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Βλέποντας	 το	 πώς	 διαμορφώνεται	 το	 πολιτικό	 και	 οικονομικό	

στερέωμα	 σήμερα	 στην	 Ελλάδα,	 αναρωτιόμαστε	 αν	 όσα	 μας	

συμβαίνουν	 είναι	 λιγότερα	 από	 όσα	 έπρεπε	 να	 υποστούμε.	

Η	αλήθεια	είναι	πως	δεν	είναι	ούτε	η	πρώτη,	ούτε	(μάλλον)	η	

τελευταία	φορά	που	το	ελληνικό	κράτος	φτάνει	σε	τέτοια	οριακά	σημεία.	

Η	 Ελλάδα	 έχει	 κηρύξει	 πτώχευση	 τέσσερις	 φορές	 μετά	 την	 επανάστα-

ση,	 έχει	 συνάψει	 δεκάδες	 δάνεια	 με	 δυσβάσταχτους	 όρους,	 ενώ	 χρόνια	

άκρατων	 δαπανών,	 φθηνού	 δανεισμού	 και	 αποτυχίας	 να	 εφαρμόσουν	 οι	

εκάστοτε	 Κυβερνήσεις	 ριζικές	 οικονομικές	 μεταρρυθμίσεις,	 μας	 άφησαν	

εκτεθειμένους	 τη	 στιγμή	 που	 ξέσπασε	 η	 οικονομική	 κρίση	 στην	 Ελλάδα.	

Ωστόσο,	σε	τέτοιες	περιόδους	δεν	μπορούμε	να	παραμείνουμε	αμέτοχοι	

ούτε	να	κοιτάμε	το	αύριο	μεμψίμοιρα.	Οφείλουμε	να	αντιληφθούμε	τις	ειδι-

κές	συνθήκες,	τις	προκλήσεις	και	τις	απαιτήσεις	των	καιρών,	τις	ευκαιρίες	και	

τις	υποχρεώσεις	που	αυτές	οι	συνθήκες	διαμορφώνουν	και	υπαγορεύουν.	

Και	προπαντός,	οφείλουμε	να	δράσουμε	με	οξυδέρκεια,	τόλμη,	αποφασιστι-

κότητα	και	συνέπεια.

Η	οικονομική	κρίση	λοιπόν	δεν	αποτελεί	μόνο	κίνδυνο,	αλλά	και	ευκαι-

ρία	για	αναγνώριση	και	διόρθωση	των	στρεβλώσεων	και	των	διαρθρωτικών	

προβλημάτων	του	οικονομικού	συστήματος.	Και	ό,τι	ισχύει	για	την	κοινωνία	

ισχύει	και	για	τις	επιχειρήσεις.	Έτσι,	στο	πλαίσιο	μιας	διαρκούς	και	εντατικής	

διαβούλευσης	με	την	Πολιτεία	προωθούμε,	σε	μια	ιδιαίτερα	δύσκολη	οικο-

νομικά	συγκυρία,	τις	αρχές	που	καθιστούν	τον	στόχο	μας	εφικτό.	Και	μία	από	

τις	πιο	βασικές	αρχές	για	την	επάρκεια	φαρμάκων	και	τη	συγκράτηση	του	

ρυθμού	αύξησης	των	δαπανών	είναι	η	λογική	τιμολόγηση	των	φαρμάκων.	

Καθιστούμε	σαφές	σε	όλους	τους	συνομιλητές	μας	ότι	ο	οριζόντιος	στραγγα-

λισμός	των	τιμών	εκτοξεύει	τη	δαπάνη	και	επιφέρει	τεράστιες	στρεβλώσεις,	

όχι	μόνο	άμεσες,	αλλά	και	μεσοπρόθεσμες	και	μακροπρόθεσμες,	με	αποτέ-

λεσμα	παλαιότερα	φάρμακα	να	καταστούν	ασύμφορα,	να	καταργηθούν	και	

τελικά	να	αντικατασταθούν	από	άλλα		φάρμακα,	νεότερα	και	ακριβότερα.	

Υποστηρίζουμε	με	σταθερότητα	και	ισχυρά	επιχειρήματα	ότι	η	κυρι-

ότερη	απόφαση	για	τη	σταθερότητα	της	φαρμακευτικής	αγοράς	είναι	

να	εκδοθεί	άμεσα	συνολικό	Δελτίο	Ανατιμολόγησης	και	να	εφαρμοστεί	

πλήρως	και	χωρίς	εξαιρέσεις	το	άρθρο	14	του	Ν.	3840/2010,	έτσι	ώστε	

Η κρίση
αναδεικνύει νικητές
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οι	τιμές	των	φαρμάκων	να	καθορίζονται	με	βάση	τις	τρεις	χαμηλότερες	

τιμές	 στην	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση.	 Αυτό	 θα	 βοηθήσει	 να	 ομαλοποιηθεί	 η	

αγορά	στη	χώρα	μας,	να	εξασφαλιστεί	η	επάρκεια	στην	αγορά	και	να	

αποφευχθούν	αρνητικές	εξελίξεις	σε	όλη	την	Ευρώπη.	

Εν	τω	μέσω	μίας	περιόδου	αλλαγών	και	μάλιστα	έντονων	οφείλουμε	να	

είμαστε	 επινοητικοί,	 προσαρμοστικοί	 και	 καινοτόμοι.	 Στηρίζουμε	 λοιπόν	

την	κοινωνική	ασφάλιση	και	το	σύστημα	υγείας	με	νέες	και	δημιουργικές	

προτάσεις.	Ο	ΣΦΕΕ	υποστηρίζει	την	υιοθέτηση	ενός	νέου	συστήματος	τιμών,	

το	οποίο	βασίζεται	στην	καθιέρωση	μίας	λογικής,	ελεύθερης	τιμής	για	κάθε	

φάρμακο	και	μίας	σημαντικά	χαμηλότερης,	ασφαλιστικής	τιμής,	η	οποία	θα	

χρηματοδοτείται	από	την	ελεύθερη	ανταγωνιστική	τιμή.	Το	κράτος,	αποσυρό-

μενο	από	την	ελεύθερη	αγορά	εξασφαλίζει	χαμηλή	φαρμακευτική	δαπάνη,	

ενώ	ταυτόχρονα	συμβάλλει	στην	ενδυνάμωση	του	φαρμακευτικού	κλάδου,	

ενός	από	τους	πιο	δυναμικούς	κλάδους	της	οικονομίας.	

Οι	παραπάνω	πρωτοβουλίες,	ωστόσο,		δεν	θα	μπορέσουν	να	βρουν	εύ-

φορο	έδαφος	ούτε	να	διαμορφώσουν	τις	συνθήκες	για	την	επιτυχή	αντιμε-

τώπιση	της	κρίσης,	χωρίς	την	ολοκλήρωση	της	μηχανογράφησης	του	συ-

στήματος	υγείας,	η	οποία	αποτελεί	πάγια	θέση	του	ΣΦΕΕ.	Ο	τεχνολογικός	

εκσυγχρονισμός	και	η	μηχανοργάνωση	θα	θεραπεύσουν	τις	συσσωρευμέ-

νες	δυσλειτουργίες	δεκαετιών,	θα	εξαλείψουν	τις	μεγάλες	απώλειες	πόρων	

και	θα	συμβάλλουν	καταλυτικά	στη	μείωση	του	κόστους	διαχειρίσεως.	

Με	στόχο	την	προαγωγή	της	δημοσίας	υγείας,	την	ορθή	και	ηθική	λει-

τουργία	του	κλάδου	υγείας,	αλλά	και	την	εδραίωση	της	εμπιστοσύνης	των	

πολιτών		προς	τους	λειτουργούς	υγείας	και	τη	φαρμακευτική	βιομηχανία,	

ο	ΣΦΕΕ	προχώρησε	κατά	τη	διάρκεια	της	Ετήσιας	Γενικής	Συνέλευσης	του	

ΣΦΕΕ,	Μάρτιος	2010,	στην	αναθεώρηση	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	στην	

ιατρική	ενημέρωση.	Ο	φαρμακευτικός	κλάδος	και	οι	φαρμακευτικές	επι-

χειρήσεις	πρέπει	να	βρίσκονται	σε	πολύ	υψηλό	επίπεδο	σε	ό,τι	αφορά	στην	

τήρηση	της	Δεοντολογίας	και	να	υπάρχει	διαρκής	επαγρύπνηση.	Κρίνεται	

εξαιρετικά	σημαντικό	να	παρέχεται	από	τους	επαγγελματίες	υγείας	ακρι-

βής,	δίκαιη	και	αντικειμενική	ενημέρωση	για	τα	φάρμακα,	ώστε	να	υπάρξει	

και	ορθολογιστική	χρήση	τους.	Μένοντας	στο	πνεύμα	αυτό	και	αναγνωρί-

ζοντας	τις	υψηλές	προσδοκίες	που	έχει	η	κοινωνία	για	τη	φαρμακοβιομη-

χανία	δεσμευόμαστε	να	εργαστούμε	προς	την	κατεύθυνση	εκείνη	που	δια-

σφαλίζει	τη	διαφάνεια,	την	υπευθυνότητα	και	την	ηθική	συμπεριφορά.	

Η	κρίση	απαιτεί	δυναμικές	πρωτοβουλίες,	κοινή	λογική,	σχέδιο	και	

αποφασιστικότητα.	Οι	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις		συμβάλλουν	ενερ-

γά	στην	προσπάθεια,	για	να	προασπίσουμε	τις	κατακτήσεις	της	Ελλάδας	

στο	πεδίο	 της	 υγείας	 και	 με	 κοινή	προσπάθεια,	 διαρκή	διαβούλευση	

και	ρεαλιστικές	πρωτοβουλίες	είναι	βέβαιο	ότι	θα	τα	καταφέρουμε.	Η	

κρίση	αναδεικνύει	νικητές.	

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙλΙωΤΗΣ  
Πρόεδρος	ΣΦEE	

Πρόεδρος	και	Διευθύνων		Σύμβουλος	
PHARMASERvE	-	LILLy
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			ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	
26	Μαΐου	2010

« Ο ΣΦΕΕ ζητάει την άμεση και λεπτομερή εφαρμογή 
του Άρθρου 14 του Νόμου 3840/Μάρτιος 2010» 

Ο	ΣΦΕΕ	ανακοινώνει	ότι	κατέθεσε	χθες,	25	Μαΐου	2010,	στο	Συμ-

βούλιο	της	Επικρατείας	αιτήσεις	ακυρώσεως	κατά	των	Αγορανο-

μικών	 Διατάξεων	 2/2010,	 3/2010	 και	 του	 προσωρινού	 Δελτίου	

Τιμών.	

Ο	 ΣΦΕΕ	 καλεί	 την	 κυβέρνηση	 να	 εφαρμόσει	 τη	 μοναδική	 αντι-

κειμενική,	δίκαιη,	διαφανή	και	 επαληθεύσιμη	λύση,	δηλαδή,	 το	

Άρθρο	14	του	Νόμου	3840/Μάρτιος	2010	που	η	ίδια	ψήφισε	και	

διασφαλίζει	την	προσδοκώμενη	εξοικονόμηση	των	πόρων	για	την	

Κοινωνική	Ασφάλιση.	Ο	ΣΦΕΕ	στα	πλαίσια	ενός	ιστορικού	συμβι-

βασμού	λόγω	των	ιδιαίτερα	δύσκολων	δημοσιονομικών	συνθηκών	

της	 χώρας	 αποδέχεται	 μέχρις	 ότου	 μηχανογραφηθεί	 πλήρως	 το	

σύστημα	υγείας	την	πλήρη	εφαρμογή	του	άρθρου	14	του	Νόμου	

και	καλεί	την	Κυβέρνηση	να	το	εφαρμόσει	άμεσα	και	χωρίς	καμία	

άλλη	καθυστέρηση	και	περιορισμό.	Η	εφαρμογή	του	Άρθρου	14	

του	Νόμου	θα	εξασφαλίσει	σημαντικότερη	εξοικονόμηση	πόρων	

για	την	Κοινωνική	Ασφάλιση	και	τα	δημόσια	Νοσοκομεία	και	την	

ομαλοποίηση	της	αγοράς.

Η εφαρμογή του νόμου 
είναι προϋπόθεση 
για την εξομάλυνση  
της φαρμακευτικής αγοράς

ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΗΜΟΣΙΑ	ΥΓΕΙΑ,	ΤΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΚΑΙ	ΤΗ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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			ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	
31	Μαΐου	2010

Ο	ΣΦΕΕ	ζητεί	για	μία	ακόμη	φορά	από	την	Κυβέρνηση,	να	καταργή-

σει	άμεσα	το	προσωρινό	Δελτίο	Τιμών,	το	οποίο	επέβαλε	επίπεδες	

μειώσεις	στις	 τιμές	των	φαρμάκων.	Πρόκειται	για	ένα	άδικο	μέ-

τρο,	το	οποίο	έχει	ήδη	προκαλέσει	μεγάλες	ελλείψεις	φαρμάκων,	

χωρίς	να	συμβάλει	στην	εξοικονόμηση	πόρων,	που	έχει	εξαγγεί-

λει	η	Κυβέρνηση.	Ο	ΣΦΕΕ	καλεί	την	Κυβέρνηση	να	εφαρμόσει	τη	

μοναδική	αντικειμενική,	δίκαιη,	διαφανή	και	επαληθεύσιμη	λύση:	

το	άρθρο	14	του	Ν.	3840/2010,	που	η	ίδια	ψήφισε	το	Μάρτιο	και	

διασφαλίζει	την	προσδοκώμενη	εξοικονόμηση	των	πόρων	για	την	

Κοινωνική	 Ασφάλιση	 και	 συγχρόνως	 εξασφαλίζει	 την	 εύρυθμη	

λειτουργία	της	αγοράς.	Η	αρμόδια	Υπηρεσία	του	Υπουργείου	Ανά-

πτυξης		μπορεί,	με	τη	συνεργασία	του	κλάδου,	να	εκδώσει	Δελτίο	

Τιμών	 με	 τη	 σωστή	ανατιμολόγηση	 όλων	 των	

6.500	 φαρμάκων	 και	 με	 αυστηρή	 εφαρμογή	

του	 νόμου.	Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 θα	 εξοικονο-

μηθούν	 σημαντικοί	 οικονομικοί	 πόροι	 για	 τα	

ασφαλιστικά	 ταμεία,	 χωρίς	 να	 επηρεασθεί	 η	

Δημόσια	Υγεία	και	η	απασχόληση	στον	κλάδο.

Ο	 ΣΦΕΕ	 δηλώνει	 ότι	 αποδέχεται	 την	 πλήρη	

εφαρμογή	του	άρθρου	14	του	Ν.	3840/2010,	

στο	 πλαίσιο	 ενός	 ιστορικού	 συμβιβασμού	

λόγω	 των	 ιδιαίτερα	 δύσκολων	 δημοσιονομι-

κών	συνθηκών	 της	 χώρας	και	μόνο	έως	ότου	

μηχανογραφηθεί	το	σύστημα	υγείας.	Μόνο	με	

τη	μηχανοργάνωση	είναι	δυνατό	να	παταχθεί	

η	σπατάλη	στο	σύστημα	υγείας	και	να	διασφα-

λιστεί	η	βιωσιμότητά	του.	Αυτή	είναι	η	υψίστη	

προτεραιότητα,	που	πρέπει	να	αντιμετωπιστεί	

άμεσα.	 Τα	 χρήματα	που	δαπανούν	 για	 το	σύ-

στημα	υγείας	οι	εργαζόμενοι	και	οι	επιχειρή-

σεις	μέσω	των	εισφορών	τους,	πρέπει	να	αξι-

οποιούνται	πλήρως	και	όχι	να	καταλήγουν	σε	

μία	χοάνη	σπατάλης	και	κακοδιαχείρισης.	Οι	πόροι	που	διατίθε-

νται	για	την	υγεία	είναι	«ιεροί».	Η	διαχείρισή	τους	πρέπει	να	διέπε-

ται	από	τους	αυστηρότατους	κανόνες	δεοντολογίας,	τους	οποίους	

πρέπει	να	τηρούν	όλοι	οι	φορείς,	οι	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις,	

οι	γιατροί,	οι	φαρμακοποιοί	και	φυσικά	η	ίδια	η	Πολιτεία.

   Ο ΣΦΕΕ δηλώνει ότι αποδέχεται 
την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 
14 του Ν. 3840/2010, στο πλαίσιο 
ενός ιστορικού συμβιβασμού λόγω 
των ιδιαίτερα δύσκολων δημοσιο-
νομικών συνθηκών της χώρας και 
μόνο έως ότου μηχανογραφηθεί 
το σύστημα υγείας. Μόνο με τη 
μηχανοργάνωση είναι δυνατό να 
παταχθεί η σπατάλη στο σύστημα 
υγείας και να διασφαλιστεί η βιω-
σιμότητά του. Αυτή είναι η υψίστη 
προτεραιότητα, που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί άμεσα 
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			ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΠΡΟΣ	ΤΗΝ	Κ.	ΛΟΥΚΑ	ΚΑΤΣΕΛΗ	
4	Ιουνίου	2010

Ενημερωθήκαμε	ότι	οι	αρμόδιες	υπηρεσίες	του	Υπουργείου	Ανάπτυ-

ξης	προχωρούν		στη	διόρθωση	τιμών	συγκεκριμένων	φαρμακευτι-

κών	ιδιοσκευασμάτων	επιλεγμένων	θεραπευτικών	κατηγοριών.	Ενό-

ψει	της	επικείμενης,	σε	σύντομο	διάστημα,	γενικής	ανατιμολόγισης	

όλων	των	φαρμάκων	με	την	οποία	ο	ΣΦΕΕ	είναι	απόλυτα	σύμφωνος	

και	η	οποία,	όπως	μας	έχετε	γνωστοποιήσει,	θα	ολοκληρωθεί	μέχρι	

1ης	Σεπτεμβρίου,	πιστεύουμε	ότι	δεν	χρειάζεται	αυτή	τη	στιγμή	να	

εκδοθούν	επιμέρους	Δελτία	Τιμών	τα	οποία	ενδεχομένως	να	δημι-

ουργήσουν	ανταγωνιστικές	διακρίσεις	μεταξύ	των	Φαρμακευτικών	

Επιχειρήσεων.			Για	το	λόγο	αυτό	προτείνουμε	να	προχωρήσει	άμε-

σα	η	συνολική	ανατιμολόγηση	όλων	των	φαρμάκων,	όπως	προβλέ-

πετε	στο	άρθρο	14	του	νόμου	3840/2010,	η	οποία	θα	επαναφέρει	

τις	σωστές	τιμές	για	όλα	τα	κυκλοφορούντα	φάρμακα	στην	Ελλάδα	

και	 θα	 διασφαλίσει	 την	 ομαλή	 και	 απρόσκοπτη	 διάθεση	 τους	 με	

αντικειμενικότητα	και	διαφάνεια.

Με	την	ευκαιρία	αυτή,	υπενθυμίζουμε	την	αναγκαιότητα	άμεσης	έκδο-

σης	Δελτίου	Τιμών	με	τα	Νέα	Φάρμακα,	Δελτίο	που	έχει	καθυστερήσει	

6	μήνες.	Είμαστε	βέβαιοι	ότι	κατανοείτε	την	ανησυχία	μας	και	ελπίζου-

με	ότι	θα	αποδεχτείτε	να	υλοποιηθούν	οι	ανωτέρω	προτάσεις	μας.	

	ΤΑ	ΧΡΕΗ	ΤΩΝ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο	ΣΦΕΕ	επαναλαμβάνει	ότι	είναι	στη	διάθεση	της	Πολιτεί-
ας,	για	να	εξευρεθούν	ρεαλιστικές,	διάφανες	και	βιώσιμες	
λύσεις	με	στόχο	την	πάταξη	της	σπατάλης.	Όσον	αφορά	στην	
απόφαση	της	Κυβέρνησης	να	προχωρήσει	στη	ρύθμιση	των	
χρεών	των	δημοσίων	νοσοκομείων	προς	τις	φαρμακευτικές	
επιχειρήσεις,	ύψους	περίπου	3,5	δις	ευρώ,	ο	ΣΦΕΕ	αναγνω-
ρίζει	ότι	πρόκειται	για	μία	γενναία	προσπάθεια,	την	ώρα	
που	η	χώρα	βιώνει	τη	μεγαλύτερη	δημοσιονομική	κρίση	της	
σύγχρονης	ιστορίας	της.	Σημειώνουμε,	ωστόσο,	ότι	οι	φαρ-
μακευτικές	επιχειρήσεις	έχουν	υποστεί	βαρύ	χρηματοοικο-
νομικό	κόστος	από	την	πολυετή	καθυστέρηση.	Η	επιβάρυνση	
αγγίζει	το	αστρονομικό	ποσοστό	του	60%	επί	των	χρεών	και	
ξεπερνά	αθροιστικά	το	ποσό	του	1,5	δις	ευρώ.	Επίσης,	η	λύση	
των	ομολόγων,	που	προέκρινε	η	Κυβέρνηση,	συνεπάγεται	
υψηλότατο	κόστος	της	τάξεως	του	25	-	30%	για	τις	φαρμα-
κευτικές	επιχειρήσεις.	Το	ζητούμενο	πλέον	είναι	η	Κυβέρνη-
ση	να	λάβει	αυστηρά	και	αποτελεσματικά	μέτρα,	ώστε	να	μην	
συσσωρευτούν	εκ	νέου	χρέη	στα	δημόσια	νοσοκομεία.	
Την	Τρίτη,	29	Ιουνίου,	κατατέθηκε	στη	Βουλή	νομοσχέδιο	
που	αφορά	τη	ρύθμιση	των	χρεών	των	νοσοκομείων	και	το	
οποίο	αναμένεται	να	ψηφιστεί	εντός	των	ερχόμενων	ημερών.

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

δεοντολογία
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

άρθρα -έρευνες
θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις



Επισκεφθείτε το vortal του ΣΦΕΕ, 
ενημερωθείτε για τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 www.sfee.gr

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΦΕΕ

Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3,152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, 
Τηλ: 210 6891101 Fax: 210 6891060



12 Θ Ε Σ Ε Ι Σ

	

      

«Η ηλεκτρονική  συνταγο-
γράφηση αποτελεί ένα  
από τα πιο σημαντικά  

βήματα για τον έλεγχο της 
φαρμακευτικής δαπάνης»

ΑΘΗΝΑ	ΔΡΕΤΤΑ
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«Το	σύστημα	ηλεκτρονικής	συνταγογρά-
φησης	δεν	αναφέρεται	μόνο	στη	μείωση	

των	δαπανών,	αλλά	παρέχει	ποιοτικότερες	
υπηρεσίες	στον	ασθενή,	μεγαλύτερη	δια-
φάνεια	στο	γιατρό,	ταχύτερη	εκκαθάριση	
για	τα	φαρμακεία	και	αξιόπιστα	στοιχεία	
για	την	απόδοση	του	Rebate.	Δεν	είναι	

μέτρο	αστυνομικό,	αλλά	στοιχείο	εξορθο-
λογισμού	του	συστήματος	από	το	οποίο	
έχουμε	να	κερδίσουμε	όλοι»,	τονίζει	η	

Γενική	Γραμματέας	Κοινωνικής	Ασφάλισης,	
κυρία	Αθηνά	Δρέττα,	αναφερόμενη	στο	
σύστημα	της	πλήρους	ηλεκτρονικής	συ-

νταγογράφησης,	που	βρίσκεται	σε	τροχιά	
υλοποίησης.	Εκφράζει,	επίσης,	τη	βεβαιό-
τητά	της,	ότι	κάποια	στιγμή	τα	νοσοκομεία	
θα	μπορούν	να	αποπληρώνουν	μόνα	τους	
και	εγκαίρως	τις	οφειλές	τους,	τονίζοντας	
ότι,	«η	κυβέρνηση	κατέβαλε	ένα	μεγά-
λο	πολιτικό	κεφάλαιο	για	τη	ψήφιση	του	
ασφαλιστικού	νομοσχεδίου,	γιατί	πίστευε	
και	πιστεύει	βαθιά	ότι	είναι	ο	μόνος	τρόπος	
για	να	καταστούν	βιώσιμα	τα	ασφαλιστικά	

ταμεία	για	τα	επόμενα		χρόνια».

K
υρία	 Δρέττα,	 η	
υποχρέωση	 εξοι-
κονόμησης	 πό-
ρων	 από	 τη	 φαρ-

μακευτική	δαπάνη,	όπως	έχει	
καταγραφεί	 στο	 Μνημόνιο,	
ορίζεται	για	το	2010	σε	1	δις	
200	 εκ.	 €.	 	 Τι	 ποσό	 από	 τον	
στόχο	 αυτό	 έχει	 μέχρι	 στιγ-
μής	 εξοικονομηθεί	 και	 χάρη	
σε	ποια	κυρίως	μέτρα;

Η	 προβλεπόμενη	 μείωση	 με	

βάση	τα	μέτρα	που	έχουν	λη-

φθεί	μέχρι	στιγμής,	δηλαδή	τη	

μεσοσταθμική	 μείωση	 των	 τι-

μών,	τη	μη	κάλυψη	των	ΜΗΣΥ-

ΦΑ,	 την	εφαρμογή	 της	διάτα-

ξης	για	τις	κλινικές,	τη	διάταξη	

για	τα	89	φάρμακα	υψηλού	κό-

στους,	 την	 υπερκοστολόγηση	

των	υλικών,	τη	μηχανογραφική	

επεξεργασία	των	συνταγών	και	

την	ενεργοποίηση	του	ελεγκτι-

κού	μηχανισμού,	ανέρχεται	σε	

περίπου	900	εκ.	€.	Σε	αυτά	θα	
πρέπει	να	συνεκτιμήσουμε	τις	

μειώσεις	που	προκύπτουν	από	

την	 πτώση	 της	 κατανάλωσης	

φαρμάκου,	αλλά	και	το	αναμε-

νόμενο	rebate.		
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Ειδικοί	 εκτιμούν	 ότι	 αν	 είχε	 εφαρμοστεί	 η	 μηχανογρά-
φηση	 και	 ο	 έλεγχος	 της	 συνταγογράφησης,	 θα	 είχαμε	
λιγότερες	 δαπάνες	 μέχρι	 και	 κατά	 30%.	 Αν	 είχαμε	 πάει	
από	χρόνια	σε	ένα	τέτοιο	σύστημα,	ίσως	δεν	θα	υπήρχε	η	
ανάγκη	των	σκληρών	μέτρων	που	λαμβάνονται	τώρα.	Ποια	
είναι	η	γνώμη	σας;

Δεν	υπάρχει	καμιά	αμφιβολία	ότι,	αν	είχαμε	προνοήσει	νω-

ρίτερα,	τα	πράγματα	θα	ήταν	σήμερα	πολύ	καλύτερα.	Αυτό	

όμως	 που	 πρέπει	 να	 αναρωτηθούμε,	 με	 ειλικρίνεια	 και	 αί-

σθημα	ευθύνης	απέναντι	στο	μέλλον	της	χώρας	και	ό,τι	αυτό	

συνεπάγεται,	είναι	 ΓΙΑΤΙ	μέχρι	 τώρα	δεν	είχε	εφαρμοστεί	ο	

έλεγχος	της	συνταγογράφησης.	Δηλαδή,	για	να	θέσω	το	κλα-

σικό	ερώτημα,	ποιος	ωφελούνταν	από	την	έλλειψή	της;	Προ-

λαβαίνω.	 Ωφελούνταν	 πολλοί,	 όχι	 μόνο	 οι	 φαρμακευτικές	

εταιρείες.	 Γιατροί,	 φαρμακοποιοί,	 ασθενείς,	 μια	 ολόκληρη	

αγορά.	Τώρα	όμως	δεν	υπάρχουν	πια	τα	χρήματα	για	να	εξυ-

πηρετηθεί	 αυτή	 η	 αγορά,	 ανεξάρτητα	 από	 τα	 προβλήματα	

διαφάνειας	που	έτσι	και	αλλιώς	έθετε	η	λειτουργία	της.	

