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Κυρίες και κύριοι,  

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Π.Ε.Φ. και 

τον Πρόεδρό της κ. Αντώνη Αυγερινό για 

την άρτια εκδήλωση και ασφαλώς για την 

ίδια την επιλογή του θέµατος της 

εκδήλωσης. Είναι φανερό ότι τα 

«οικονοµικά της υγείας» καταλαµβάνουν 

πλέον µια δεσπόζουσα θέση στον 

δηµόσιο διάλογο.  

 

Ο ΣΦΕΕ εκφράζει µε σαφήνεια ορισµένες 

βασικές θέσεις σε ό,τι αφορά τα 

οικονοµικά της υγείας και το φάρµακο. 

 

Πρώτον: Στην Ελλάδα έχουµε τα 

φτηνότερα φάρµακα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς η τιµή όλων των φαρµάκων 
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καθορίζεται από το κράτος µε βάση το 

σύστηµα 2+1. Έχουµε πετύχει την 

άµεση πρόσβαση όλων των 

ασφαλισµένων σε φτηνά, επώνυµα και 

καταξιωµένα φάρµακα εγγυηµένης 

ποιότητας. Πρόκειται για µια σηµαντική 

κατάκτηση για τη χώρα µας. Η σωστή 

τιµολογιακή πολιτική, που επιτρέπει 

λογικές αυξήσεις, η τακτική έκδοση 

δελτίων τιµών, η κατάργηση 

γραφειοκρατικών εµποδίων (που 

αποτέλεσαν και εστίες αδιαφάνειας, όπως 

η λίστα), όλα συνέβαλλαν ώστε να έχουν 

όλοι οι ασφαλισµένοι άµεση πρόσβαση σε 

όλα τα φάρµακα, στις χαµηλότερες τιµές 

στην Ευρώπη.  
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Τελευταία ακούγονται ορισµένες 

παραφωνίες στην αγορά, από διάφορους 

κύκλους, για «λίστα». 

Έχει αποδειχθεί πια ότι η παλιά λίστα 

εκτός του ότι ανέβασε το κόστος της 

∆ηµόσιας Φαρµακευτικής ∆απάνης σε 

υπερβολικά ύψη, κατήργησε παλιά καλά 

φάρµακα, τα οποία αντικατέστησε στη 

συνέχεια µε νέα πολύ ακριβότερα 

δηµιουργώντας πολλαπλές στρεβλώσεις 

και κατάσταση αθέµιτου ανταγωνισµού 

στην αγορά και καλώς κατηργήθη. 

Εξάλλου στην Ελλάδα σήµερα έχουµε 

λίστα και αυτή αποτελείται από τα 

φάρµακα τα οποία εγκρίνονται από τον 

ΕΟΦ σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Φαρµάκων µε πολύ διαφανείς, 

αντικειµενικές και επιστηµονικά 
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τεκµηριωµένες διαδικασίες στις 

ενδεδειγµένες ενδείξεις. Στη συνέχεια µετά 

την έγκριση αυτή το φάρµακο οδεύει προς 

το Υπουργείο Ανάπτυξης όπου εγκρίνεται 

η τιµή του βάση της Αγορανοµικής 

∆ιατάξεως µε διαδικασία αντικειµενική και 

διαφανή και η τιµή που εγκρίνεται είναι 

σχεδόν η χαµηλότερη της Ευρώπης. 

 

∆εύτερον: Όπως προκύπτει από το 

παραπάνω η φαρµακευτική δαπάνη – 

δηλαδή η κρατική δαπάνη – κυµαίνεται σε 

χαµηλά επίπεδα συγκριτικά µε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και ασφαλώς δεν 

πρέπει να συγχέεται µε την φαρµακευτική 

κατανάλωση. Έχει υπολογιστεί ότι η 

φαρµακευτική δαπάνη κυµαίνεται περίπου 

στο µισό (1/2) της φαρµακευτικής 
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κατανάλωσης. Πολλές φορές συγχέεται το 

ένα µέγεθος µε το άλλο µε αποτέλεσµα να 

βλέπουµε στον Τύπο να αναπαράγονται 

λανθασµένα συµπεράσµατα. Η 

πραγµατική, κρατική φαρµακευτική 

δαπάνη, όµως, είναι σχετικά µικρή σε 

σύγκριση µε αυτή άλλων χωρών.  

 

Τρίτον: Η κυριότερη και πιο ουσιαστική 

πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των 

συνολικών δαπανών υγείας και την 

αντιµετώπισης της σπατάλης είναι η 

µηχανοργάνωση και ο τεχνολογικός 

εκσυγχρονισµός του συστήµατος υγείας. 

Θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να 

ξεκαθαριστεί ένα θέµα: Υπάρχει η «καλή» 

και η «κακή» αύξηση των δαπανών υγείας. 

Η «καλή» οφείλεται στα νέα φάρµακα και 
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θεραπείες που αυξάνουν τον µέσο όρο 

ζωής και ουσιαστικά αποτελούν επένδυση 

µε πολλαπλάσιο όφελος για την κοινωνία. 

Η «κακή» αύξηση των δαπανών οφείλεται 

στην σπατάλη. Με τον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισµό θα παταχθεί η «κακή» 

αύξηση έτσι ώστε η χώρα µας να έχει 

και στο µέλλον την δυνατότητα να 

στηρίζει και να αντέχει οικονοµικά την 

απαιτούµενη «καλή» αύξηση και να 

διασφαλίζει έτσι τώρα και τα επόµενα 

χρόνια την ισότιµη συµµετοχή της 

χώρας µας στην ιατρική και 

φαρµακευτική επανάσταση των 

ηµερών µας.  

 

Κυρίες και κύριοι,  
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Σε µια περίοδο παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης, παρά την άνοδο των τιµών των 

πρώτων υλών και παρά το γεγονός ότι η 

χώρα µας έχει ήδη τα φτηνότερα φάρµακα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 ανάπτυξής απεδέχθησαν την 

πρόταση για πάγωµα των τιµών των 

φαρµάκων για ένα χρόνο. Πιστεύουµε ότι 

η σηµαντική αυτή πρωτοβουλία θα έχει 

ως αποτέλεσµα στο κοντινό µέλλον µία 

ακόµα καλύτερη και ουσιαστική 
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συνεργασία και διαβούλευση µε το 

κράτος για όλα τα θέµατα που µας 

αφορούν, από τα χρέη των 

νοσοκοµείων, έως την προώθηση της 

µηχανοργάνωσης του συστήµατος 

υγείας.  

 

Η συµφωνία για το πάγωµα τιµών 

υπογραµµίζει, επιβεβαιώνει και 

ενδυναµώνει τις στέρεες σχέσεις 

εµπιστοσύνης που έχουµε οικοδοµήσει µε 

την κοινωνία και µε το κράτος.  

 

Με συναίσθηση της κοινωνικής µας 

ευθύνης, µε προσήλωση σε αρχές και 

αξίες ∆εοντολογίας, µε σύγχρονο 

επιχειρηµατικό πνεύµα, προχωράµε µε 

συνέπεια και αποφασιστικότητα και 
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συµβάλλουµε καθοριστικά ώστε η χώρα 

µας να διατηρήσει αυτό που έχει 

κατακτήσει µόλις τα τελευταία 30 χρόνια: 

Να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των 

προηγµένων δυτικών χωρών στο χώρο 

της υγείας και του φαρµάκου.  

Σας ευχαριστώ.  
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