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Κυρίες και κύριοι,  

 

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σήµερα στην 

Ηµερίδα του ΣΦΕΕ και της EFPIA η οποία έχει ως 

θέµα την «Ποιότητα» - την ποιότητα που µόνο τα 

επώνυµα φάρµακα διασφαλίζουν, όπως και 

την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια.  

 

Θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω 

όλους τους εξέχοντες εκπροσώπους του πολιτικού, 

του επιστηµονικού και του επιχειρηµατικού κόσµου, 

που τιµούν σήµερα µε την παρουσία τους την 

Ηµερίδα µας.  

 

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον υπουργό 

Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια, ο οποίος σε λίγα 

λεπτά  θα κάνει την εναρκτήρια οµιλία της 

Ηµερίδας. Ο κ.Φώλιας, επιτυχηµένος επιχειρηµατίας 

ο ίδιος, ακολουθεί µια πολιτική διαδροµή που 

χαρακτηρίζεται από γνώση, τόλµη και 

αποφασιστικότητα δηλαδή από αρετές που είναι 

σηµαντικές και απαραίτητες για την πρόοδο και την 

παραγωγή έργου, σήµερα, αλλά και σε κάθε εποχή. 

Θα ήθελα να καλωσορίσω την κα. Ζωρζέτ Λάλης, 
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Γενική ∆ιευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων. Επίσης θα ήθελα 

να καλωσορίσω και τον Καθηγητή κ. Ιωάννη 

Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής 

∆εοντολογίας. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Η σηµερινή ηµερίδα είναι αφιερωµένη στην 

Ποιότητα των φαρµάκων. Επιλέξαµε να 

αναδείξουµε αυτή τη πτυχή της φαρµακευτικής 

αγοράς διότι και στη Ελλάδα όπως και σε 

παγκόσµιο επίπεδο ο προβληµατισµός αυτός 

απασχολεί όλο και περισσότερο τους πολιτικούς, 

τους πολίτες και τον κλάδο µας. Άλλωστε, η 

ποιότητα των φαρµάκων  συνδέεται άρρηκτα µε 

την προαγωγή της δηµόσιας υγείας  που αποτελεί 

και την πρωταρχική και θεµελιώδη µέριµνα  του 

ΣΦΕΕ.  

 

Είναι γεγονός ότι η κυκλοφορία πλαστών 

φαρµάκων αυξάνεται κάθε χρόνο και αγγίζει 

επίπεδα ανησυχητικά. Συχνά ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας κρούει τον κώδωνα του 
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κινδύνου. Η παγκοσµιοποίηση του εµπορίου και της 

τεχνολογίας σε συνδυασµό µε την υστέρηση που 

εµφανίζουν οι θεσµοθετηµένοι µηχανισµοί ελέγχου 

σε πολλά κράτη έχουν αυξήσει τις «ανοιχτές 

θύρες» απ’ όπου ανεξέλεγκτα διακινούνται και 

εισέρχονται όλο και µεγαλύτερες ποσότητες 

πλαστών φαρµάκων στην αλυσίδα διανοµής ακόµα 

και των προηγµένων χωρών. 

 

Εκείνο που κατηγορηµατικά θα ήθελα να 

τονίσω είναι ότι στην Ελλάδα δεν 

αντιµετωπίζουµε τέτοιο πρόβληµα διότι το 

«ελληνικό σύστηµα διανοµής» διαθέτει τις πιο 

ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι ένα από 

τα καλύτερα συστήµατα στον κόσµο σε ό,τι 

αφορά την προστασία των πολιτών απέναντι 

σε οποιαδήποτε απόπειρα κυκλοφορίας 

πλαστών φαρµάκων.  