Πώς	λοιπόν	και	πότε	θα	προχωρήσουμε	στην	πλήρη	ηλε-
κτρονική	συνταγογράφηση;	

Η	ηλεκτρονική	 	συνταγογράφηση	αποτελεί	ένα	από	τα	πιο	

σημαντικά	βήματα	 για	 τον	 έλεγχο	 της	φαρμακευτικής	 δα-

πάνης.	 Μετά	 από	 πολλές	 περιπέτειες	 και	 καχυποψίες	 το	

έργο	εντάχθηκε	στο	ΕΣΠΑ	και	βρίσκεται	σε	φάση	διαγωνι-

σμού	από	την	ΚτΠ	ΑΕ.	Πρόκειται	για	ένα	πιλοτικό	έργο	που	

θα	 αφορά	 στην	 ηλεκτρονική	 συνταγογράφηση	 από	 τους	

γιατρούς	 του	ΟΑΕΕ,	 πράγμα	 το	 οποίο	 θα	 προβλέπεται	 και	

στην	 υπογραφή	 της	 σύμβασής	 τους	 με	 το	 συγκεκριμένο	

οργανισμό	ως	υποχρέωσή	τους.	Το	έργο	θα	λειτουργεί	στο	

τέλος	 Οκτωβρίου	 και	 θα	 επεκτείνεται	 σταδιακά,	 με	 βάση	

νέες	διαδικασίες,	και	στα	υπόλοιπα	ασφαλιστικά	ταμεία.	Το	

σύστημα	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης	δεν	αναφέρεται	

μόνο	στη	μείωση	των	δαπανών,	αλλά	παρέχει	ποιοτικότερες	

υπηρεσίες	στον	ασθενή,	μεγαλύτερη	διαφάνεια	στο	γιατρό,	

ταχύτερη	εκκαθάριση	για	τα	φαρμακεία	και	αξιόπιστα	στοι-

χεία	για	την	απόδοση	του	Rebate.	Δεν	είναι	μέτρο	αστυνομι-

κό,	αλλά	στοιχείο	εξορθολογισμού	του	συστήματος	από	το	

οποίο	έχουμε	να	κερδίσουμε	όλοι.	



Α π ρί λ ι ο ς  -  Μ α ϊ οσ  -  Ι ούν ι οσ  2 0 1 0 15

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

δεοντολογία
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

άρθρα -έρευνες
θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

Το	σύστημα	προβλέπει	ότι	κάθε	γιατρός	θα	γράφει	 τη	συ-
νταγή	σε	ηλεκτρονικό	υπολογιστή.	Αυτό	προϋποθέτει	όμως	
εκπαίδευση	των	γιατρών	και	την	ύπαρξη	του	αναγκαίου	εξο-
πλισμού.	Τι	κόστος	επένδυσης	απαιτεί;	

Το	σύστημα	είναι	εξαιρετικά	εύχρηστο	και	απλό.	Ο	στόχος	μας	

είναι	να	διευκολύνουμε	το	γιατρό	και	όχι	να	τον	ταλαιπωρή-

σουμε.	 Πρόκειται	 για	 μια	 εφαρμογή	 στο	 internet,	 κατά	 την	

οποία	αυτός	γράφει	στον	υπολογιστή	του	ό,τι	ακριβώς	και	στο	

φύλλο	του	συνταγολογίου.	Θέλω	να	θυμίσω	ότι	το	μάθημα	της	

πληροφορικής	είναι	ενταγμένο	στο	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα	

των	ιατρικών	σχολών	της	χώρας	για	δύο	μάλιστα	εξάμηνα	εδώ	

και	πολλά	χρόνια.	Επίσης,	σε	ό,τι	αφορά	στον	εξοπλισμό,	το	

ποσοστό	των	γιατρών	και	των	

φαρμακοποιών	 που	 δε	 δια-

θέτουν	ηλεκτρονικό	υπολογι-

στή,	σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	

του	 Πανελλήνιου	 Ιατρικού	

Συλλόγου	και	 του	Πανελλήνι-

ου	Φαρμακευτικού	Συλλόγου,	

είναι	εξαιρετικά	μικρό.	Σήμε-

ρα	 πια	 ο	 ηλεκτρονικός	 υπο-

λογιστής	 είναι	 για	 το	 γιατρό	

ότι	ακριβώς	και	το	στηθοσκόπιό	του.	 Έχει	μεγάλη	σημασία	να	

τονίσω	τη	θερμή	υποστήριξη	στο	πρόγραμμα	του	ΠΦΣ	και	του	

ΠΙΣ	και	τη	διάθεσή	τους	να	συνεργαστούμε	για	την	αντιμετώ-

πιση	των	όποιων	προβλημάτων	ανακύψουν.	

Πόσο	θα	είναι	το	οικονομικό	όφελος;

Είναι	προφανές	ότι	η	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	είναι	ένα	

πρόγραμμα	δυναμικό.	Η	πλήρης	ανάπτυξή	του	και	η	ενσωμά-

τωση	σε	αυτό	όλων	των	κωδικοποιήσεων	και	πρωτοκόλλων	

που	απαιτούνται	θα	πάρει	χρόνο.	Δουλεύουμε	για	αυτό	πολύ	

σκληρά	σε	συνεργασία	με	το	Υπουργείο	Υγείας,	το	Υπουργείο	

Οικονομίας	και	τον	ΕΟΦ.	Ο	στόχος	μας	είναι	η	φαρμακευτική	

δαπάνη	για	το	2010,	να	σταθεροποιηθεί	στα	επόμενα	ένα	ή	

δύο	χρόνια	σε	μία	αύξηση	που	δε	θα	ξεπερνά	 το	5%,	έτσι	

ώστε	να	ενσωματώσει	τις	μειώσεις	που	απαιτούνται	από	το	

Μνημόνιο	και	πρέπει	να	τηρηθούν	απαρέγκλιτα.	

   Έχει μεγάλη σημασία να τονίσω τη θερμή  
υποστήριξη στο πρόγραμμα του ΠΦΣ και του 
ΠΙΣ και τη διάθεσή τους να συνεργαστούμε για 
την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων 
ανακύψουν  
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Έχετε	θέσει	σε	εφαρμογή	ένα	πιλοτικό	πρόγραμμα	σκαναρί-
σματος	συνταγών.	Πώς	ακριβώς	λειτουργεί	αυτό	το	σύστημα;

Αυτή	τη	στιγμή	λειτουργεί	ένα	πρόγραμμα	σκαναρίσματος	συ-

νταγών	στο	 ΙΚΑ	και	ένα	αντίστοιχο	πρόγραμμα	που	υλοποιεί	

η	Ηλεκτρονική	Διακυβέρνηση	Κοινωνικής	Ασφάλισης	(ΗΔΙΚΑ)	

για	τα	υπόλοιπα	ασφαλιστικά	ταμεία.	Πρόκειται	στην	πραγμα-

τικότητα	για	τη	σάρωση	του	συνόλου	των	συνταγών	και	κατό-

πιν	την	εκκαθάρισή	τους.	Το	πρόγραμμα	ξεκίνησε	για	το	 ΙΚΑ	

από	την	1/5/10	και	για	τα	υπόλοιπα	ασφαλιστικά	ταμεία	από	

την	1/7/10.		Υποστηρίζεται	από	ένα	έξυπνο	σύστημα	διασταυ-

ρώσεων,	έτσι	ώστε	να	μπορούμε		να	έχουμε	αριθμό	συνταγών	

ανά	γιατρό,	αριθμό	σκευασμάτων	ανά	γιατρό,	συσχέτιση	με	

φαρμακεία	και	ασφαλιστικά	ταμεία,	τζίρους	φαρμακείων	και	

γιατρών	συνολικά	ή	ανά	ασθενή.	Μπορούμε	δηλαδή	να	έχου-

με	 ένα	 καταρχήν	 μέτρο	 των	 παρατυπιών	 	 και	 παρανομιών,	

έτσι	ώστε	να	προχωρήσουμε,	σε	δεύτερο	χρόνο,	σε	περαιτέ-

ρω	έλεγχο.	Δεν	πρόκειται,	όμως,	σε	καμία	περίπτωση	για	την	

πραγματική	 ηλεκτρονική	 συνταγογράφηση,	 η	 οποία	 αφορά	

στην	 καταχώρηση	 ηλεκτρονικά	 από	 το	 γιατρό	 της	 συνταγής	

και	κατάργηση	του	συνταγολογίου.

Ποια	στοιχεία	έχουν	προκύψει	μέχρι	στιγμής	από	τους	ελέγχους;

Τα	στοιχεία	που	έχουν	προκύψει	είναι	πραγματικά	εντυπωσιακά.	

Τα	 δεδομένα	 	 των	 τελευταίων	 δύο	 μηνών	 δείχνουν	 μείωση	 της	

φαρμακευτικής	 δαπάνης	 στο	 ΙΚΑ	 κατά	 περίπου	 10%,	 χωρίς	 σε	

αυτήν	να	έχει	ενσωματωθεί	η	μείωση	που	θα	προκύψει	από	την	

υποτιμολόγηση	των	φαρμάκων	που	άρχισε	να	εφαρμόζεται	από	

1/6/10	από	το	Υπουργείο	Οικονομίας.	Είναι	προφανές	ότι	η	μεί-

ωση	 οφείλεται	 στην	 αίσθηση	 που	 έχει	 ήδη	 καλλιεργηθεί	 στους	

εμπλεκόμενους	ότι	τώρα	πια	υπάρχουν	έλεγχοι	και	άρα	χρειάζεται	

να	είμαστε	όλοι	πιο	προσεκτικοί.	

Ποια	είναι	τα	βασικά	στοιχεία	που	έχει	αποκαλύψει	η	Υπη-
ρεσία	Ελέγχου	Δαπανών	Υγείας	Φορέων	Κοινωνικής	Ασφά-
λισης-	ΥΠΕΔΥΦΚΑ	,	όχι	μόνο	για	τη	φαρμακευτική	δαπάνη,	
αλλά	για	το	σύνολο	των	δαπανών	υγείας;	

Το	μεγαλύτερο	πρόβλημα	που	αντιμετωπίζεται	από	την	ΥΠΕΔΥΦ-

ΚΑ		αφορά	σε	υπερβολική	συνταγογράφηση	και	σε	διασύνδεση	
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γιατρών	με	συγκεκριμένα	φαρμακεία.	Η	βασικότερη	αλλαγή	που	

επιφέραμε,	με	τον	τελευταίο	νόμο,	αφορά	σε	αναβάθμιση	του	

επιθεωρητή	της	ΥΠΕΔΥΦΚΑ,		έτσι	ώστε	να	μπορεί	να	επιβάλλει	

άμεσα	κυρώσεις,	ξεπερνώντας	με	αυτόν	τον	τρόπο	τις	γραφειο-

κρατικές	χρονοτριβές,	ηθελημένες	ή	αθέλητες	των	ασφαλιστικών	

ταμείων.	Το	σημαντικότερο,	όμως,	αφορά	στην	άμεση	λύση	της	

σύμβασης	του	γιατρού	ή	του	φαρμακοποιού	με	τον	ασφαλιστικό	

οργανισμό	για	τον	οποίο	συνταγογραφεί,	αλλά	και	 τη	σύνταξη	

μιας	μαύρης	λίστας,	έτσι	ώστε	ο	ίδιος	γιατρός	ή	ο	φαρμακοποι-

ός	να	μην	μπορεί	να	συνάπτει	σύμβαση	με	κανένα	άλλο	ασφα-

λιστικό	ταμείο.	Οι	έλεγχοι	της	ίδιας	υπηρεσίας	έχουν	καταγράψει	

έναν	μεγάλο	αριθμό	φαρμακείων	με	υπερβολικούς	τζίρους	που	

δεν	δικαιολογούνται	από	τη	θέση	και	το	πληθυσμό	που	εξυπηρε-

τούν.	Αυτά	ελέγχονται	παράλληλα	και	από	το	ΣΔΟΕ.	

Υπάρχει	ελπίδα	ότι	κάποια	στιγμή	τα	νοσοκομεία	θα	μπορούν	
να	αποπληρώνουν	μόνα	τους	και	εγκαίρως	τις	οφειλές	τους;

Όχι	μόνο	ελπίδα	αλλά	βεβαιότητα!	Η	κυβέρνηση	κατέβαλε	ένα	

μεγάλο	πολιτικό	κεφάλαιο	για	τη	ψήφιση	του	ασφαλιστικού	νο-

μοσχεδίου,	 γιατί	 πίστευε	 και	 πιστεύει	 βαθιά	 ότι	 είναι	 ο	 μόνος	

τρόπος	για	να	καταστούν	βιώσιμα	τα	ασφαλιστικά	ταμεία	για	τα	

επόμενα		χρόνια.

Υπάρχει	πρόβλεψη	για	την	αξιοποίηση	της	περιουσίας	των	
ασφαλιστικών	οργανισμών,	που	θα	μπορούσε	να	φέρει	χρή-
ματα	στα	ταμεία	τους;

Με	το	νέο	ασφαλιστικό	νομοσχέδιο	η	διαχείριση	της	ακίνητης	πε-

ριουσίας	θα	γίνεται	από	εξειδικευμένες	εταιρίες	του	είδους,	που	

θα	προκύπτουν	μετά	από	διαγωνισμό,	έτσι	ώστε	να	μπορέσουμε	

να	βάλουμε	τέλος	στο	τεράστιο	σκάνδαλο	που	αφορά	στη	διαχεί-

ρισή	της.	Με	αυτόν	τον	τρόπο,	κλείνουμε	πληγές	που	αιμορραγούν	

ακόμα	και	τώρα.	Η	κατάσταση	που	παραλάβαμε	είναι	χαοτική.	Δεν	

είναι	ώρα	για	την	απόδοση	ευθυνών.	Είναι	ώρα	για	τη	δημιουργία	

συναινέσεων.	Χρειάζεται	όμως	να	έχουμε	απόλυτη	συναίσθηση	

της	κατάστασης	της	οποίας	βρισκόμαστε	και	στο	πεδίο	διαχείρι-

σης	της	ακίνητης	περιουσίας.	Τα	περιθώρια	εξοικονόμησης	είναι	

σημαντικά.	Ήδη	από	την	αναπροσαρμογή	των	μισθωμάτων	στο	ΙΚΑ	

έχουμε	σημαντικά	οφέλη	για	τα	οποία	θα	μπορούμε	να	μιλήσουμε	

πιο	συγκεκριμένα	στο	άμεσο	μέλλον.			

   Αυτό που πρέπει να  
αναρωτηθούμε,  
με ειλικρίνεια και αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στο 
μέλλον της χώρας και ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, είναι 
γιατί μέχρι τώρα δεν είχε 
εφαρμοστεί ο έλεγχος της 
συνταγογράφησης   
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: 
«enter» στη λύση 
 χρόνιων προβλημάτων  

Το	κυνήγι	των	δαπανών	
υγείας	ολοένα	και	εντείνε-
ται,	αν	και	προς	το	παρόν	
εντοπίζεται	και	περιορίζε-
ται	στα	φάρμακα.	Πολλές	
φορές	το	κυνήγι	αυτό	οδη-
γεί	σε	λανθασμένες	απο-
φάσεις	και	μέτρα	που,	όχι	
μόνο	δεν	αποδίδουν,	αλλά	
προκαλούν	περισσότερα	
προβλήματα	και	δυσλει-
τουργίες.	Η	ηλεκτρονική	
υγεία,	ο	εκσυγχρονισμός	
και	η	μηχανοργάνωση	των	
συστημάτων	Υγείας,	απο-
τελούν	το	μοναδικό	«φάρ-
μακο»,	για	την	πολυπόθητη	
εξυγίανση	του	χώρου.	Με	
ένα	«κλικ»,		τα	χρόνια	προ-
βλήματα	μπορούν	να	επιλυ-
θούν	διασφαλίζοντας	τον	

έλεγχο	του	συστήματος	και	
την	εξοικονόμηση	πόρων.			
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T
ο	 2004	 η	 Ευρωπαϊκή	

Επιτροπή	 άρχισε	 να	

προωθεί	συστηματικά	

τη	 χρήση	 της	 τεχνο-

λογίας	 της	 πληροφορίας	 στον	

τομέα	της	υγείας,	πιστεύοντας	

ακράδαντα	ότι	αυτή	μπορεί	να	

συμβάλλει	 καθοριστικά,	 τόσο	

στην	 ευρύτερη	 ανάπτυξη	 μιας	

ολοκληρωμένης	 ευρωπαϊκής	

αγοράς	 υγείας,	 όσο	 και	 στον	

έλεγχο	των	δαπανών.	Σύμφωνα	

με	 τον	 επίσημο	 ιστοχώρο	 της	

ΕΕ,	 οι	 δαπάνες	 για	 την	 υγεία	

στις	 χώρες	 μέλη,	 κυμαίνονται	

από	4%	έως	11%	του	ΑΕΠ	και	

από	 10%	 έως	 18%	 των	 συ-

νολικών	 κρατικών	 δαπανών.	

«Το	 κόστος	 συντήρησης	

των	 συστημάτων	 περίθαλψης,	

που	βαρύνει	τους	φορολογου-

μένους,	 αυξάνεται	 συνεχώς,	

λόγω	 της	 μεγαλύτερης	 ζήτη-

σης	 υπηρεσιών,	 ως	 αποτέλε-

σμα	κυρίως	 της	 γήρανσης	 του	

πληθυσμού.	 Το	 2050,	 σχεδόν	

το	40%	του	πληθυσμού	της	ΕΕ	

αναμένεται	να	είναι	πάνω	από	

65	ετών,	ενώ	θα	υπάρχουν	λι-

γότεροι	 εργαζόμενοι,	 για	 να	

καλύπτουν	την	υγειονομική	πε-

ρίθαλψη	 των	 συνταξιούχων»,	

αναφέρεται	χαρακτηριστικά.	

Τέσσερα	χρόνια	μετά	την	πα-

ραπάνω	διαπίστωση,	το	2008,		η	

ΕΕ	 θα	αναγνωρίσει	 και	 «επίση-

μα»	 την	ηλεκτρονική	υγεία,	ως	

μία	από	τις	έξι	αναπτυσσόμενες	

αγορές,	 στις	 οποίες	 η	 Ευρώπη	

θα	μπορούσε	να	έχει	 την	πρω-

τοπορία	 παγκοσμίως.	 Μετά	 τα	

φαρμακευτικά	 και	 τα	 ιατροτε-

χνολογικά	προϊόντα,	η	ηλεκτρο-

νική	 υγεία	 θεωρείται	 ο	 τρίτος	

σημαντικότερος	 κλάδος	 υγείας	

στην	Ευρώπη	και	ανάμεσα	στις	

επιτυχίες	 της,	συγκαταλέγονται	

τα	 δίκτυα	 πληροφοριών,	 τα	

ηλεκτρονικά	αρχεία	και	οι	ηλε-

κτρονικές	 πύλες	 για	 την	 υγεία.	

Η	Ευρώπη	βλέπει	τον	πληθυσμό	

της	 να	 γερνάει	 και,	 αναπόφευ-

κτα,	νιώθει	την	πίεση	για	λήψη	

άμεσων	 μέτρων,	 με	 στόχο	 την	

βέλτιστη	αξιοποίηση	της	τεχνο-

λογίας,	προς	όφελος	των	εργα-

ζομένων	 στο	 χώρο	 της	 υγείας,	

των	ασθενών,	αλλά	και	της	οικο-

νομίας	των	κρατών	–	μελών	της.	

«Αν	 και	 οι	 περισσότεροι	

Ευρωπαίοι	 γιατροί	 χρησιμο-

ποιούν	πλέον	 υπολογιστές	 για	

την	αποθήκευση	και	την	ανταλ-

λαγή	 ιατρικών	 πληροφοριών,	

λίγοι	 είναι	 αυτοί	 που	 αξιοποι-

ούν	άλλες	εφαρμογές,	όπως	η	

ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	

και	 η	 τηλεπαρακολούθηση,	

χάρη	 στην	 οποία	 οι	 ασθενείς	

μπορούν	 να	 εξετάζονται	 από	

το	γιατρό	τους	από	απόσταση.	

Η	 διασυνοριακή	 ανταλλαγή	

στοιχείων	 για	 τους	 ασθενείς	

είναι	επίσης	σπάνια,	προκαλώ-

ντας	έτσι	προβλήματα	σε	έναν	

κόσμο,	που	χαρακτηρίζεται	απ’	

όλο	 και	 μεγαλύτερη	 κινητικό-

τητα»,	διαπιστώνουν	οι	αρμόδι-

οι	Επίτροποι	και	ζητούν	άμεσα	

εκσυγχρονισμό	 των	 συστημά-

των	υγείας,	για	να	μπορέσουν	

όλοι	 να	 ανταποκριθούν	 στις	

μεγάλες	προκλήσεις,	οι	οποίες	

βρίσκονται	προ	των	πυλών...		
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Τι είναι 
ηλεκτρονική Υγεία; 
Ο	 όρος	 «ηλεκτρονική	 υγεία»	

(e-health)	 καλύπτει	 ένα	 ευρύ	

φάσμα	εργαλείων,	βασισμένων	

στις	 τεχνολογίες	πληροφοριών	

και	 επικοινωνιών,	 που	 στοχεύ-

ουν	 στην	 καλύτερη	 πρόληψη,	

διάγνωση,	 θεραπεία,	 παρα-

κολούθηση	 και	 διαχείριση	 της	

υγείας	και	του	τρόπου	ζωής.

Η	 ηλεκτρονική	 υγεία	 περι-

λαμβάνει	τη	συνεργασία	μετα-

ξύ	ασθενών	και	φορέων	παρο-

χής	υγειονομικών	υπηρεσιών,	

την	ανταλλαγή	δεδομένων	με-

ταξύ	διαφόρων	ιδρυμάτων	και	

την	επικοινωνία	μεταξύ	ασθε-

νών	 ή	 απασχολουμένων	 στον	

τομέα	της	υγείας.	Περιλαμβά-

νει,	 επίσης,	 δίκτυα	 πληροφο-

ριών	για	την	υγεία,	ηλεκτρονι-

κά	μητρώα	υγείας,	υπηρεσίες	

τηλεϊατρικής,	 τηλεσυμβου-

λευτική	 	 (teleconsultation),	

ηλεκτρονική	 συνταγογράφη-

ση	 (ePrescribing),	 ηλεκτρο-

νική	 παραπομπή	 (eReferral),	

ηλεκτρονική	 επιστροφή	 των	

ιατρικών	 εξόδων	 κ.α.	 Τα	 πα-

ραδείγματα,	 οι	 έρευνες,	 οι	

ειδικοί,	τονίζουν	με	κάθε	τρό-

πο	ότι	 ο	 εκσυγχρονισμός	 των	

συστημάτων	 Υγείας	 και	 των	

φορέων	 κοινωνικής	 ασφάλι-

σης,	μπορεί	 να	αποφέρει	ση-

μαντικά	 οφέλη	 σε	 ολόκληρη	

την	 κοινωνία,	 βελτιώνοντας	

την	 πρόσβαση	 στην	 παρεχό-

μενη	 περίθαλψη,	 καθώς	 και	

την	ποιότητά	της,	ενώ	επιπλέ-

ον,	μπορεί	να	συμβάλλει	στην	

ανάπτυξη	συστημάτων	υγείας	

προσανατολισμένων	στον	πο-

λίτη	και	στην	εν	γένει	αποτε-

λεσματικότητα,	 αποδοτικότη-

τα	και	βιωσιμότητα	του	τομέα	

της	υγείας.

Εκσυγχρονισμός  
και μηχανοργάνωση 
Το	 όνειρο	 του	 εκσυγχρονισμού	

και	 της	 μηχανοργάνωσης	 του	

Τομέα	Υγείας	στην	Ελλάδα,	πα-

ραμένει	απραγματοποίητο,	εδώ	

και	 αρκετά	 χρόνια.	 Παρά	 τις	

συχνές	εξαγγελίες,	δεσμεύσεις	

και	υποσχέσεις,	παρά	τις	σπορα-

δικές	προσπάθειες	και	παρά	το	

γεγονός	ότι	όλοι	αναγνωρίζουν	

τα	 μεγάλα	 οφέλη	 που	 θα	 έχει	

ένα	 τέτοιο	 έργο,	 δεν	μπόρεσε,	

ακόμη,	να	προχωρήσει.	

Η	 έλλειψη	 μηχανοργάνω-

σης	 οδηγεί	 στην	 αδυναμία	

αποτελεσματικής	 διαχείρισης	

του	συστήματος	και	στην	ανυ-

παρξία	ουσιαστικών	ελέγχων,	

με	 αποτέλεσμα	 τη	 σημαντική	

απώλεια	 πόρων,	 είτε	 αυτή	

οφείλεται	 σε	 φαινόμενα	 δια-

φθοράς	είτε	αποτελεί	το	απο-

τέλεσμα	 ενός	 άναρχου	 και	

ανοργάνωτου	συστήματος.	

Έχει,	 ωστόσο,	 καταντήσει	

ρουτίνα	η	καταγραφή	περιστα-

τικών	διαφθοράς	στα	νοσοκο-

μεία	 και	 τα	 ασφαλιστικά	 τα-

μεία,	που	αφορούν	σε	πλαστές	

συνταγές	 και	 ανύπαρκτους	

ασφαλισμένους.	 Ενδεικτικά	
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   Ο ΣΦΕΕ  
πιστεύει ότι 
 η μοναδική  

αποτελεσματική 
και ασφαλής  

επιλογή για τη 
συγκράτηση των 
δαπανών υγείας, 

είναι η μηχα-
νοργάνωση και 
ο τεχνολογικός 

εκσυγχρονισμός 
του συστήματος 

υγείας 

είναι	 και	 τα	 πρόσφατα	 πα-

ραδείγματα	 στον	 Οργανισμό	

Περίθαλψης	 και	 Ασφάλισης	

του	 Δημοσίου	 (ΟΠΑΔ),	 όπως	

επίσης	 και	 στον	 Οργανισμό	

Γεωργικής	 Ασφάλισης	 (ΟΓΑ),	

που,	σε	συνδυασμό	με	ανάλο-

γα	 παραδείγματα	 του	 παρελ-

θόντος,	οδήγησαν	σε	θλιβερές	

διαπιστώσεις:	 Τα	 ασφαλιστικά	

ταμεία,	δεν	μπορούν	ακόμα	να	

εκκαθαρίσουν	 τα	 αρχεία	 τους	

και,	ως	εκ	 τούτου,	δεν	 γνωρί-

ζουν	 τον	 ακριβή	 αριθμό	 των	

ασφαλισμένων	τους!	Κυβερνη-

τικές	πηγές	υποστηρίζουν	πως	

ο	αριθμός	 των	ασφαλισμένων	

που	έχουν	πεθάνει,	αλλά	θεω-

ρούνται	ακόμα	ασφαλισμένοι,	

μπορεί	να	φτάνει	τις	150.000!		

Το	 χειρότερο,	 όμως,	 είναι	 ότι	

στα	 βιβλιάρια	 των	 νεκρών	

ασφαλισμένων	 εντοπίζονται	

μετά	θάνατον	συνταγογραφή-

σεις	και	νοσηλείες.

Ασθενείς-«μαϊμού»,	 εικονι-

κές	εξετάσεις	σε	διαγνωστικά	

κέντρα,	 παράνομες	 αμοιβές	

σε	 γιατρούς,	 εικονικές	 συντα-

γογραφήσεις	φαρμάκων,	ακό-

μη	και	πλαστούς	διαγωνισμούς	

για	την	προμήθεια	συστήματος	

ηλεκτρονικού	 αρχείου,	 παρά-

νομες	 συνταγογραφήσεις	 σε	

συνταγολόγια	 ασφαλισμένων	

εν	 αγνοία	 των	 κατόχων	 τους,	

είναι	 μόνο	 μερικά	 από	 τα	 πε-

ριστατικά	 που	 εντόπισαν	 οι	

πρόσφατοι	 έλεγχοι	 στα	 δύο	

προαναφερθέντα	 Ταμεία.	 Και,	

δυστυχώς,	δεν	είναι	μόνο	αυτά,	

ούτε	βέβαια	και	η	πρώτη	φορά,	

που	 καταγράφονται	 ανάλογες	

περιπτώσεις	διαφθοράς.	
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Ο ΣΦΕΕ ζητά 
εκσυγχρονισμό

Ο	 Σύνδεσμος	 Φαρμακευτι-

κών	 Επιχειρήσεων	 Ελλάδος,	

επανειλημμένα	 έχει	 τονίσει	

προς	 όλους	 τους	 αρμόδιους	

φορείς,	την	ανάγκη	για	εκσυγ-

χρονισμό	 του	 συστήματος.	 Ο	

ΣΦΕΕ	πιστεύει	ότι	η	μοναδική	

αποτελεσματική	και	ασφαλής	

επιλογή	 για	 τη	 συγκράτηση	

των	 δαπανών	 υγείας,	 είναι	 η	

μηχανοργάνωση	 και	 ο	 τεχνο-

λογικός	 εκσυγχρονισμός	 του	

συστήματος	υγείας.

