εκπαίδευσης	 των	 επιστημών	

υγείας.	 Ενθάρρυνση	 της	 συμμετοχής	 φοιτη-

τών	 ιατρικής	 και	 άλλων	 επιστημών	 υγείας	 σε	

ερευνητικές	εργασίες	κατά	τη	διάρκεια	των	τε-

λευταίων	ετών	των	σπουδών	τους	και	θέσπιση	

«πτυχιακής	εργασίας».	Σε	επίπεδο	μεταπτυχια-

κής	εκπαίδευσης/ιατρικής	ειδικότητας,	διευκό-

λυνση	της	ενσωμάτωσης	διεξαγωγής	κλινικών	

πρωτοκόλλων	στα	πλαίσια	της	ενασχόλησης	με	

την	καθημερινή	κλινική	πράξη,	πάντα	με	την	τή-

ρηση	των	κανόνων	ηθικής	και	δεοντολογίας.	

η	θέση	 του	 Συνδέσμου	φαρμακευτικών	 Επι-
χειρήσεων	είναι	πως	η	Ελλάδα	μπορεί	να	ανα-
δειχθεί	 σε	 κέντρο	 διεξαγωγής	 κλινικών	 με-
λετών	 με	 διεθνή	 απήχηση,	 εξασφαλίζοντας	
σημαντικά	 οφέλη	 για	 τη	 Δημόσια	 υγεία	 και	
την	Εθνική	οικονομία,	λόγω	εισροής	σημαντι-
κών	κεφαλαίων	στην	Ελλάδα.	Συμφωνείτε	με	
την	άποψη	αυτή;
Ασφαλώς!	Όπως	είπα	πριν,	η	έρευνα	γενικά	και	

η	 κλινική,	 ιατρική	 έρευνα	 ειδικότερα,	 μπορεί	

να	αποτελέσει	μοχλό	όχι	μόνο	επιστημονικής,	

αλλά	και	οικονομικής	ανάπτυξης,	με	σημαντικά	

μακροπρόθεσμα	οφέλη.

Προκειμένου,	ωστόσο,	να	αποδώσει	και	οικο-

νομικούς	καρπούς	η	κλινική	έρευνα,	προϋποθέτει	

όχι	μόνο	κατάλληλο	σχεδιασμό,	αλλά	και	επαρκή	

χρηματοδότηση.	 Έτσι,	γίνεται	αντιληπτό	ότι,	στη	

δεδομένη	 δυσμενή	 οικονομική	 συγκυρία	 που	

δεν	αφήνει	πολλά	περιθώρια	για	αναστροφή	της	

υποχρηματοδότησης,	μάλλον	δεν	είναι	ιδιαίτερα	

ρεαλιστικό	να	προσδοκούμε	ότι	η	κλινική	έρευνα	

μπορεί	να	ενισχύσει,	τουλάχιστον	σημαντικά,	την	

εθνική	 οικονομία	 στο	 πολύ	 άμεσο	 μέλλον.	 Δεν	

υπάρχει,	 όμως,	αμφιβολία,	 ότι	 η	 υιοθέτηση	πο-

λιτικών	που	προάγουν	και	ενισχύουν	την	κλινική	

έρευνα	και	η	παράλληλη	λογική	–	και	ανεκτή	για	

τα	 σημερινά	 δεδομένα-	 χρηματοδότηση,	 μπο-

ρούν	να	θέσουν	τις	βάσεις	για	επιστημονική	και	

οικονομική	απόδοση	στο	απώτερο	μέλλον.

Σε	ποιες	προκλήσεις	πιστεύετε	ότι	πρέπει	να	
στρέψει	το	βλέμμα	της	η	σύγχρονη	επιστημο-
νική	έρευνα;
Η	σύγχρονη	 επιστημονική	 έρευνα,	 και	 κυρίως	

η	κλινική	έρευνα,	πρέπει	πάντα	να	σχεδιάζεται	

και	 να	 διεκπεραιώνεται	 με	 γνώμονα	 την	 προ-

αγωγή	 υγείας,	 τόσο	 σε	 επίπεδο	 κατανόησης	

μηχανισμών	και	σε	θεραπευτικό	επίπεδο,	αλλά	

κυρίως	σε	επίπεδο	πρόληψης.	Η	κλινική	έρευ-

να	δεν	αποτελεί	αυτοσκοπό	και	η	δυνατότητα	

εφαρμογής	των	ευρημάτων	της	στην	πράξη	εί-

ναι	σίγουρα	η	παράμετρος	που	τελικά	θα	κρίνει	

κάθε	ερευνητική	απόπειρα.

Πώς	 βλέπετε	 να	 εξελίσσονται	 τα	 πράγματα	
στο	 μέλλον	 σε	 αυτό	 τον	 τομέα	 και	 ποια	 θα	
ήταν	για	εσάς	η	ιδανική	εξέλιξη	στο	θέμα	των	
κλινικών	ερευνών;
Ευελπιστώ	ότι	στο	μέλλον	η	κλινική	έρευνα	θα	

αποτελεί	αναπόσπαστο	κομμάτι	των	υπηρεσιών	

παροχής	υγείας	στον	τόπο	μας,	με	τρόπο	ώστε	

να	προάγεται	η	επιστημονική	γνώση	και	να	ενι-

σχύεται	μακροπρόθεσμα	η	οικονομία.	

	Απαραίτητες	προϋποθέσεις	για	αυτό	είναι	όπως	

είπαμε	 η	 ύπαρξη	 στοιχειώδους	 χρηματοδότη-

σης	και	η	τήρηση	όλων	των	βασικών	κανόνων	

ηθικής	που	διέπουν	τη	σχέση	ιατρού-ερευνητή	

και	ασθενή-συμμετέχοντα	στην	έρευνα.		 	

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεν

PharmaConference 2011
θέσειςεν

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
θέσειςεν

Financial Times Conference
θέσειςεν

θέσειςεκ

Νέα-Ανακοινώσεις
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

αναλύσεις
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

esy.net
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

Αυγουσ τοσ  -  Σ ε πτεμβ ρι οσ  -  Ο κ τω β ρι οσ  2 0 1 1



Ε
πειδή	είναι	γνωστό	ότι	στη	χώρα	υφίσταται	ένα	χρόνιο	

ζήτημα	 υποαναφοράς	 ΑΕ	 και	 έλλειψη	 δεδομένων	ως	

προς	την	επίγνωση	των	υποχρεώσεων	των	ΕΥ	σχετικά	

με	τη	ΦΕ,	η	ομάδα	Φαρμακοεπαγρύπνησης	του	ΣΦΕΕ	

σχεδίασε	και	υλοποίησε	σε	συνεργασία	με	το	Εργαστήριο	Φαρ-

μακολογίας	 της	 Ιατρικής	 Σχολής	 του	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών,	

σχετική	έρευνα	η	οποία,	υπό	τον	τίτλο	«Αναφορά	Ανεπιθύμητων	

Ενεργειών	Φαρμάκων	από	ΕΥ»	και	ερευνητές	τους	Στ.	Μπονόβα,	

Ι.	Μεσσάρη,	Λ.	Σιακωτού,	Β.	Μπαρούτσου,	Ν.	Σιταρά,	δημοσιοποί-

ησε	τα	ευρήματά	της	στο	37ο	Πανελλήνιο	Ιατρικό	Συνέδριο	στις	

19	Μαΐου	2011,	στα	πλαίσια	προφορικής	ανακοίνωσης	&	στρογ-

γυλού	τραπεζιού,	με	τον	επιστημονικό	συντονισμό	του	Aναπλη-

ρωτή	Καθηγητή	κ.	Ν.	Σιταρά.

Η	 μελέτη	 διερεύνησε	 τη	 διαχείριση	 ΑΕ	 φαρμάκων	 από	 ΕΥ,	

χρησιμοποιώντας	συνδυασμό	τυχαιοποιημένων	προσωπικών	και	

τηλεφωνικών	συνεντεύξεων	με	δομημένο	ερωτηματολόγιο	που	

συνέταξε	υποομάδα	της	μελέτης	(Α.	Παπαπαύλου,	Μ.	Πολυδώ-

ρου,	 Α.	Μαρούδα,	 Χ.	 Τσούγκου,	Θ.	 Γκουβίτσας,	 Ι.	Μπούτσικας,		

ΔΡ ΒάΡΒάΡά ΜΠάΡούΤςού 
Παθολόγος, Medical&Scientific Director Sanofi Aventis

άνάΠΛηΡΩΤης ΚάθηΓηΤης ν. ςιΤάΡάς  
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

«Προτεραιότητα  
η ασφάλεια των ασθενών»

…φράση ουσίας και όχι πρόφαση

Ο	ΣΦΕΕ,	θέτοντας	την	
ασφάλεια	των	ασθενών	

πρώτα	από	όλα	
εργάζεται	

ανοιχτά,	συνεργικά,	
συλλογικά	και	

εστιάζει	μεταξύ	
άλλων	στην	

ευαισθητοποίηση	των	
Επαγγελματιών	Υγείας	
(ΕΥ)	στην	αναγνώριση	

και	αναφορά	των	
ανεπιθύμητων	

ενεργειών	(ΑΕ)	των	
φαρμάκων.



