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Can pharmaceutical companies 

contribute towards a win-win situation 

in healthcare delivery? 

 

Σας ευχαριστώ για την τιµητική πρόσκληση. Ο 

τίτλος του συνεδρίου είναι επίκαιρος και 

ενδεικτικός της σηµερινής πραγµατικότητας 

“Shaping the Future of Healthcare in Greece: 

from past weaknesses and present challenges 

to a new vision”. Το µήνυµα του συνεδρίου 

είναι ξεκάθαρο. Μέσα στη δίνη των 

δραµατικών εξελίξεων και οικονοµικών 

ανακατατάξεων πρέπει να αποκόψουµε τον 

οµφάλιο λώρο που µας συνδέει µε 

παρωχηµένες πρακτικές, νοοτροπίες και 

ιδεολογικά taboo του παρελθόντος και να 

αδράξουµε την ευκαιρία για σηµαντικές  

µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της Υγείας. 

Αντιλαµβανόµαστε την κρισιµότητα των 

περιστάσεων. Η κοινωνία που υπηρετούµε 

απαιτεί αξιοπιστία και ειλικρίνεια από τους 

κοινωνικούς εταίρους.  
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Ο ΣΦΕΕ όχι µόνο υποστηρίζει την υλοποίηση 

κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισµού του 

συστήµατος υγείας, αλλά ταυτόχρονα έχει 

κάνει προτάσεις για την υλοποίηση των 

σηµαντικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων στο 

χώρο αυτό. Η Πολιτεία και οι φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις στηρίζουν τους κοινούς στόχους: 

την άµεση πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα 

φάρµακα, τη διασφάλιση της βιωσιµότητας 

του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και την 

επάρκεια φαρµάκων στην αγορά.  

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ΣΦΕΕ έχει 

προτείνει στην Πολιτεία ένα νέο υπόδειγµα 

συνεργασίας το οποίο µπορεί να αποτελέσει το 

µοντέλο για όλους τους τοµείς της οικονοµικής 

δραστηριότητας. Το νέο υπόδειγµα εδράζεται 

στην αντίληψη ότι κάθε πρόταση, κάθε 

ευφυής και έξυπνη λύση πρέπει να είναι 

ωφέλιµη για όλους (win-win). ∆εν έχουµε την 

πολυτέλεια να φτιάχνουµε κάτι 

καταστρέφοντας κάτι άλλο.  
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Όλες οι λύσεις πρέπει να παράγουν αξία 

για όλους εµπλεκοµένους, διαφορετικά 

θα προκύψουν πιο δυσεπίλυτα 

προβλήµατα.  

 

Η Υγεία αποτελεί επένδυση για µία χώρα και 

όχι δαπάνη. Το φάρµακο µπορεί να αποτελέσει 

εργαλείο συγκράτησης των δαπανών υγείας 

µέσω της µείωσης δαπανών σε άλλα µέρη του 

συστήµατος (αποφυγή εγχειρήσεων, µείωση 

νοσοκοµειακής δαπάνης, αποασυλοποίηση κλπ 

κλπ).   

 

Προτείνουµε ένα τρίπτυχο εξόδου από την 

κρίση. Πρώτος πυλώνας, η διαρκής 

διαβούλευση της Πολιτείας µε τους 

φορείς για την αναζήτηση των βελτίστων 

πρακτικών και τη λήψη λειτουργικών και 

βιωσίµων αποφάσεων και «έξυπνων» 

λύσεων.  
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Λύσεων, οι οποίες λαµβάνονται στο πλαίσιο 

δεοντολογικών αρχών που χαρακτηρίζουν και 

εµπνέουν τις πράξεις της Πολιτείας και των 

επιχειρήσεων. Έξυπνων λύσεων που 

πραγµατικά συµβάλουν στην αποδοτικότητα 

του συστήµατος υγείας και όχι λύσεων µε 

βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα και 

προσωρινής προοπτικής.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία οφείλει να 

αντιληφθεί ότι η φαρµακευτική αγορά δεν 

αντέχει άλλες µειώσεις τιµών. Οι 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις δεν αντέχουν 

άλλον οικονοµικό στραγγαλισµό ούτε µπορούν 

να παραµείνουν βιώσιµες, όταν η Πολιτεία δεν 

εξοφλεί τις υποχρεώσεις της προς αυτές, παρά 

µόνο νοµοθετεί υποχρεωτικές εκπτώσεις και 

επιστροφές χρηµατικών ποσών τη στιγµή που, 

η Ελλάδα έχει τιµές φαρµάκων από τις 

χαµηλότερες µεταξύ των χωρών της Ε.Ε.  
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Ο ΣΦΕΕ στηρίζει τον εξορθολογισµό της 

φαρµακευτικής δαπάνης και των δαπανών 

υγείας γενικότερα. Σε καµία περίπτωση όµως ο 

στόχος αυτός, δεν επιτυγχάνεται µε τη 

θεσµοθέτηση πρόσθετων µέτρων, όπως η 

λίστα συνταγογραφουµένων φαρµάκων που 

θα προκαλέσει περαιτέρω συµπίεση των τιµών 

και υποκατάσταση παλαιών, φθηνών και 

καταξιωµένων φαρµάκων από νεότερα και 

ακριβότερα εκτοξεύοντας αντί να µειώσει τη 

φαρµακευτική δαπάνη.  

 

∆εύτερον, προώθηση της ανάπτυξης. 

Σήµερα µε την ασκούµενη πρακτική της 

κατάργησης του προστατευτισµού και 

απελευθέρωσης της αγοράς παρεµβαίνουµε 

στις εµπορικές σχέσεις µεταξύ ιδιωτών. 