«Σύμφωνα	 με	 τη	 διεθνή	

εμπειρία,	η	μηχανοργάνωση,	

ο	έλεγχος	της	συνταγογραφί-

ας	και	των	διαγνωστικών	εξε-

τάσεων	 που	 ένα	 τέτοιο	 σύ-

στημα	 εξασφαλίζει,	 μπορεί	

να	 οδηγήσει	 σε	 εξοικονόμη-

ση	δαπανών	υγείας	της	τάξε-

ως	του	30%.	Υπογραμμίζουμε	

πάντοτε	ότι,	η	φαρμακευτική	

δαπάνη,	 αποτελεί	 μόνο	 το	

1/5	 των	συνολικών	δαπανών	

υγείας	και	η	μηχανοργάνωση	

αποτελεί	 μονόδρομο	 για	 την	

πλήρη	 και	 οριστική	 αντιμε-

τώπιση	της	εκτεταμένης	σπα-

τάλης	 σε	 όλο	 το	 φάσμα	 των	

δαπανών	 υγείας»,	 τονίζει	 ο	

Πρόεδρος	του	ΣΦΕΕ,	κ.	Διονύ-

σιος	Φιλιώτης.

«Ο	 ΣΦΕΕ	 είναι	 πάντοτε	

υπέρμαχος	 του	 τεχνολογι-

κού	 εκσυγχρονισμού	 και	 της	

μηχανοργανώσεως	 του	 συ-

στήματος	 που	 θα	 οδηγήσει	

στον	 έλεγχο	 της	 προκλητής	

ζήτησης	και	στο	νοικοκύρεμα	

των	οικονομικών	των	Ταμείων.	

Θεωρούμε	ότι	αυτή	η	επιλογή	

είναι	εκ	των	ων	ουκ	άνευ,	προ-

κειμένου	το	ελληνικό	σύστημα	

υγείας	να	διαθέτει	στο	μέλλον	

την	οικονομική	δυνατότητα	να	

εξασφαλίζει	άμεση	πρόσβαση	

όλων	των	ασφαλισμένων,	στα	

πλέον	 προηγμένα	 φάρμακα	

και	θεραπείες.

Ο	 τεχνολογικός	 εκσυγχρο-

νισμός	και	η	μηχανοργάνωση,	

θα	 θεραπεύσουν	 τις	 συσσω-

ρευμένες	 δυσλειτουργίες	 δε-

καετιών,	 θα	 εξαλείψουν	 τις	

μεγάλες	 απώλειες	 πόρων	 και	

θα	 συμβάλλουν	 καταλυτικά	

στη	 μείωση	 του	 κόστους	 δια-

χειρίσεως.	 Η	 προώθηση	 του	

τεχνολογικού	εκσυγχρονισμού	

του	συστήματος,	καθώς	σχετί-

ζεται	τόσο	με	τη	συγκράτηση	

του	ρυθμού	αύξησης	 των	συ-

νολικών	δαπανών	υγείας,	όσο	

και	 με	 την	 οικονομική	 εξυγί-

ανση,	 τη	 βιωσιμότητα	 και	 τη	

δυνατότητα	 του	 συστήματος	

να	 εγγυάται	 την	 άμεση	 πρό-

σβαση	 στα	 φάρμακα,	 υπηρε-

τεί	 αποτελεσματικά	 το	 κοινό	

συμφέρον	 των	 πολιτών,	 του	

κράτους	 και	 των	 φαρμακευ-

τικών	 επιχειρήσεων.	 Ο	 ΣΦΕΕ	

είναι	πάντοτε	στο	πλευρό	της	

Πολιτείας,	έτσι	ώστε	η	εμπει-

ρία	 και	 η	 γνώση	 των	 μελών	

του,	τόσο	σε	θέματα	λειτουρ-

γίας	 της	φαρμακευτικής	 αγο-

ράς,	όσο	και	σε	θέματα	τεχνο-

λογικού	 εκσυγχρονισμού	 και	

μηχανοργάνωσης	σε	ελληνικό	

και	 διεθνές	 επίπεδο	 να	 αξιο-

ποιηθεί	για	την	ταχύτατη	προ-

ώθηση	 του	 εκσυγχρονισμού	

του	 συστήματος	 υγείας»,	 συ-

μπληρώνει	ο	κ.	Φιλιώτης.	

Ηλεκτρονική συνταγή 
(e-prescription)

Η	 πρόοδος	 της	 τεχνολογίας	

έχει	 καταστήσει	 την	 παραδο-

σιακή	 διαδικασία	 συνταγο-

γράφησης	χρονοβόρα	και,	 εν	

πολλοίς,	 ξεπερασμένη.	 Ήδη	

από	το	2000,	σύμφωνα	με	το	

Institute	 for	 Safe	 Medication	

Practices	 (ISMP)	 στις	 ΗΠΑ,	

περίπου	5%	τον	γιατρών	στην	

Αμερική,	 χρησιμοποιούν	 κά-

ποιο	 σύστημα	 ηλεκτρονικής	

συνταγογράφησης,	 ενώ	 το	

ίδιο	το	ίδρυμα	έχει	επανειλημ-

μένως	 ζητήσει	 τη	 κατάργηση	

της	χειρόγραφης	συνταγής.

Η	ηλεκτρονική	συνταγογρά-

φηση	(e-prescribing)	αναφέρε-

ται	σε	ηλεκτρονικά	συστήματα	

που	βοηθούν	στην	έκδοση	ηλε-

κτρονικής	συνταγής	και	αποτε-

λούν	 ένα	 πολύ	 ισχυρό	 όπλο	

στην	αποφυγή	ιατρικών	λαθών,	

κατά	την	συνταγογράφηση	και	

τη	χορήγηση	των	φαρμάκων.	

Τα	 παραπάνω	 έρχεται	 να	

επιβεβαιώσει	 και	 πρόσφα-

τη	 έρευνα	 που	 δημοσιεύτηκε	

στο	 Journal of General Internal 

Medicine.	 Συγκεκριμένα,	 οι	

ερευνητές	 ανακάλυψαν	 ότι,	

από	12	γενικά	ιατρεία	της	Νέας	

Υόρκης	που	εξέτασαν,	στα	6	που	

είχε	 εφαρμοστεί	 σύστημα	ηλε-

κτρονικής	 συνταγογράφησης,	

τα	συνταγογραφικά	λάθη	μειώ-

θηκαν	σχεδόν	κατά	επτά	φορές,	

μέσα	σε	ένα	έτος.	Στα	σφάλμα-

τα	περιλαμβάνονταν	λανθασμέ-

νη	δόση,	λανθασμένη	διάρκεια	

χρήσης	και	λανθασμένες	ή	ελλι-

πείς	οδηγίες	χρήσης.
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Η	 ηλεκτρονική	 συνταγο-

γράφηση	 θεωρείται,	 γενικά,	

ως	ένας	τρόπος	βελτίωσης	της	

αποδοτικότητας,	 εξοικονό-

μησης	χρημάτων	και	μείωσης	

των	 σφαλμάτων	 φαρμακο-

θεραπείας.	 Για	 παράδειγμα,	

βοηθά	να	αποφευχθούν	λάθη	

από	 τον	 φαρμακοποιό,	 που	

οφείλονται	 στον	 δυσανάγνω-

στο	 γραφικό	 χαρακτήρα	 του	

γιατρού.	Την	ίδια	ώρα,	τα	ηλε-
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κτρονικά	συστήματα,	μπορούν	

να	αποτελέσουν	ένα	σημαντι-

κό	«συνεργάτη»	των	γιατρών,	

καθώς	 παρέχουν	 προειδοποι-

ήσεις	 για	 τυχόν	 αλλεργικές	

αντιδράσεις	 στα	 φάρμακα,	

για	 τις	 ενδεχόμενες	 αλληλε-

πιδράσεις	 με	 άλλα	 φάρμακα	

και	 άλλες	 πληροφορίες,	 που	

θα	μπορούσαν	να	προλάβουν	

ενδεχόμενες	 ανεπιθύμητες	

ενέργειες.

Παλαιότερη	 έκθεση	 του	

Ιδρύματος	Ιατρικής	των	Ηνω-

μένων	 Πολιτειών,	 κατέδειξε	

ότι,	περισσότεροι	από	7.000	

θάνατοι	 κάθε	 χρόνο	 στις	

ΗΠΑ,	 οφείλονται	 στη	 λανθα-

σμένη	χορήγηση	φαρμάκων,	

ενώ	το	κόστος	αυτών	υπολο-

γίζεται	στα	76$	δισ.	!	

Στη	 χώρα	 μας,	 τον	 περα-

σμένο	Μάρτιο	έκλεισε	ο	πρώ-

τος	κύκλος	υποβολής	προτά-

σεων	για	το	υπό	διαβούλευση	

Σύστημα	 Ηλεκτρονικής	 Συ-

νταγογράφησης,	 που	 διορ-

γάνωσε	η	 Γενική	 Γραμματεία	

Εμπορίου.	Αυτές	εξετάζονται	

στα	 συναρμόδια	 υπουργεία	

Κοινωνικών	 Ασφαλίσεων	 και	

Υγείας,	 προκειμένου	 να	 επι-

λεγούν	 τα	 στοιχεία	 εκείνα	

που	θα	διαμορφώσουν	το	τε-

λικό	τεχνολογικό	και	λειτουρ-

γικό	 πλαίσιο	 της	 Ηλεκτρονι-

κής	Συνταγογράφησης.

Σύμφωνα	 με	 τις	 αρχικές	

προδιαγραφές,	 οι	 οποίες	

δεν	 είναι	 δεσμευτικές,	 το	

Ηλεκτρονικό	 Σύστημα	 Συ-

νταγογράφησης	 πρέπει	 να	

εκδίδει	 μοναδικό	 κωδικό	

σε	 ασφαλισμένους,	 ιατρούς	

και	φαρμακεία,	αλλά	και	σε	

κάθε	 συνταγή	 που	 θα	 εκδί-

δεται.	 Σε	 κάθε	 ιατρείο	 και	

φαρμακείο,	 αναμένεται	 να	

λειτουργούν	 ψηφιακοί	 ανα-

γνώστες,	για	να	καταγράφο-

νται	 σε	 ψηφιακή	 μορφή	 τα	

στοιχεία	των	συνταγών	και	η	

πορεία	 τους	μέχρι	 την	εκτέ-

λεση	από	 το	φαρμακείο	 και	

τον	 έλεγχο	 από	 το	 ασφαλι-

στικό	ταμείο.
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Ο	ΣΦΕΕ	σε	ανακοίνωση	που	

εξέδωσε,	 αμέσως	 μετά	 την	

πρόσκληση	 της	 Γενικής	 Γραμ-

ματείας	Εμπορίου,	χαιρέτισε	τη	

συγκεκριμένη	 πρωτοβουλία,	

δηλώνοντας	 ότι	 θα	 βρίσκεται	

«στη	διάθεση	της	κυβέρνησης,	

προκειμένου	να	συμβάλει	στην	

αρτιότερη,	 σύγχρονη,	 οικονο-

μική	 και	 γρήγορη	 εφαρμογή	

του	συστήματος,	ώστε	αυτό	να	

λειτουργήσει	 αποδοτικά	 προς	

όφελος	των	ασφαλιστικών	τα-

μείων	 και	 των	 ασθενών».	 Θύ-

μισε,	 επίσης,	 ότι	 «ο	 ΣΦΕΕ	 επί	

σειρά	 ετών	 τονίζει	 ότι,	 είναι	

επιτακτική	 ανάγκη,	 να	 προ-

χωρήσουμε	και	στη	χώρα	μας	

στην	 εφαρμογή	 ολοκληρωμέ-

νου	ηλεκτρονικού	μηχανογρα-

φικού	 συστήματος	 υγείας	 και	

κοινωνικής	 ασφάλισης»,	 το	

οποίο	μάλιστα,	όπως	αναφέρει	

«θα	πρέπει	να	αφορά	στο	σύ-

νολο	των	δαπανών	υγείας».	

Θερμή	υπήρξε	και	η	στήριξη	

του	 ΣΦΕΕ,	 στην	 απόφαση	 του	

ΙΚΑ	 να	 ξεκινήσει,	 πιλοτικά,	 σε	

πρώτο	στάδιο	 (από	την	1η	Μα-

ΐου	 σε	 Λαμία	 και	 Λάρισα),	 το	

πρόγραμμα	για	τον	ηλεκτρονικό	

έλεγχο	 της	 συνταγογράφησης	

φαρμάκων,	 που	 πραγματοποι-

ούν	 οι	 γιατροί	 του	 ιδρύματος.		

«Όπλο»	του	νέου	συστήματος	εί-

ναι	το	Μanagement	Information	

System,	που	μπορεί	να	σκανάρει	

135.000	 συνταγές	 την	 ημέρα	

και	 κάθε	 μήνα	 θα	 εκκαθαρίζει	

τις	συνταγές	του	προηγούμενου,	

παρέχοντας	όλα	τα	σχετικά	στοι-

χεία	δαπάνης.	Μέχρι	σήμερα,	η	

διαδικασία	 εκκαθάρισης	 των	

συνταγών	 διαρκούσε	 πολλούς	

μήνες,	 αφού	 γινόταν	 με	 τον	

«κλασικό»	χειρόγραφο	τρόπο.

Για	 τη	 λειτουργία	 του	 συ-

στήματος	 ανασχεδιάστηκε	

και	το	συνταγολόγιο	των	για-

τρών,	 το	 οποίο	 πλέον	 περι-

λαμβάνει	τον	γραμμικό	κωδι-

κό	 (barcode)	των	φαρμάκων,	

ώστε	να	υπολογίζεται	η	αξία	

της	 συνταγής.	 Με	 τον	 τρόπο	

αυτό,	το	ΙΚΑ	μπορεί	πλέον	να	

υπολογίζει	πόσα	πληρώνει	σε	

κάθε	 φαρμακείο	 και	 να	 κα-

ταγράφει	 με	 ακρίβεια	 πόσα	

φάρμακα	 διέθεσε	 στους	

ασφαλισμένους	του.	Την	 ίδια	

ώρα,	το	Κέντρο	Εκκαθάρισης	

Συνταγών	 εκδίδει	 μηνιαίες	

αναφορές	 για	 τις	 συνταγές	

που	υπέγραψε	ο	κάθε	γιατρός	

στη	διάρκεια	του	προηγούμε-

νου	μήνα,	με	αναλυτικές	πλη-

ροφορίες	για	τα	φάρμακα	και	

το	κόστος	τους.		

«Η	ανάπτυξη,	εγκατάσταση	

και	 υποστήριξη	 συστημάτων	

πληροφορικής	 είναι	 βέβαιο	

ότι	 θα	 βελτιώσει	 τον	 έλεγχο	

και	θα	καταπολεμήσει	τη	σπα-

τάλη	 και	 την	 κακοδιαχείρηση.	

Η	 παροχή	 τέτοιων	 λύσεων	 θα	

αποτελέσει	 εργαλείο	 για	 τη	

μείωση	 των	 δυσμενών	 για	 το	

σύστημα	 υγείας	 οικονομικών	

αποτελεσμάτων	 	 από	 την	 «ει-

κονική	 συνταγογράφηση»,	 η	

οποία	έχει	ως	αποτέλεσμα	να	

αποζημιώνονται	από	το	ΙΚΑ	συ-

νταγές	 για	 φάρμακα	 που	 δεν	

έχουν	πάρει	οι	ασθενείς.	

«Μόνη	λύση	για	την	εξοικο-
νόμηση	και	τον	εξορθολο-
γισμό	των	δαπανών	υγείας	

ΝΙΚΟΣ	ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
«Taxis	στην	Υγεία»	

Info:		
Ο	Νίκος	Μανιαδάκης	
είναι	Καθηγητής	Οργάνωσης	
&	Διοίκησης	Υπηρεσιών	
Υγείας,	ΒSc,	MSc,	PhD.		

είναι,	σύμφωνα	με	τον	κ.	
Μανιαδάκη,	η	μηχανογρά-
φηση	και	ο	τεχνολογικός	
εκσυγχρονισμός,	αυτό	που	
λέμε	το	Taxis	στην	Υγεία,	
που	βρίσκεται	ήδη	σε	
διαβούλευση	και	το	οποίο	
έχουν	ακολουθήσει	πολλά	
συστήματα	υγείας	σε	όλο	τον	
κόσμο	–	ανάμεσά	τους	και	
η	Τουρκία.	Σύμφωνα	με	τη	
διεθνή	εμπειρία,	η	ολοκλη-
ρωμένη	μηχανοργάνωση	του	

συστήματος	υγείας,	μπορεί	
να	οδηγήσει	σε	βάθος	χρό-
νου	σε	συνολική	εξοικονό-
μηση	στον	κρατικό	προϋπο-
λογισμό	έως	και	2	δις.	ευρώ	
ετησίως!».		
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Ο	ΣΦΕΕ	παραμένει	σταθερός	

υποστηρικτής	 της	 μηχανοργα-

νώσεως	 και	 του	 τεχνολογικού	

εκσυγχρονισμού	 των	 Ταμείων	

και	των	νοσοκομείων.	Πρόκειται	

για	μια	αλλαγή	η	οποία,	σύμφω-

να	με	τη	διεθνή	εμπειρία,	μπο-

ρεί	 να	 επιφέρει	 εξοικονόμηση	

πόρων	 της	 τάξης	 του	 30%	 επί	

των	συνολικών	δαπανών	υγείας.	

Ωστόσο,	 βασική	 προϋπόθεση	

παραμένει	 να	 εφαρμοστούν	

και	 να	 επιβληθούν	 ολοκληρω-

μένα	 συστήματα	 ηλεκτρονικού	

ελέγχου	για	την	πληρέστερη	και	

άμεση	παρακολούθηση	των	συ-

νολικών	δαπανών	υγείας	και	όχι	

μόνο	στο	πεδίο	των	φαρμάκων,	

αφού	 η	φαρμακευτική	 δαπάνη	

αφορά	μόνο	περίπου	το	1/5	των	

συνολικών	δαπανών	υγείας.	

Κατά	 συνέπεια	 τονίζουμε	

ότι:	 1)	 η	 ανακοίνωση	 του	 ΙΚΑ	

για	 τον	 ηλεκτρονικό	 έλεγχο	

των	 συνταγών	 αποτελεί	 τομή,	

και	είναι	θετικό	ότι	προωθείται	

η	 υλοποίησή	 της,	 έστω	 κι	 αν	

έπρεπε	 να	 είχε	 ολοκληρωθεί	

εδώ	 και	 αρκετά	 χρόνια	 και,		

2)	 η	 τομή	 αυτή	 θα	 πρέπει	 το	

ταχύτερο	να	συμπληρωθεί	από	

τον	 ηλεκτρονικό	 έλεγχο	 όλων	

των	διαγνωστικών	και	ιατρικών	

πράξεων.	 Επισημαίνουμε,	 επι-

πλέον,	ότι	αντί	για	το	σκανάρι-

σμα	 των	 χειρόγραφων	 συντα-

γών,	θα	πρέπει	να	υιοθετηθεί	η	

ηλεκτρονική	συνταγογράφηση.	

«Το	πρόβλημα	της	διαφθοράς	
στη	χώρα	μας	είναι	ευρύτερο,	
δεν	αφορά	μόνο	στον	τομέα	της	
υγείας.	Απλώς,	η	υγεία	κεντρί-
ζει	–	δικαίως-	το	ενδιαφέρον	
μας,	αφενός	γιατί	εκεί	έχουν	
συσσωρευτεί	χρέη,	αλλά	και	
γιατί	υπάρχει	τεράστιο	κοινωνι-
κό	ενδιαφέρον.

Σε	κάθε	περίπτωση,	η	πρόσβα-
ση	στις	υπηρεσίες	υγείας	δεν	
πρέπει	να	συνδέεται	με	τη	δυ-
νατότητα	πληρωμής.	Στη	χώρα	
μας,	παραδοσιακά,	τα	νοικοκυ-
ριά	καλύπτουν	ένα	σημαντικό	
μερίδιο	της	δαπάνης	υγείας,	
ενώ,	παραδόξως,	και	οι	κλάδοι	

ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Έλεγχος	συμπεριφορών	και	«αίσθηση	ελέγχου»	

Info:		
Ο	Κυριάκος	Σουλιώτης
είναι	Δρ.	Πολιτικής	και	
Οικονομικών	Υγείας	–	
λέκτορας	της	Σχολής		
Κοινωνικών	Επιστημών		
του	Πανεπιστημίου		
Πελοποννήσου	και		
o	νέος	πρόεδρος	του	ΟΠΑΔ.

υγείας	των	ασφαλιστικών	τα-
μείων	είναι	ελλειμματικοί.	Οι	
αιτίες	ανάπτυξης	άτυπων	πλη-
ρωμών	πρέπει	να	αναζητηθούν	
στο	αίσθημα	ατιμωρησίας,	
αλλά	και	στην	εκτίμηση	ότι,	σε	
ένα	τόσο	κατακερματισμένο	
σύστημα,	οι	πιθανότητες	εντο-
πισμού	τέτοιων	πρακτικών	
είναι	περιορισμένες.	

Ωστόσο,	δεδομένου	ότι,	τελευ-
ταία,	οι	ενέργειες	της	κεντρι-
κής	διοίκησης	δείχνουν	πως	ο	
περιορισμός	του	φαινομένου	
των	άτυπων	πληρωμών	που	
διαφεύγουν	των	επίσημων	
καταγραφών	–και	άρα	και	της	
φορολογίας-	βρίσκεται	στην	
ατζέντα	με	τις	προτεραιότητες	
της	πολιτικής	υγείας,	η	επί-
τευξη	του	στόχου	αυτού	προ-
ϋποθέτει,	πλέον,	την	ύπαρξη	
των	κατάλληλων	εργαλείων.	

Φυσικά,	στον	πυρήνα	των	
εργαλείων	αυτών	βρίσκεται	
η	μηχανογράφηση,	η	οποία	

αφενός	καθιστά	εφικτό	τον	
έλεγχο	των	συμπεριφορών	
και	των	αντίστοιχων	δαπανών	
και	αφετέρου,	δημιουργεί	μια	
«αίσθηση	ελέγχου».	Βεβαίως,	
η	εφαρμογή	μηχανογραφικών	
συστημάτων	καταγραφής	και	
ελέγχου	των	συναλλαγών	
υγείας,	δεν	αρκεί	από	μόνη	
της	για	την	αντιμετώπιση	
του	φαινομένου.	Το	σίγουρο,	
όμως,	είναι	ότι	όσο	περισσό-
τερο	ενσωματώνονται	οι	νέες	
τεχνολογίες	στη	λήψη	των	
αποφάσεων,	τόσο	θα	αυξάνο-
νται	οι	πιθανότητες	για	εκλογί-
κευση	των	συμπεριφορών	και	
περιορισμό	της	σπατάλης».	
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Είναι	η	μόνη	λύση	που	δεν	αφή-

νει	 κανένα	 «παράθυρο»	 ανοι-

κτό	 για	 οποιουδήποτε	 είδους	

παρατυπίες,	 ενώ	 το	 σύστημα	

δεν	 επιβαρύνεται	από	 τη	 γρα-

φειοκρατία	και	την	υπερβολική	

πολυπλοκότητα	ενός	συστήμα-

τος	 «σαρώσεως»	πολλών	 εκα-

τομμυρίων	 συνταγών»,	 τονίζει	

χαρακτηριστικά,	η	σχετική	ανα-

κοίνωση	του	ΣΦΕΕ.	

Ηλεκτρονικός Ιατρικός 
Φάκελος Ασθενούς
Η	έννοια	του	ιατρικού	φακέλου	

είναι	τόσο	παλιά,	όσο	η	ιατρική.	

Η	εκπαίδευση	των	γιατρών	στη	

συγκέντρωση	όλων	αυτών	των	

στοιχείων	 που	 αφορούν	 τον	

ασθενή,	 ξεκινά	 από	 τα	 πρώ-

τα	 χρόνια	 των	 σπουδών	 τους	

και	 αποτελεί	 ένα	 «εργαλείο»,	

που	θα	χρησιμοποιούν	και	στο	

οποίο	 θα	 καταφεύγουν,	 καθ’	

όλη	 τη	 διάρκεια	 της	 επαγγελ-

ματικής	τους	πορείας.		

Το	 περιεχόμενο	 ενός	 ιατρι-

κού	 φακέλου	 περιλαμβάνει	 το	

πλήρες	ιστορικό	του	ασθενούς:	

Παραπεμπτικά	 εξετάσεων,	 κα-

ταγραφή	 στοιχείων	 νοσηλεί-

ας,	 αποτελέσματα	 εξετάσεων,	

οδηγίες	θεραπείας,	διαγνώσεις,	

χορήγηση	αγωγών,	 καταγραφή	

της	 πορείας	 της	 νόσου	 κ.λπ.	

Στην	ουσία,	ο	ιατρικός	φάκελος	

αποτελεί	 το	 μέσο	 επικοινωνίας	

ανάμεσα	στο	ιατρικό	προσωπικό	

και	 όλους	 όσοι	 «συναντώνται»	

στην	 «πορεία	 της	 θεραπείας»	

και	μπορεί	να	παρέχει	κάθε	πλη-

ροφορία,	 που	 κρίνεται	 απαραί-

τητη,	πριν,	κατά	τη	διάρκεια	και	

μετά	από	τη	θεραπεία.	

Τα	μειονεκτήματα	 του	 γνω-

στού,	 «κλασικού»	 ιατρικού	

φακέλου,	είναι	το...χαρτί,	που	

μπορεί	 εύκολα	 να	 καταστρα-

φεί,	 απαιτεί	 χρόνο	 η	 διαδι-

κασία	 της	 δημιουργίας	 αντι-

γράφων	 ασφαλείας	 και	 είναι	

διαθέσιμος	σε	ένα	μόνο	κάθε	

στιγμή.	 Επιπλέον,	 οι	 χάρτινοι	

ιατρικοί	 φάκελοι	 απαιτούν	

χρόνο	για	να	βρεθούν,	κυρίως	

σε	μεγάλα	ιδρύματα,	όπως	εί-

ναι	τα	νοσοκομεία,	όπου	συνω-

στίζονται	κατά	εκατοντάδες	σε	

ένα	 ράφι,	 ενώ	 απαιτείται	 και	

ένα	 σημαντικό	 κονδύλι	 για	 το	

προσωπικό	 που	 θα	 φροντίζει	

για	την	ενημέρωση,	ταξινόμη-

ση	και	αποθήκευσή	τους.	

Αυτός,	 ενδεχομένως,	 να	

είναι	 και	 ο	 σημαντικότερος	

λόγος	για	τον	οποίο	πάρα	πολ-

λά	νοσηλευτικά	 ιδρύματα	και	

οργανισμοί	 διατηρούν	 αρχείο	

για	ένα	μικρό	σχετικά	χρονικό	

διάστημα.

Ο	 ηλεκτρονικός	 φάκελος	

ασθενών,	 τον	 οποίο	 υιοθε-

τούν	τα	σύγχρονα	συστήματα	

υγείας,	εξουδετερώνει	όλα	τα	

παραπάνω	 προβλήματα	 και	

διευκολύνει	 ζητήματα	 όπως	

η	 συγκέντρωση,	 η	 διαχείριση	

και	 αξιοποίηση	 δεδομένων,		

η	 ιατρική	 έρευνα,	 	 η	 τήρηση	

επιδημιολογικών	 μελετών	 σε	

ευρεία	 κλίμακα,	 	 η	 κοστολό-

γηση	 των	 ιατρικών	 πράξεων,		

η	μείωση	των	ιατρικών	σφαλ-

μάτων,	ο	έλεγχος	φαινομένων	

διαφθοράς	και	η	συνεχιζόμε-

νη	 εκπαίδευση	 του	 ιατρικού	

προσωπικού.	