Β.	Μπαρούτσου)	 και	 σε	 συνεργασία	 με	 	 εται-

ρεία	διεξαγωγής	ερευνών.

Μετά	 την	 προσέγγιση	 7000	 ΕΥ	 συγκεντρώ-

θηκε	 τελικό	δείγμα	1505	συνεντεύξεων	προς	

ανάλυση	και	επεξεργασία.

Οι	συνεντεύξεις	προήλθαν	από	ιατρούς,	φαρ-

μακοποιούς	&	νοσηλευτές,	τόσο	από	το	ΕΣΥ,	τα	

ασφαλιστικά	ταμεία	και	τον	ιδιωτικό	τομέα	από	

όλη	τη	χώρα	με	μέση	ηλικία	45-60	ετών	(56%)	

και	συμμετοχή	ανδρών	σε	ποσοστό	63%.

•		Το	 83%	 των	 απαντητών	 δήλωσε	 ότι	 η	 συ-

χνότητα	 ΑΕ	 από	 φάρμακα	 στην	 καθημερινή	

πράξη	κυμαίνεται	από	1-10%,	ενώ	62%	των	

ογκολόγων	αναφέρουν	υψηλότερη	συχνότη-

τα	της	τάξης	50-80%.

•		Το	70%	των	ερωτηθέντων	δήλωσε	ότι	γνωρί-

ζει	τις	διαδικασίες	αναφοράς	ΑΕ,	κυρίως	από	

τη	ΦΒ	(κατά	35%)		από	δημοσιεύματα	και	τον	

ΕΟΦ.

•		Το	68%	ανέφερε	ότι	δεν	έχει	χρησιμοποιήσει	

την	 κίτρινη	 κάρτα,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 μόνο	 το	

12,5%	 δήλωσε	 ότι	 έχει	 σαφή	 γνώση	 αυτών	

των	ΑΕ	που	πρέπει	να	αναφέρονται.

•		Το	50%	των	απαντητών	δηλώνει	ότι	δεν	γνω-

ρίζει	ότι	η	αναφορά	ΑΕ	είναι	θεσπισμένη	με	

νόμο	στην	Ελλάδα,	ενώ	το	90%	θα	επιθυμού-

σε	πλήρη	ενημέρωση	για	το	σύστημα	ΦΕ,	κυ-

ρίως	από	τον	ΕΟΦ	(81%)	και	 τους	 Ιατρικούς	

Φαρμακευτικούς	συλλόγους	(79%).

•		Το	 74%	 είχε	 λάβει	 επιστολές	 ΦΒ	 «Αγαπητέ	

Επαγγελματία	Υγείας»	γεγονός	που	επηρέασε	

τη	συνταγογραφική	συμπεριφορά	τους	(72%).

Πρακτικά,	οι	ερωτηθέντες	δήλωσαν	ότι	ΑΕ	που	

αντιμετωπίζουν	 τις	 συζητούν	 με	 συναδέλφους	

τους	 (51%),	 τις	 αναφέρουν	 σε	 Ιατρικό	 Επισκέ-

πτη	(44%),	μόνο	το	35%	έχει	υποβάλει	κίτρινη	

κάρτα	στον	ΕΟΦ	θεωρώντας	ότι	η	ΑΕ	δεν	χρήζει	

αναφοράς	(68%)	και	ένα	ποσοστό	40%	ΕΥ	έχει	

υποβάλει	ΑΕ	σε	Φαρμακευτική	Εταιρεία.	

Η	εκπόνηση	της	μελέτης	επιχορηγήθηκε	από	

τον	 ΣΦΕΕ	 στον	 Ειδικό	 Λογαριασμό	 Κονδυλίων	

Έρευνας	 (ΕΛΚΕ)	 του	 Εθνικού	 Καποδιστριακού	

Πανεπιστημίου	Αθηνών.

Τα	 συμπεράσματα	 των	 ερευνητών	 τονίζουν	

ότι	οι	ΕΥ	επιθυμούν	&	χρειάζονται	συστηματική	

ενημέρωση	για	το	σύστημα	ΦΕ	και	την	αναφο-

ρά	ΑΕ	στην	Ελλάδα.

Οι	 ερευνητές,	 τα	 στελέχη	 και	 η	 Διοίκηση	 του	

ΕΟΦ,	οι	ΕΥ	και	τα	στελέχη	ΣΦΕΕ	που	πλαισίωσαν	

τη	συζήτηση	στο	στρογγυλό	τραπέζι	κατέθεσαν	τις	

απόψεις	τους	που	συνοψίζονται	στα	ακόλουθα:

α)		ενίσχυση	του	ρόλου	του	ΕΟΦ	και	των	Επαγ-

γελματικών	Συλλόγων	στην	ενημέρωση	γύρω	

από	την	ΦΕ,

β)		ενίσχυση	της	προπτυχιακής	εκπαίδευσης	των	

ΕΥ	με	υποχρεωτικό	μάθημα	–	φροντιστήριο	

(case	studies)	στην	ΦΕ,

γ)		δημιουργία	 εξειδικευμένων	 σεμιναρίων	 για	

ΕΥ	σε	θέματα	ΦΕ	με	εισηγητές	ΕΟΦ	/	ακαδη-

μαϊκούς	και	στελέχη	ΣΦΕΕ,

δ)		δημιουργία	 μεταπτυχιακών	 σπουδών	 στη	

Φαρμακο-επιδημιολογία	 	 &	 Φαρμακοεπα-

γρύπνηση,

ε)		προγραμματισμό	 διαλέξεων	 /	 στρογγυλών	

τραπεζιών	με	θεματολογία	στη	ΦΕ	σε	Πανελ-

λήνια	συνέδρια,	που	η	έγκρισή	τους	εμπίπτει	

στην	αρμοδιότητα	ΕΟΦ,

στ)		δημιουργία	ενημερωτικού	υλικού	με	τη	συ-

νεργασία	&	διαβούλευση	όλων	των	εταίρων	

Πανεπιστημίου	/	ΣΦΕΕ	/	Συλλόγων	/	ΕΟΦ,

ζ)		στη	συνεχιζόμενη	εκπαίδευση	όλων	των	εταί-

ρων	στη	νέα	νομοθεσία	για	τη	ΦΕ.

Τα	στελέχη	ΦΕ	ΣΦΕΕ	έχουν	το	ενδιαφέρον	και	

την	 τεχνογνωσία	να	προωθήσουν	 την	εκπόνη-

ση	σχεδίων	δράσης	 επί	 τη	 βάσει	 των	πρώτων	

αυτών	αποτελεσμάτων	μέσα	από	τακτική	αλλη-

λεπίδραση	και	συνέργεια	όλων	των	εμπλεκομέ-

νων	φορέων.		



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟY A. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟY

Η δημοσιονομική
σταθεροποίηση και

η ανάκτηση της χαμένης 
ανταγωνιστικότητας

βασικές προϋποθέσεις
της ανάπτυξης

Δ
εν	 υπάρχει	 καμία	

αμφιβολία	 ότι	 η	

ανάπτυξη	 αποτε-

λεί	 το	 κύριο	 ζη-

τούμενο	σήμερα.	

•	 Η	 διεθνής	 εμπειρία	 δείχνει	

πως	δεν	πρέπει	να	υπάρχει	κα-

μία	ψευδαίσθηση	ότι	η	συσσώ-

ρευση	δημόσιων	ελλειμμάτων	

και	η	ύπαρξη	υψηλού	δημόσι-

ου	χρέους	μπορούν	να	στηρί-

ξουν	 διατηρήσιμη	 ανάπτυξη.	

Επομένως,	 η	 σταθεροποίηση	

της	οικονομίας	είναι	το	πρώτο	

βήμα	για	την	ανάπτυξη.

•	 Ανάπτυξη	 σημαίνει	 δημι-

ουργία	 νέων	 παραγωγικών	

επιχειρήσεων	 που	 θα	 λει-

τουργούν	 ανταγωνιστικά	 και	

θα	 προσανατολίζονται	 στις	

διεθνείς	αγορές.	Αυτό	προϋ-

ποθέτει	τη	ριζική	αλλαγή	του	

κλίματος,	 με	 τη	 δημιουργία	

ενός	 περιβάλλοντος	 που	 θα	

ευνοεί	την	ανάληψη	παραγω-

γικών-επενδυτικών	 πρωτο-

βουλιών.	 Επομένως,	 πρέπει	

να	προχωρήσουν	με	πολύ	τα-

χύτερο	βήμα	οι	διαρθρωτικές	

αλλαγές	στις	αγορές	και	κυ-

ρίως	 οι	 μεταρρυθμίσεις	 στο	

δημόσιο	 τομέα	–	μεταρρυθ-

μίσεις	 που	 θα	 εστιάζονται,	

πέρα	από	την	ανάκτηση	των	

απωλειών	της	διεθνούς	αντα-

γωνιστικότητας	κόστους,	στη	

βελτίωση	 της	 διαρθρωτικής	

ανταγωνιστικότητας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Επιτάχυνση	 των	αλλαγών	στο	

δημόσιο	τομέα	Η	σταθεροποί-

ηση	έχει	εισέλθει	σε	μια	δεύ-

τερη	και	 δυσκολότερη	φάση.	