 

• Ο κυριότερος και ισχυρότερος πυλώνας 

που διασφαλίζει την ποιότητα των 

φαρµάκων στην Ελλάδα είναι η επώνυµη 

συνταγογράφηση µε την αποκλειστική 

ευθύνη του θεράποντος ιατρού. Η 
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συνταγογράφηση µε την εµπορική ονοµασία 

διασφαλίζει τον ασθενή, αλλά και τον ίδιο τον 

ιατρό καθώς είναι σαφές ότι µόνο το 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟ είναι η πλέον ασφαλής 

επιλογή και προσφέρει τις µέγιστες εγγυήσεις 

ποιότητας και αποτελεσµατικότητας. Έχουµε 

υποστηρίξει, και είναι γεγονός, ότι όπου και 

όποτε αντικαταστάθηκε το σύστηµα επώνυµης 

συνταγογράφησης µε σύστηµα  

συνταγογράφησης µε την χηµική ονοµασία 

εµφανίστηκαν µεγάλα προβλήµατα στην 

ποιότητα καθώς εισβάλλουν και κατακλύζουν 

τις αγορές πλαστά φάρµακα. Ως εκ τούτου η 

επώνυµη συνταγογράφηση αποτελεί την 

κορυφαία ασφαλιστική δικλείδα ποιότητος. 

Συνηγορεί ως προς αυτό και το γεγονός ότι οι 

παρασκευαστές επωνύµων φαρµάκων έχουµε 

εγκαταστήσει σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο 

ένα σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης που 

αποτελείται από ένα δίκτυο ικανών και 

αποτελεσµατικών επιστηµόνων και 

εµπειρογνωµόνων.     
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• Ένας δεύτερος ισχυρός πυλώνας είναι η 

εφαρµογή του συστήµατος της ταινίας 

γνησιότητας και του διπλού barcode από τον 

ΕΟΦ. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι το σύστηµα 

της ταινίας γνησιότητας φάνηκε αρχικώς ως 

ένα γραφειοκρατικό και αναχρονιστικό 

σύστηµα, αλλά αποδείχθηκε αποτελεσµατικό 

και πλέον αυξάνεται ο αριθµός των χωρών που 

το εξετάζουν και το υιοθετούν. Βεβαίως, η 

παράδοση των ταινιών γνησιότητας είναι ένα 

πολύ σοβαρό και ευαίσθητο θέµα καθώς αυτή 

ακριβώς η παράδοση των ταινιών από τον ΕΟΦ 

πιστοποιεί την γνησιότητα. Πιστεύουµε λοιπόν 

πως σε ό,τι αφορά τις παράλληλες εισαγωγές 

φαρµάκων θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

παράδοση των ταινιών µε νοµοθετική ρύθµιση 

έτσι ώστε να αποκλειστεί πλήρως κάθε 

ενδεχόµενο παράδοσης ταινιών γνησιότητας σε 

φάρµακα αµφιβόλου ποιότητας. Σε αυτό θα 

πρέπει να προστεθεί και η δεδοµένη 

υποστήριξη του ΣΦΕΕ και της EFPIA στις 

προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

απαγόρευση της ανασυσκευασίας των 

φαρµάκων. Υποστηρίζουµε ότι πρέπει να 
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προστατευθεί το απαραβίαστο της εξωτερικής 

συσκευασίας των φαρµάκων τα οποία πρέπει 

να ανοίγονται είτε από το νοσοκοµείο, είτε από 

τον ασθενή και τον ιατρό δηλαδή από τον 

τελικό χρήστη. Είναι γεγονός ότι µε την 

απαγόρευση της ανασυσκευασίας το κάθε 

επώνυµο φάρµακο θα φτάνει από το 

εργοστάσιο στον ασθενή διατηρώντας στο 

ακέραιο το 100% των εγγυήσεων 

ποιότητας και αποτελεσµατικότητας που 

κάθε επώνυµο φάρµακο διαθέτει.  