Η	 ασφάλεια	 των	 ιατρικών	

δεδομένων	 που	 καταχωρού-

νται	 σε	 ηλεκτρονική	 μορφή,	

αποτελεί	 το	 μόνο	 πεδίο	 που	

προκαλεί	συζητήσεις	και	αντι-

δράσεις,	 	για	το	οποίο,	ωστό-

σο,	 η	 τεχνολογία	 έχει	 δώσει	

ουσιαστικές	λύσεις	και,	σίγου-

ρα,	θα	μπορέσει	να	ξεπεράσει	

οποιεσδήποτε	δυσκολίες	σχε-

τίζονται	με	την	Προστασία	των	

Προσωπικών	 Δεδομένων	 τα	

οποία	θα	αρχειοθετούνται.	

Εν κατακλείδι... 
Το	 κεφάλαιο	 «ηλεκτρονική	

Υγεία»	 είναι	 τεράστιο	 και,	 σί-

γουρα	δεν	μπορεί	να	εξαντλη-

θεί	 μέσα	 σε	 λίγες	 σελίδες.	 Η	

διασπορά	 των	 κέντρων	 ευθύ-

νης	 στο	 χώρο	 της	 υγείας	 και	

της	 κοινωνικής	 ασφάλισης,	 οι	

αυξημένες	 δαπάνες	 υγείας,	

χωρίς	 την	παράλληλη	ενδυνά-

μωση	του	δείκτη	ικανοποίησης	

των	 ασθενών,	 η	 γήρανση	 του	

πληθυσμού,	 οι	 αυξανόμενες	

δαπάνες	 και	 τα	 παραλλήλως	

αυξανόμενα	 κρούσματα	 δια-

φθοράς,	 είναι	 μόνο	 μερικοί	

από	 τους	 λόγους	 που	 καθι-

στούν	αναγκαίο	τον	εκσυγχρο-

νισμό	και	του	Τομέα	Υγείας.

			

Η	 «ηλεκτρονική	 Υγεία»,	

μπορεί	 να	 προσφέρει	 εξοικο-

νόμηση	πόρων,	μέσω	της	καλύ-

τερης	οικονομικής	διαχείρισης	

και	 της	δυνατότητας	 ελέγχου,	

απελευθέρωση	του	ιατρού	και	

του	 φαρμακοποιού	 από	 χρο-

νοβόρες	 διαδικασίες	 και	 ελα-

χιστοποίηση	 των	 λαθών,	 αλλά	

και	 σημαντική	 βελτίωση	 των	

παρεχόμενων	υπηρεσιών.	
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ελληνική	 οικονο-

μία	 αντιμετωπίζει	

σήμερα	 μια	 βα-

θιά,	 δομική	 και	

πολύπλευρη	κρίση.	Γι’	αυτό	και	

η	 έξοδος	 από	 αυτή	 την	 κρίση	

προϋποθέτει	 πολυετή,	 επίμονη	

και	 συστηματική	 προσπάθεια.	

Απαιτεί	 ρήξη	 με	 το	 παρελθόν.

Κύρια	 χαρακτηριστικά	 της	

κρίσης	είναι	το	μεγάλο	δημοσι-

ονομικό	 έλλειμμα,	 το	 τεράστιο	

χρέος	και	η	συνεχής	διάβρωση	

της	 ανταγωνιστικής	 	 θέσης	 της	

χώρας.	 Τα	 προβλήματα	 αυτά	

προϋπήρχαν	 της	 διεθνούς	 κρί-

σης	 του	2008	 και	 ήταν	αναπό-

φευκτο,	 χωρίς	 τολμηρές	 και	

αποφασιστικές	 παρεμβάσεις,	

να	οδηγήσουν,	αργά	ή	γρήγορα,	

σε	 αδιέξοδο.	 Καθώς	 οι	 παρεμ-

βάσεις	αυτές	δεν	έγιναν,	η	κα-

τάσταση	επιδεινώθηκε.	Παράλ-

ληλα,	η	διεθνής	κρίση	μεγέθυνε	

τις	 συσσωρευμένες	 επιπτώσεις	

των	χρόνιων	αδυναμιών	και	επι-

τάχυνε	 την	 πτωτική	 πορεία	 της	

οικονομίας.	Αποτέλεσμα	είναι	η	

σημερινή	κατάσταση	που	αποτυ-

πώνεται	στα	δίδυμα	ελλείμματα	

και	στα	δίδυμα	χρέη,	στη	στενή	

διασύνδεση	 του	 δημόσιου	 ελ-

λείμματος	και	χρέους	με	το	εξω-

τερικό	έλλειμμα	και	χρέος.

Η	Τράπεζα	της	Ελλάδος	είχε	

προειδοποιήσει	 εγκαίρως	 για	

τη	 σοβαρότητα	 της	 κατάστα-

σης.	 Στις	 εκθέσεις	 της	 τονιζό-

ταν	 ότι	 οι	 μακροοικονομικές	

ανισορροπίες	 θα	διογκώνονταν	

όσο	χειροτέρευε	η	διεθνής	συ-

γκυρία.	 Διατυπωνόταν,	 επίσης,	

σαφής	 προειδοποίηση	 για	 το	

ενδεχόμενο	της	διόγκωσης	του	

κόστους	 δανεισμού.	 Ταυτόχρο-

να,	υπογραμμιζόταν	ότι	έπρεπε	

να	μεταδοθεί	με	σαφήνεια	στις	

αγορές	το	μήνυμα	ότι	η	Ελλάδα	

είναι	 αποφασισμένη	 να	 εφαρ-

μόσει	 ένα	 πολυετές	 σχέδιο	

ουσιαστικής	 δημοσιονομικής	

εξυγίανσης	και	τολμηρών	διαρ-

θρωτικών	αλλαγών.

Η	οικονομική	πολιτική	μπρο-

στά	 στις	 μεγάλες	 προκλήσεις	

προσανατολίστηκε	 σε	 αποφά-

σεις	οι	οποίες,	αν	εφαρμοστούν	

αποτελεσματικά	 και	 εμπλουτι-

στούν	 με	 τολμηρές	 διαρθρω-

Η κατάσταση  
και οι προοπτικές  
της ελληνικής οικονομίας
Του Γεώργιου Α. Προβόπουλου
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος*

* Επιλεγμένα αποσπάσματα 
από την ομιλία του Διοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος  
κ. Γεωργίου Α. Προβόπουλου,

στην ετήσια γενική συνέλευση
των μετόχων, που

πραγματοποιήθηκε στις
27 Απριλίου 2010. 
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τικές	 αλλαγές,	 θα	 θέσουν	 τις	

στέρεες	 βάσεις	 για	 τη	 σοβαρή	

και	 μακρά	 προσπάθεια	 που	

απαιτείται.

Οι	 μέχρι	 στιγμής	 αποφάσεις	

στοχεύουν	 κυρίως	 στη	 μείωση	

του	 δημοσιονομικού	 ελλείμμα-

τος	και	στην	αποκατάσταση	της	

εμπιστοσύνης	 των	 αγορών	 στο	

μέλλον	 της	 οικονομίας.	 Όσον	

αφορά	τον	πρώτο	στόχο,	τα	συ-

μπληρωματικά	μέτρα	που	εξαγ-

γέλθηκαν	 στις	 αρχές	 Μαρτίου	

βρίσκονται	 στη	 σωστή	 κατεύ-

θυνση	και	κρίθηκαν	θετικά		από	

τα	 θεσμικά	 όργανα	 της	 ΕΕ.	 	 Η	

αβεβαιότητα	όμως	και	μετά	την	

εξαγγελία	 των	 πρόσθετων	 μέ-

τρων	παρέμεινε	ισχυρή.	Οι	αγο-

ρές	εξακολούθησαν	να	 τηρούν	

στάση	 αναμονής	 και	 επιφυλα-

κτικότητας,	όπως	υποδηλώνει	η	

μετέπειτα	συνεχής	άνοδος	 των	

περιθωρίων	επιτοκίων.	

Η	 στάση	 αυτή	 των	 αγορών	

οφείλεται	κατά	βάση	στο	μεγά-

λο	 έλλειμμα	 εμπιστοσύνης	 και	

αξιοπιστίας	 που	 εξακολουθεί	

να	αντιμετωπίζει	η	ελληνική	οι-

κονομία.	 Σ’	 αυτό	 όμως	 προστί-

θενται	οι	ανησυχίες	ως	προς	την	

ανταγωνιστικότητα	και	την	ανά-

πτυξη	της	ελληνικής	οικονομίας,	

δύο	παραμέτρους	από	τις	οποί-

ες	θα	εξαρτηθεί	η	απρόσκοπτη	

εξυπηρέτηση	 του	 δημόσιου	

χρέους	 στο	 μέλλον.	 Με	 άλλα	

λόγια,	οι	αγορές	εξακολουθούν	

να	εστιάζουν	την	προσοχή	τους	

στην	δυναμική	του	χρέους.

Με	 δεδομένες	 τις	 συνθήκες	

αυτές	είναι	 ιδιαίτερα	θετικό	ότι		

η	 ελληνική	 κυβέρνηση	 ζήτησε	

   Στόχος του μηχανισμού στήριξης είναι να διευ-
κολύνει και να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση 
δομικών αλλαγών, οι οποίες είναι απολύτως ανα-
γκαίες και θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί 
εδώ και πολλά χρόνια. Σε καμία περίπτωση όμως 
δεν πρέπει η ύπαρξη του μηχανισμού να οδηγήσει 
σε εφησυχασμό και χαλάρωση των προσπαθειών. 
Το κύριο βάρος παραμένει στην πολιτεία, που έχει 
ακέραιη την ευθύνη να πείσει ότι η οικονομία έχει 
εισέλθει αμετάκλητα σε νέα τροχιά. Η συντεταγμέ-
νη και συνεπής εφαρμογή των όσων έχουν εξαγ-
γελθεί θα συμβάλει στη σταδιακή βελτίωση του 
κλίματος  
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την	 ενεργοποίηση	 του	 μηχανι-

σμού	χρηματοδοτικής	στήριξης.	

Εκτιμάται	ότι	η	χρήση	του	μηχα-

νισμού	αυτού	θα	παίξει	σημαντι-

κό	θετικό	ρόλο	στην	υπέρβαση	

της	κρίσης	για	τους	ακόλουθους	

λόγους:	

1.		Βραχυχρόνια,	εξασφαλίζει	δα-

νειακά	 κεφάλαια	 με	 σχετικά	

χαμηλό	 κόστος,	 αμβλύνει	 τις	

πιέσεις	 των	 αγορών	 και	 συμ-

βάλλει	στην	εξομάλυνση	 των	

συνθηκών	 ρευστότητας	 και	

του	τραπεζικού	συστήματος.

2.		Μεσοπρόθεσμα,	η	λειτουργία	

του	 μηχανισμού	 με	 τη	 συμ-

μετοχή	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επι-

τροπής,	της	ΕΚΤ	και	του	ΔΝΤ,	

επιβάλλει	 αυστηρότερη	 πει-

θαρχία	στην	τήρηση	των	χρο-

νοδιαγραμμάτων,	 προσφέρει	

πολύτιμη	 τεχνογνωσία	 στο	

σχεδιασμό	και	την	εφαρμογή	

της	οικονομικής	πολιτικής	και	

ενισχύει	την	εμπιστοσύνη	των	

αγορών.

3.		Μακροπρόθεσμα,	το	σχετικά	

χαμηλότερο	 κόστος	 δανει-

σμού	μειώνει	το	ύψος	των	τό-

κων	που	θα	επιβαρύνουν	 τις	

δημόσιες	δαπάνες,	διευκολύ-

νοντας	έτσι	τη	δημοσιονομική	

προσαρμογή.

Στόχος	 του	μηχανισμού	στή-

ριξης	είναι	να	διευκολύνει	και	να	

εξασφαλίσει	την	πραγματοποίη-

ση	δομικών	αλλαγών,	οι	οποίες	

είναι	απολύτως	αναγκαίες	και	θα	

έπρεπε	να	είχαν	πραγματοποιη-

θεί	εδώ	και	πολλά	χρόνια.	Σε	κα-

μία	περίπτωση	όμως	δεν	πρέπει	

η	 ύπαρξη	 του	 μηχανισμού	 να	

οδηγήσει	 σε	 εφησυχασμό	 και	

χαλάρωση	 των	 προσπαθειών.	

Το	κύριο	βάρος	παραμένει	στην	

πολιτεία,	 που	 έχει	 ακέραιη	 την	

ευθύνη	 να	πείσει	 ότι	 η	οικονο-

μία	έχει	εισέλθει	αμετάκλητα	σε	

νέα	τροχιά.	Η	συντεταγμένη	και	

συνεπής	 εφαρμογή	 των	 όσων	

έχουν	εξαγγελθεί	θα	συμβάλει	

στη	σταδιακή	βελτίωση	του	κλί-

ματος.	

Σήμερα,	 η	 δημοσιονομική	

εξυγίανση	είναι	 το	πρώτο	και	

σημαντικότερο	 όπλο	 για	 την	

ανάπτυξη.	Αλλά	μόνη	της	δεν	

αρκεί.	 Η	 απάντησή	 μας	 στην	

κρίση	 πρέπει	 να	 έχει	 δίδυμη	

στόχευση,	όπως	δίδυμες	ήταν	

και	 οι	 αιτίες	 που	 μας	 οδήγη-

σαν	 εδώ.	 Η	 δημοσιονομική	

εξυγίανση	 πρέπει	 δηλαδή	 να	

συνοδευθεί	 από	 μια	 συστη-

ματική	 προσπάθεια	 για	 την	

ανάκτηση	 της	 απωλεσθείσας	

ανταγωνιστικότητας,	 με	 την	

επιδίωξη	 συγκεκριμένων	 πο-

σοτικών	στόχων	ετησίως.	Στις	

παρούσες	 συνθήκες,	 το	 μο-

ντέλο	 ανάπτυξης	 της	 χώρας	

δεν	 μπορεί	 να	 βασιστεί	 στην	

κατανάλωση,	 ιδιωτική	και	δη-

μόσια,	 όπως	 έγινε	 δυστυχώς	

στο	 παρελθόν.	 Πρέπει,	 αντί-

θετα,	 να	στηριχθεί	στις	επεν-

δύσεις	και	τις	εξαγωγές.	Η	ελ-

ληνική	οικονομία,	από	τις	πιο	

εσωστρεφείς	 στην	 Ευρώπη,	

πρέπει	τώρα	να	ενισχύσει	την	

εξωστρέφειά	 της.	 Αυτό	 όμως	

θα	είναι	αδύνατο	αν	δεν	υπάρ-

ξει	ουσιαστική	αποκατάσταση	

της	 ανταγωνιστικότητας,	 με	

τολμηρές	διαρθρωτικές	αλλα-

γές.	 Στόχοι	 των	 αλλαγών	 αυ-

τών	πρέπει	να	είναι:

   Η διαδρομή θα είναι 
μακρά και επίπονη. Δεν 

υπάρχει όμως άλλη επιλο-
γή. Έχουμε ιστορικό καθή-
κον να τη διανύσουμε έως 

το τέλος, επιστρατεύο-
ντας δυνάμεις, ικανότητες 
και χαρίσματα που υπάρ-
χουν σ’ αυτή τη χώρα και 

έχουν αναδειχθεί σε άλλες 
περιόδους κρίσης στο 

παρελθόν, με θαυμαστά 
αποτελέσματα 
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   Στις παρούσες συνθήκες, το 
μοντέλο ανάπτυξης της χώ-
ρας δεν μπορεί να βασιστεί 
στην κατανάλωση, ιδιωτική 
και  δημόσια, όπως έγινε 
δυστυχώς στο παρελθόν. 
Πρέπει, αντίθετα, να στηρι-
χθεί στις επενδύσεις  
και τις εξαγωγές. Η ελληνι-
κή οικονομία, από τις πιο 
εσωστρεφείς στην Ευρώπη, 
πρέπει τώρα να ενισχύσει 
την εξωστρέφειά της. Αυτό 
όμως θα είναι αδύνατο αν 
δεν υπάρξει ουσιαστική 
αποκατάσταση της ανταγω-
νιστικότητας, με τολμηρές  
διαρθρωτικές αλλαγές  

α.  Ο	 αναπροσανατολισμός	 του	
παραγωγικού	 προτύπου	 με	

έμφαση	σε	δυο	αλληλένδετα	

στοιχεία:	πρώτον,	τις	επενδύ-

σεις	που	αυξάνουν	την	παρα-

γωγικότητα	και,	δεύτερον,	τον	

εξαγωγικό	προσανατολισμό.

β.  Η	 ανταγωνιστική	 λειτουργία	
των	 αγορών	 προϊόντων	 και	

εργασίας,	 ώστε	 αφενός	 η	

εξέλιξη	 στο	 κόστος	 εργασί-

ας	ανά	μονάδα	προϊόντος	να	

υποστηρίζει	τη	βελτίωση	της	

ανταγωνιστικότητας	 και	 τη	

δημιουργία	θέσεων	εργασίας		

και	αφετέρου	το	κόστος	αυτό	

να	 μη	 μεταφέρεται	 αδικαιο-

λόγητα	στις	τελικές	τιμές	των	

αγαθών	και	των	υπηρεσιών.

γ.  Η	 βελτίωση	 του	 περιβάλ-
λοντος	 μέσα	 στο	 οποίο	

ασκείται	 η	 επιχειρηματική	

δραστηριότητα	 με	 την	 κα-

ταπολέμηση	 της	 γραφειο-

κρατίας,	 την	 εξάλειψη	 της	

διαφθοράς	 και	 τον	 εκσυγ-

χρονισμό	 των	 λειτουργιών	

της	δημόσιας	διοίκησης.

δ.		Η	 ταχεία	 και	αποτελεσματι-
κή	αξιοποίηση	των	διαθέσι-

μων	 κοινοτικών	 πόρων	 του	

Εθνικού	 Στρατηγικού	 Πλαι-

σίου	Αναφοράς.

στ.  Η	προώθηση	της	καθαρής	ή	
«πράσινης»	ανάπτυξης	και	

η	 αλλαγή	 του	 σημερινού	

προτύπου	 παραγωγής	 και	

κατανάλωσης	ενέργειας.

ζ.		Η	αναβάθμιση	 της	παιδείας	
και	η	ενθάρρυνση	της	καινο-

τομίας,		της	έρευνας	και	της	

επιχειρηματικότητας.

Όλα	 αυτά	 πρέπει	 να	 αλλά-

ξουν,	 αν	 θέλουμε	 να	 ξεπε-

ράσουμε	 την	 παρούσα	 βαθιά	

κρίση.	Πρέπει	 τώρα	να	μετατο-

πίσουμε	την	έμφαση	στο	μέλλον	

και	 να	 πραγματοποιήσουμε	 με	

γρήγορο	βηματισμό	τις	αναγκαί-

ες	 μεταρρυθμίσεις.	

Η	 σημερινή	 κρίση	 δεν	

μοιάζει	 σε	 τίποτα	 με	

όσα	 γνωρίζαμε	 μέχρι	

σήμερα,	 τουλάχιστον	

στη	μεταπολεμική	μας	

ιστορία.	Και	δεν	μπορεί	

να	 αντιμετωπιστεί	 με	

λογικές	άλλων	εποχών.	

Η	συνειδητοποίηση	του	

μεγέθους	των	προβλη-

μάτων	 από	 όλους	 μας	

θα	συμβάλει	στην	οικο-

δόμηση	της	κοινωνικής	

συναίνεσης,	 που	 είναι	

αναγκαία	 στη	 δύσκο-

λη	πορεία	που	έχουμε	

μπροστά	 μας.	Μια	 πο-

ρεία	 που	 θα	 στηρίξει	

τις	αναπτυξιακές	προο-

πτικές	 της	 οικονομίας,	

διασφαλίζοντας	 έτσι	

την	κοινωνική	συνοχή.

Εδώ	αναδεικνύεται	

ο	σύνθετος	ρόλος	που	

αναλαμβάνει	 σήμερα	

η	 κυβέρνηση,	 η	 οποία	 καλεί-

ται,	 με	 επιμονή	 και	 αποτελε-

σματικότητα,	να	υπερβεί	εμπό-

δια,	να	κάμψει	αγκυλώσεις	του	

παρελθόντος,	να	ανοίξει	νέους	

δρόμους	και	να	καταδείξει	με	

πειστικότητα	 ότι	 το	 τελικό	

όφελος	από	τη	μακρά	προσπά-

θεια	θα	υπερβεί	κατά	πολύ	το	

κόστος	που	καλούμεθα	να	κα-

ταβάλουμε	 στη	 διαδρομή.	 Οι	

μέχρι	 σήμερα	 αποφάσεις	 της	

είναι	 ελπιδοφόρες,	 καθώς	 η	

οικονομική	 πολιτική	 στρέφε-

ται	 σταδιακά	 προς	 αυτές	 τις	

κατευθύνσεις	και	επιχειρεί	 να	

χαράξει	 μια	 νέα	 πορεία.	 Στην	

πορεία	αυτή	θα	πρέπει	να	έχει	

την	υποστήριξη	όλων.

Η	 διαδρομή	 θα	 είναι	 μα-

κρά	και	επίπονη.	Δεν	υπάρχει	

όμως	 άλλη	 επιλογή.	 Έχουμε	

ιστορικό	 καθήκον	 να	 τη	 δια-

νύσουμε	 έως	 το	 τέλος,	 επι-

στρατεύοντας	 δυνάμεις,	 ικα-

νότητες	 και	 χαρίσματα	 που	

υπάρχουν	 σ’	 αυτή	 τη	 χώρα	

και	 έχουν	 αναδειχθεί	 σε	 άλ-

λες	 περιόδους	 κρίσης	 στο	

παρελθόν,	με	θαυμαστά	απο-

τελέσματα.	
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«Οι δημόσιες
υπηρεσίες υγείας πρέπει

να γίνουν ανταγωνιστικές»

ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΑΤΣΕΡΗΣ	
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	«Ανταγωνιστή	του	ιδιωτικού	τομέα»	θα	καταστήσει	το	ΕΣΥ,	
σύμφωνα	με	τον	διευθυντή	του	Τμήματος	Πυρηνικής	Ιατρικής	

του	νοσοκομείου	«Ευαγγελισμός»	και	αντιπρόεδρο		
του	Κεντρικού	Συμβουλίου	Υγείας,	κ.	Ιωάννη	Δατσέρη,		

η	επέκταση	των	απογευματινών	ιατρείων	και	πραγματοποίη-
ση	απογευματινών	χειρουργείων.	Όσα,	δηλαδή,	προβλέπει	
το	νέο	νομοσχέδιο,	σχετικά	με	την	ολοήμερη	λειτουργία	των	
νοσοκομείων.	Ο	κ.	Δατσέρης	θεωρεί	πως,	οι	επερχόμενες	
αλλαγές	«θα	αυξήσουν	την	ποιότητα	των	υπηρεσιών	που		

παρέχονται	στο	πλαίσιο	του	συστήματος»	και	αισιοδοξεί	πως,	
το	Εθνικό	Σύστημα	Υγείας	μπορεί	να	αντιμετωπίσει	τις		

παθογένειές	του	με	τις	κατάλληλες	διαρθρωτικές	αλλαγές.			

Λ
ιγότερο	 αισιόδοξος	 είναι	 όταν	 μιλά	 για	 τα	 φάρμα-

κα.	 Θεωρεί	 πως	 δεν	 θα	 επιλυθούν	 τα	 όποια	 προβλή-

ματα,	 αν	 δεν	 περάσουμε	 σε	 αυτό	 που	 είναι	 γνωστό	

ως	 «evidence-based	 medicine»	 και	 «κλινικά	 πρωτό-

κολλα»	 και	 τονίζει	 πως,	 το	 βασικότερο	 βήμα	 που	 πρέπει	 να	 γί-

νει	 είναι	 μια	 «αλλαγή	 στη	 νοοτροπία	 της	 συνταγογράφησης».	

«Όσο	ένας	γιατρός	αφήνεται	ελεύθερος	στην	κρίση	του	να	συντα-

γογραφεί	με	όποιο	τρόπο	και	σε	όποια	ποσότητα	νομίζει	ο	 ίδιος,	

η	κατάσταση	δεν	πρόκειται	να	αλλάξει.	Πρέπει	να	προχωρήσουμε	

στην	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση,	όπου	θα	υπάρχει	συμβατότη-

τα	μεταξύ	της	διάγνωσης	και	του	φαρμάκου	που	συνταγογραφείται,	

όπως	επίσης	και	συμβατότητα	μεταξύ	της	ποσότητας	του	φαρμάκου	

που	συνταγογραφείται,	με	το	χρόνο	της	θεραπείας»,	εξηγεί.

Kύριε	Δατσέρη,	ποια	θεωρείτε	τα	σημαντικότερα	προβλήματα	
του	δημόσιου	τομέα	υγείας;

Πρώτον,	 η	 διαφάνεια	 των	 προμηθειών.	 Δεύτερον,	 η	 παραοικο-

νομία	από	το	«φακελάκι».	Τρίτον,	η	υπερδιόγκωση	του	ιδιωτικού	
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τομέα.	 Τέταρτο,	 η	 έλλειψη	

ισχυρών	 και	 σταθερών	 δι-

οικητικών	 δομών.	 Πέμπτο,	

η	 ύπαρξη	 δημοσιοϋπαλλη-

λικής	νοοτροπίας.	 Έκτο	και	

τελευταίο,	 η	 έλλειψη	 αξι-

ολόγησης	 προσωπικού	 και	

υπηρεσιών.

Πώς	θα	μπορούσαν	να	αντι-
μετωπιστούν	όλα	αυτά;

Με	 διαρθρωτικές	 αλλαγές.	

Μια	 διαρθρωτική	 αλλαγή	

στο	 σύστημα	 υπηρεσιών	

υγείας,	 θα	 πρέπει	 να	 αυ-

ξάνει	 την	ποιότητα	των	δη-

μοσίων	 υπηρεσιών	 υγείας	

και	 την	 ανταγωνιστικότητά	

τους,	 έναντι	 του	 υπερδιο-

γκωμένου	 ιδιωτικού	 τομέα.	

Υπάρχουν	μία	σειρά	μέτρων,	

κάποια	 από	 τα	 οποία	 ανέ-

φερα	παραπάνω,	όπως	π.χ.	

η	ευελιξία	στην	αγορά	εξο-

πλισμού,	τα	παρατηρητήρια	

τιμών	ή	η	ψηφιοποίηση	των	

υπηρεσιών,	που	αποτελούν	

σημαντικές	 διαρθρωτικές	

αλλαγές.	

Ποιες	 άλλες	 αλλαγές	 θε-
ωρείτε	 πως	 θα	 πρέπει	 να	
γίνουν	 στο	 σύστημα	 προ-
μηθειών;

Πρέπει	 να	 υπάρχει	 πλήρης	

διαφάνεια,	 με	 παρατηρη-

τήρια	 τιμών	 για	 όλον	 τον	 ιατρικό	 εξοπλισμό,	 ώστε	 να	 παρακο-

λουθούν	τις	τιμές	εντός	και	εκτός	της	χώρας.	Κωδικοποίηση	της	

νομοθεσίας	των	προμηθειών	και	σαφείς	διακηρύξεις	για	όλα	τα	

αναλώσιμα,	 για	όλα	 τα	 εμφυτεύματα	και	 κάθε	εξοπλισμό.	 Είναι	

λογικό	 ο	 μηχανισμός	 των	 προμηθειών	 να	 χρειάζεται	 ταχύτητα,	

άρα	πρέπει	να	βρίσκεται	κυρίως	στα	νοσοκομεία.	Δεν	μπορεί	να	

   Είναι γεγονός ότι υπήρχε πάντοτε δυσαναλο-
γία, ακόμη και προ του 2004, στην κατανομή 
της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κι αυτή ήταν 
πάντοτε εις βάρος του δημόσιου τομέα  



Α π ρί λ ι ο ς  -  Μ α ϊ οσ  -  Ι ούν ι οσ  2 0 1 0 35

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

δεοντολογία
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

άρθρα -έρευνες
θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

έχουμε	μέσο	χρόνο	2,5	έτη	από	την	προκήρυξη	μέχρι	την	παρά-

δοση	ενός	μηχανήματος.	Με	το	ισχύον	σύστημα,	όταν	πια	έρχεται	

ένα	μηχάνημα	στο	δημόσιο	 νοσοκομείο,	 η	 τεχνολογία	 του	είναι	

σχεδόν	απαξιωμένη,	γιατί	ήδη	υπάρχει	το	πιο	καινούριο	μοντέλο.	