Μετά	τις	οριζόντιες	περικοπές	

στους	 μισθούς	 και	 τις	 αυξή-

σεις	των	φόρων,	πρέπει	τώρα	

να	στραφεί	αποφασιστικά	στις	

διαρθρωτικές	αλλαγές	στο	δη-

μόσιο	 τομέα	 για	 να	 μειώσει,	

σε	μόνιμη	βάση,	δαπάνες	που	

προέρχονται	 από	 την	 αναπο-

τελεσματική	 του	 λειτουργία.	

Περιθώρια	 στο	 χώρο	 αυτό	

υπάρχουν	 και	 είναι	 μεγάλα.	

Πρέπει	όμως	να	αξιοποιηθούν	

δύο	σημαντικές	ευκαιρίες	που	

παρουσιάζονται	σήμερα:	πρώ-



τον,	το	Μεσοπρόθεσμο	Πλαίσιο	Δημοσιονομικής	

Προσαρμογής	2012-2015	και	δεύτερον,	το	Πρό-

γραμμα	 Αποκρατικοποιήσεων	 και	 Αξιοποίησης	

της	Δημόσιας	Περιουσίας.	Η	αξιοποίηση	αυτών	

των	ευκαιριών	μπορεί	να	αποτελέσει	καταλύτη	

για	την	ισχυρή	επανεκκίνηση	που	απαιτείται.

•	 Το	 Μεσοπρόθεσμο	 Πλαίσιο	 Δημοσιονομικής	

Στρατηγικής	 που	 αναμενόταν	 να	 δημοσιοποιη-

θεί	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 να	 σχεδιαστεί	 μια	 δη-

μοσιονομική	 στρατηγική	 με	 σαφείς	 στόχους,	

εξειδικευμένα	μέτρα	και	συγκεκριμένα	χρονοδι-

αγράμματα	εφαρμογής,	αντί	 για	αποσπασματι-

κές	παρεμβάσεις	και	έκτακτα	μέτρα.	Για	να	έχει	

το	Πλαίσιο	τα	αναμενόμενα	θετικά	αποτελέσμα-

τα,	πρέπει	να	επιτύχει	να	εξαλείψει	τους	παρά-

γοντες	που	δημιουργούν	ελλείμματα	και	κυρίως	

να	περικόψει	τις	δαπάνες.

•	 Το	Πρόγραμμα	Αποκρατικοποιήσεων	και	Αξιο-

ποίησης	της	Δημόσιας	Περιουσίας	μπορεί,	αν	σχε-

διαστεί	με	φαντασία	και	τόλμη	και	εφαρμοστεί	με	

ταχύτητα,	να	συμβάλει	ουσιαστικά	στον	περιορι-

σμό	του	χρέους	τα	αμέσως	επόμενα	χρόνια.

Άμβλυνση	των	συνεπειών	της	ύφεσης
Η		απολύτως	αναγκαία	συσταλτική	δημοσιονο-

μική	 πολιτική	 που	 ασκείται	 εντείνει	 την	 ύφε-

ση,	 η	 οποία	 με	 τη	 σειρά	 της	 δυσχεραίνει	 την	

βελτίωση	του	λόγου	του	χρέους	προς	το	ΑΕΠ.	

Η	οικονομική	πολιτική	πρέπει	συνεπώς,	 χωρίς	

εκπτώσεις	στη	δημοσιονομική	προσαρμογή,	να	

επιδιώξει	 παράλληλα	 την	 άμβλυνση	 της	 ύφε-

σης	και	 την	 ταχύτερη	δυνατή	επαναφορά	των	

ρυθμών	μεταβολής	του	ΑΕΠ	σε	θετικές	τιμές.

•	Σε	πρώτη	φάση	πρέπει	να	αποφευχθεί	η	περαι-

τέρω	 επιβάρυνση	 των	 επιχειρήσεων,	 των	 εργα-

ζομένων	και	 των	συνταξιούχων	που	πληρώνουν	

κανονικά	τους	φόρους	και,	αντ’	αυτού,	να	υπάρ-

ξει	ταχεία	και	ουσιαστική	πρόοδος	όσον	αφορά	
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την	αποτελεσματική	καταπολέμηση	της	φοροδιαφυγής	και	της	ει-

σφοροδιαφυγής.	Αυτό	είναι	κρίσιμο	και	για	να	ενισχυθεί	το	αίσθημα	

δικαιοσύνης	και	να	αυξηθεί	ο	βαθμός	συναίνεσης	στο	πρόγραμμα	

προσαρμογής.

•	Ταυτόχρονα,	εφόσον	δεν	υπάρχει	το	παραμικρό	περιθώριο	αύ-

ξησης	των	δημόσιων	δαπανών,	πρέπει	να	εξαντληθούν	όλες	οι	δυ-

νατότητες	για:

–		εξοικονόμηση	δαπανών	(με	εξάλειψη	της	σπατάλης,	κατάργη-

ση	φορέων	που	δεν	προσφέρουν	έργο	και	συγχωνεύσεις	άλ-

λων),

–		ανακατανομή	 των	συνολικών	δαπανών	με	βάση	αναπτυξιακά	

και	κοινωνικά	κριτήρια	και

–		αύξηση	της	αποτελεσματικότητάς	τους.	Έτσι	θα	καταστεί	δυνατόν	

να	στηριχθούν	οι	πιο	ευάλωτες	κοινωνικές	ομάδες,	με	την	παράλ-

ληλη	βελτίωση	της	αποτελεσματικότητας	των	κοινωνικών	δαπα-

νών,	να	διευκολυνθεί	η	κινητικότητα	της	εργασίας	μεταξύ	κλάδων	

και	ειδικοτήτων	και	να	αυξηθεί	το	μερίδιο	των	δημόσιων	πόρων	

που	διατίθενται	για	επενδύσεις.

•	Πρέπει	 επίσης	 να	επιταχυνθεί	η	πληρέστερη	αξιοποίηση	 των	

κοινοτικών	πόρων	 του	 ΕΣΠΑ	που	παραμένουν	στη	διάθεση	 της	

χώρας,	με	χρησιμοποίηση	των	εργαλείων	που	προβλέπονται	στο	

νέο	αναπτυξιακό	νόμο	και	με	πλήρη	ενεργοποίηση	του	ΕΤΕΑΝ.

•	Τέλος,	όπως	προαναφέρθηκε,	πρέπει	να	προχωρήσει	αμέσως	

η	 υλοποίηση	 των	 διαρθρωτικών	 μεταρρυθμίσεων	 μηδενικού	 ή	

χαμηλού	δημοσιονομικού	κόστους	και	άμεσης	απόδοσης,	όπως	

είναι	αυτές	που	αφορούν	την	καταπολέμηση	της	γραφειοκρατίας	

και	της	διαφθοράς	και	την	εξάλειψη	των	αγκυλώσεων	στις	αγο-

ρές	προϊόντων	και	εργασίας.	Αυτό	θα	ενθαρρύνει	την	ανάληψη	

επενδύσεων	από	εγχώριες	επιχειρήσεις	και	μπορεί	να	προσελκύ-

σει	ξένες	άμεσες	επενδύσεις,	με	πιθανή	παράπλευρη	ωφέλεια	τη	

μεταφορά	τεχνολογίας.

Προσέλκυση	ξένων	επενδύσεων
Καθώς	οι	εγχώριοι	πόροι	που	θα	μπορούσαν	να	χρηματοδοτήσουν	

την	ανάπτυξη	είναι	περιορισμένοι,	πρέπει	να	αυξηθεί	δραστικά	η	

εισαγόμενη	αποταμίευση,	να	προσελκυστούν	δηλαδή	ξένες	άμε-

σες	επενδύσεις.	Βεβαίως,	οι	συνθήκες	είναι	δύσκολες,	το	κλίμα	

που	επικρατεί	για	την	Ελλάδα	είναι	δυσμενές	και	οι	αβεβαιό-

τητες	μεγάλες.	Μπορούν	όμως	να	υπάρξουν	παράπλευρες	

ωφέλειες	από	το	Πρόγραμμα	Αποκρατικοποιή-

σεων,	με	τη	δημιουργία	ελκυστικών	ευκαι-

ριών	 για	 την	 εισροή	 ξένων	 κεφαλαίων,	

καθώς	και	από	όλα	τα	μέτρα	βελτίω-

σης	του	περιβάλλοντος	της	επιχειρη-
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ματικής	 δραστηριότητας	 που,	

όπως	 προαναφέρθηκε,	 επεί-

γει	να	υλοποιηθούν.

