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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

τ η ς  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ  

του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΛΛA∆ΟΣ (ΣΦΕΕ) 

30 Μαρτίου 2004  

Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) παραµένει 

σταθερός στο όραµα της δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος στο χώρο της υγείας 

που θα διέπεται από δίκαιους, σύγχρονους και κυρίως σεβαστούς από όλους 

προκαθορισµένους κανόνες, όπου χωρίς εντάσεις και εκπλήξεις, αλλά µε 

σύµπνοια και συνεννόηση, Πολιτεία, επιστηµονικοί φορείς και φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις θα εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση µε στόχο την παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στον Έλληνα Πολίτη. 

Κοινός στόχος της Πολιτείας και των φαρµακευτικών επιχειρήσεων είναι όλοι οι 

πολίτες να έχουν άµεση και οµαλή πρόσβαση σε όλες τις υφιστάµενες και 

εγκεκριµένες φαρµακευτικές θεραπείες που χρειάζονται και οι οποίες είναι 

βέβαιο ότι συµβάλουν αφενός στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της 

ζωής του Έλληνα πολίτη και αφετέρου στη συγκράτηση της αύξησης των 

δαπανών για την υγεία, µε την υποκατάσταση δαπανηρών παρεµβατικών 

επεµβάσεων και την εξάλειψη των ασθενειών.  

Ο ΣΦΕΕ εύχεται στη νέα κυβέρνηση καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της, 

υπογραµµίζοντας την αποφασιστικότητά του να εξαντλήσει τις δυνατότητες 

της θεσµικής του αποστολής, συµµετέχοντας ενεργά σε έναν εποικοδοµητικό 

και ολοκληρωµένο διάλογο, συστρατευόµενος µε όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς για την επίτευξη της κοινής επιδίωξης για την αναβάθµιση της υγείας 

και της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών.    
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Παρά τις προσπάθειες όλων των πλευρών, µια σειρά προβληµάτων και 

λανθασµένων πολιτικών συνεχίζουν να υφίστανται µέχρι σήµερα.  

Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 

θεωρώντας ότι κάθε πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία της 

φαρµακευτικής αγοράς επηρεάζει άµεσα και την παροχή υπηρεσιών 

υγείας προς τους Έλληνες πολίτες δεσµεύεται:  

➠ Να συνεχίσει να διεκδικεί ορθολογικές λύσεις στα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται στα θέµατα τιµολόγησης των φαρµάκων, τόσο των 

εγχωρίως παραγόµενων όσο και των εισαγόµενων, που εξαρτώνται πλήρως 

από την πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι µέχρι τώρα πρακτικές 

έχουν ως άµεση συνέπεια τη συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής 

φαρµάκων, την απόσυρση από την ελληνική αγορά παλαιών, 

δοκιµασµένων, φτηνών φαρµάκων, τις ελλείψεις νέων και καινοτόµων 

φαρµάκων και τέλος τον αποκλεισµό της ελληνικής αγοράς από τη διάθεση 

σε αυτήν, των νέων καινοτόµων φαρµάκων.  

➠ Να συνεχίσει µε βάση την ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία να 

διεκδικεί λύσεις στο σηµαντικό πρόβληµα της καθυστέρησης της 

κυκλοφορίας των νέων φαρµάκων, το οποίο αποκλείει τους 

Έλληνες ασθενείς από σύγχρονες και αποτελεσµατικές θεραπείες.    

Οι Έλληνες ασφαλισµένοι δικαιούνται την άµεση δυνατότητα 

συνταγογράφησης τους και επιχορήγησή τους από τα ασφαλιστικά ταµεία, 

µετά την έκδοση των ∆ελτίων Τιµών στα οποία συµπεριλαµβάνονται, ώστε 

να έχουν άµεση πρόσβαση στις νέες θεραπείες που η διεθνής επιστηµονική 

κοινότητα, κατόπιν έρευνας ανακαλύπτει και αναπτύσσει.  

➠ Να συνεχίσει να διεκδικεί οριστική λύση στο οξύ πρόβληµα των 

χρεών των νοσοκοµείων. Χρέος το οποίο όχι µόνο εξακολουθεί να 

υφίσταται αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει να αυξάνεται δραµατικά τόσο το 

ύψος του όσο και το διάστηµα της αποπληρωµής του – αντιβαίνοντας την 

ισχύουσα νοµοθεσία. Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις µε υψηλό αίσθηµα 

ευθύνης εξακολουθούν να αποτελούν τον µεγαλύτερο χρηµατοδότη του 

Εθνικού Συστήµατος Υγείας-κατά παράβαση κάθε νοµοθεσίας - και παρά 

ταύτα συνεχίζουν την ζηµιογόνο για τις ίδιες προµήθεια των νοσοκοµείων 

µε φάρµακα.  

Το χρέος των ∆ηµόσιων νοσοκοµείων προς τις Φαρµακευτικές επιχειρήσεις 

ξεπερνά σήµερα το ποσό των 900 εκατοµµυρίων € ενώ ο χρόνος 

εξόφλησης των τιµολογίων είναι µεγαλύτερος των 350 ηµερών µε συνέπεια 

να δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των 

επιχειρήσεων.  
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➠ Να συνεχίσει να διεκδικεί από την πολιτεία τη δηµιουργία του 

κατάλληλου πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη φαρµάκων στη 

χώρα µας. 

Επιθυµία του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος είναι η 

ουσιαστική συνεργασία µε την Πολιτεία ώστε να αναζητηθούν λύσεις στα 

σηµαντικά προβλήµατα που απασχολούν τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις και η 

επίλυση των οποίων θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να προσφέρουν υψηλής 

ποιότητας και τεχνολογίας φάρµακα στον Έλληνα Πολίτη.  

Τέλος, ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) δεσµεύεται 

ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε µαζί µε την Πολιτεία και τους λοιπούς 

φορείς, να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

πραγµατικότητας προς όφελος της ποιότητας υγείας των Ελλήνων Πολιτών.    


