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O
ι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, με τις σύγχρονες αρχές 
με τις οποίες λειτουργούν, επιτελούν πλήρως το ρόλο 
που τους αναλογεί έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει άμεση 
πρόσβαση σε φάρμακα εγγυημένης ποιότητας, σε όποιο 

σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεται. Χάρη στην εποικοδομητική 
συνεργασία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τις φαρμακαπο-
θήκες και τους φαρμακοποιούς ανά τη χώρα, έχει επιτευχθεί κάτι 
που σε προηγούμενες δεκαετίες δεν ήταν απλώς ζητούμενο, ήταν 
άπιαστο όνειρο. Η συγκεκριμένη κατάκτηση αποτελεί μέγα βήμα 
για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και ασφαλώς οφείλουμε 
να την περιφρουρήσουμε. 

Εχει κεντρική σημασία να προστεθεί ότι οι φαρμακευτικές ε-
πιχειρήσεις, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές, δια-
σφαλίζουν την ποιότητα των φαρμάκων και συμβάλλουν καταλυτι-
κά στη θωράκιση της χώρας από το κύμα πλαστών φαρμάκων που 
κατακλύζει πολλές περιοχές και κράτη της γης τα τελευταία χρόνια. 
Σε αυτό το πεδίο, κρίσιμος είναι ασφαλώς ο ρόλος της πολιτείας ε-
φόσον επιβάλλει να συνταγογραφούνται μόνον επώνυμα φάρμακα 
-πρωτότυπα ή ουσιωδώς όμοια- με την αποκλειστική ευθύνη του 
θεράποντος ιατρού. Τονίζουμε πάντοτε ότι το επώνυμο φάρμακο 
σηματοδοτεί την επώνυμη ανάληψη ευθύνης για την ποιότητά του. 
Συνεπώς είναι αυτονόητο ότι μόνο το επώνυμο φάρμακο -πρωτό-
τυπο ή ουσιωδώς όμοιο- εξασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια 
και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. 

Ταυτόχρονα, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν τα 
παραπάνω με τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση των 27 κρατών-μελών αφού, ως γνωστόν, οι τιμές των 
φαρμάκων καθορίζονται από το κράτος και αποτελούν το μέσο όρο 
των τριών από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπου 
ισχύουν οι χαμηλότερες τιμές. Με άλλα λόγια, οι φαρμακευτικές
εταιρείες στην Ελλάδα πρωτοπορούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
αφού διαθέτουν φάρμακα τα οποία ανταποκρίνονται στα υψηλό-
τερα ευρωπαϊκά πρότυπα με τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη.
Λίγοι κλάδοι χαρακτηρίζονται από προσήλωση στην ποιότητα
ανάλογη με αυτήν που επιδεικνύει ο φαρμακευτικός κλάδος. 

Η συμβολή του ΣΦΕΕ και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων 
στην προαγωγή της δημόσιας υγείας επεκτείνεται με τις θέσεις, το 
όραμα και τις πρωτοβουλίες μας. Η προσήλωση στην τήρηση της 
δεοντολογίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και η κατάθε-
ση προτάσεων για τον περιορισμό των συνολικών δαπανών υγεί-
ας μέσω της μηχανοργάνωσης και του τεχνολογικού εκσυγχρονι-

σμού του συστήματος υγείας είναι δύο σημαντικές κατευθύνσεις 
της δραστηριότητας του ΣΦΕΕ. Ο Σύνδεσμος αποδίδει κρίσιμη ση-
μασία στην τήρηση αρχών και κανόνων δεοντολογίας, θεωρώντας 
ότι η «ηθική συμπεριφορά» είναι ταυτοχρόνως η σωστότερη επι-
χειρηματική στρατηγική. Σε ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο όσο το φάρ-
μακο η επιχειρηματική επιτυχία προϋποθέτει την κατάκτηση και 
τη διατήρηση σε βάθος χρόνου του ανεκτίμητου κεφαλαίου της ε-
μπιστοσύνης. Παράλληλα, η δεοντολογία έχει δύο όψεις και περι-
λαμβάνει τις υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες και τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Στο σκέλος αυτό υποστηρίζουμε ότι ο 
τεχνολογικός εκσυγχρονισμός θα επιτρέψει και θα εξασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα του συστήματος υγείας σε βάθος χρόνου και θα επι-
τρέψει την ανάκτηση της δυνατότητάς του να ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του. 

Η συμβολή του ΣΦΕΕ στην προαγωγή της δημόσιας υγείας
εκτείνεται σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινωνικού 
συνόλου μέσω προγραμμάτων πρόληψης, όπως εκείνη που εξε-
λίσσεται αυτή την περίοδο σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγείας και το δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη. Ταυτό-
χρονα, η ενθάρρυνση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων και η 
προώθηση της έρευνας και των κλινικών δοκιμών προσθέτει μία 
ακόμη κρίσιμη διάσταση στο όραμα για έναν όλο και πιο ισχυρό 
φαρμακευτικό κλάδο που επάξια κατακτά κεντρική θέση στο ανα-
πτυξιακό μέλλον της χώρας μας. 

Εχουμε επιτελέσει πολλά βήματα. Εκείνο που χρειάζεται σήμε-
ρα είναι να διαμορφώνουμε συναινέσεις αναζητώντας λύσεις που 
προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της πολιτείας και των 
φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Να προχωρούμε με αποφασιστικό-
τητα και ασφάλεια στο μέλλον, κατοχυρώνοντας παράλληλα τη 
σημαντική πρόοδο που έχουμε επιτελέσει μέχρι σήμερα. 

Η συμβολή του ΣΦΕΕ και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων 
στην ανάπτυξη του κλάδου υγείας είναι ουσιαστική 

και καθοριστική για την προαγωγή της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.

Διαρκής συμβολή 
στην προαγωγή της δημόσιας υγείας

«Η συμβολή του ΣΦΕΕ και των 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην 

προαγωγή της δημόσιας υγείας 

επεκτείνεται με τις θέσεις, το όραμα 

και τις πρωτοβουλίες μας».
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