Ένα	νέο	πρότυπο	ανάπτυξης
Η	 συνεχής	 επίκληση	 της	

ανάπτυξης	ως	μέσου	που	θα	

βγάλει	την	οικονομία	από	την	

κρίση	 θα	 παραμείνει	 κενό	

γράμμα	αν	δεν	γίνει	κατανοη-

τό	ότι	το	νέο	πρότυπο	ανάπτυ-

ξης	 που	 χρειάζεται	 η	 χώρα	

σήμερα	σημαίνει	στροφή	από	

το	παρόν	στο	μέλλον,	από	την	

κατανάλωση	 στην	 αποταμί-

ευση,	 την	 επένδυση	 και	 τις	

εξαγωγές,	 από	 τον	 κρατισμό	

και	 την	 αναπαραγωγή	 προ-

νομίων	 στον	 ανταγωνισμό	

και	 την	 επιχειρηματική	 πρω-

τοβουλία.	 Σημαίνει	 δηλαδή	

νέο	υπόδειγμα	κατανάλωσης,	

επιχειρηματικότητας	 και	 λει-

τουργίας	του	κράτους.

Πιο	συγκεκριμένα,	το	νέο	

πρότυπο	 συνεπάγεται	 αύξη-

ση	του	μεριδίου	των	επενδύ-

σεων	 και	 των	 εξαγωγών	 στο	

ΑΕΠ	και	μείωση	του	μεριδίου	

της	ιδιωτικής	και	της	δημόσι-

ας	κατανάλωσης,	ουσιαστική	

αύξηση	 της	 αποταμίευσης	

(ώστε	η	 καθαρή	εθνική	απο-

ταμίευση	 από	 αρνητική	 να	

γίνει	 θετική),	 στροφή	 της	

επιχειρηματικότητας	 στον	

ανταγωνιστικό	τομέα	της	πα-

ραγωγής	με	προσανατολισμό	

στις	 διεθνείς	 αγορές,	 καθώς	

και	 λειτουργία	 της	 δημόσιας	

διοίκησης	 που	 δεν	 θα	 απο-

θαρρύνει	τις	επενδύσεις	ούτε	

θα	 ανέχεται	 ή	 θα	 ευνοεί	 τη	

φοροδιαφυγή.

Σχέδιο	 Δράσης	 για	 την	 ανά-
πτυξη:	βασικές	κατευθύνσεις	
των	μεταρρυθμίσεων	και	πη-
γές	ανάπτυξης
Η	αλλαγή	του	προτύπου	ανά-

πτυξης	 είναι	 ασφαλώς	 μια	

μακροχρόνια	 διαδικασία.	

Προς	αυτή	την	κατεύθυνση	η	

Τράπεζα	της	Ελλάδος	πρότει-

νε	 τον	 περασμένο	 Οκτώβριο	

ένα	συνεκτικό	Σχέδιο	Δράσης	

για	την	Ανάπτυξη,	το	οποίο	θα	

δείχνει	το	δρόμο	από	το	παλιό,	

στρεβλό	 πρότυπο	 προς	 ένα	

νέο,	 που	 θα	 χαρακτηρίζεται	

από	εξωστρεφή	αναπτυξιακή	

δυναμική	 στηριγμένη	 στην	

ενίσχυση	 της	 παραγωγικής	

βάσης	μέσω	επενδύσεων	και	

διαρθρωτικών	μεταρρυθμίσε-

ων,	ενώ	πρέπει	να	ενσωματώ-

νει	και	την	προστασία	του	πε-

ριβάλλοντος	και	την	ενίσχυση	

της	κοινωνικής	συνοχής.

Αυτό	 σημαίνει	 ότι	 οι	 δι-

αρθρωτικές	 μεταρρυθμίσεις	

πρέπει	 να	 σχεδιαστούν	 με	

βάση	 μια	 πολύπλευρη,	 “ολι-

στική”	 προσέγγιση.	 Οι	 ακο-

λουθούμενες	 πολιτικές	 που	

βελτιώνουν	 τη	 δημοσιονομι-

κή	θέση	συμβάλλουν	και	στη	

μείωση	 του	 ελλείμματος	 του	

ισοζυγίου	 τρεχουσών	 συναλ-

λαγών.	 Το	 ίδιο	 κάνουν	και	οι	

πολιτικές	 που	 τιθασεύουν	

τον	 καταναλωτικό	 δανεισμό	

και	 ενθαρρύνουν	 την	 αποτα-

μίευση	 του	 ιδιωτικού	 τομέα,	

καθώς	συντελούν	στο	να	μει-

ωθεί	 η	 υστέρηση	 της	 ιδιωτι-

κής	αποταμίευσης	έναντι	των	

ιδιωτικών	επενδύσεων.

Οι	 βασικές	 κατευθύνσεις	

των	μεταρρυθμίσεων	―αρκε-

τές	από	τις	οποίες	έχουν	ήδη	

δρομολογηθεί―	 πρέπει	 να	

αφορούν:

-		Την	εξυγίανση	του	δημόσιου	

τομέα	 και	 τη	 βελτίωση	 της	

αποτελεσματικότητάς	 του,	

μεταξύ	άλλων	με	εκσυγχρο-

νισμό	 της	 δημόσιας	 διοίκη-

σης	μέσω	μείωσης	της	γρα-

φειοκρατίας	 και	 ενίσχυσης	

της	διαφάνειας.

-		Την	 ενίσχυση	 της	 ευελιξίας	

και	 της	 κινητικότητας	 στην	

αγορά	εργασίας,	μεταξύ	άλ-

λων	 με	 πολιτικές	 που	 αφο-

ρούν	 την	 επαγγελματική	

και	 την	 ενδοεπιχειρησιακή	

κατάρτιση	 και	 τη	 διά	 βίου	

μάθηση,	 προκειμένου	 να	

αυξηθεί	 το	 ποσοστό	 απα-

σχόλησης	 και	 να	 επιτυγχά-

νεται	διαρκής	ποιοτική	ανα-

βάθμιση	 του	 ανθρώπινου	

δυναμικού	και	βελτίωση	της	

παραγωγικότητας.

-		Την	 ενδυνάμωση	 του	 αντα-

γωνισμού	 στις	 αγορές	 αγα-

 Tο νέο πρότυπο  
ανάπτυξης που  

χρειάζεται η χώρα  
σήμερα σημαίνει  
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θών	και	υπηρεσιών.

-		Τη	βελτίωση	της	απορρόφη-

σης	 των	 κοινοτικών	 πόρων	

μέσω	του	ΕΣΠΑ,	 την	ενθάρ-

ρυνση	και	διευκόλυνση	των	

επενδύσεων	και	την	ενίσχυ-

ση	 του	 εξαγωγικού	 προσα-

νατολισμού	της	οικονομίας.

-		Την	 αύξηση	 της	 αποτελε-

σματικότητας	 όλων	 των	

βαθμίδων	 της	 εκπαίδευσης	

και	την	ενθάρρυνση	της	και-

νοτομίας	και	της	έρευνας.

-		Την	 αλλαγή	 του	 σημερινού	

προτύπου	 παραγωγής	 και	

κατανάλωσης	 ενέργειας.	

Η	 ελληνική	 οικονομία	 είναι	

ιδιαιτέρως	 ενεργοβόρα	 και	

η	 πετρελαϊκή	 της	 εξάρτηση	

παραμένει	μεγάλη,	παρά	την	

αξιοποίηση	 ανανεώσιμων	

πηγών	 ενέργειας	 (της	 υδρο-

ηλεκτρικής,	 της	 ηλιακής	 και	

της	 αιολικής),	 αλλά	 και	 του	

λιγνίτη.	Επίσης,	σύμφωνα	με	

τις	υπάρχουσες	εκτιμήσεις,	η	

Ελλάδα	ως	μεσογειακή	χώρα	

θα	πληγεί	πιο	έντονα	από	τις	

επιπτώσεις	της	κλιματικής	αλ-

λαγής.	Η	εφαρμογή	και	από	

την	 Ελλάδα	 της	 ευρωπαϊκής	

πολιτικής	 για	 την	 ενέργεια	

και	 την	 κλιματική	 αλλαγή	

προϋποθέτει,	μεταξύ	άλλων,	

καλύτερη	οργάνωση	της	πα-

ραγωγής	με	εισαγωγή	λιγότε-

ρο	ενεργοβόρας	τεχνολογίας	

(αλλά	 και	 ολοκλήρωση	 του	

χωροταξικού	σχεδιασμού	για	

την	ενέργεια),	καθώς	και	κα-

λύτερη	 οργάνωση	 της	 ζωής	

στις	 πόλεις	 –	 με	 καλύτερη	

οργάνωση	των	δημόσιων	συ-

γκοινωνιών,	ώστε	να	μειωθεί	

η	 χρήση	 των	 πιο	 ενεργοβό-

ρων	 μέσων	 μεταφοράς,	 και	

με	 χρήση	 νέων	 τεχνολογιών	

και	 εναλλακτικών	 πηγών	

ενέργειας	για	τη	μόνωση	και	

τη	 θέρμανση	 των	 κατοικιών	

και	 των	άλλων	κτιρίων.	 Ήδη	

γίνονται	 σημαντικά	 βήματα	

προς	 αυτή	 την	 κατεύθυνση,	

η	οποία	έχει	εξαιρετικά	

μεγάλη	 σημασία	 για	

τη	 χώρα,	 καθώς	

δεν	 είναι	 μόνο	

απαραίτητη	 από	 τη	 σκοπιά	

της	 κλιματικής	 αλλαγής	 και	

της	βελτίωσης	της	ποιότητας	

ζωής.	 Μπορεί	 επιπλέον	 να	

οδηγήσει	στην	πραγματοποί-

ηση	 μεγάλων	 επενδύσεων	

και	 να	 συμβάλει	 ουσιαστικά	

στην	ενίσχυση	των	συνθηκών	

ανταγωνισμού	 στον	 τομέα	

της	 ενέργειας,	 την	 ίδρυση	

νέων	επιχειρήσεων,	τη	δημι-

ουργία	πολλών	νέων	θέσεων	

απασχόλησης,	 την	 αξιόλο-

γη	 μείωση	 της	 ενεργειακής	

εξάρτησης	της	χώρας	και	τον	

αντίστοιχο	 περιορισμό	 του	

ελλείμματος	 του	 ισοζυγίου	

τρεχουσών	συναλλαγών.