Ναι,	αλλά	τα	τελευταία	χρόνια	η	υπεροχή	του	ιδιωτικού	τομέα	
π.χ.	στους	μαγνητικούς	τομογράφους	είναι	συντριπτική…

Είναι	γεγονός	ότι	υπήρχε	πάντοτε	δυσαναλογία,	ακόμη	και	προ	του	

2004,	στην	κατανομή	της	υψηλής	ιατρικής	τεχνολογίας	μεταξύ	του	

δημόσιου	και	του	ιδιωτικού	τομέα,	κι	αυτή	ήταν	πάντοτε	εις	βάρος	

του	δημόσιου	τομέα.	Η	πιο	εξωφρενική	κατάσταση	αφορά	στους	

μαγνητικούς	 τομογράφους,	

κατάσταση	 που	 επιβαρύνθη-

κε	 πρόσφατα.	 Την	 τελευταία	

5ετία	 συνέβη	 το	 τραγικό	 να	

εγκατασταθούν	 160	 μαγνητι-

κοί	τομογράφοι	στη	χώρα,	εκ	

των	 οποίων	 μόνο	 7	 δημόσιοι	

και	άλλοι	153	ιδιωτικοί.	

Πόσο	αναγκαία	είναι	η	καθιέ-
ρωση	της	μηχανογράφησης	γενικότερα	στην	υγεία;	

Η	όσο	το	δυνατόν	ταχύτερη	και	καθολική	επιβολή	των	ηλεκτρονι-

κών	μέσων	στις	λειτουργίες	των	νοσοκομείων	και	της	πρωτοβάθ-

μιας	φροντίδας,	σε	όλο	τους	το	φάσμα,	από	τη	συνταγογράφηση,	

μέχρι	την	παρακολούθηση	των	προμηθειών,	είναι	η	πλέον	απαραί-

τητη	επένδυση	για	το	ΕΣΥ.

Πιστεύετε	πως	η	μείωση	των	τιμών	των	φαρμάκων,	θα	οδηγήσει	
σε	μείωση	της	φαρμακευτικής	δαπάνης;

Η	μείωση	της	δαπάνης	θα	γίνει	μόνον	όταν	αλλάξει	η	νοοτροπία	συ-

νταγογράφησης	και	αρθεί	η	προκλητή	ζήτηση,	η	οποία	υφίσταται.	

Μέχρι	τότε,	κάθε	άλλο	μέτρο	θα	έχει	παροδική	επίδραση.	Πρέπει	

να	δοθεί	χρόνος	για	να	δημιουργηθούν	και	άλλες	προϋποθέσεις,	η	

βασικότερη	των	οποίων	είναι	η	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση.	

Το	ΚΕΣΥ	είχε	προτείνει	παλιότερα	τη	διενέργεια	χειρουργικών	
επεμβάσεων	αισθητικής	φύσεως	στο	ΕΣΥ,	με	κόστος	μικρότε-
ρο	 από	 εκείνο	 των	 ιδιωτικών	 κέντρων.	Μπορούν	 τα	 χειρουρ-

      Η όσο το δυνατόν ταχύτερη και καθολική  
επιβολή των ηλεκτρονικών μέσων στις  
λειτουργίες των νοσοκομείων και της  
πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε όλο τους το φά-
σμα, από τη συνταγογράφηση, μέχρι  
την παρακολούθηση των προμηθειών, είναι η 
πλέον απαραίτητη επένδυση για το ΕΣΥ  
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γεία	των	ελληνικών	δημόσιων	νοσοκομείων	να	ανταποκριθούν	
σε	κάτι	 τέτοιο,	 τη	στιγμή	που	σε	πολλά	δημόσια	νοσοκομεία,	
υπάρχουν	κλειστές	χειρουργικές	αίθουσες,	λόγω	της	έλλειψης	
προσωπικού;	

Μπορούν	 να	 ανταποκριθούν,	 μέσα	 στο	 πλαίσιο	 της	 ολοήμερης	

λειτουργίας	 τους,	 που	 είναι	 γνωστή	 ως	 απογευματινά	 ιατρεία.	

Είναι	προφανές	ότι,	η	πλαστική	επέμβαση	δεν	θα	επιβαρύνει	το	

πρόγραμμα	των	τακτικών	και	ακόμη	περισσότερο	των	επειγόντων	

χειρουργείων	ενός	νοσοκομείου,	αλλά	θα	μπορεί	να	πραγματο-

ποιηθεί	 κάποιο	απόγευμα,	 όταν	 υπάρχει	 ελεύθερη	 χειρουργική	

αίθουσα	ή	μέσα	στο	Σαββατοκύριακο.	Μιλάμε	για	μια	νόμιμη	και	

διαφανή	διαδικασία,	που	θα	επιτρέπει	τον	ασθενή	να	επιλέγει	τον	

γιατρό	του,	όπως	κάνει	και	στα	απογευματινά	 ιατρεία.	Το	νοσο-

κομείο	θα	ορίζει	την	τιμή	της	πράξης	και	τι	ποσοστό	από	αυτά	τα	

χρήματα	θα	εισπράττει	η	 ιατρική	ομάδα	και	το	άλλο	προσωπικό	

του	νοσοκομείου	που	θα	απασχολείται.	

Πού	στοχεύει	μια	τέτοια	αλλαγή;	

Σκοπός	είναι	η	επέκταση	του	θεσμού	της	ολοήμερης	λειτουργίας	

στον	χειρουργικό	τομέα,	όπου	ακούγεται	ότι	υπάρχει	συναλλαγή	

και	διαφθορά.	Αυτό	προσπαθούμε	να	αντιμετωπίσουμε.	Ένας	από	

τους	τρόπους	με	τους	οποίους	μπορεί	να	αντιμετωπιστεί	αυτό	το	

φαινόμενο,	 είναι	 με	 την	 πλήρη	 διαφάνεια	 λειτουργίας	 στις	 χει-

ρουργικές	πράξεις.	

Οι	 πλαστικές	 είναι	 μια	αφορμή	που	μας	 δόθηκε,	 όμως	μια	σει-

ρά	χειρουργικών	πράξεων,	που	αφορούν	χρόνια	περιστατικά	και	

–προφανώς-όχι	 βαριά	 που	 μπορούν	 να	 προγραμματιστούν,	 θα	

μπορούσαν	να	ενταχθούν	σε	αυτή	την	λειτουργία.	

Από	πού	αλλού	θα	μπορούσε	να	
αντλήσει	πόρους	το	ΕΣΥ;

Το	ΕΣΥ	θα	μπορούσε	να	προσελ-

κύσει	 επενδύσεις	 στους	 εργα-

στηριακούς	 τομείς	 των	 νοσοκο-

μείων,	εκτός	 του	προγράμματος	

δημοσίων	 επενδύσεων	 ή	 του	

ΕΣΠΑ.	 Δημιουργώντας	 δηλαδή	

ένα	 θεσμικό	 πλαίσιο,	 ώστε	 ο	

εξοπλισμός	 που	 είναι	 αποδε-

δειγμένα	κερδοφόρος,	όπως	για	

   Ένας τρόπος για την προσέλκυση πόρων, είναι 
να δημιουργηθούν ειδικά κέντρα αναφοράς 
και στη συνέχεια συνδεδεμένα ιατρεία, σε όλο 
το ΕΣΥ, που να παρακολουθούν συστηματικά 
πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο 
διαβήτης, η υπέρταση, η ΧΑΠ, κ.ο.κ. Να δη-
μιουργηθεί δηλαδή, ένα δίκτυο παρακολού-
θησης αυτών των ασθενών, ώστε να παραμέ-
νουν διά βίου συνδεδεμένοι με το ΕΣΥ  
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παράδειγμα,	αξονικοί	και	μαγνητικοί	 τομογράφοι,	ψηφιακοί	μα-

στογράφοι	και	αγγειογράφοι,	γ-κάμερες,	αναλυτές,	ηλεκτρονικά	

μικροσκόπια	κ.ο.κ.	να	αποκτάται	με	αυτοχρηματοδότηση,	είτε	με	

τη	μέθοδο	της	τμηματικής	αποπληρωμής,	είτε	με	leasing,	είτε	με	

την	μέθοδο	της	κατά	πράξη	μίσθωσης.	

Είναι	γνωστό	ότι	από	τα	μεγάλα	νοσοκομεία	λείπει	τέτοιος	εξο-
πλισμός	ή	είναι	παλαιωμένος.	Είναι	ντροπή	του	ΕΣΥ	οι	νοσηλευ-
όμενοι	ασθενείς		να	κατευθύνονται	στον	ιδιωτικό	τομέα	για	να	
κάνουν	αυτές	τις	εξετάσεις,	ενώ	θα	μπορούσαν	τα	νοσοκομεία,	
επιλέγοντας	την	κατάλληλη	μέθοδο	και	με	πλήρη	διαφάνεια,	να	
εξοπλιστούν	με	αυτά	τα	μηχανήματα.	

Ένας	άλλος	τρόπος	για	την	προσέλκυση	πόρων,	είναι	να	δημιουρ-

γηθούν	ειδικά	κέντρα	αναφοράς	και	στη	συνέχεια	συνδεδεμένα	

ιατρεία,	σε	όλο	το	ΕΣΥ,	που	να	παρακολουθούν	συστηματικά	πά-

σχοντες	 από	 χρόνια	 νοσήματα,	 όπως	 είναι	 ο	 διαβήτης,	 η	 υπέρ-

ταση,	η	ΧΑΠ,	κ.ο.κ.	Να	δημιουργηθεί	δηλαδή,	ένα	δίκτυο	παρα-

κολούθησης	αυτών	των	ασθενών,	ώστε	να	παραμένουν	διά	βίου	

συνδεδεμένοι	με	το	ΕΣΥ.

Ποιες	είναι	οι	προτεραιότητες	του	ΚΕΣΥ;	Πού	θα	δώσει	μεγαλύ-
τερη	έμφαση;		

Πρώτον,	να	συμβάλλει	στην	εναρμόνιση	της	ονοματολογίας	των	νό-

σων,	των	τραυμάτων	και	των	αιτιών	θανάτου	με	την	κωδικοποίηση	

του	Παγκόσμιου	Οργανισμού	Υγείας.	Δεύτερον,	να	κωδικοποιήσου-

με	τις	 ιατρικές	πράξεις,	όπου	επίσης	υστερούμε.	Με	την	ολοκλή-

ρωση	 αυτών	 διευκολύνουμε	 άλλες	 σημαντικές	 δράσεις,	 όπως	 η	

ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	και	 τα	ψηφιακά	προγράμματα	 του	

Εθνικού	Συστήματος	Υγείας	και	των	ασφαλιστικών	οργανισμών.	

Επόμενη	προτεραιότητά	μας,	είναι	η	εκπαίδευση	των	υγειονομι-

κών	(ειδίκευση,	συνεχιζόμενη	εκπαίδευση,	εκπαίδευση	σε	ιατρι-

κές	εξειδικεύσεις).	Αυτό	προϋποθέτει	νομοθετήματα	με	τη	μορφή	

νόμων	ή	υπουργικών	αποφάσεων,	που	πρέπει	να	προετοιμάσουμε	

και	να	εισηγηθούμε	στην	ηγεσία	του	Υπουργείου	Υγείας.	Ακολου-

θεί	η	προετοιμασία	για	τις	αλλαγές		της	διοικητικής	διάρθρωσης	

των	 υπηρεσιών	 υγείας.	 Να	 προσαρμοστεί,	 δηλαδή,	 το	 σύστημα	

υγείας	με	την	παράλληλα	προετοιμαζόμενη	μεταρρύθμιση	της	δι-

οίκησης	και	της	αυτοδιοίκησης,	το	σχέδιο	«Καλλικράτης».	Τέταρ-

τη	και	τελευταία	προτεραιότητά	μας,	είναι	να	συμβάλλουμε,	είτε	

μέσω	της	δημιουργίας	πρωτοκόλλων	συναίνεσης,	είτε	μέσω	της	

έκδοσης	οδηγιών,	στην	αντιμετώπιση	των	χρονίων	νόσων.	
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ε π ι τ ρ ο π ή	

φαρμακευ-

τικών	 εταιρειών	 του	 Ελληνοα-

μερικανικού	 Εμπορικού	 Επιμε-

λητηρίου,	 που	 διοργανώνει	 με	

τόσο	μεγάλη	επιτυχία,	που	φαί-

νεται	 άλλωστε	 από	 την	 παρου-

σία	σας,	το	9ο	HealthWorld,	ένα	

από	 τα	 μεγαλύτερα	 συνέδρια	

στο	χώρο	της	υγείας	στην	Ελλά-

δα.	Είναι	μια	μεγάλη	προσφορά	

του	 Ελληνοαμερικανικού	 Εμπο-

ρικού	 Επιμελητηρίου,	 το	 οποίο	

όπως	είχα	κατ’	επανάληψη	την	

ευκαιρία	να	πω,	είναι	ένα	βήμα	

συζήτησης,	 ένας	 φορέας	 και-

νούριας	σκέψης	και	καινούριων	

προτάσεων	 για	 νέες	 και	 σύγ-

χρονες	πολιτικές,	ιδιαίτερα	στις	

σύγχρονες	 δύσκολες	 συνθήκες	

που	περνάει	ο	τόπος.

Θα	μιλήσουμε	για	μια	ολο-

κληρωμένη	 πολιτική	 στο	 σύ-

στημα	 της	 υγείας.	 Ένα	 πάρα	

πολύ	βασικό	θέμα,	όπου	εκεί	

βλέπουμε	τη	μεγάλη	διαφορά,	

τη	μεγάλη	διάσταση	ανάμεσα	

στον	 ιδιωτικό	 και	 το	 δημόσιο	

τομέα.	 Τι	 βλέπουμε	 δηλαδή;	

Βλέπουμε	από	τη	μία	πλευρά	

ένα	δημόσιο	 τομέα,	ο	οποίος	

ευθύνεται	 για	 όλο	 το	 παρελ-

θόν	μέχρι	σήμερα,	ευθύνεται	

για	 αποσπασματικά	 μέτρα,	

πολλές	 φορές	 μη	 ισορροπη-

μένα	μέτρα	στο	χώρο	της	υγεί-

ας	 και,	 σαφέστατα,	 μέτρα	 τα	

οποία	 υπαγορεύονταν,	 κατά	

διάφορες	 χρονικές	 στιγμές,	

από	 τις	 ανάγκες	 που	 υπήρ-

χαν	 τις	 στιγμές	 εκείνες.	 Άρα,	

δεν	 μπορούμε	 να	 πούμε	 ότι	

υπήρχε	 ποτέ	 ολοκληρωμένο	

σύστημα	 υγείας,	 ολοκληρω-

μένη	πολιτική	υγείας.	Από	την	

άλλη	πλευρά,	το	δημόσιο,	δυ-

στυχώς,	 δεν	 έχει	 ακόμη	 ολο-

κληρώσει	 τις	διαδικασίες	 των	

ηλεκτρονικών	ανταλλαγών	και	

της	ηλεκτρονικής	πληροφόρη-

σης,	ούτως	ώστε	να	μπορέσει	

να	 τιθασεύσει	 το	 μέγα	 θέμα	

της	 σπατάλης	 στο	 χώρο	 της	

υγείας.	 Είναι	 πεποίθηση	 των	

περισσοτέρων	 νομίζω	 στο	

χώρο,	 ότι	 ένα	 πολύ	 μεγάλο	

μερίδιο	ευθύνης	για	αυτήν	την	

σπατάλη,	δεν	έχει	η	φαρμακο-

λατρεία	ή	άλλες	εμμονές	των	

Ελλήνων,	αλλά	έχει	το	σύστη-

μα,	που	εμποδίζει	τον	έλεγχο	

του	 κόστους.	 Από	 την	 άλλη	

πλευρά	έχουμε	έναν	 ιδιωτικό	

Δεν υπήρχε ποτέ
ολοκληρωμένη
πολιτική υγείας

του Γιάννου Γραμματίδη 
Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου*

* Από την ομιλία του κ. Γραμματίδη 
στο 9 ο συνέδριο HealthWorld, το 

οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 
21 Απριλίου 2010 στο ξενοδοχείο 

Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα. 

9Ο	ΕΤΗΣΙΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΟ	HEALtHWORLd
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   Το μεγάλο χρέος που έχει το δημόσιο  
στις φαρμακευτικές εταιρείες, εμποδίζει την  

ανάπτυξη επενδύσεων για έρευνα και τεχνολογία 

τομέα	 στο	 χώρο	 της	 υγείας,	

όπως	 είναι	 οι	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις,	που	πραγματικά	

διακρίνεται	και	για	την	επιστη-

μονική	 κατάρτιση	 και	 για	 τις	

επιδόσεις	 και,	 μάλιστα,	 πολύ	

περισσότερο	 στον	 τεχνολογι-

κό	 τομέα.	 Οι	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	απασχολούν	σή-

μερα	 15.000	 εξειδικευμένα	

άτομα,	 συμβάλλοντας	 πολύ	

στην	 πρόοδο	 της	 οικονομίας	

και	 σήμερα	 το	 κράτος	φαίνε-

ται	 να	 μην	 λαμβάνει	 υπόψη	

τις	παρατηρήσεις	τους,	ούτως	

ώστε	 να	δεχθεί	 ολοκληρωμέ-

νες	λύσεις	για	τα	μεγάλα	προ-

βλήματα	που	απασχολούν	τον	

κλάδο.	Θα	αναφερθώ	σχημα-

τικά	 στο	 μεγάλο	 χρέος	 που	

έχει	το	δημόσιο	στο	χώρο	της	

υγείας,	στο	χώρο	των	φαρμα-

κευτικών	 επιχειρήσεων,	 που	

εμποδίζει	την	ανάπτυξη	επεν-

δύσεων	για	έρευνα	και	τεχνο-

λογία,	 για	 κλινικές	 έρευνες,	

για	παραγωγή	φαρμάκων	-που	

τη	 θέλουμε	 για	 να	 μπορούμε	

να	 βοηθήσουμε	 το	 ισοζύγιο	

των	τρεχουσών	συναλλαγών-.	

Όλα	 αυτά	 είναι	 ζητήματα,	 τα	

οποία	 δυστυχώς	 παρεμποδί-

ζονται	 και	 ένας	 παράγοντας	

που	ευθύνεται	γι’	αυτό,	είναι	η	

διαχρονική	ολιγωρία	του	κρά-

τους,	 όπως	 επίσης	 και	 η	 ολι-

γωρία	που	παρατηρείται	στην	

αποπληρωμή		του	χρέους	στις	

φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις,	

για	 το	 οποίο	 δεσμευόμαστε	

ότι	θα	επιμείνουμε,	έως	ότου	

βρεθεί	μία	οριστική	λύση.

Σήμερα	 βρισκόμαστε	 κάτω	

από	πάρα	πολύ	δύσκολες	συν-

θήκες	 και	 θα	 πρέπει	 να	 τις	

αξιοποιήσουμε,	 ιδιαίτερα,	 στο	

χώρο	της	υγείας.	Δεν	σχετίζεται	

βέβαια	 άμεσα	 η	 υγεία	 με	 την	

οικονομία.	Από	τη	στιγμή,	κατά	

την	οποία	είναι	πια	είναι	δεδο-

μένο	ότι,	μπαίνουμε	σε	μία	λο-

γική	προσφυγής	στους	μηχανι-

σμούς	στήριξης,	αυτό	σημαίνει	

ότι,	μπαίνουμε	σε	μία	περίοδο	

υποχρεωτικών	εξελίξεων,	υπο-

χρεωτικών	 μεταρρυθμίσεων	

σε	κάθε	τομέα	της	οικονομίας.	

Πάμε,	 δηλαδή,	 να	 κάνουμε	

όλες	 εκείνες	 τις	 διαρθρωτικές	

αλλαγές,	σε	ένα	πάρα	πολύ	μι-

κρό	χρονικό	διάστημα,	αλλαγές	

οι	 οποίες	 δεν	 έχουν	 γίνει	 για	

δεκαετίες	μέχρι	σήμερα.	Μέσα	

σε	αυτό	το	πλαίσιο	των	μεταρ-

ρυθμίσεων	πιστεύουμε,	ότι	θα	

πρέπει	 να	 δημιουργηθεί	 και	

μια	ολοκληρωμένη	πολιτική	για	

την	υγεία,	να	αντιμετωπισθούν	

όλα	 εκείνα	 που	 ανέφερα	 ως	

διαρθρωτικές	 αγκυλώσεις	 στο	

χώρο.	Πραγματικά,	πιστεύω	ότι	

είναι	μια	πολύ	μεγάλη	ευκαιρία.	

Η	προσωπική	μου	θέση	απένα-

ντι	 στους	 μηχανισμούς	αυτούς	

και	 στην	 κρίση	 που	 πρέπει	 να	

είναι	 καταλύτης	 εξελίξεων	 και	

στο	 χώρο	 της	 υγείας,	 είναι	 ότι	

είμαι	 ιδιαίτερα	 αισιόδοξος	 και	

πιστεύω	 ότι,	 ακόμη	 κι	 αν	 δεν	

υπήρχε	ο	μηχανισμός	στήριξης,	

θα	έπρεπε	να	τον	έχουμε	εφεύ-

ρει,	για	να	μπορέσει	το	πολιτικό	

προσωπικό	της	χώρας	να	ξεχά-

σει	τον	μεγάλο	μύθο	του	πολι-

τικού	κόστους	και	να	μπορέσει	

να	προχωρήσει	στις	αναγκαίες	

διαρθρωτικές	 αλλαγές,	 που	

έχει	ανάγκη	ο	τόπος».			
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Η		
χώρα	 μας	 αντιμετω-

πίζει	σήμερα	μια	από	

τις	πιο	δύσκολες	και	

προκλητικές	 στιγμές	

της	νεότερης	ιστορίας	της,	αφού	

για	πρώτη	φορά	βρίσκεται	εκτε-

θειμένη	 στη	 δίνη	 μίας	 τέτοιας	

κρίσης.	Η	ανάγκη	να	μειώσουμε	

δραστικά	το	έλλειμμα	και	το	χρέ-

ος	της	χώρας	μας,	επιφέροντας	

μια	 δημοσιονομική	 σταθερότη-

τα	είναι	επιβεβλημένη.	Στην	κρί-

σιμη	αυτή	καμπή	της	ελληνικής	

οικονομίας,	 απαιτούνται	 διαρ-

θρωτικές	 αλλαγές,	 συλλογική,	

αποφασιστική	και	συντονισμένη	

δράση.	Οφείλουμε	όλοι	 να	αρ-

θούμε	στο	ύψος	των	περιστάσε-

ων,	να	αντιληφθούμε	ότι	εκείνο	

που	απαιτείται	 είναι	 το	πνεύμα	

ενός	 νέου	 πατριωτισμού,	 ανα-

θεώρησης	μεθόδων	και	πρακτι-

κών,	αλλά	και	τολμηρών	πρωτο-

βουλιών	από	όλες	 τις	πλευρές,	

την	πολιτεία	και	τις	επιχειρήσεις.	

Ο	 ΣΦΕΕ,	 καταθέτει	με	συνέ-

πεια	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 μία	

δέσμη	 σύγχρονων	 και	 λειτουρ-

γικών	προτάσεων	για	τον	εκσυγ-

χρονισμό	 της	 φαρμακευτικής	

αγοράς	 και	 την	 προαγωγή	 της	

δημοσίας	υγείας.	Οι	θέσεις	του	

Συνδέσμου	 μας	 υπηρετούν	 πά-

ντοτε	 το	 κοινό	 συμφέρον	 των	

πολιτών,	 της	 Πολιτείας,	 των	

φαρμακευτικών	 επιχειρήσεων	

και	 των	 εργαζομένων	 σε	 αυ-

τές.	Μόνο,	όταν	υπηρετούμε	το	

κοινό	 συμφέρον,	 οικοδομούμε	

λύσεις	με	συνοχή,	αποτελεσμα-

τικότητα	και	διάρκεια.	

Σε	 όλο	 τον	 κόσμο	 το	 θέμα	

της	 υγείας	 αποκτά	 όλο	 και	 πιο	

κεντρικό	 ρόλο	 στον	 πολιτικό	

προβληματισμό	και	τις	πολιτικές	

και	οικονομικές	αποφάσεις	που	

λαμβάνονται	 και	 οι	 οποίες	 θα	

καθορίσουν	το	μέλλον.	Θα	πρέ-

πει	 λοιπόν	 να	 ξεκινήσει	 κανείς	

από	την	εξής	παραδοχή:	Δεν	εί-

ναι	τα	προηγμένα	κράτη	εκείνα	

που	 δημιούργησαν	 ισχυρά	 και	

σύγχρονα	 συστήματα	 υγείας.	

Είναι,	 αντιθέτως,	 τα	 ισχυρά	και	

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπάρχει συνταγή επιτυχίας; 

Του Διονύσιου Φιλιώτη
Προέδρου ΣΦΕΕ *

Ένας	δυναμικός	κλάδος	
της	οικονομίας,	αυτός	των	
φαρμακευτικών	επιχειρή-
σεων,	δεν	μπορεί	να	λει-
τουργήσει	υγιώς,	αν	συ-

νεχίσουν	να	επιβάλλονται	
σε	αυτόν	μη	βιώσιμες,	μη	
λειτουργικές	και	εχθρικές	
αποφάσεις,	ενώ	γίνονται	
πολύ	λίγα	πράγματα	για	
την	καταπολέμηση	της	
σπατάλης	στα	υπόλοιπα	

4/5	του	συστήματος	υγεί-
ας.	Οι	πολίτες,	το	σύστημα	
υγείας	και	το	κράτος	δεν	

θα	κερδίσουν,	αν	ο	φαρμα-
κευτικός	κλάδος	διολισθή-
σει	στην	περιοχή	των	προ-
βληματικών	επιχειρήσεων.	

9Ο	ΕΤΗΣΙΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΟ	HEALtHWORLd

*Χαιρετισμός στο 9 ο Ετήσιο  
Συνέδριο, HEALTHWORLD 2010. 
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Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου  
και ο κ. Γ. Γραμματίδης, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου. 

σύγχρονα	 συστήματα	 υγείας	 η	

βάση	επάνω	στην	οποία	τα	κρά-

τη	έχτισαν	και	χτίζουν	το	πρότυ-

πο	μιας	οικονομίας	με	ευημερία	

και	αλληλεγγύη.

Στην	 Ελλάδα	 έχουμε	 κα-

ταφέρει	 οι	 πολίτες	 να	 έχουν	

άμεση	 πρόσβαση	 σε	 όλα	 τα	

υψηλής	 ποιότητος	 και	 αποτε-

λεσματικότητος	 φάρμακα	 και	

θεραπείες.	 Φάρμακα	 πρωτό-

τυπα	 ή	 ουσιωδώς	 όμοια	 που	

συνταγογραφούνται	από	το	θε-

ράποντα	 ιατρό	 και	 διαμορφώ-

νουν	ένα	περιβάλλον	μεγίστης	

ασφαλείας,	με	μια	άριστη	αλυ-

σίδα	διανομής	στην	οποία	δεν	

μπορούν	 να	 παρεισφρήσουν	

πλαστά	φάρμακα.	Με	συντονι-

σμένη	 προσπάθεια	 δεκαετιών	

έχουμε	 κατορθώσει	 να	 δημι-

ουργήσουμε	ένα	σύγχρονο	και	

λειτουργικό	δίκτυο	φαρμακευ-

τικών	επιχειρήσεων,	φαρμακα-

ποθηκών	και	φαρμακείων	που	

επιτρέπουν	 σε	 όλους	 τους	 πο-

λίτες	να	έχουν	άμεση	πρόσβα-

ση	 σε	 οποιοδήποτε	 φάρμακο,	

οπουδήποτε	κι	αν	κατοικούν	και	

μάλιστα	με	τιμές	που	ανέκαθεν	

συμπεριλαμβάνονταν	ανάμεσα	

στις	 χαμηλότερες	 στην	 Ευρω-

παϊκή	Ένωση.	

