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 ΜΜΕ 
  

Χαλάνδρι, 14 Ιανουαρίου 2011 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Το τελευταίο διάστηµα έχουν δηµιουργηθεί ελλείψεις φαρµάκων στην αγορά, οι 
οποίες και έχουν καταγγελθεί αρµοδίως. Επειδή το θέµα είναι σοβαρό και άπτεται της 
∆ηµόσιας Υγείας και εσκεµµένα δηµιουργούνται λαθεµένες εντυπώσεις, ο ΣΦΕΕ σας 
καλεί να δώσετε εντολή στον ΕΟΦ να δηµοσιοποιήσει άµεσα αυτούς που 
επανεξάγουν φάρµακα στο εξωτερικό, ευθύνονται για το πρόβληµα ελλείψεων στην 
αγορά και στερούν από τον Έλληνα ασθενή τα φάρµακά του. 

Ο ΣΦΕΕ έχει ήδη καλέσει όλες τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
επαρκή διάθεση φαρµάκων στην ελληνική αγορά και να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους και 
να εφαρµόζουν τις εγκυκλίους µε αριθµό 50262/27.11.2001 και 66429/8.11.2005 του 
ΕΟΦ για τη διασφάλιση της επάρκειας φαρµάκων στην αγορά και την άµεση 
πρόσβαση όλων των ασθενών σε όλα τα φάρµακα. Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει ενεργά και 
ουσιαστικά την προσπάθειά σας για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου 
διανοµής ώστε να διασφαλιστεί η άµεση πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα 
φάρµακα.  

Κύριε Υπουργέ, 

Είµαστε αποφασισµένοι να προστατεύσουµε το δικαίωµα του Έλληνα ασθενή να 
βρίσκει τα φάρµακά του και στο σηµείο αυτό ο ΣΦΕΕ θα είναι στη διάθεσή σας 
προκειµένου να συµβάλλει θετικά µε τη γνώση και την εµπειρία του σε θέµατα 
λειτουργίας της αγοράς και να βοηθήσει στο να επιλύσουµε το πρόβληµα των 
ελλείψεων.  

 

Με εκτίµηση, 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης                Κωνσταντίνος Φρουζής 
Γενικός ∆ιευθυντής              Γενικός Γραµµατέας 
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