•	 Οι	 κυριότερες	 πηγές	 ανά-

πτυξης,	πέρα	από	τις	μεγάλες	

επενδύσεις	 για	 την	 αλλαγή	

του	σημερινού	προτύπου	πα-

ραγωγής	 και	 κατανάλωσης	

ενέργειας,	μπορούν	να	είναι;

–		Η	 αναβάθμιση	 του	 του-

ρισμού	 με	 προσέλκυση	

επισκεπτών	 υψηλοτέρου	

εισοδηματικού	 επιπέδου,	

ενθάρρυνση	 της	 μόνιμης	

ή	 εποχικής	 διαμονής	 εύ-

πορων	 συνταξιούχων	 από	

άλλες	χώρες	αλλά	και	εργα-

ζόμενων	 ελεύθερων	 επαγ-

γελματιών,	ενθάρρυνση	του	

συνεδριακού	 τουρισμού,	

διευκόλυνση	της	κρουαζιέ-

ρας	και	προσέλκυση	ξένων	

επισκεπτών	 και	 στην	 ηπει-

ρωτική	 και	 ορεινή	 Ελλάδα.	

Οι	 περιορισμένοι	 δημόσιοι	

πόροι	θα	πρέπει	να	κατανε-

μηθούν	πιο	αποδοτικά	και,	

μεταξύ	άλλων,	να	στραφούν	

στην	προστασία	και	ανάδει-
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Δρομοκαýτειο Θεραπευτήριο, 
Σκυλίτσειο Ψυχιατρικό Τμήμα Χρονίως Πασχόντων

Καινοτόμα φάρμακα τις τελευταίες 
δεκαετίες έδωσαν  αποτελεσματικές 
θεραπείες σε πλήθος σοβαρών 
ασθενειών που απαιτούσαν 
εγκλεισμό και οδηγούσαν σε 
στιγματισμό των ασθενών. 

Η έρευνα & η ανάπτυξη νέων  
φαρμάκων, για ασθένειες που ακόμη 
δεν έχουν πλήρως αντιμετωπιστεί, 
συνεχίζεται... 
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ξη	των	παραδοσιακών	οικισμών,	την	ενίσχυ-

ση	 του	ορεινού	 τουρισμού,	 την	αναβάθμιση	

των	υπηρεσιών	που	παρέχονται	στα	μουσεία	

και	 σε	 χώρους	 μεγάλης	 επισκεψιμότητας,	

την	προστασία	χώρων	φυσικού	κάλλους,	την	

ενίσχυση	των	σύγχρονων	υποδομών	στις	συ-

γκοινωνίες,	στις	επικοινωνίες	και	στις	υπηρε-

σίες	υγείας,	που	είναι	απολύτως	απαραίτητες	

για	 την	 ανάπτυξη	 του	 τουρισμού	 προς	 τις	

κατευθύνσεις	που	προ-αναφέρθηκαν.	Ειδική	

φροντίδα	 απαιτείται	 για	 την	

αναβάθμιση	 της	 Αθήνας,	 που	

αποτελεί	 βασικό	 σημείο	 εισό-

δου	στη	χώρα,	ενώ	είναι	αυτο-

νόητο	ότι	πρέπει	να	ολοκληρω-

θεί	ο	χωροταξικός	σχεδιασμός	

για	 τον	 τουρισμό.	 Χρήσιμες	

επιλογές	 μπορούν	 επίσης	 να	

είναι	 η	 συγ-χρηματοδότηση	

έργων	υποδομής	με	τη	μορφή	

συμπράξεων	με	ιδιωτικούς	φο-

ρείς,	 η	 συλλογική	 συμμετοχή	

επιχειρήσεων	 στη	 χρηματο-

δότηση	 δραστηριοτήτων	 που	

απαιτούνται	 για	 την	 επιμήκυνση	 της	 τουρι-

στικής	περιόδου	και	την	αύξηση	του	αριθμού	

των	αφίξεων,	η	βελτίωση	της	κατάρτισης	που	

παρέχουν	οι	Σχολές	Τουριστικών	Επαγγελμά-

των	και	η	εξέταση	της	εισαγωγής	τουριστικών	

σπουδών	και	στα	πανεπιστήμια	(όχι	μόνο	σε	

μεταπτυχιακό	 επίπεδο),	 με	 τελικό	 στόχο	 να	

δημιουργηθεί	στη	χώρα	ένα	κέντρο	τουριστι-

κής	εκπαίδευσης	για	την	ευρύτερη	περιοχή.

–		Η	 περαιτέρω	 ανάπτυξη	 των	 υπερπόντιων	 θα-

λάσσιων	εμπορικών	μεταφορών,	όπου	είναι	ήδη	

μεγάλο	το	μερίδιο	του	ελληνόκτητου	στόλου	σε	

παγκόσμιο	επίπεδο	και	κρίσιμη	η	συμβολή	των	

εισπράξεων	αυτού	του	τομέα	στον	περιορισμό	

του	ελλείμματος	τρεχουσών	συναλλαγών.

–		Στο	χώρο	της	μεταποίησης,	ενδεικτικά,	οι	κλά-

δοι	φαρμακευτικών	προϊόντων	και	πετρελαιο-

ειδών	(τελικών	προϊόντων),	που	επιδεικνύουν	

αξιόλογο	εξαγωγικό	δυναμισμό,	και	η	περαι-

τέρω	ανάπτυξη	ορισμένων	κλάδων	μετάλλων	

και	μεταλλικών	ορυκτών.5	Εξάλλου,	δυναμι-

κές	και	εξωστρεφείς	επιχειρήσεις	υπάρχουν	

σε	όλους	τους	κλάδους.

--		Η	αξιοποίηση	 της	αγροτικής	παραγωγής,	με	

μεταποίηση	 προϊόντων	 γεωργίας	 και	 κτηνο-

τροφίας,	αποτελεί	ιδιαίτερη	περίπτωση.	Πέρα	

από	τις	δυνατότητες	που	μπορεί	να	δημιουρ-

γηθούν	για	το	βαμβάκι	(λόγω	της	ανόδου	της	

διεθνούς	τιμής	του),	επιτυχίες	έχουν	σημειώ-

σει	οι	κλάδοι	ποτών,	χυμών	και	γαλακτοκομι-

κών	προϊόντων.

–	 Η	 ανάδειξη	 της	 Ελλάδος	

σε	διαμετακομιστικό	κόμβο,	

μεταξύ	 άλλων	 με	 την	 αξι-

οποίηση	 των	 λιμένων	 της,	

καθώς	και	η	παροχή	υψηλής	

ποιότητας	 υπηρεσιών	 τόσο	

υγείας	 όσο	 και	 εκπαίδευ-

σης	 σε	 “καταναλωτές”	 από	

την	 ευρύτερη	 περιοχή	 των	

Βαλκανίων	 και	 της	 Ανατολι-

κής	 Μεσογείου.	 Η	 Ελλάδα	

διαθέτει	 υψηλού	 επιπέδου	

επιστημονικό	 δυναμικό	 διε-

θνούς	κύρους,	ενώ	η	ανάπτυξη	αυτών	των	κλά-

δων	μπορεί	να	αποτρέψει	την	έξοδο	του	δυνα-

μικού	αυτού	και	να	ενθαρρύνει	την	επιστροφή	

Ελλήνων	επιστημόνων	από	το	εξωτερικό.

Κρίσιμη	 γενική	 προϋπόθεση	 επιτυχίας	 της	

προσπάθειας	που	έχει	αναληφθεί	είναι	οι	ήδη	

ασκούμενες	πολιτικές	αλλά	και	οι	εδώ	προτεινό-

μενες	να	μην	παραμένουν	ένα	απλό	“άθροισμα”	

μέτρων,	αλλά	να	χαρακτηρίζονται	επιπλέον	από	

ισορροπία,	εσωτερική	συνοχή,	συγχρονισμό	ή	

σωστή	διαδοχή	 των	απαιτούμενων	ενεργειών,	

καθώς	και	ταχύτητα	στην	υλοποίηση.	Η	μερική	

ή	 η	 αποσπασματική	 εφαρμογή	 των	 πολιτικών	

που	έχουν	ήδη	νομοθετηθεί,	εξαγγελθεί	ή	προ-

ταθεί	μπορεί	όντως	να	εγκυμονεί	 τον	κίνδυνο	

ενός	 φαύλου	 κύκλου	 προσαρμογής-ύφεσης.	