Παρόλα	 αυτά	 στη	 χώρα	

μας	 υπάρχουν	 αρκετές	 πα-

θογένειες	στο	σύστημα	υγεί-

ας,	η	αρνητική	επίδραση	των	

οποίων	 συσσωρεύεται.	 Εάν	

δεν	 αντιμετωπιστούν	 με	 τόλ-

μη	 και	 με	 ένα	 σύγχρονο	 και	

εφαρμόσιμο	 σχέδιο,	 τότε	

μεσοπρόθεσμα	θα	μπορούσε	

να	 αμφισβητηθεί	 εμπράκτως	

η	 δυνατότητα	 της	 χώρας,	 να	

παρακολουθήσει	τις	διεθνείς	

εξελίξεις	 στην	 υγεία	 και	 να	

συνεχίσει	 να	 προσφέρει	 ια-

τροφαρμακευτική	 περίθαλ-

ψη	ευρωπαϊκού	 επιπέδου	σε	

όλους	τους	πολίτες	της.
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Ένα	 σημαντικό	 θέμα	 π.χ.	

που	έχουμε	να	αντιμετωπίσου-

με,	είναι	η	κατάρριψη	της	αντί-

ληψης	ότι	η	διαρκής	συμπίεση	

της	 τιμής	του	φαρμάκου	είναι	

το	 «φάρμακο»	 για	 τη	 μείωση	

των	 δαπανών	 της	 υγείας.	 Οι	

τελευταίες	 ρυθμίσεις	 για	 τις	

τιμές,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	

επιστροφή	 της	 λίστας,	 υπονο-

μεύουν	 την	 ομαλή	 λειτουργία	

της	 φαρμακευτικής	 αγοράς,	

οδηγώντας	 στην	 αντικατάστα-

ση	 παλαιών	 και	 καταξιωμέ-

νων	 φαρμάκων	 από	 νεότερα	

και	 ακριβότερα.	 Τα	 φάρμακα	

στην	 Ελλάδα	 δεν	 μπορεί	 να	

τιμολογούνται	 με	 βάση	 ένα	

σύστημα	 που	 συνυπολογίζει	

τις	τιμές	σε	χώρες	με	πολύ	χα-

μηλότερο	βιοτικό	 επίπεδο	 και	

κόστος	 λειτουργίας	 επιχειρή-

σεων	πολύ	χαμηλότερο	από	το	

ελληνικό.	Αυτό	δεν	γίνεται	για	

κανένα	 άλλο	 αγαθό,	 και	 δεν	

πρέπει	 να	 συμβαίνει	 ούτε	 για	

το	φάρμακο,	ιδίως	όταν	η	φαρ-

μακοβιομηχανία	 δεν	 τυγχάνει	

οποιασδήποτε	 προνομιακής	

μεταχείρισης	 από	 το	 κράτος	

σε	σχέση	με	άλλους	κλάδους,	

είτε	στο	φορολογικό,	είτε	στο	

ευρύτερο	αναπτυξιακό.	

Η	 ομοβροντία	 των	 μέ-

τρων	 (ανατιμολόγηση,	 λίστα,	

rebate,	 υποχρεωτικές	 εκπτώ-

σεις	κλπ.)		προκαλούν	μια	ζο-

φερή	 εικόνα	 για	 την	 πορεία	

των	φαρμακευτικών	επιχειρή-

σεων	στη	χώρα	μας.

Επιπροσθέτως	οι	φαρμακευ-

τικές	επιχειρήσεις	επωμίζονται	

το	χρόνιο	βάρος	των	χρεών	των	

νοσοκομείων,	 με	 καθυστέρη-

ση	αποπληρωμής	που	αγγίζει,	

έως	και	τις	900	ημέρες.	Ασφα-

λώς,	η	αποπληρωμή	τους	έχει	

αρχίσει,	 ωστόσο	 βρισκόμαστε	

εν	 αναμονή	 μιας	 συνολικής	

και	 μόνιμης	 λύσης.	 Και	 αυτή	

θα	 πρέπει	 να	 έρθει	 σύντομα,	

πριν	 είναι	 αργά	 για	 αρκετές	

επιχειρήσεις	 του	 κλάδου	 μας.	

Παρόλαυτα	 οι	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	στο	πλαίσιο	ενός	

ιστορικού	 συμβιβασμού,	 είναι	

διατεθειμένες	να	αποδεχθούν	

υπό	 προϋποθέσεις	 ορισμένες	

από	αυτές	 τις	 ρυθμίσεις.	 Γίνε-

ται	 λοιπόν	 αντιληπτό	 ότι	 ένας	

δυναμικός	 κλάδος	 της	 οικο-

νομίας,	αυτός	 των	φαρμακευ-

τικών	 επιχειρήσεων,	 δεν	 μπο-

ρεί	να	λειτουργήσει	υγιώς,	αν	

συνεχίσουν	 να	 επιβάλλονται	

σε	αυτόν	μη	βιώσιμες,	μη	λει-

τουργικές	 και	 εχθρικές	 απο-

  Με τη μηχανορ-
γάνωση θα παταχθεί η 
σπατάλη στο σύστημα 
υγείας και θα καταστεί 

βιώσιμο και χρήσιμο 
για τους πολίτες  
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φάσεις,	ενώ	γίνονται	πολύ	λίγα	

πράγματα	για	την	καταπολέμη-

ση	της	σπατάλης	στα	υπόλοιπα	

4/5	του	συστήματος	υγείας.	Οι	

πολίτες,	το	σύστημα	υγείας	και	

το	 κράτος	 δεν	 θα	 κερδίσουν,	

αν	 ο	 φαρμακευτικός	 κλάδος	

διολισθήσει	στην	περιοχή	των	

προβληματικών	επιχειρήσεων.		

Είναι	 καιρός	 το	σύστημα	να	

αποκτήσει	 μηχανοργάνωση	

και	 τεχνολογικό	 εκσυγχρονι-

σμό,	 ώστε	 να	 εξασφαλίσου-

με	 την	 καλύτερη	 απόδοση	

των	 πολυτίμων	 αυτών	 πόρων.	

Αυτή	 ακριβώς	 είναι	 η	 υψίστη	

προτεραιότητα	 που	 πρέπει	 να	

ολοκληρωθεί	 άμεσα.	 Με	 τη	

μηχανοργάνωση	 θα	 παταχθεί	

η	 σπατάλη	 στο	 σύστημα	 υγεί-

ας	και	θα	καταστεί	βιώσιμο	και	

χρήσιμο	 για	 τους	 πολίτες.	 Το	

κάθε	 ευρώ	 με	 το	 οποίο	 κάθε	

επιχείρηση	και	κάθε	εργαζόμε-

νος	στηρίζει	το	σύστημα	υγείας	

πρέπει	να	αξιοποιείται	πλήρως	

και	όχι	να	καταλήγει	σε	μια	χο-

άνη	 σπατάλης	 και	 κακοδιαχεί-

ρισης.	Η	διαχείριση	των	πόρων	

που	 διατίθενται	 για	 την	 υγεία	

είναι	ιερή	και	θα	πρέπει	να	διέ-

πεται	από	τους	αυστηρότερους	

κανόνες	δεοντολογίας.

Η	στήριξη	της	Ελληνικής	Φαρ-

μακοβιομηχανίας	 από	 το	 κρά-

τος	 -	και	εννοώ	τις	φαρμακευ-

τικές	 επιχειρήσεις	 που	 έχουν	

παραγωγικές	 μονάδες	 -	 	 στη	

χώρα	μας,	 δεν	 είναι	 αυτή	 που	

θα	θέλαμε	και	παρόλα	αυτά,	η	

επενδυτική	της	δραστηριότητα	

αποτελεί	 το	 45%	 της	 χημικής	

βιομηχανίας	 της	 χώρας,	 ενώ	η	

εξαγωγική	 της	 δραστηριότητα	

ΤΟ	ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ:	
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ	ΚΑΙ	ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
Καθηγητής	Γιάννης	Κυριόπουλος
Κοσμήτωρ	Εθνικής	Σχολής	Δημόσιας	Υγείας

Το	ελληνικό	υγειονομικό	σύστημα	βασίζεται	θεωρητικά	
στην	αρχή	της	καθολικής	και	πλήρους	κάλυψης	των	ανα-
γκών	υγείας	σε	μηδενικές	τιμές	τη	στιγμή	της	ανταλλαγής.	
Η	επίκληση	αυτή	δεν	κατέστη	δυνατόν	να	πραγματοποιηθεί	
για	ιστορικούς,	κοινωνικούς	και	οικονομικούς	λόγους	και	
ουσιαστικά	η	πρόσβαση	βασίζεται	στην	κάλυψη		της	ζήτησης	
με	την	καταβολή	ιδιωτικών	πληρωμών,	παραπληρωμών	ή	και	
υψηλού	κόστους	χρόνου.	Παρά	το	γεγονός	αυτό	τις	τελευταί-
ες	δεκαετίες	παρατηρούνται	σημαντικά	επιτεύγματα,	όπως	
είναι	η	μεγέθυνση	των	ανθρωπίνων	και	οικονομικών	πόρων,	
η	περιφερειακή	αποκέντρωση	και	η	δυνατότητα	πολλαπλών	
επιλογών	στους	χρήστες	υπηρεσιών	υγείας.		Οι	δομικές	αντι-
νομίες,	οι	οποίες	είναι	ενσωματωμένες	στη	λειτουργία	του	
υγειονομικού	συστήματος	και	εκφράζονται	ανάμεσα	στη	ρη-
τορική	και	ηθική	δέσμευση	για	πλήρη	κάλυψη	σε	μηδενικές	
τιμές,	η	οποία	δεν	εκπληρώνεται	και	οδηγεί	κατά	συνέπεια	
στην	ανάγκη	θετικιστικής	προσέγγισης	στις	πολιτικές	υγείας.	
Οι	αντιφάσεις	αυτές	εμφανίζουν	παρενέργειες,	οι	οποίες	
εντοπίζονται	κυρίως	στην	κάμψη	της	βελτίωσης	των	υγει-
ονομικών	δεικτών,	στις	κοινωνικές	ανισότητες	πρόσβασης	
και	στην	ύπαρξη	καταστροφικών	δαπανών,	οι	οποίες	πλήτ-
τουν	σημαντικό	μέρος	των	νοικοκυριών.	Η	μετάβαση	και	η	
απεμπλοκή	από	την	υφιστάμενη	δυσχερή	κατάσταση	απαιτεί	
την	προώθηση	διαρθρωτικών	αλλαγών	μείζονος	κλίμακας	
και	εκτεταμένων	μεταρρυθμίσεων,	ώστε	να	ενισχυθεί	η	θέση	
των	χρηστών	υπηρεσιών	υγείας	και	να	προστατευθεί	η	ασφά-
λιση	υγείας	από	τις	μονοπωλιακές	τάσεις	της	προσφοράς,	οι	
οποίες	κυριαρχούν	στο	δημόσιο	υγειονομικό	τομέα.	

εξαπλώνεται	 σε	 πάνω	 από	 60	

χώρες.	Οι	δυνατότητες	 της	εγ-

χώριας	 φαρμακοβιομηχανίας	

και	των	ελληνικών	φαρμακευτι-

κών	παραγωγικών	μονάδων	στα	

πλαίσια	της	παγκόσμιας	αγοράς	

είναι	τεράστιες	και	χρειάζονται	

την	 αμέριστη	 υποστήριξη	 της	

Ελληνικής	 Πολιτείας.	 Από	 την	

ανάπτυξη	 της	 ελληνικής	 φαρ-

μακοβιομηχανίας	 μόνο	 οφέλη	

μπορούν	 να	 προκύψουν	 για	

όλους.	Γι’	αυτό	πολύ	σωστά	έχει	

ενταχθεί	 στα	 προγράμματα	

τόσο	 του	Αναπτυξιακού	 νόμου	

όσο	και	του	ΕΣΠΑ	και	η	διαδικα-

σία	 θα	 πρέπει	 να	 επιταχυνθεί.

Μέχρι	τώρα,	ο	διάλογος	της	Πο-

λιτείας	 με	 τις	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	έχει	υπάρξει	απο-

σπασματικός	και	δε	διακρίνεται	

για	 την	 αποφασιστικότητά	 του	

και	για	τη	συστηματική	αναζή-

τηση	λύσεων.
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H	οικονομική	 κρίση	 είναι	 η	

σοβαρότερη	 που	 περνά	 ο	 κό-

σμος	στη	ζωντανή	μνήμη.	Είναι	

δεδομένο	 ότι	 οφείλουμε	 να	

μεριμνήσουμε,	ώστε	ο	κλάδος	

της	υγείας	 να	μην	υποστεί	 τις	

αρνητικές	 συνέπειες	 της	 κρί-

σεως	αυτής.	Οφείλουμε	να	λά-

βουμε	 τις	 σωστές	αποφάσεις,	

να	συμφωνήσουμε	στα	αυτονό-

ητα,	να	χαράξουμε	μια	σταθε-

ρή	πορεία	εξορθολογισμού	και	

περαιτέρω	 εκσυγχρονισμού.	

Οφείλουμε	 να	 νοικοκυρέψου-

με	το	σύστημα	υγείας,	να	δια-

σφαλίσουμε	 την	 απρόσκοπτη	

λειτουργία	του	και	να	το	μετα-

τρέψουμε	 σε	 μια	 ασπίδα	 της	

ελληνικής	 κοινωνίας	 απέναντι	

στην	κρίση.	 Ένα	είναι	βέβαιο:	

Δεν	νοείται	σύγχρονη	κοινωνία	

ανάπτυξης	 και	 αλληλεγγύης,	

χωρίς	ένα	σύστημα	υγείας	που	

εγγυάται	ολοκληρωμένη	ιατρο-

φαρμακευτική	 περίθαλψη	 σε	

όλους	 τους	 πολίτες	 σε	 βάθος	

χρόνου.	Και	βέβαια	αυτό	είναι	

που	 περιμένει	 ο	 κάθε	 πολί-

της.	Η	συνεργασία	μεταξύ	της	

πολιτείας	 και	 του	 Συνδέσμου	

Φαρμακευτικών	 Επιχειρήσεων	

Ελλάδος	 –	 ΣΦΕΕ	 -	 μπορεί	 να	

φέρει	 άμεσα	 αποτελέσματα.	

Η	 συλλογική	 γνώση	 του	 ΣΦΕΕ	

και	 των	 φαρμακευτικών	 επι-

χειρήσεων	μελών	 του,	 μπορεί	

να	συμβάλλει	αποτελεσματικά	

στην	εξοικονόμηση	πόρων	και	

την	καταπολέμηση	της	σπατά-

λης	στο	χώρο	μας.	

Ο	ΣΦΕΕ	και	όλες	οι	φαρμα-

κευτικές	 επιχειρήσεις	 μέλη	

του,	 είμαστε	 έτοιμοι	 να	 αρ-

θούμε	στο	ύψος	των	περιστά-

σεων	 και	 να	 κάνουμε	 άμεσα	

αυτά	που	οφείλουμε	απέναντι	

στον	τόπο.	Αυτό	είναι	το	καθή-

κον	απέναντι	στον	εαυτό	μας,	

απέναντι	 στη	 χώρα	μας,	 απέ-

ναντι	 στο	 μέλλον.	 Η	 πολιτεία	

πρέπει	να	αδράξει	την	ευκαι-

ρία	και	να	ηγηθεί	σήμερα	αυ-

τής	της	προσπάθειας.		

  Ο ΣΦΕΕ, καταθέτει 
με συνέπεια τα τελευταία 

χρόνια μία δέσμη  
σύγχρονων και λειτουρ-

γικών προτάσεων για τον 
εκσυγχρονισμό της  

φαρμακευτικής αγοράς 
και την προαγωγή της 

δημοσίας υγείας. Οι 
θέσεις του Συνδέσμου 

μας υπηρετούν πάντοτε 
το κοινό συμφέρον των 
πολιτών, της Πολιτείας, 

των φαρμακευτικών επι-
χειρήσεων και των εργα-

ζομένων σε αυτές  

ΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΥΓΕΙΑΣ	ΣΤΗΝ	ΕΥΡΩΠΗ
Νίκος	Μανιαδάκης,	Καθηγητής	Οργάνωσης	και	Διοίκησης	Υπηρεσιών	Υγείας

Η	ανάπτυξη	των	συστημάτων	υγείας,	η	εξέλιξη	
της	ιατρικής	επιστήμης	και	η	ανακάλυψη	καινο-
τόμων	τεχνολογιών,	έχουν	συμβάλει	σημαντικά	
στην	αύξηση	της	ποιότητας	και	του	προσδόκι-
μου	ζωής	των	σύγχρονων	κοινωνιών,	ωστόσο	
και	στην	αύξηση	των	υγειονομικών	δαπανών.	
Παράλληλα	εξακολουθεί	να	υπάρχει	ανισότητα	
και	αναποτελεσματικότητα	στην	κατανομή,	
πρόσβαση,	παροχή	και	χρηματοδότηση	των	
υπηρεσιών	υγείας,	ενώ	έχουν	τροποποιηθεί	
τα	πρότυπα	διαβίωσης,	το	επιδημιολογικό	
προφίλ,	η	κινητικότητα	και	οι	προσδοκίες	της	
κοινωνίας	για	το	σύστημα	υγείας.	Η	οικονο-
μική	κρίση,		ο	ανταγωνισμός	για	προσέλκυση	
πόρων	από	άλλους	τομείς	και	τα	αυξανόμενα	

δημοσιοοικονομικά	ελλείμματα	δυσχεραίνουν	
την	αποτελεσματική	διαχείριση	των	τάσεων	
αυτών.	Μέσα	από	πλήθος	παρεμβάσεων,	η	πο-
λιτική	υγείας	των	Κρατών	Μελών	και	της	Ευ-
ρωπαϊκής	Επιτροπής	στοχεύει	στην	προαγωγή	
της	υγείας,	στην	ενδυνάμωση	του	ρόλου	των	
ασθενών,	στην	προστασία	από	υγειονομικές	
απειλές,	στην	μείωση	των	ανισοτήτων,	στην	
βελτίωση	της	οργάνωσης	των	συστημάτων	
υγείας,	στην	διευκόλυνση	των	μετακινήσεων,	
στην	αξιολόγηση	της	τεχνολογίας	και	των	
παραγωγικών	μονάδων,	στην	θέσπιση	κανό-
νων	λειτουργίας,	ελέγχου	και	λογοδοσίας,	και	
παράλληλα	στην	ενίσχυση	της	Ευρωπαϊκής	
ιατρο-τεχνολογικής	βιομηχανίας.		



www.gsk.com
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T 
ι	 δυσκολίες	παρου-
σιάζει	 η	 επιδιωκό-
μενη	 ηλεκτρονική	
συνταγογράφηση;

Το	 εγχείρημα	 της	 μηχα-

νοργάνωσης	 είναι	 γενικά	 δύ-

σκολο	 από	 την	 πλευρά	 των	

μεγεθών	 –	 και	 μόνο.	Μιλάμε	

για	 30.000	 γιατρούς	 που	 συ-

νταγογραφούν,	 100	 εκατομ-

μύρια	 συνταγές	 ετησίως,	 οι	

οποίες	εκτελούνται	σε	10.500	

φαρμακεία,	αφορούν	περίπου	

6.000	 φαρμακευτικά	 σκευά-

σματα	 και	 δημιουργούν	φαρ-

μακευτική	δαπάνη	ύψους	5.2	

δισεκατομμυρίων	 ευρώ,	 που	

καθιστούν	το	εγχείρημα	ιδιαί-

τερα	δύσκολο.	

	

Για	 να	 μπορέσει,	 όμως,	 να	

μιλήσει	κανείς	για	ολοκληρω-

μένη	 μηχανοργάνωση,	 ικανή	

να	 ελέγχει	 τη	 συμπεριφορά	

των	 ιατρών	 και	 συνεπώς	 την	

δαπάνη,	θα	πρέπει	να	ξεκινή-

σει	από	 την	πηγή,	να	ελέγξει	

δηλαδή	 τη	 συνταγογράφηση	

που	 προκαλείται	 από	 το	 για-

τρό.	Αυτό	που	τα	περισσότερα	

	«Για	να	μπορέσει	να	μιλήσει	κανείς	
για	ολοκληρωμένη	μηχανοργάνωση,	
ικανή	να	ελέγχει	τη	συμπεριφορά	των	
ιατρών	και	συνεπώς	την	δαπάνη,	θα	
πρέπει	να	ξεκινήσει	από	την	πηγή,	να	
ελέγξει	δηλαδή	τη	συνταγογράφη-
ση	που	προκαλείται	από	το	γιατρό.	

Αυτό	που	τα	περισσότερα	συστήματα	
μηχανογράφησης	κάνουν,	είναι	να	

ελέγχουν	αναδρομικά	αυτό	που	έχει	
ήδη	συνταγογραφήσει	ο	γιατρός	και	

όχι	προοπτικά	αυτό	που	έχει	δικαίωμα	
να	συνταγογραφήσει»,	τονίζει	ο	ειδι-
κός	στη	Διοίκηση	Υπηρεσιών	Υγείας	κ.	
Αθανάσιος	Λοπατατζίδης.	Σχολιάζει	το	
υφιστάμενο	μοντέλο	οργάνωσης	και	
διοίκησης	του	τομέα	υγείας,	τα	προ-
βλήματα,	τις	πιθανές	λύσεις	και	τονί-

ζει	ότι,	«η	μηχανοργάνωση	δεν	πρέπει	
να	σταματήσει	στο	φάρμακο».		
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συστήματα	μηχανογράφησης	κάνουν,	είναι	να	ελέγχουν	αναδρο-

μικά	αυτό	που	έχει	ήδη	συνταγογραφήσει	ο	γιατρός	και	όχι	προο-

πτικά,	αυτό	που	έχει	δικαίωμα	να	συνταγογραφήσει	ο	ιατρός,	με	

βάση	την	κατάσταση	του	ασθενούς	που	εξετάζει.	

Ένα	σύστημα	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης	είχε	δημιουργηθεί	
στο	ΙΚΑ.	Τι	μας	δίδαξε	αυτό	το	σύστημα	και	γιατί	καταργήθηκε;

Παλαιότερα	 το	 ΙΚΑ	 (2002-

2004),	 ήλεγχε	όλο	 το	στάδιο	

της	εκτέλεσης	μιας	συνταγής,	

με	εξαίρεση,	όμως,	το	κομμά-

τι	της	συνταγογράφησης.	Ανα-

κτούσε	 δηλαδή	 τα	 δεδομένα	

των	συνταγών	και	ήλεγχε,	αν	

οι	συνταγές	είχαν	εκτελεστεί	

σωστά	από	τους	φαρμακοποιούς.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	εξασφάλιζε	

μια	πλήρη	εικόνα	 της	συνταγογραφικής	συμπεριφοράς	 των	 για-

τρών,	χωρίς	ωστόσο	να	μπορεί	να	παρέμβει	ουσιαστικά,	ώστε	να	

την	 μεταβάλει.	Οι	 γιατροί,	 βέβαια,	 επειδή	 γνώριζαν	 ότι	 ελέγχο-

νται,	ήταν	πιο	φειδωλοί,	οπότε	προέκυψε	κάποιο	όφελος	από	την	

εφαρμογή	 του	 συστήματος.	 Εξαιτίας,	 διοικητικών	 αλλαγών	 στο	

ΙΚΑ,	ωστόσο,	διακόπηκε	η	λειτουργία	του	μηχανισμού	ελέγχου.	

Σήμερα	–όπως	έχει	ανακοινωθεί-	βαδίζουμε	προς	ένα	νέο	σύστη-
μα	 ηλεκτρονικής	 συνταγογράφησης.	 Θα	 μπορέσει	 αυτό	 το	 νέο	
σύστημα	να	αντιμετωπίσει	τα	προβλήματα	που	υπάρχουν;	

Μετά	από	πάροδο	4	ετών	πλήρους	απραξίας,	προδιαγράφηκε	ένα	

νέο,	παρόμοιο	με	το	προηγούμενο	σύστημα.	Το	σύστημα	αυτό,	σε	

αντίθεση	με	το	πρώτο,	που	προϋπέθετε	την	καταχώρηση	των	συ-

νταγών,	παίρνει	μεγάλο	μέρος	της	πληροφορίας	μέσω	σάρωσης	

(scanning).	Βρίσκεται	σε	αρχικό	στάδιο	ανάπτυξης,	ωστόσο,	δεν	

μπορεί	να	περιμένει	κανείς	ότι,	θα	επιφέρει	ολοκληρωμένη	αντι-

μετώπιση	στον	έλεγχο	της	συνταγογράφησης.

Ωστόσο	μελετάται,	μια	λύση	του	θέματος,	που	θα	συμπεριλάβει	

και	το	αρχικό	κομμάτι,	δηλαδή	τη	συνταγογραφική	συμπεριφορά	

του	γιατρού.	Αυτό	προϋποθέτει	πως,	για	τους	30.000	γιατρούς	που	

συνταγογραφούν,	θα	πρέπει	να	εξασφαλιστούν,	τόσο	τα	τεχνικά	

μέσα	(π.χ.	Η/Υ),	όσο	και	οι	τεχνικές	γνώσεις	και	η	εξοικείωσή	τους	

με	το	σύστημα.	

Αυτή	τη	στιγμή,	στο	Υπουργείο	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων,	στο	Υπουρ-

γείο	Ανάπτυξης	και	στο	Γραφείο	 του	Πρωθυπουργού	ασχολούνται	με	

 
   Θα πρέπει να αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο, 
ώστε να προωθείται και να επιβραβεύεται η  
διεξαγωγή έρευνας (κλινικές δοκιμές) στα Δημόσια 
& Ιδιωτικά Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας  



 
   Πρέπει να διευκρινι-
στεί ότι, χρειάζεται 
χρόνος (από 2 έως 5 
χρόνια) ώσπου να εκ-
παιδευθούν οι γιατροί 
και να τους επιβληθεί 
να συνταγογραφούν 
με αυτόν τον τρόπο. 
Βάζοντας στη διαδι-
κασία και τους για-
τρούς, μπορεί κανείς 
να μειώσει το ρυθμό 
αύξησης της δαπάνης 
κατά 9-11%   
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την	ολοκλήρωση	 των	προδιαγραφών	αυτού	 του	καθολικού	συστήμα-

τος	συνταγογράφησης,	που,	αν	εφαρμοστεί,	θα	παράσχει	μια	πλήρη,	

πραγματική	εικόνα	για	το	τι	συνταγογραφείται	και	με	ποιον	τρόπο	και	

θα	δώσει	την	πραγματική	εικόνα	των	αποτελεσμάτων	φαρμακευτικής	

κατανάλωσης	του	ελληνικού	πληθυσμού.	Τέτοια	συστήματα	έχουν	σή-

μερα,	η	Αγγλία,	η	Ισπανία,	το	Βέλγιο,	η	Ελβετία,	οι	Σκανδιναβικές	χώρες,	

η	Ιταλία,	η	Αυστρία	και	η	Γερμανία,	με	διαφορετικό	βαθμό	ωρίμανσης	η	

καθεμία	-	εδώ	πρέπει	να	διευκρινιστεί	ότι,	χρειάζεται	χρόνος	(από	2	έως	

5	χρόνια)	ώσπου	να	εκπαιδευθούν	οι	γιατροί	και	να	τους	επιβληθεί	να	

συνταγογραφούν	με	αυτόν	τον	τρόπο.	Βάζοντας	στη	διαδικασία	και	τους	

γιατρούς,	μπορεί	κανείς	να	μειώσει	το	ρυθμό	αύξησης	της	δαπάνης	κατά	

9-11%.	Επιπλέον,	κατευθύνοντάς	τους	γιατρούς	σε	συγκεκριμένες	κατη-

γορίες	σκευασμάτων,	δίνοντάς	τους	κατευθυντήριες	οδηγίες,	επιτυγχά-

νεται	επιπλέον	μείωση	του	ρυθμού	αύξησης	της	δαπάνης	κατά	20%	(δεν	

μιλάμε	για	απόλυτη	μείωση	της	δαπάνης,	αλλά	για	συγκράτηση	του	ρυθ-

μού	αύξησής	της	–	η	αύξηση	είναι	δεδομένη,	αφενός	λόγω	των	νέων	

και	ακριβότερων	φαρμάκων	που	κυκλοφορούν	στην	αγορά,	αφετέρου,	

επειδή	ο	πληθυσμός	γηράσκει	και	χρειάζεται	φάρμακα).