 

Η έξοδος, όµως, από την κρίση δεν θα 

επιτευχθεί µε την αποµόνωση στα 

«καταφύγια» που κάθε κλάδος και κάθε 

επιχείρηση έχει οικοδοµήσει. Θέλουµε το 

κράτος να στέκεται δίπλα µας.  
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Να προάγει την επιχειρηµατικότητα, την 

ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων 

που τόσο έχει ανάγκη η χώρα µας. Να 

δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει κέντρο 

ενίσχυσης της καινοτοµίας και κόµβο στην 

έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή φαρµάκων.  

 

Τρίτον, η διαφάνεια και η χρηστή 

διαχείριση των οικονοµικών της υγείας. Η 

σπατάλη και η κακοδιαχείριση λόγω της 

ελλείψεως µηχανοργανώσεως και τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού του συνόλου του συστήµατος 

υγείας πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν.  

 

Σήµερα η Πολιτεία παίρνει αποφάσεις σχεδόν 

στα τυφλά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα 

προσβάσεως σε αξιόπιστη πληροφόρηση και 

στοιχεία, χωρίς ένα σοβαρό επιχειρησιακό 

σχέδιο.  
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Ο ΣΦΕΕ εδώ και πάνω από µία δεκαετία, έχει 

καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις 

ότι απαραίτητη προϋπόθεση, για να επιτευχθεί 

ο εξορθολογισµός της δηµόσιας δαπάνης 

υγείας είναι η ολοκλήρωση της 

µηχανοργάνωσης και ο έλεγχος του 

συστήµατος υγείας, η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση, η ηλεκτρονική κάρτα και το 

ιστορικό ασθενούς, τα διαγνωστικά και 

θεραπευτικά πρωτόκολλα και η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση και έλεγχος του δικτύου 

διανοµής.  

 

Όλα αυτά θα καταπολεµήσουν τη διαχειριστική 

αδυναµία και τη σπατάλη στο δηµόσιο, 

διασφαλίζοντας εξοικονόµηση σηµαντικών 

πόρων για το εθνικό σύστηµα υγείας και τη 

δηµόσια κοινωνική ασφάλιση και 

επιτυγχάνοντας τη χρηστή διαχείριση των 

δηµοσίων οικονοµικών της υγείας. Κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης είναι σε βάρος του ασθενή, της 

δηµόσιας υγείας και των οικονοµικών της.  
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Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να αναφερθώ στο 
µνηµόνιο και τους στόχους του όσον αφορά 
στο φάρµακο. Πιστεύουµε καταρχήν ότι θα 
πρέπει να υπάρξει µία οµάδα εργασίας 
ανάµεσα στο κράτος και τις φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα εξειδικεύσει τα µέτρα 
που στόχο έχουν τη µείωση της 
φαρµακευτικής δαπάνης και θα 
διαπραγµατευτεί ένα πιο αποδοτικό πακέτο 
µέτρων. 

 

Πιστεύουµε επίσης ότι, τα ποσοστά-στόχοι, ως 
προς το ΑΕΠ που αφορούν στη συγκράτηση 
της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης θα 
πρέπει να είναι πάντα προσαρµοσµένα στον 
οικονοµικό κύκλο, διαφορετικά οι 
εφαρµοζόµενες πολιτικές θα είναι 
αντιπαραγωγικές και θα δυσχεραίνουν την 
πρόσβαση των πολιτών σε φαρµακευτική 
περίθαλψη στο χαµηλότερο δυνατό κόστος.   
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Εν κατακλείδι, ειλικρινής διάλογος, σαφείς 

κανόνες και διαφάνεια, εποικοδοµητική 

συνεργασία στη λήψη αποφάσεων και 

προσήλωση στην ανάπτυξη αποτελούν τη 

συνταγή, ώστε η Πολιτεία και οι 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις να επιτύχουν τον 

κοινό τους στόχο.  

 

Ζητούµε από την πολιτική ηγεσία να δείξει 

εµπιστοσύνη στον επιχειρηµατικό κόσµο, να 

απελευθερώσει την οικονοµία και να άρει την 

πολυνοµία. Λύσεις υπάρχουν. ∆οκιµασµένα και 

επιτυχηµένα µοντέλα λειτουργίας του 

ιδιωτικού τοµέα, µπορούν να υιοθετηθούν από 

το δηµόσιο τοµέα, προκειµένου ο δεύτερος να 

αποτελέσει µέρος της λύσης του 

δηµοσιονοµικού προβλήµατος και όχι µέρος 

του προβλήµατος.  

 

Η εύρυθµη λειτουργία και η βιωσιµότητα του 

δηµόσιου τοµέα είναι προς το συµφέρον όλων 

µας. Είναι προς το συµφέρον του δηµόσιου 

τοµέα να τείνει ώτα ευήκοα στις προτάσεις και 

λύσεις του ιδιωτικού τοµέα.  
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Κυρίες και κύριοι,  

 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συµβάλουµε 

µε όλες µας τις δυνάµεις για την ανάκαµψη της 

χώρας και την κοινωνική ευηµερία. Την κρίση 

τη βλέπουµε ως ευκαιρία. Τον τοµέα της 

Υγείας ως χώρο ανάπτυξης και 

µεταρρυθµίσεων. Την Πολιτεία ως σύµµαχο. Η 

ευκαιρία είναι µοναδική. Θα κερδίσουµε το 

στοίχηµα προς όφελος όλων.  

 

Σας ευχαριστώ.  

 