Αντίθετα,	 η	 συγχρονισμένη	 και	 ισορροπημένη	

εφαρμογή	τους	μπορεί	να	εγγυηθεί	ότι	η	οικο-

νομία	θα	βρεθεί	σ’	έναν	“ενάρετο”	κύκλο.			

 Πρέπει να  
προχωρήσουν με  

πολύ ταχύτερο βήμα  
οι διαρθρωτικές αλλαγές 
στις αγορές και κυρίως  

οι μεταρρυθμίσεις  
στο δημόσιο τομέα 
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Μεταμοσχεύσεων  
έλεγχος 

Οι	διαλογισμοί	που	ακολουθούν	εκφράζουν			
όλως	προσωπικές	αντιλήψεις	του	γράφοντος.

ΕύάΓΓΕΛος ΜούΤςοΠούΛος* 

Σ	
υνήθεις	 έχουν	 αποβεί	 κατά	 την	 εποχή	 μας,	 οι	 αναγ-

γελλόμενες	παράπλευρες	απώλειες	που	οφείλονται	σ’	

«εστοχευμένα»,	 πλην	 αστόχησαν	 τα	 πλήγματα,	 κατα-

φερόμενα	 προς	 αθώα	ανθρώπινα	 πλάσματα	 διαρκού-

σης	της	βίας	ακόμη	και	δήθεν	«δικαίων»	πολέμων.	Ασυνήθεις	

ωστόσο,	κατ’	εξαίρεσιν,	αλλά	και	μοναδικές,	ίσως,	θα	παραμέ-

νουν	εσαεί	ο	παράπλευρες	 ιάσεις	ασθενών	που	υπεβλήθησαν	

σε	 θεραπεία	 λόγω	 μιας	 δεδομένης	 παθήσεως	 και	 συνέβη	 να	

ιαθούν,	όχι	μόνο	ως	προς	αυτήν,	αλλά	κι	ως	προς	άλλη	η	οποία	

τους	 ταλαιπωρεί.	 Ενδεικτική	 και	 συγχρόνως	 άκρως	 διδακτική	

εν	προκειμένω	είναι	η	πρόσφατη	περίπτωση	του	ασθενούς	που	

υπεβλήθη	σε		μεταμόσχευση	μυελού	συνεπεία	ατυχήματος	και	

ιάθη	όχι	μονάχα	ως	προς	την	εξ	αυτού	προκληθείσα	αναπηρία,	

αλλά	και,	απροσδοκήτως,	ως	προς	τον	ιόν	του	AiDS	του	οποίου	

ήταν	φορέας.	Το	συμβάν	αυτό	καταδεικνύει	την	πολυσθένειαν	

της	διαδικασίας	των	μεταμοσχεύσεων,	ευεργετικών,	ως	επί	το	

πολύ,	του	ανθρώπινου	γένους	από	απόψεως	ιατρικής.

Από	βιοηθικής	όμως	απόψεως,	οι	ενστάσεις	δεν	είναι	λίγες.	Οι	κρα-

τούσες	θέσεις	συνιστούν	δέσμη	παράγωγον	κι	απότοκον	γενικώς	νο-

ούμενων	αξιών.	Κάθε	αξία	γεννάται	στην	προσωπική	συνείδηση	ως	

επιθυμία	αγαθού	προς	επιβίωση	και	προβάλλεται	επί	βάθους	αντι-

κειμενικού.	 Οπόθεν,	 ήδη	 εξαντικειμενισθείσα,	 ακτινοβολεί	 προς	

την	κατεύθυνση	όλων	των	συνειδήσεων	οι	οποίες,	διυποκειμενικώς,	

ανταποκρίνονται	προς	την	κλήση	της,	φερόμενες	προς	αυτήν	κατά	

μέτρο	αυξομειώσεως	της	εντάσεως	βιώσεώς	της,	που,	στον	τομέα	

της	φυσικής,	αντιστοιχεί	προς	την	διακύμανση	των	αποστάσεων	και	

των	ταχυτήτων	μεταξύ	ηχογόνου	πηγής	και	παρατηρητού	φαινόμε-

νο	Doppler	και	ευρείας	εφαρμογής	εις	την	ιατρική	πράξη.	Ο	ως	άνω	

παραλληλισμός	εξεικονίζει	την	σπουδαιότητα	της	βιώσεως	των	αξι-

  Οι συμπεριφορές 
των συνειδήσεων επι-

βάλλεται ν’ ακολου-
θούν, στην περίπτωση 

των μεταμοσχεύ-
σεων, τους κανόνες 

που έχουν θεσπισθεί 
διεθνώς, από τους 
οποίους όμως δια-

πιστώνονται πολλές 
ελαφρές ή και σοβα-

ρές αποκλίσεις που 
ενίοτε συμβαίνει να 

προκαλούν διχασμούς 
κατά τις διαδικασίες 
εκτιμήσεώς των 



ών	εν	γενεί,	επί	της	οποίας	πρέπει	να	ερείδεται	οι-

αδήποτε	κρίση	περί	προβλήματος	προκύπτοντος	

επί	πεδίου	βιοηθικής.

Οι	συμπεριφορές	 των	συνειδήσεων	επιβάλλε-

ται	ν’	ακολουθούν,	στην	περίπτωση	των	μεταμο-

σχεύσεων,	τους	κανόνες	που	έχουν	θεσπισθεί	

διεθνώς,	 από	 τους	 οποίους	 όμως	 διαπιστώνο-

νται	πολλές	ελαφρές	ή	και	σοβαρές	αποκλίσεις	

που	ενίοτε	συμβαίνει	να	προκαλούν	διχασμούς	

κατά	τις	διαδικασίες	εκτιμήσεώς	των.	Μ’	αφορ-

μή	το	επισημαινόμενο	περιστατικό,	συνοψίζο-

νται,	επιλεκτικώς,	ευκταίες	επιτεύξεις:

1.		Συναίνεση	 μεταξύ	 ιατρού	 και	 ασθενούς	 ή	 αν	

ο	τελευταίος	δεν	είναι	ιατρικώς	ή	νομικώς	εις	

θέση	ν’	αποφασίσει,	μεταξύ	ιατρού	και	συγγε-

νών	ή	οικείων.	

2.		Συναίνεση	μεταξύ	ιατρού	και	δότη.	

Συναφώς,	πάταξη	της	εμπορί-

ας	 ανθρώπινων	 οργάνων,	

σε	 τριτοκοσμικές	 ιδία	

χώρες.	Αντιθέτως,	

επιβράβευση	 της	 οικειοθελούς,	 ακίνδυνο	 για	

τον	δότη,	προσφοράς.	

3.		Περαιτέρω	 συνεχής	 διερεύνηση	 των	 περι-

πτώσεων	 παράπλευρου	 ιάσεως	 ασθενειών	

φαινομενικώς	 ασχέτων	 προς	 τις	 εμφανώς	

διά	μεταμοσχεύσεως	αντιμετωπιζόμενες.	

4.		Απεριόριστη	 ενίσχυση	 της	 επιστημονικής	

έρευνας	στον	τομέα	των	παράπλευρων	ιάσε-

ων	προς	συνεχή	διεύρυνση	του	αριθμού	των	

αντίστοιχων	συσχετισμών.	

5.		Ο	δρόμος	που	διανοίγεται	ύστερα	από	το	πρό-

σφατο	περιστατικό	απροσδόκητης	παράπλευ-

ρης	 ιάσεως	 οδηγεί	 σε	 νέες	 βιοηθικώς	

εκμεταλλεύσιμες	 πηγές	 εμπνεύσεως	

και	ιατρικής	δραστηριότητας.			 		

* Ο κ. Ευάγγελος Μουτσόπουλος είναι Ακαδημαϊκός, 
Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής



Ημέρα Εθελοντισμού  
αφιερωμένη  

στα παιδιά της Φλόγας

GlAxoSmithKline

H	
GlaxoSmithKline,	 με	 αφορμή	 τα	 2	

χρόνια	 του	 προγράμματος	 «Κατ’	

Οίκον	 Νοσηλείας»,	 αφιέρωσε	 την	

Ημέρα	 Εθελοντισμού	 της	 εταιρίας	

στα	 παιδιά	 της	 Φλόγας,	 προσφέροντάς	 τους	

μία	ψυχαγωγική	εκδρομή	στο	Αττικό	Ζωολογικό	

Πάρκο.