Μελλοντικά,	μάλιστα,	ίσως	περάσουμε	στα	λεγόμενα	«έξυπνα»	

συστήματα,	τα	οποία,	με	βάση	τα	συμπτώματα	και	τη	διάγνωση,	

προτείνουν	πιθανές	φαρμακευτικές	αγωγές,	εξετάσεις	και	θερα-

πείες,	που	είναι	κλινικά	και	οικονομικά	αποδοτικές,	ώστε	να	μπο-

ρεί	να	επιλέγει	κάποια	από	αυτές	ο	γιατρός.	Το	σύστημα	αυτό	έχει	

λειτουργήσει	στις	ΗΠΑ	και	στη	Μεγάλη	Βρετανία,	κυρίως,	ενώ	στα-

διακά	αναπτύσσεται	σε	 Γαλλία,	 Γερμανία	 και	στις	 Σκανδιναβικές	

χώρες.	Στην	Ελλάδα,	όμως,	απέχουμε	πολύ	από	το	να	φτάσουμε	

σε	ένα	τέτοιο	σημείο,	κυρίως,	γιατί	απουσιάζει	η	διαθεσιμότητα	

βασικής	τεχνικής	υποδομής	και	εκπαίδευσης	των	ιατρών.

Πόσο	αναγκαίο	θεωρείτε	να	επεκταθεί	η		μηχανογράφηση	σε	όλο	
το	σύστημα;

Η	μηχανογράφηση	δεν	πρέπει	να	σταματήσει	στο	φάρμακο.	Ολόκλη-

ρο	το	σύστημα	υγείας	πρέπει	να	μηχανογραφηθεί,	σε	δύο	κατευθύν-

σεις:	 τον	ασφαλή	έλεγχο	 των	νοσηλειών	–	χειρουργικών	πράξεων	

και	επεμβάσεων	και	τον	έλεγχο	των	δαπανών	για	τις	διαγνωστικές	

εξετάσεις.	Και	σε	αυτήν	την	περίπτωση,	 της	κατανάλωσης	δηλαδή	

των	υπηρεσιών,	το	κρίσιμο	«κλειδί»	είναι	ο	γιατρός	της	πρωτοβάθμι-

ας	φροντίδας,	που	παραπέμπει	τους	ασθενείς	για	διερεύνηση	ή	θε-

ραπεία.	Ο	γιατρός	θα	πρέπει	να	συνταγογραφήσει	ηλεκτρονικά	και	

ηλεκτρονικά	θα	πρέπει	να	παραπέμπει	για	νοσηλεία,	χειρουργικές	

πράξεις	και	διαγνωστικές	εξετάσεις.	Τα	στοιχεία	που	προκύπτουν,	θα	

πρέπει	να	εισάγονται	στον	ηλεκτρονικό	φάκελο	του	ασθενούς,	ώστε	

να	γίνεται	άμεσα	διαθέσιμο	το	πλήρες	κλινικό	ιστορικό	του.	
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Δεν	πρέπει,	όμως,	να	ξεχνάμε	ότι	η	μηχανογράφηση	δεν	είναι	

πανάκεια	–αν	 και	 συνιστά	 έναν	από	 τους	 βασικούς	 παράγοντες	

εξορθολογισμού	του	συστήματος.	

Υπάρχουν	κι	άλλα	εμπόδια	που	πρέπει	να	ξεπεραστούν;

Ασφαλώς.	 Ένα	σημαντικό	πρόβλημα	είναι	και	ο	πληθωρισμός	του	

ιατρικού	δυναμικού.	Το	γεγονός	ότι	έχουμε	πολλούς	γιατρούς,	οδη-

γεί	σε	υπερκατανάλωση	υπηρεσιών,	σε	σχέση	με	άλλα	συστήματα.	

Επίσης,	απουσιάζει	η	ορθολογική	κατανομή	των	πόρων,	των	δια-

γνωστικών	 κέντρων,	 των	 νοσοκομείων,	 ακόμη	 και	 των	 μαγνητικών	

και	 αξονικών	 τομογράφων.	 Παρατηρούνται	 ελλείψεις,	 εκεί	 όπου	

υπάρχουν	ανάγκες	και	το	αντίθετο,	γιατί	απουσιάζει	η	ορθολογική	

κατανομή	με	βάση	τις	ανάγκες	του	πληθυσμού,	για	όλο	το	φάσμα	

των	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών,	

όπως	 επίσης	 απουσιάζει	 και	

η	 πιστοποίηση	 και	 ο	 διαρκής	

έλεγχος	 ποιότητας	 των	 παρε-

χομένων	υπηρεσιών.		

Σημαντικό	 θέμα	 είναι	 και	

τα	χρέη	των	νοσοκομείων,	με-

γάλο	μέρος	των	οποίων	αφο-

ρούν	σε	υποχρεώσεις	των	ασφαλιστικών	ταμείων	προς	αυτά.	

Υπάρχει	τρόπος	τα	ταμεία	να	εξασφαλίσουν	πόρους,	ώστε	να	εί-
ναι	συνεπή	στις	οικονομικές	τους	υποχρεώσεις;

Είναι	γεγονός	ότι,	το	νοσήλιο	που	πληρώνουν	τα	ασφαλιστικά	τα-

μεία	προς	τα	νοσοκομεία	δεν	ανταποκρίνεται	στο	πραγματικό	κό-

στος	των	υπηρεσιών.	Πολλές	μελέτες	δείχνουν	ότι,	η	αποζημίωση	

κινείται,	 περίπου,	 στο	 40%	 του	 πραγματικού	 κόστους.	 Όμως,	 σε	

αυτή	την	προσέγγιση,	πρέπει	να	λάβει	κανείς	υπόψιν	του		ατανά-

λωση.	Κατά	την	γνώμη	μας,	θα	έπρεπε	να	κοστολογηθούν	από	την	

αρχή	 οι	 νοσηλευτικές	 υπηρεσίες,	 ώστε	 να	 ανταποκρίνονται	 στο	

πραγματικό	κόστος	και,	ταυτόχρονα,	να	εκσυγχρονιστεί	η	μεθοδο-

λογία	αποζημίωσης.	

Θα	μπορούσε	να	βοηθήσει	και	σε	ποιο	βαθμό,	η	αξιοποίηση	της	
περιουσίας	των	ταμείων;

Είναι	 γεγονός	ότι,	 οι	 δαπάνες	υγείας	 των	ασφαλιστικών	 ταμείων,	

από	αδιάφορο	θέμα	την	προηγούμενη	δεκαετία,	μετεξελίχτηκε	σε	

αδύναμο	κρίκο.	Μεθοδολογικά,	δεν	πιστεύω	πως	είναι	ορθό,	για	την	

 
   Κατά την γνώμη μας, θα έπρεπε να κοστολογη-
θούν από την αρχή οι νοσηλευτικές υπηρεσίες, 
ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό 
κόστος και, ταυτόχρονα, να εκσυγχρονιστεί η 
μεθοδολογία αποζημίωσης  
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εκπλήρωση	μιας	πάγιας	ανάγκης	να	χρησιμοποιεί	κανείς	τις	αποτα-

μιεύσεις	του.	Γιατί,	κάποια	στιγμή,	οι	αποταμιεύσεις	θα	τελειώσουν	

και	θα	ανακαλύψει	ότι,	το	πρόβλημα	δεν	έχει	επιλυθεί.	Άλλωστε,	τα	

περιουσιακά	στοιχεία	των	ταμείων	αξίας	(25	δις	περίπου)	δεν	επαρ-

κούν	για	να	προσφέρουν	μακροπρόθεσμες	-	οριστικές	λύσεις.		

Το	2003	ιδρύθηκε	και	λειτουργεί	μέχρι	σήμερα,	η	ΑΕΔΑΚ	των	Ασφα-

λιστικών	Οργανισμών,	 με	 σημαντικά	 θετικά	 αποτελέσματα	 για	 τους	

πόρους	των	ταμείων.	Σήμερα,	το	Υπουργείο	Απασχόλησης	έχει	εκδη-

λώσει	την	πρόθεση	να	νομοθετήσει	την	συγκέντρωση	των	πόρων	και	

αρμοδιοτήτων	διαχείρισής	τους,	κάτω	από	την	ομπρέλα	της	Τράπεζας	

της	Ελλάδας.	Είναι	κίνηση	στην	σωστή	κατεύθυνση	κάτι	που,	άλλωστε,	

αποδείχθηκε	στην	πράξη	και	από	την	λειτουργία	της	ΑΕΔΑΚ	του	ΙΚΑ.	

Πόσο	 επηρεάζει	 ο	 κατακερματισμός	 των	 αρμοδιοτήτων	 -για	 τα	
θέματα	που	αφορούν	στο	φάρμακο	και	την	υγεία	γενικότερα-	σε	
τρία	υπουργεία;			

Είναι	εμφανές	ότι,	το	υφιστάμενο	μοντέλο	οργάνωσης	και	διοίκησης	

δεν	 είναι,	 πλέον,	 αποτελεσματικό	 και	 σωστά	 κινείται	 η	 κυβέρνηση	

προς	την	κατεύθυνση	της	συγκέντρωσης	αρμοδιοτήτων	σε	έναν	ενιαίο	

πόλο.	Αν	όμως,	η	στρατηγική	της	κυβέρνησης	είναι	ο	πλήρης	διαχωρι-

σμός	του	συστήματος	χρηματοδότησης	από	την	παροχή	των	υπηρεσι-

ών,	όπως	διαφαίνεται	αδρά	στο	πρόσφατο	ασφαλιστικό	νομοσχέδιο,	

θα	έπρεπε	ο	καθορισμός	τιμών	και	το	σύστημα	ελέγχου	να	βρίσκεται	

στο	οπλοστάσιο	του	χρηματοδότη,	δηλαδή	των	Ασφαλιστικών	Ταμεί-

ων.	Επίσης,	ο	νομοθέτης	θα	έπρεπε	να	προβλέψει	και	να	παρέχει	στα	

ταμεία	την	δυνατότητα	υγιούς	διαπραγμάτευσης	με	τους	προμηθευ-

τές	των	φαρμακευτικών	προϊόντων,	τιμών	και	ειδικών	εκπτώσεων,	στη	

βάση	του	ετήσιου	κύκλου	εργασιών	ή	συγκεκριμένης	κατανάλωσης.	

Πιστεύω	 πως,	 άμεσα	 θα	 πρέπει	 να	 ολοκληρωθεί	 η	 επεξεργασία	

των	τιμών,	στην	βάση	του	νέου	θεσμικού	πλαισίου	και	να	δοθεί	προ-

τεραιότητα	στην	ολοκλήρωση	της	προετοιμασίας	για	τον	ηλεκτρονικό	

έλεγχο	της	κατανάλωσης,	είτε	μέσω	του	έργου	του	ΙΚΑ,	είτε	με	άλλο	

μηχανισμό,	που	όμως	να	διασφαλίζει	την	άμεση	υλοποίηση.	Επίσης,	

θα	πρέπει	να	βελτιωθεί	η	αποτελεσματικότητα	του	συστήματος,	ώστε	

έγκαιρα,	και	στην	βάση	κριτηρίων	κλινικής	και	οικονομικής	αποδοτι-

κότητας,	να	αποφασίζεται	η	εισαγωγή	νέων	φαρμάκων	στο	σύστημα	

υγείας.	Αυτό	προϋποθέτει	την	λειτουργία	-	επιτέλους-		πάγιου	διοικη-

τικού	μηχανισμού	κλινικής	και	οικονομικής	αξιολόγησης	της	ιατρικής	

τεχνολογίας	στην	Ελλάδα.	Τέλος,	θα	πρέπει	να	αναμορφωθεί	το	θε-

σμικό	πλαίσιο,	ώστε	να	προωθείται	και	να	επιβραβεύεται	η	διεξαγωγή	

έρευνας	(κλινικές	δοκιμές)	στα	Δημόσια	&	Ιδιωτικά	Νοσοκομεία	και	τα	

Κέντρα	Υγείας.		

   Η μηχανογράφηση δεν 
πρέπει να σταματήσει 
στο φάρμακο. Ολόκληρο 
το σύστημα υγείας πρέ-
πει να μηχανογραφηθεί, 
σε δύο κατευθύνσεις: τον 
ασφαλή έλεγχο των νο-
σηλειών – χειρουργικών 
πράξεων και επεμβάσε-
ων και τον έλεγχο των 
δαπανών για τις διαγνω-
στικές εξετάσεις   
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α	 ήθελα	 να	 σας	

ευχαριστήσω	 πολύ	

που	 ανταποκριθή-

κατε	 σε	 αυτή	 την	

πρόσκληση,	η	οποία	εντάσσεται	

σε	 μία	 συνολική	 προσπάθεια	

που	 καταβάλλουμε,	 ενός	 εθνι-

κού	διαλόγου	γύρω	απ’	τα	ζητή-

ματα	της	υγείας.	 Ένας	διάλογος	

που	 είναι	 κρίσιμος,	 αναγκαίος	

και	 επιτακτικός.	 Ίσως	 σήμερα	

περισσότερο	 από	 ποτέ,	 καθώς	

ξέρουμε	 πολύ	 καλά	 ότι	 στη	

χώρα	μας	υπάρχουν	πολλά	δια-

χρονικά	προβλήματα	στο	 χώρο	

της	 υγείας	 και,	 ιδιαίτερα,	 στο	

Εθνικό	 Σύστημα	 Υγείας.	 Όπως	

επίσης	 υπάρχουν	 νέες	 εξελί-

ξεις	 επιστημονικές,	 ιατρικές,	

στις	 οποίες	 οφείλουμε	 αποτε-

λεσματικά	 να	 ανταποκριθούμε.	

Πάντα	προς	όφελος	της	υγείας,	

προς	 όφελος	 της	 προαγωγής	

της	υγείας,	αλλά	φυσικά	και	για	

το	 καλό	 του	 ελληνικού	 λαού.	

Στην	 πολύ	 δύσκολη	 συγκυ-

ρία	 που	 περνάνε	 η	 χώρα	 μας	

και	 ο	 ελληνικός	 λαός,	 γίνεται	

ακόμα	 πιο	 κρίσιμη	 η	 πολιτική	

μας	επιλογή	στο	χώρο	της	υγεί-

ας.	Γιατί,	η	υγεία	φυσικά	είναι	

δημόσιο	αγαθό	και	άρα	σε	πε-

ριόδους	 που	 υπάρχει	 δυσκο-

λία	 οικονομική,	 που	 υπάρχει	

κοινωνική	 κρίση,	 οφείλουμε	

να	μπορούμε	να	αναβαθμίζου-

με	 συνεχώς	 τις	 παρεχόμενες	

υπηρεσίες.	Να	διευκολύνουμε	

την	 πρόσβαση	 στην	 υγεία,	 να	

μειώνουμε	τις	ανισότητες	στην	

πρόσβαση.	Όποιες	και	αν	είναι	

αυτές,	 είτε	 κοινωνικές,	 είτε	

περιφερειακές.	Οφείλουμε	να	

δίνουμε	τη	μάχη	για	την	ποιό-

τητα.	 Οφείλουμε	 ταυτόχρονα,	

και	αυτό	είναι	η	άλλη	πλευρά	

του	 νομίσματος,	 να	διασφαλί-

ζουμε	 και	 το	 ευρύτερο	 δημό-

σιο	 συμφέρον	 στο	 χώρο	 της	

υγείας.	 Και	 αυτό,	 πάνω	 απ’	

όλα,	για	να	μπορούμε	να	εξα-

σφαλίσουμε	στους	δύσκολους	

καιρούς,	 τη	 βιωσιμότητα	 του	

συστήματος	υγείας.

Η	προσπάθειά	μας	είναι	φι-

λόδοξη,	 αναγκαία,	 αλλά	 έχει	

και	πάρα	πολλές	δυσκολίες.	Σε	

αυτή	 την	 προσπάθεια,	 για	 να	

Κρίσιμος, αναγκαίος 
και επιτακτικός ο διάλογος
Της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης *

* Ομιλία της κ. Μαριλίζας Ξενογιαν-
νακοπούλου στην ημερίδα με θέμα 
«Ταξινομήσεις και Κωδικοποιήσεις 

στην Υγεία»  που πραγματοποιήθηκε  
τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010,  

στην αίθουσα τύπου του Ζαππείου 
Μεγάρου, από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και  

την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.



Α π ρί λ ι ο ς  -  Μ α ϊ οσ  -  Ι ούν ι οσ  2 0 1 0 53

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

δεοντολογία
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

άρθρα -έρευνες
θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

μπορέσουμε	να	έχουμε	αποτε-

λέσματα,	πρέπει	πάνω	απ’	όλα	

και	πρώτα	απ’	όλα	να	υπάρχει	

αυτός	ο	διάλογος	ανάμεσα	σε	

εσάς	 που	 είσαστε	 οι	 εκφρα-

στές	 των	 πρωταγωνιστών	 στο	

χώρο	 της	 υγείας,	 στην	 πρώτη	

γραμμή.	 Είτε	 εκπροσωπώντας	

τις	 ιατρικές	 σχολές,	 είτε	 τις	

επιστημονικές	 εταιρείες,	 είτε	

είστε	 φορείς	 των	 διαφόρων	

ιατρικών	 συλλόγων,	 είτε	 των	

συνδικαλιστικών	οργανώσεων,	

όλοι	όσοι	προσφέρετε	ο	καθέ-

νας	από	το	δικό	του	χώρο	και	

με	 τη	 δική	 του	 προσπάθεια,	

σε	αυτή	 την	συνολική	μεγάλη	

προσπάθεια.

Η	 αλήθεια	 είναι	 ότι	 χρει-

άζεται	 να	 υπάρξουν	 σημα-

ντικές	 αλλαγές	 και	 θεσμικές	

παρεμβάσεις.	 Επιτρέψτε	 μου	

να	αναφερθώ	και	στο	σχεδια-

σμό	του	Υπουργείου	όπως	τον	

παρουσιάσαμε	και	στο	Υπουρ-

γικό	 Συμβούλιο	 πριν	 από	 10	

μέρες.	 Εμείς	 αυτή	 τη	 χρονιά		

έχουμε	θέσει	το	σχεδιασμό	σε	

5	 μεγάλα	 βήματα.	 Πέντε	 με-

γάλα	θεσμικά	βήματα	που	για	

το	καθένα	απ’	αυτά	χρειάζεται	

να	υπάρχει	διάλογος,	αλλά	και	

πάνω	 απ’	 όλα	 κοινή	 συστρά-

τευση	για	την	εφαρμογή.	Γιατί	

ξέρουμε	 πολλές	 φορές	 δεν	

αρκεί	 η	 θεσμική	 θωράκιση	 ή	

το	 να	 ψηφίσουμε	 ένα	 νόμο.	

Κρίσιμο	 θέμα	 στη	 χώρα	 μας	

είναι	πως	και	με	πόση	επιτυχία	

το	εφαρμόζουμε.	

ΠΡΩΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εκ	 των	 πραγμάτων,	 το	 πρώτο	

θεσμικό	 βήμα	 που	 κάναμε	

είχε	να	κάνει	και	με	τη	συγκυ-

ρία	 μέσα	 στην	 οποία	 ζούμε.	

Ήταν	ο	νόμος	που	ψηφίστηκε	

ήδη	 τον	 περασμένο	 Απρίλιο,	

εστιασμένος	 στο	 θέμα	 ενός	

πιο	εξορθολογισμένου	συστή-

ματος	προμηθειών	όσον	αφο-

ρά	 τα	 δημόσια	 νοσοκομεία,	

όσον	 αφορά	 την	 πολιτική	

φαρμάκου	στο	 Εθνικό	 Σύστη-

μα	Υγείας,	αλλά	και	συνολικά	

κανόνες	 εποπτείας	 γύρω	 απ’	

όλα	αυτά	τα	θέματα.	Μία	από	

τις	μεγάλες	αλλαγές	που	επι-

φέρει	 αυτό	 το	 σύστημα	 που	

θεσπίσαμε,	είναι	η	λειτουργία	

στην	 Επιτροπή	 Προμηθειών	

Υγείας	 ενός	 Παρατηρητήριου	

Τιμών	 Αναλωσίμων,	 το	 οποίο	

βέβαια	 έλαβε	 υπόψη	 και	 τη	

δουλειά	που	έχει	γίνει.	Θέλω		

να	συγχαρώ	την	Εθνική	Σχολή	

Δημόσιας	 Υγείας,	 τον	 Κοσμή-

τορα	τον	κ.	Κυριόπουλο,	αλλά	

φυσικά	 και	 τον	 Πρόεδρο	 του	

ΚΕΣΥ	 τον	 κ.	 Σερέτη,	 που	 υιο-

θέτησε	αυτή	την	κωδικοποίη-

ση	και	τώρα	είμαστε	στη	φάση	

να	 συζητήσουμε	 σήμερα	 και	

το	πώς	θα	εφαρμοστεί	με	τον	

καλύτερο	τρόπο.

Άρα,	ήδη	η	πρώτη	αυτή	τομή	

να	 μπορέσουμε	 να	 εξορθολο-

γήσουμε	 το	 σύστημα	 προμη-

θειών,	 διακίνησης	 υλικού	 και	

συνολικά	τη	λειτουργία	του	χώ-

ρου	 των	προμηθειών	 της	υγεί-

ας,	 συνδέεται	 άμεσα	 με	 αυτό	

που	κουβεντιάζουμε	σήμερα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΒΗΜΑ 
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Το	 δεύτερο	 θεσμικό	 βήμα	 το	

οποίο	 ήδη	 βρίσκεται	 σε	 φάση	

τελικής	επεξεργασίας	στο	σχέ-

διο	νόμου	που	έχουμε	παρουσι-

άσει	τις	βασικές	αρχές	(και	είναι	

σε	 φάση	 εξέλιξης	 ο	 διάλογος	

Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 
και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Αντώνης  Δημόπουλος.
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με	όλους	 τους	φορείς)	 αφορά	

θεσμικές	παρεμβάσεις	 για	 την	

αναβάθμιση	 του	 Εθνικού	 Συ-

στήματος	Υγείας.	Κάτι	το	οποίο,	

είναι	απαραίτητο,	για	να	μπορέ-

σουμε	σε	αυτή	τη	συγκυρία	να	

μπορέσουμε	να	στηρίξουμε	τη	

λειτουργία	των	νοσοκομείων	σε	

όφελος	πάνω	απ’	όλα	των	πολι-

τών.	Και	φυσικά	για	ένα	σύστη-

μα	υγείας,	 το	οποίο	να	μπορεί	

να	 ανταποκριθεί	 στις	 ανάγκες	

που	έχουμε	σήμερα.	

Και	 εδώ	 ερχόμαστε	 και	 με	

αυτό	το	σχέδιο	νόμου	φέρνου-

με	το	πλαίσιο	για	την	ολοήμερη	

λειτουργία	 των	 νοσοκομείων,	

πέραν	 του	 τακτικού	 ωραρίου.	

Με	 συγκεκριμένες	 όμως	 προ-

ϋποθέσεις,	κανόνες	και	ασφα-

λιστικές	 δικλίδες.	 Πιστεύουμε	

ότι	θα	μπορέσει	μέσα	και	από	

μια	 αποτελεσματική	 συνεργα-

σία	 πρώτα	 απ’	 όλα	 με	 το	 κοι-

νωνικό	ασφαλιστικό	σύστημα,	

μέσα	 από	 προγραμματικές	

συμβάσεις	με	τα	ασφαλιστικά	

ταμεία,	 να	 έχουμε	 ένα	 αμοι-

βαία	 επωφελές	 αποτέλεσμα	

και	 όσον	 αφορά	 τα	 ταμεία	

σε	 μια	 περίοδο	 δυσκολιών,	

αλλά	 και	 για	 τα	 νοσοκομεία	

της	χώρας.	Καθώς	θα	έχει	μία	

εξασφάλιση	εσόδων	και	αξιο-

ποίηση	 πάνω	 απ’	 όλα	 του	 αν-

θρώπινου	 δυναμικού	 και	 του	

μεγάλου,	υψηλής	τεχνολογίας	

εξοπλισμού	που	υπάρχει	αυτή	

τη	στιγμή	στο	Εθνικό	Σύστημα	

Υγείας.	Και	την	περαιτέρω	ενί-

σχυσή	 του,	 όπως	 επίσης	 και	

συγκεκριμένα	κίνητρα	για	 την	

περιφέρεια,	 καλύτερη	 οργά-

νωση	όσον	αφορά	τη	διοίκηση	

των	νοσοκομείων	και	του	Εθνι-

κού	 Συστήματος	 Υγείας,	 αλλά	

και	 σημαντικές	 παρεμβάσεις	

για	 τη	 στήριξη	 του	 προσωπι-

κού,	είτε	αυτό	είναι	ο	ιατρικό,	

είτε	το	νοσηλευτικό,	το	παρα-

ϊατρικό	 και	 οι	 άλλες	 κατηγο-

ρίες	 του	 προσωπικού.	 Σε	 μια	

περίοδο	 που	 χρειάζεται	 πέρα	

των	 προσλήψεων	 να	 υπάρχει	

και	 η	 σωστή	 κατανομή,	 αλλά	

και	 η	 στήριξη	 της	 γρήγορης	

αναπλήρωσης	όπου	υπάρχουν	

προβλήματα	 και	 κενά	 στα	 νο-

σοκομεία.

Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,  
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Αντώνης  Δημόπουλος και ο Πρόεδρος ΚΕΣΥ, κ. Ανδρέας Σερέτης. 

   Σε κοινή συμφωνία μεταξύ 
των Υπουργείων Υγείας και Εργα-
σίας, οι κλάδοι υγείας, οι παροχές 

υγείας των ασφαλιστικών ταμείων 
περνούν πλέον, στην ενιαία επο-

πτεία του Υπουργείου Υγείας  
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ΤΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το	τρίτο	βήμα	ίσως	είναι	από	τις	

μεγαλύτερες	 τομές	που	έχουμε	

μπροστά	μας,	που	τώρα	πια	έχει	

ωριμάσει:	 να	 μπορέσουμε	 να	

προχωρήσουμε	στην	πρωτοβάθ-

μια	 φροντίδα	 υγείας.	 Είναι	 ένα	

όνειρο	και	ένας	πολιτικός	στόχος	

ετών,	ο	οποίος,	είναι	αλήθεια	ότι	

λειτουργεί	με	αποσπασματικότη-

τα.	Η	στιγμή	όμως	έχει	ωριμάσει	

καθώς	 αφενός	 ήδη	 ψηφίστηκε	

ο	«Καλλικράτης»	και	η	νέα	διοι-

κητική	 διάρθρωση	 της	 χώρας,	

η	 οποία	 έρχεται	 και	 συγκροτεί	

και	στο	χώρο	της	υγείας	και	των	

αρμοδιοτήτων	 μια	 νέα	 διοικητι-

κή	διάρθρωση,	όσον	αφορά	την	

περιφερειακή	της	διάσταση,	δια-

τηρώντας	πάντα	την	ενότητα	του	

Εθνικού	Συστήματος	Υγείας.	