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Ο ΣΦΕΕ στηρίζει την άµεση πρόσβαση όλων των 

ασφαλισµένων σε όλα τα επώνυµα φάρµακα στο 

πλαίσιο ενός καλά οργανωµένου δικτύου διανοµής 

και ενός τεχνολογικά αναβαθµισµένου συστήµατος 

υγείας, πάντοτε µε την πιστή εφαρµογή του Κώδικα 

∆εοντολογίας. Αυτό είναι το όραµά µας για την 

προαγωγή της δηµοσίας υγείας, το οποίο 

προβάλλουµε και το οποίο µε τις ενέργειές µας και 

σε συνεργασία µε το κράτος υλοποιούµε κάθε µέρα 
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όλο και περισσότερο µε πίστη και µεθοδική 

προσπάθεια.  

 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή 

ανάµεσα στις πλέον προηγµένες χώρες στον 

τοµέα των φαρµάκων. Πιστεύουµε ότι το 

ελληνικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας των 

φαρµάκων µπορεί και πρέπει να παραµείνει ισχυρό. 

Τα ισχύοντα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

συστήµατος πρέπει να διατηρηθούν  και να 

ενισχυθούν. Εφόσον το κάνουµε αυτό - και 

εφόσον διορθώσουµε παράλληλα και το θέµα 

της ελλείψεως µηχανοργάνωσης και 

ηλεκτρονικού ελέγχου που αποτελεί το µέγα 

πρόβληµα του συστήµατος υγείας -  τότε 

διασφαλίζουµε την λειτουργία και την 

βιωσιµότητα  ενός   σύγχρονου  συστήµατος 

που δεν θα έχει να φοβηθεί απολύτως καµιά 

από τις προκλήσεις που επιφυλάσσει ο 

χρόνος.  

 

Θέλω να κλείσω µε µια σκέψη: Η διαχείριση 

όλων των δηµοσίων αγαθών – όπως είναι και  

το φάρµακο – πρέπει να γίνεται µε τρόπο που 
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διασφαλίζουν ποιότητα, διαφάνεια και 

οικονοµία. Αυτό υπαγορεύει η υποχρέωση µας 

απέναντι στους πολίτες, αυτό κρίνει, εντέλει, 

αν αποδεχόµαστε η υπονοµεύουµε τον 

σύγχρονο πολιτισµό που θέλουµε να 

οικοδοµήσουµε.    

 

Και επειδή οι ευχές έχουν άξια όταν 

συνοδεύονται από συγκεκριµένες και 

εφαρµόσιµες πρακτικές, θα ήθελα να 

αναφερθώ στο εξής:  

 

Όπως γνωρίζετε, τα φάρµακα στην Ελλάδα 

υπόκεινται σε αγορανοµικές διατάξεις που 

καθορίζουν τη τιµή τους βάσει του µέσου 

όρου των τριών χαµηλότερων τιµών στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (το 

2+1). Επισηµαίνεται ότι το σύστηµα αυτό 

καθηλώνει τις τιµές σε πολύ χαµηλά επίπεδα 

και µάλιστα είχαµε προτείνει να ισχύσει 

σύστηµα µε βάση τις 5 χαµηλότερες χώρες. 

Ωστόσο πρόκειται για ένα σύστηµα διαφανές, 

αντικειµενικό και δίκαιο. Θα πρέπει ακόµη να 

τονιστεί ότι η άνοδος όλων των πρώτων υλών 
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καθώς και το διεθνές και ευρωπαϊκό κύµα 

ανατιµήσεων, σπρώχνει τις τιµές και των 

φαρµάκων συνεχώς προς το πάνω. Παρόλα 

αυτά µε υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης 

αποφασίσαµε να συµβάλλουµε στην 

προσπάθεια και να ανταποκριθούµε στο 

γενικότερο κάλεσµα της κυβέρνησης για 

συγκράτηση των τιµών στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις 

σε συµφωνία  µε το Υπουργείο Ανάπτυξης 

προχώρησαν στο πάγωµα των τιµών των 

φαρµάκων για ένα χρόνο.  

 

Σας ευχαριστώ 

 

Κύριε Υπουργέ σας παρακαλώ να λάβετε τον λόγο. 
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