Το	 πρόγραμμα	 «Κατ’	 Οίκον	 Νοσηλείας»	

για	 παιδιά	 με	 νεοπλασίες	 υλοποιείται	 με	 επι-

τυχία	 τα	 τελευταία	 2	 χρόνια	 από	 το	 Σύλλογο	

ΦΛΟΓΑ	 με	 την	 αποκλειστική	 υποστήριξη	 της	

GlaxoSmithKline.	 Έως	 σήμερα	 έχουν	 πραγ-

ματοποιηθεί	 πάνω	από	6.100	επισκέψεις	από	

εξειδικευμένους	 νοσηλευτές	 σε	 όλη	 την	 Αττι-

κή,	εξυπηρετώντας	όλα	τα	παιδιά	με	νεοπλασί-

ες	που	πληρούν	τα	κριτήρια	για	νοσηλεία	στο	

σπίτι.	Συνολικά	έως	σήμερα,	το	πρόγραμμα	έχει	

εξυπηρετήσει	312	παιδιά	βελτιώνοντας	σημα-

ντικά	την	ποιότητα	ζωής	αυτών	και	των	οικογε-

νειών	τους.	Παράλληλα,	το	πρόγραμμα	μειώνει	

σημαντικά	την	κίνηση	στα	νοσοκομεία	και	κατ’	

αυτόν	τον	τρόπο	συνεισφέρει	στη	βελτίωση	των	

συνθηκών	της	νοσοκομειακής	περίθαλψης	των	

παιδιών	εκείνων	που	την	έχουν	ανάγκη.		

Στο	 πλαίσιο	 της	 Ημέρας	 Εθελοντισμού	 της	

GlaxoSmithKline,	 οι	 εργαζόμενοι	 ξενάγησαν	

περισσότερα	από	 100	 παιδιά	 της	Φλόγας	 στο	

πάρκο	και	ζωγράφισαν	μαζί	τους,	δίνοντάς	τους	

δύναμη	στον	καθημερινό	αγώνα	που	καλούνται	

να	δώσουν.	

«Το	 πρόγραμμα	 Νοσηλεία	 στο	 Σπίτι	 ήταν	

ένα	όνειρο	των	πρώτων	γονιών	που	ίδρυσαν	τη	

Φλόγα.	Οι	σχεδόν	καθημερινές	επισκέψεις	στα	

Νοσοκομεία	εξοντώνουν	τα	παιδιά	και	τις	οικο-

γένειες.	Στα	δύο	χρόνια	που	λειτουργεί	το	πρό-

γραμμα	αποφύγαμε	6.100	επισκέψεις	παιδιών	

στο	 νοσοκομείο	 και	 καλύψαμε	 όλα	 ανεξαιρέ-

τως	 τα	παιδιά	που	μπορούσαν	να	ωφεληθούν	

από	το	πρόγραμμα.	

Ευχαριστούμε	για	την	άψογη	συνεργασία	το	

ιατρικό	και	νοσηλευτικό	προσωπικό	του	Ογκο-

λογικού	 Τμήματος	 του	 Νοσοκομείου	 Παίδων	

Π.&	Α.	Κυριακού	και	των	δύο	ογκολογικών	τμη-

μάτων	 του	 Νοσοκομείου	 Παίδων	 Αγία	 Σοφία,	

που	τώρα	στεγάζονται	στο	κτίριο	της		ΕΛΠΙΔΑΣ.		

Χωρίς	τη	δική	τους	συνεργασία	δεν	θα	μπορού-

σε	να	αναπτυχθεί	το	πρόγραμμα.	

Τα	παιδιά	βρίσκονται	σήμερα	εδώ	για	να	δια-

σκεδάσουν	στο	πανέμορφο	πάρκο	αλλά	και	για	

να	εκφράσουν	την	ευγνωμοσύνη	τους,	στη	διοί-

κηση	και	τους	ανθρώπους	της	GlaxoSmithKline	

που	βρίσκονται	σήμερα	εδώ»,	ανέφερε	η	Πρόε-

δρος	της	Φλόγας	κα	Μαρία	Τρυφωνίδη.

«Σήμερα	ήρθαμε	ακόμα	πιο	κοντά	στα	παι-

διά	 με	 νεοπλασίες	 δίνοντάς	 τους	 ένα	 μήνυμα	

αγάπης	 και	 αλληλεγγύης.	 Τα	 οφέλη	 του	 προ-

γράμματος	 Κατ’	 Οίκον	 Νοσηλείας	 για	 τα	 παι-

διά	και	τις	οικογένειές	τους	είναι	πλέον	ορατά	

χάρη	στον	επαγγελματισμό	και	 την	αφοσίωση	

της	Φλόγας	και	των	ιατρών	και	νοσηλευτών.	Εί-

μαστε	υπερήφανοι	που	συνεισφέρουμε	σε	ένα	

τόσο	 αξιόλογο	 κοινωνικό	 έργο	 αφιερωμένο	



σε	 παιδιά	 που	 το	 έχουν	 ανάγκη»	

ανέφερε	 η	 υπεύθυνη	 Δημοσίων	

Υποθέσεων	 της	 GlaxoSmithKline	

Ελλάδας,	 κυρία	 Λένα	 Λυμπερο-

πούλου.

Λίγα λόγια για τη Φλόγα
Η	 Φλόγα	 είναι	 σύλλογος	 γονιών	

παιδιών	 με	 νεοπλασματική	 ασθέ-

νεια	και	διοικείται	από	τους	ίδιους	

τους	 γονείς	 των	 παιδιών	 που	 νο-

σούν	από	καρκίνο.		Πολλοί	γονείς,	

πολλά	χρόνια,	έδωσαν	το	χρόνο	και	

την	αγάπη	τους,	έδωσαν	και	εξακο-

λουθούν	να	δίνουν	την	ψυχή	τους	

στον	αγώνα	για	καλύτερη	 ιατρική,	

ψυχική	και	κοινωνική	φροντίδα	των	

παιδιών	της	Φλόγας.

Σήμερα,	28	χρόνια	μετά	την	ίδρυσή	της	η	Φλόγα	αγκαλιάζει	χιλιά-

δες	οικογένειες	σε	όλη	τη	χώρα	και		έχει	εκπροσώπους	με	πλούσια	

δράση	στις	μεγαλύτερες	πόλεις,	όπως	είναι		ο	Βόλος,	η	Ηγουμενί-

τσα,	η	Κέρκυρα,		τα	Ιωάννινα,	η	Πάτρα,	η	Πρέβεζα	κ.α..	

η ΦΛοΓά προσφέρει:
•		Αλληλεγγύη	σε	όσους	κτυπά	ο	κεραυνός

•		Υπεύθυνη	ενημέρωση	σε	όλους

•		Τη	 δυνατότητα	 κοινωνικής	 προσφοράς	 σε	 πολίτες	 και	 οργανι-

σμούς

η ΦΛοΓά αγωνίζεται: 
•		Για	τα	δικαιώματα	των	παιδιών	στη	ζωή	και	την	υγεία

•		Την	ποιότητα	ζωής	τους	μέσα	και	έξω	από	τα	νοσοκομεία

•		Για	να	καθιερωθούν	θεσμοί	που	να	σέβονται	τον	αγώνα	και	την	

αξιοπρέπεια	των	παιδιών	και	των	οικογενειών	τους

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη GlaxoSmithKline
Στο	 πλαίσιο	 της	 προσφοράς	 της	 στο	 κοινωνικό	 σύνολο,	 η	

GlaxoSmithKline	Ελλάδας	με	ιδιαίτερη	ευαισθησία	στηρίζει	και	

ενισχύει	ευάλωτες	κοινωνικά	ομάδες	παιδιών	και	εφήβων,	που	

πάσχουν	από	σοβαρές	ασθένειες,	καθώς	επίσης	για	13	χρόνια	

υποστηρίζει	το	Σύλλογο	«Φλόγα».

Η	GlaxoSmithKline	αποτελεί	 ιδρυτικό	μέλος	και	τον	μεγαλύ-

τερο	χορηγό	του	Προγράμματος	της	θεραπευτικής	κοινότητας	

Barretstown	στην	Ιρλανδία,	όπου	φιλοξενούνται	παιδιά	ηλικίας	

από	7	 έως	17	 ετών	 που	 πά-

σχουν	 από	 καρκίνο	 και	 άλ-

λες	 σοβαρές	 ασθένειες.	 Η	

GlaxoSmithKline	 Ελλάδας,	

από	 το	 1999	 υποστηρίζει	

το	 ετήσιο	 10ήμερο	 θερα-

πευτικό	 ταξίδι	 για	 τα	 παιδιά	

του	 Ιδρύματος	 Φλόγα	 στο	

Barretstown	 Camp.	 Κατά	 τη	

διάρκεια	 της	διαμονής	 τους,	

τα	παιδιά	έχουν	την	ευκαιρία	

να	 ασχοληθούν	 με	 δραστη-

ριότητες,	 εγκεκριμένες	 από	

ψυχολόγους,	 βοηθώντας	

τα	 να	 ενισχύσουν	 την	 αυτο-

εκτίμηση	και	αυτοπεποίθησή	

τους	καθώς	και	να	επανακτή-

σουν	τη	χαμένη	παιδικότητά	

τους.	 Το	 2011,	 η	 GSK	 υπο-

στήριξε	το	ταξίδι	37	παιδιών	

στο	 Barretstown	 Camp,	 ενώ	

μέχρι	 σήμερα	 περισσότερα	

από	180	παιδιά	 του	 Ιδρύμα-

τος	 Φλόγα	 έχουν	 συμμετά-

σχει	 στο	 θεραπευτικό	 αυτό	

ταξίδι.		



Για το πιο  
σημαντικό
Χαμόγελο... 

T
ο	Χαμόγελο	του	Παιδιού»	είναι	ένας	εθε-

λοντικός	 οργανισμός	 για	 τα	 παιδιά,	 που	

συμπληρώνει	 φέτος	 16	 χρόνια	 δράσης.	

Ξεκίνησε	ως	επιθυμία	του	10χρονου	Αν-

δρέα	Γιαννόπουλου,	που	λίγο	πριν	χάσει	τη	μάχη	

για	τη	ζωή,	αποτύπωσε	στο	ημερολόγιο	του	το	παι-

δικό	αυτό	όραμα.

«Το	Χαμόγελο	του	Παιδιού»	διαδραματίζει	καθο-

ριστικό	ρόλο	στην	κάλυψη	των	τεράστιων	και	πο-

λύπλευρων	αναγκών	των	παιδιών	στην	χώρα	μας.	

Παιδιά	 κακοποιημένα,	 παιδιά	 εγκαταλελειμμένα,	

παιδιά	 με	 προβλήματα	 υγείας,	 παιδιά	 κάτω	 από	

το	όριο	της	φτώχιας,	παιδιά	θύματα	εξαφάνισης.	

Εκατοντάδες	 χιλιάδες	 παιδιά	 σε	 όλη	 την	 Ελλάδα	

καθημερινά	καλύπτονται	άμεσα	και	αποτελεσμα-

τικά	μέσα	από	το	δίκτυο	δράσεων	και	υπηρεσιών.	

Ολόκληρος	 ο	 οργανισμός	 επιβιώνει	 αποκλει-

στικά	 χάρη	 στις	 χρηματικές	 δωρεές	 του	 απλού	

κόσμου	και	τις	χορηγίες	-χρηματικές	ή	σε	είδος–	

φίλων	 και	 εταιρειών,	 που	 συμμετέχουν	 με	 τον	

τρόπο	αυτό	στην	ποιοτική	κάλυψη	των	αναρίθμη-

των	αναγκών	που	αντιμετωπίζουν	τα	παιδιά	που	ο	

οργανισμός	εκπροσωπεί.

Τα	 οικονομικά	 στοιχεία	

του	 οργανισμού	 ελέγ-

χονται	 από	 το	 σώμα	 ορ-

κωτών	 ελεγκτών	 της	 Price	

Waterhouse	Coopers,	ενώ,	σύμφωνα	με	

τα	απολογιστικά	στοιχεία	 του	προηγούμενου	

έτους,	μόλις	το	10%	των	εσόδων	του	δαπανάται	

«Όλοι	ξέρουμε,	συζητάμε		
για	κάτι	παιδιά	στους	δρόμους	
που	τους	λείπει	το	χαμόγελο.	

Τους	λείπει	το	χαμόγελο		
γιατί	δεν	έχουν	λεφτά,	δεν	έχουν	
παιχνίδια,	δεν	έχουν	φαΐ	και	με-

ρικά	δεν	έχουν	καν	γονείς.		
Σκεφτείτε	λοιπόν	και	αφήστε		
τα	λόγια,	ας	ενωθούμε	όλοι		

κι	ας	δώσουμε	ότι	μπορούμε	στα	
φτωχά:	αλβανάκια,	άσπρα	και	

μαύρα,	όλα	παιδιά	είναι		
και	αξίζουν	ένα	χαμόγελο.		

Αυτός	ο	σύλλογος	θα	λέγεται:		
«ΤΟ	ΧΑΜΟΓΕΛΟ	ΤΟΥ	ΠΑΙΔΙΟΥ.	
Ελάτε	λοιπόν	να	βοηθήσουμε,		

αν	ενωθούμε	όλοι		
θα	τα	καταφέρουμε».

(από	το	ημερολόγιο	του		
Ανδρέα	Γιαννόπουλου,	Νοέμβριος	1995)	



για	τη	διοικητική	του	λειτουργία.	Με	άλλα	λόγια,	από	κάθε	1	ευρώ	

που	 προσφέρεται	 στον	 οργανισμό,	 τα	 90	 λεπτά	 αξιοποιούνται	

απευθείας	στο	σκοπό	για	τον	οποίο	και	εξαρχής	προσφέρονται.	

Αυτοί	είναι	και	οι	κυριότεροι	λόγοι	που	συντελούν	στο	γεγονός	ότι	

«Το	Χαμόγελο	του	Παιδιού»,	σύμφωνα	με	σχετικές	έρευνες	που	διεξά-

γονται	(π.χ.	ASBi	2010),	καταλαμβάνει	σταθερά	τα	τελευταία	5	χρόνια	

την	πρώτη	θέση	στην	συνείδηση	και	την	εμπιστοσύνη	του	κόσμου.	

Σήμερα	«Το	Χαμόγελο	του	Παιδιού»	αποτελεί	σημείο	αναφοράς	

κάθε	παιδιού,	κάθε	γονέα	και	πολλών	δημόσιων	και	κρατικών	λει-

τουργών,	αφού	προσπαθεί	και	επιτυγχάνει	να	δίνει	άμεσα	λύσεις	

στα	εκατοντάδες	προβλήματα	που	τα	παιδιά	αντιμετωπίζουν,	πάντα	

από	την	πρώτη	γραμμή	και	μέσα	από	συνεργασία	με	κάθε	αρμόδιο	

φορέα.		 	
INFO	BOX
Κεντρικά	Γραφεία
ζήνωνος	Ελεάτου	10,
μαρούσι	TK	15124
τηλ:	210	330	6140-50-60-70		
Fax:	210	384	3038	
E-mail:	info@hamogelo.gr
www.hamogelo.gr
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Πρόεδρος

Διονύσιος	φιλιώτης
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Φαρμασέρβ-Λίλλυ	

A.E.B.E

Αντιπρόεδροι

Πασχάλης	αποστολίδης
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Abbott	Laboratories	

Ελλάς	ΑΒΕΕ

Πρόεδρος	Επιτροπής		

Φαρμακευτικών	Εταιρειών	

Ελληνο-Αμερικανικού	

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Ιωάννης	Βλόντζος
Πρόεδρος	Δ.Σ.	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Merck	Α.Ε.

Πρόεδρος	Ένωσης	

Βιοτεχνολογίας	Ελλάδος

μάρκος	Γερασόπουλος
Διευθύνων	Σύμβουλος		

Sanofi-Aventis	A.E.B.E,

Μέλος	Δ.Σ.	Ελληνο-γαλλικού	

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Μέλος	Επιτροπής	

Φαρμακευτικών	Εταιρειών	

Ελληνο-Αμερικανικού	

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Kωνσταντίνος	Ευριπίδης
Διευθύνων	Σύμβουλος	Γένεσις	

Φάρμα	Α.Ε.

Μέλος	Γενικού	Συμβουλίου	

Σ.Ε.Β.

	Γιώργος	Κατζουράκης
Πρόεδρος	και		

Διευθύνων	Σύμβουλος	

GlaxoSmithKline	A.E.B.E.

Bασίλης	Νειάδας
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Cana	A.E.

Μέλος	Δ.Σ.	ΙΟΒΕ

Μέλος	Γενικού	Συμβουλίου	

Σ.Ε.Β.

Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος	φρουζής
Αντιπρόεδρος	και	Γενικός	

Διευθυντής	Novartis	Ελλάς	Α.Ε.

Ταμίας

Νικόλαος	Βαρελάς
Διευθύνων	Σύμβουλος	

Galenica	A.E.

Μέλη

μάριος	Κάτσικας
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Φαράν	ΑΒΕΕ

Μέλος	Δ.Σ.	ΕΒΕΑ	(Εμπορικό	

και	Βιομηχανικό	Επιμελητήριο	

Αθηνών)

Νίκος	Κεφαλάς
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	JANSSEN	–	CiLAG	

PHARMACEUTiCAL	AEBE

Πρόεδρος	της	Τοπικής	

Αμερικανικής	Ομάδας	

Εργασίας	–	Ελλάς	της	PhRMA	

(Pharmaceutical	Research	and	

Manufacturers	of	America)

Πόλλυ	λεονταρίδη
Διευθύνουσα	Σύμβουλος	

	iTF	Ελλάς	Α.Ε.	

Γιώργος	μουτουσίδης
Γενικός	Διευθυντής		

Chiesi	Ελλάς	Α.Ε.Β.Ε.

Κωνσταντίνος	οικονόμου
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	BOEHRiNGER	

iNGELHEiM	Ellas	and	Cyprus

αναστάσιος	Σπαντιδέας
Διευθύνων	Σύμβουλος	

Nycomed	Ελλάς	Α.Ε.

Σεπτέμβριος	201190
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Χωρίς νικητές 

και ηττημένους...

www.sfee.gr
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