Αλλά	κυρίως,	το	ασφαλιστικό	

νομοσχέδιο,	το	οποίο	θα	έρθει	

τις	επόμενες	μέρες	στη	Βουλή,	

όπου	εκεί,	σε	κοινή	συμφωνία	

μεταξύ	των	Υπουργείων	Υγείας	

και	Εργασίας,	οι	κλάδοι	υγείας,	

οι	παροχές	υγείας	των	ασφαλι-

στικών	 ταμείων	 περνούν	 πλέ-

ον,	 μετά	 από	 μία	 μεταβατική	

περίοδο,	στην	 ενιαία	 εποπτεία	

του	 Υπουργείου	 Υγείας,	 καθι-

στώντας	αυτό	που	ήταν	ο	στό-

χος,	 την	 ενότητα	 όσον	 αφορά	

την	 εποπτεία,	 αλλά	 φυσικά	

και	 δημιουργώντας	 τη	 μαγιά,	

τη	 βάση,	 πάνω	 στην	 οποία	 θα	

αναπτυχθεί	 ένα	 ενιαίο	πλαίσιο	

πρωτοβάθμιας	φροντίδας	υγεί-

ας,	καθώς	θα	έρθουν	και	υπο-

δομές	 του	 ΙΚΑ,	 τα	 ιατρεία	 του	

ΙΚΑ,	το	προσωπικό	θα	ενταχθεί	

με	 συγκεκριμένους	 όρους	 και	

προϋποθέσεις	 και	 μαζί	 με	 τη	

σημερινή	 λειτουργούσα	 πρω-

τοβάθμια	φροντίδα	υγείας	του	

Εθνικού	Συστήματος	Υγείας	και	

με	μια	δικτύωση	με	τα	δημοτικά	

ιατρεία	 και	 τα	 Κέντρα	 Πρόλη-

ψης	στους	δήμους,	θα	υπάρξει	

το	 πλαίσιο	 για	 να	 αναπτυχθεί	

στη	 συνέχεια	 η	 πρωτοβάθμια	

φροντίδα	υγείας.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΒΗΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η	 τέταρτη	 θεσμική	 αλλαγή	 το	

φθινόπωρο	 θα	 έχει	 να	 κάνει	

με	τα	ζητήματα	της	ποιότητας,	

της	εκπαίδευσης,	της	έρευνας,	

της	 κατάρτισης,	 των	 ειδικοτή-

των,	 θέματα	 βέβαια	 που	 χρί-

ζουν	 πολύ	 μεγάλου	 διαλόγου	

και	 θα	 τον	 έχουμε	φυσικά	 και	

με	 τις	 Ιατρικές	 Σχολές	 και	 με	

όλους	 τους	 ενδιαφερόμενους	

φορείς,	 είναι	 ένα	 ζήτημα	 που	

πρέπει	 να	ανοίξουμε	αυτή	 την	

κουβέντα	 και	 θα	 την	 κάνουμε	

συντεταγμένα.	 Δραστηριοποι-

είται	και	στο	πλαίσιο	του	ΚΕΣΥ	

και	 η	 αντίστοιχη	 Επιτροπή	 για	

την	 εκπαίδευση,	 που	 σίγουρα	

θα	στηρίξει	συνολικά	όλη	αυτή	

την	προσπάθεια.

ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΒΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το	 πέμπτο	 θεσμικό	 βήμα	 έχει	

να	κάνει	με	το	σύγχρονο	πλαί-

σιο	κανόνων	και	εποπτείας	και	

στον	ιδιωτικό	τομέα	της	υγείας	

και	 φυσικά	 ενιαίους	 κανόνες	

για	την	ποιότητα	είτε	στο	δημό-

σιο,	είτε	στον	ιδιωτικό	χώρο	και	

πως	 μπορούμε	 να	 εξασφαλί-

σουμε	στη	χώρα	μας,	λαμβάνο-

ντας	υπόψη	βέβαια	και	όλη	τη	

σχετική	ευρωπαϊκή	εμπειρία.	

Μέσα	σε	όλη	αυτή	την	προ-

σπάθεια,	 κρίσιμο	 ζήτημα	 είναι	

και	 ο	 υγειονομικός	 χάρτης.	 Η	

Εθνική	Σχολή	Δημόσιας	Υγείας	

έχει	 κάνει	 μια	 πάρα	 πολύ	 ση-

μαντική	 δουλειά.	 Είχαμε	 την	

ευκαιρία	 μάλιστα	 μιας	 πρώτης	

εφαρμογής,	 όταν	 κάναμε	 το	

σχεδιασμό	για	την	πανδημία	το	

περασμένο	 φθινόπωρο,	 όπου	

εκεί	φάνηκε	και	η	έλλειψη	της	

πρωτοβάθμιας	φροντίδας	υγεί-

ας,	 καθώς	 όλο	 το	 βάρος	 υπο-

χρεώθηκαν	 να	 το	 σηκώσουν	

τα	δημόσια	νοσοκομεία,	σε	μια	

περίοδο	 που	 είχαμε	 μια	 κρίση	

να	 αντιμετωπίσουμε	 εκ	 των	

ενόντων.	 Αλλά	 σίγουρα	 ήδη	

τα	 πρώτα	 αυτά	 δεδομένα	 που	

έχουν	 καταγραφεί	 στον	 υγειο-

νομικό	χάρτη	είχαν	τη	χρησιμό-

τητά	τους.	

Αυτό	 το	 εργαλείο	 βέβαια	

πρέπει	 τώρα	 να	 αναπτυχθεί.	

Πρέπει	 συνεχώς	 να	 εμπλουτί-

ζεται	και	πάνω	απ’	όλα	βέβαια	

    H επιδίωξή μας είναι 
άμεσα να μπορέσουμε 
να θέσουμε σε εφαρμο-
γή αυτή την κωδικοποίη-
ση νόσων  στο  σύστημα 
υγείας της χώρας  
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να	 λειτουργήσει	 ως	 βάση	 για	

το	 μεγάλο	 τελικά	 στόχο	 που	

θα	 τον	 συνδυάσουμε	 και	 με	

την	 πρωτοβάθμια	 φροντίδα	

υγείας,	δηλαδή	μια	νέα	αρχιτε-

κτονική	υγείας	στη	χώρα	μας,	

η	οποία	πραγματικά	να	λαμβά-

νει	 υπόψη	 τις	 περιφερειακές	

και	 κοινωνικές	 ανάγκες,	 όλα	

τα	 επιστημονικά	 δεδομένα	

και	να	έρχεται	να	μπορέσει	να	

αξιοποιήσει	 με	 τον	 καλύτερο	

δυνατό	τρόπο	τις	δομές	υγείας	

είτε	 σε	 πρωτοβάθμιο	 είτε	 σε	

δευτεροβάθμιο	επίπεδο.	

Είναι	 σημαντικό	 το	 ότι	 το	

ΚΕΣΥ	 έχει	 υιοθετήσει	 την	 κω-

δικοποίηση	 νόσων	 «Icd-10»,	

κάτι	 το	οποίο	νομίζω	υπήρχε	η	

εκκρεμότητα	 από	 το	 1994	 για	

να	μπορέσει	και	η	χώρα	μας	να	

έρθει	να	κάνει	αυτό	το	βήμα.	Ο	

κ.	 Κυριόπουλος	 θα	 αναπτύξει	

όλες	τις	δυνατές	και	αναγκαίες	

χρήσεις	 και	 εφαρμογές.	 Εμείς	

από	την	πλευρά	μας	ως	Υπουρ-

γείο	 ήδη	 έχουμε	 αποδεχθεί	

αυτή	 την	 εισήγηση	 του	 ΚΕΣΥ	

και	η	επιδίωξή	μας	είναι	άμεσα	

να	μπορέσουμε	να	θέσουμε	σε	

εφαρμογή	αυτή	την	κωδικοποί-

ηση	νόσων		στο		σύστημα	υγείας	

της	χώρας.	Εκεί	λοιπόν	θέλουμε	

και	τις	δικές	σας	παρατηρήσεις,	

τη	γνώμη	σας	όσον	αφορά	πώς	

καλύτερα	μπορούμε	να	αξιοποι-

ήσουμε	 αυτό	 το	 εργαλείο	 και	

ταυτόχρονα	 βέβαια	 ανοίγουμε	

και	 το	διάλογο	μαζί	σας	 για	 το	

επόμενο	βήμα	που	είναι	εξίσου	

σημαντικό	 και	 ίσως	 ακόμα	 πιο	

κρίσιμο,	 που	 έχει	 να	 κάνει	 με	

την	κωδικοποίηση	των	ιατρικών	

πράξεων.	Εκεί	έχει	γίνει	μία	σο-

βαρή	δουλειά	την	οποία	σήμερα	

θα	θέσουμε	σε	γνώση	σας.	

Εδώ	θα	θέλαμε	ιδιαίτερα	και	

τις	 επιστημονικές	 εταιρείες	 να	

συμβάλλουν,	η	κάθε	μια	για	τα	

θέματα	τα	οποία	εμπίπτουν	στο	

δικό	 τους	 χώρο	 αρμοδιότητας	

και	 ενδιαφέροντος,	 είναι	 όμως	

κρίσιμο	 να	 προχωρήσουμε	 και	

εκεί	 για	 να	 μπορέσουμε	 να	

προχωρήσουμε	 στην	 καλύτερη	

δυνατή	οργάνωση	των	ιατρικών	

πράξεων	και	τελικά	βέβαια	στο	

στόχο	 μιας	 κοστολόγησης	 των	

ιατρικών	πράξεων,	με	ό,τι	αυτό	

θα	 σημάνει	 για	 τη	 συνολική	

εξορθολογισμένη	 λειτουργία	

συνολικά	 της	 υγείας.	 Για	 να	

φτάσουμε	 όμως	 εκεί	 πρέπει	

προηγουμένως	 να	 γίνει	 αυτός	

ο	 διάλογος,	 να	 έχουμε	 τις	 πα-

ρατηρήσεις,	να	μπορέσουμε	να	

προχωρήσουμε	 συντεταγμένα	

σε	 αυτή	 την	 προσπάθεια,	 γιατί	

όλα	 αυτά	 συνδέονται	 μεταξύ	

τους.		Συνδέονται	με	την	ανάγκη	

να	έχουμε	ποιότητα	στην	παρο-

χή	υπηρεσιών	υγείας,	να	έχουμε	

κριτήριο	για	να	κάνουμε	αξιολό-

γηση	της	καλύτερης	οργάνωσης	

και	 απόδοσης	 των	 μονάδων	

υγείας,	προς	όφελος	πάντα	της	

υγείας	του	κόσμου	και	των	πα-

ρεχομένων	 υπηρεσιών,	 αλλά	

ταυτόχρονα	 συνδέεται	 άμεσα	

και	 με	 την	 ανάγκη	 να	 οργανώ-

σουμε	καλύτερα	και	τα	οικονο-

μικά	στο	χώρο	 της	υγείας,	 είτε	

αυτό	αφορά	το	Εθνικό	Σύστημα	

Υγείας	 είτε	 αφορά	 βέβαια	 και	

τα	Ταμεία	και	τη	συνολική	αυτή	

προσπάθεια	που	καταβάλλεται.	

Η	ίδια	προσπάθεια	γίνεται	και	

στο	χώρο	του	φαρμάκου.	 Ήδη	

ο	νέος	Πρόεδρος	του	ΕΟΦ	ο	κ.	

Τούντας	έχει	ξεκινήσει	 τη	σχε-

τική	 διαδικασία,	 προκειμένου	

και	εκεί	να	μπορέσουμε,	πέραν	

της	 προσπάθειας	 εξοικονόμη-

σης	και	εξορθολογισμού	γύρω	

από	το	φάρμακο,	να	υπάρχουν	

και	οδηγίες	συγκεκριμένες	για	

τη	 συνταγογράφηση,	 κάτι	 που	

σε	 όλη	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	

γίνεται	και	υπάρχει	μάλιστα	και	

απόφαση	 του	 Ευρωπαϊκού	 Δι-

καστηρίου	που	έρχεται	να	στη-

ρίξει	μια	τέτοια	προσπάθεια.	

Αλλά	αυτό	που	είναι	κρίσι-

μο	 είναι	 ότι	 όταν	 μιλάμε	 για	

το	χώρο	της	υγείας,		η	οποια-

δήποτε	 σωστή	 οργάνωση	

έχει	μία	βάση	και	 ένα	στόχο.	

Η	βάση	πρέπει	να	είναι	πάνω	

απ’	 όλα	 επιστημονική.	 Δεν	

μπορεί	να	είναι	απλώς	μια	δη-

μοσιονομική	 προσέγγιση	 των	

πραγμάτων.	 Χρειάζεται	 αυτή	

η	 προσέγγιση	 να	 βασίζεται	

σε	 επιστημονική	 ανάλυση,	

ταξινόμηση	και	αυτό	ακριβώς	

προσπαθεί	και	επιδιώκει	η	συ-

γκεκριμένη	 προσπάθεια	 που	

ξεκινάμε	 σήμερα	 και	 βέβαια	

έχει	ένα	μόνο	στόχο	την	προ-

αγωγή	της	υγείας	και	φυσικά	

την	 υγεία	 και	 την	 περίθαλψη	

του	ελληνικού	λαού.		

   Είναι κρίσιμο 
να προχωρήσουμε 

στην καλύτερη δυνατή  
οργάνωση των ιατρικών  

πράξεων και  τελικά στην  
κοστολόγησή τους  



ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ LILLY ONCOLOGY 

Η Lilly Oncology είναι αφοσιωµένη 
στους ασθενείς που µάχονται µε τον 
καρκίνο, όχι µόνο µε την ανάπτυξη 
νέων και ελπιδοφόρων θεραπειών, 
αλλά και µε πρωτοποριακές 
δραστηριότητες.
Η εικαστική θεραπεία (art therapy) 
αποκτά ολοένα και περισσότερη 
αναγνώριση παγκοσµίως ως ένα 
ισχυρό µέσο έκφρασης των 
ασθενών µε απειλητικές για τη ζωή 
τους ασθένειες, καθώς και ως 
πολύτιµη, συµπληρωµατική αγωγή 
στην κλασσική ιατρική. 
Η καλλιτεχνική έκφραση µπορεί να 
συνεισφέρει ουσιαστικά και να 
υποστηρίξει θεραπευτικά ασθενείς 
και ιατρούς στη µάχη τους έναντι 
σοβαρών ασθενειών. Η Διεθνής 
Έκθεση και Διαγωνισµός 
Ζωγραφικής Oncology on Canvas 
(Λονδίνο) είναι ένα πρόγραµµα 
µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. 

Η Lilly είναι ηγέτιδα εταιρεία στην έρευνα και ανάπτυξη σηµαντικών 
θεραπειών σε πολλούς θεραπευτικούς τοµείς. Με έµπνευσή της τη γενναιότητα 
των ασθενών που ζουν µε τον καρκίνο, η Lilly Oncology για περισσότερα από 
50 χρόνια ερευνά και αναπτύσσει ένα µεγάλο σύνολο από καινοτόµες 
θεραπείες για να επιταχυνθεί η πρόοδος της θεραπείας του καρκίνου.

Όταν η επιστηµονική πρόοδος γίνεται προσωπική υπόθεση.

Το έργο σας εµπνέει το δικό µας 

10
/0

1/
20

10«Θεοφάνεια» 
Έργο ασθενούς από τις ΗΠΑ.
Ακρυλικό σε καµβά.
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Η κωδικοποίηση 
της ιατρικής πληροφορίας 

του Γιάννη Κυριόπουλου
Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, Κοσμήτορα ΕΣΔΥ*

Η 
ιατρική	 περίθαλψη	

συνίσταται	 από	 μια	

σειρά	 αγαθών	 και	

υπηρεσιών	 τα	 οποία	

συμβάλλουν	 στη	 διατήρηση,	

βελτίωση	και	αποκατάσταση	της	

υγείας	και	τα	οποία	χαρακτηρίζο-

νται	από	μεγάλη	ετερογένεια.	Εξ	

αιτίας	της	ετερογένειας	αγαθών	

και	 υπηρεσιών,	 η	 ακριβής	 μέ-

τρηση	 και	 ποσοτικοποίηση	 των	

μονάδων	περίθαλψης	παρουσι-

άζεται	εξαιρετικά	δυσχερής	και	

πολύπλοκη.	Επιπροσθέτως,	η	ια-

τρική	 περίθαλψη	 παρουσιάζει,	

σύμφωνα	 με	 τους	 Berkowitz,	

Kevin	 και	 Rudelius,	 μερικά	 ει-

δικά	 χαρακτηριστικά,	 με	 τα	

οποία	 διαφοροποιείται	 από	 τα	

συνήθη	 αγαθά	 και	 υπηρεσίες.	

Ειδικότερα,	 η	 ιατρική	 περί-

θαλψη	(α)	είναι	άυλη	και	ακαθό-

ριστη,	(β)	είναι	αδιαίρετη,	(γ)	έχει	

απογραφικό	 χαρακτήρα	 και	 (δ)	

είναι	ασταθής	και	ευμετάβλητη.	

Οι	εξελίξεις	στην	ιατρική	επιστή-

μη,	αλλά	και	στον	τομέα	της	βιο-

ιατρικής	 τεχνολογίας,	 ιδιαίτερα	

κατά	τα	τελευταία	χρόνια,	έχουν	

προσθέσει	 σημαντικό	 όγκο	 και	

λεπτομέρεια	 στην	 προϋπάρχου-

σα	 γνώση.	 Η	 συνεχής	 συσσώ-

ρευση	της	ιατρικής	πληροφορίας	

καθιστά	 αναγκαία	 την	 ύπαρξη	

μιας	συστηματοποιημένης	κατα-

γραφής	 και	 αρχειοθέτησής	 της.	

Για	το	σκοπό	αυτό,	η	ύπαρξη	ολο-

κληρωμένων	συστημάτων	κατα-

γραφής,	 τα	οποία	θα	δρουν	ως	

«ζωντανοί»	εξελισσόμενοι	οργα-

νισμοί,	που	θα	ενσωματώνουν	τη	

νέα	γνώση,	είναι	απαραίτητη.	

Οι	 πρώτες	 προσπάθειες	 για	

την	υποτυπώδη	ταξινόμηση	των	

νόσων	θα	πρέπει	να	τοποθετη-

θούν	 στο	 18ο	 αιώνα	 (François	

Bossier	de	Lacroix	1706-1777).	

Κατά	 γενική	 παραδοχή,	 όμως,	

η	 ταξινόμηση	 των	 νοσημάτων	

στη	σύγχρονή	της	μορφή	αντλεί	

την	καταγωγή	της	από	το	έργο	

του	 William	 Farr	 (1807-1883).	

Η	 αξία	 της	 εργασίας	 του	 Farr	

γίνεται	 γρήγορα	αντιληπτή	 και	

στο	 πρώτο	 διεθνές	 στατιστικό	

συνέδριο	 (Γενεύη	 1853)	 τίθε-

νται	οι	βάσεις	της	International	

List	of	causes	of	death,	πρόγο-

νο	των	σημερινών	ταξινομικών	

συστημάτων.	Στη	σημερινή	της	

μορφή,	 η	 διεθνής	 ταξινόμη-

ση	 των	 νόσων	 (International	

classification	of	diseases)	είναι	

υπό	την	αιγίδα	του	WHO.	Το	σύ-

στημα	 καλύπτει	 το	 πλήρες	 νο-

σολογικό	φάσμα,	ανανεώνεται	

συνεχώς	και	σήμερα	βρίσκεται	

στη	10η	έκδοσή	του	(προσεχώς	

η	 11η).	 Παράλληλα,	 αντίστοι-

χες	προσπάθειες,	σε	διεθνές	ή	

τοπικό	 επίπεδο,	 είναι	 σε	 ισχύ,	

για	 την	 ταξινόμηση	 του	 συνό-

λου	 της	 ιατρικής	πληροφορίας	

* Ομιλία του κ. Γιάννη Κυριόπουλου  
στην ημερίδα με θέμα «Ταξινομήσεις 

και Κωδικοποιήσεις στην Υγεία».
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(πράξεις,	διαγνωστικός	εξοπλι-

σμός,	αντιδραστήρια	και	άλλα.)	

Τα	 συστήματα	 ταξινόμη-

σης	 της	 ιατρικής	 πληροφορίας	

έχουν	 πολλαπλές	 εφαρμογές.	

Ενδεικτικά:	 δημιουργούν	 μια	

ακριβή	 εικόνα	 του	 επιδημιολο-

γικού	προτύπου	του	πληθυσμού	

αναφοράς,	 συνθέτουν	 πλήρεις	

καταλόγους	 του	μείγματος	 των	

περιπτώσεων	των	ασθενών	που	

απευθύνονται	στις	δομές	υγείας.	

συντείνουν	 στην	 ομοιομορφία	

καταγραφής	 της	 πληροφορίας	

και	 συμβάλλουν	 στην	 προώθη-

ση	 της	επιστημονικής	έρευνας.	

Παράλληλα,	 αποτελούν	 ισχυρό	

διαχειριστικό	 εργαλείο,	 καθώς	

συνθέτουν	 το	 “νοσοκομειακό	

προϊόν”	και	δίνουν	τη	δυνατότη-

τα	διατήρησης	δεικτών	παραγω-

γικότητας	 και	 αποτελεσματικό-

τητας	και	καθιστούν	εφικτή	την	

ακριβή	 καταγραφή	 των	 πόρων	

και	 βελτιώνουν	 σημαντικά	 τα	

ζητήματα	 κατανομής,	 προμη-

θειών,	 τιμολόγησης.	 Ακόμη,	

διαμέσου	 της	 περιγραφής	 των	

προσφερόμενων	πράξεων	γίνε-

ται	δυνατή	η	μοριοδότηση	και	η	

κοστολόγησή	τους.	

Πηγές άντλησης  
πληροφοριών

Eurostat	Database	(http://epp.
eurostat.ec.europa.eu):	στατιστι-

κές	αιτιών	θανάτου,	στατιστικές	

ιατρικής	 περίθαλψης,	 έρευνες	

υγείας,	 στατιστικές	 νοσηρότη-

τας	κατά	αιτία	OEcd	Health	data	

(http://www.oecd.org):	επίπεδο	

υγείας,	υγειονομικοί	πόροι,	χρη-

σιμοποίηση	 υπηρεσιών	 υγείας,	

κοινωνική	 προστασία,	 φαρμα-

κευτική	 αγορά,	 προσδιοριστές	

της	 υγείας,	 δημογραφικοί	 δεί-

κτες,	οικονομικοί	δείκτες.

WHO	Health	for	All	Database	
(http://www.euro.who.int/

HFAdB):	δημογραφικοί	δείκτες,	

κατάσταση	 υγείας	 (θνησιμότη-

τα,	νοσηρότητα),	προσδιοριστές	

της	 υγείας	 (τρόπος	 ζωής,	 πε-

ριβάλλον).	 ιατρική	 περίθαλψη	

(πόροι,	χρησιμοποίηση),	εθνική	

Στατιστική	 Υπηρεσία	 της	 Ελλά-

δος	 (http://www.statistics.gr),	

δημογραφικοί	 δείκτες,	 κατά-

σταση	υγείας	(θνησιμότητα,	νο-

σηρότητα),	πόροι	υγείας.

Η παρούσα κατάσταση 

Σύμφωνα	με	τα	διαθέσιμα	στοι-

χεία	του	EcHIM	(2008),	η	διαθε-

σιμότητα	 των	 δεδομένων	 από	

τη	χώρα	μας	είναι	περιορισμένη	

και	διαπιστώνονται	σοβαρές	ελ-

λείψεις	στην	καταγραφή	πληρο-

φοριών	 στην	 υγεία	 και	 κυρίως	

στην	ιατρική	περίθαλψη.	
Ειδικότερα

(α)		η	 διαθεσιμότητα	 είναι	 μι-
κρότερη	 του	 ευρωπαϊκού	
μέσου	όρου

(β)		η	εκτέλεση	και	δημοσίευση	
υγειονομικών	αναφορών	εί-
ναι	ανύπαρκτη

(γ)		οι	 στατιστικές	 νεοπλασμά-
των	δεν	εκτελούνται	

(δ)		η	 διεθνής	 ταξινόμηση	 Icd-
cM	δεν	έχει	εφαρμοσθεί	

(ε)		τα	πρότυπα	του	EcHIM	δεν	
έχουν	αναπτυχθεί	και

(στ)		τα	πληροφοριακά	συστήμα-

τα	δεν	έχουν	ολοκληρωθεί	

Η	 Ελλάδα,	 ως	 μια	 από	 τις	

ελάχιστες	ανεπτυγμένες	χώρες	

που	 δεν	 διαθέτουν	 συστήμα-

τα	 ταξινόμησης	 της	 ιατρικής	

πληροφορίας,	 αντιμετωπίζει	

σημαντικά	προβλήματα	στη	δι-

αχείριση	του	ΕΣΥ.	Ενδεικτικά,	η	
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μη	 εκτίμηση	 της	 νοσοκομεια-

κής	 παραγωγής	 εμποδίζει	 την	

αντιπαραβολή	 της	 χρηματο-

δότησης	 και	 του	 πραγματικού	

παραγόμενου	έργου	ενώ	η	μη	

καταγραφή	 του	 εξοπλισμού	

έχει	πολλαπλές	συνέπειες	στην	

κατανομή,	 τη	 διαδικασία	 προ-

μηθειών	 και,	 κατ’	 επέκταση,	

στην	αύξηση	της	δαπάνης.	

Συστάσεις 
•		Η	 σύγχρονη	 πολιτική	 υγείας	

προϋποθέτει	 υψηλής	 ποιό-

τητας	Σύστημα	Πληροφοριών	

για	την	Υγεία	(ΣΠΥ)

•		Ο	μηχανισμός	για	την	εφαρμο-

γή	και	διατήρηση	ενός	ΣΠΥ	σε	

ελληνικό	επίπεδο	θα	πρέπει	να	

διασφαλίζει	 την	 εναρμόνιση	

των	πρακτικών	για	τη	συλλογή	

δεδομένων	 με	 τα	 ευρωπαϊκά	

πρότυπα,	ώστε	οι	δείκτες	να	εί-

ναι	αξιόπιστοι	και	συγκρίσιμοι	

•		Επέκταση	 των	 υπαρχόντων	

ΣΠΥ	 προκειμένου	 για	 τη	 συλ-

λογή	 των	 απαραίτητων	 πλη-

ροφοριών	για	τον	υπολογισμό	

των	δεικτών	

•			Η	συλλογή	των	δεδομένων	θα	

πρέπει	να	γίνεται	σε	τακτά	χρο-

νικά	 διαστήματα	 (π.χ.	 Ετήσια	

Εθνική	 Έρευνα	Υγείας)	με	στό-

χο	εκτός	των	άλλων	και	την	πα-

ραγωγή	χρονολογικών	σειρών

•		Η	 συνεργασία	 και	 η	 ύπαρξη	

συνεχούς	 ροής	 πληροφορι-

ών	 μεταξύ	 των	 εμπλεκόμε-

νων	 φορέων	 αναμένεται	 να	

συμβάλλει	 στην	 παραγωγή	

αξιόπιστων	εθνικών	υγειονο-

μικών	αναφορών	

•			Θα	πρέπει	να	προβλέπεται	και	

μια	 διαδικασία	 αναθεώρησης	

των	 δεικτών	 που	 χρησιμοποι-

ούνται	 και	 η	 οποία	 περιλαμ-

βάνει	 τόσο	 την	 ενσωμάτωση	

νέων	 όσο	 και	 την	 κατάργηση	

παλαιότερων	δεικτών

•		Δημοσιοποίηση	 και	 διάχυση	

των	πληροφοριών	για	την	υγεία	

μέσω	εκθέσεων/αναφορών	σε	

έντυπη	 αλλά	 και	 ηλεκτρονική	

μορφή,	ώστε	να	είναι	διαθέσι-

μες	και	προσβάσιμες	σε	όλους	

τους	 εμπλεκόμενους	 (ακαδη-

μαϊκή	κοινότητα,	επαγγελματί-

ες	υγείας	και	άλλους)

Η παρούσα πρόταση 
Προς	 αντιμετώπιση	 της	 κατά-

στασης	αυτής	αναπτύχθηκαν	και	

προσαρμόστηκαν	στην	ελληνική	

υγειονομική	 πραγματικότητα	

τέσσερα	ταξινομικά	συστήματα	

τα	οποία	αποσκοπούν	στην	κά-

λυψη	 του	 συνόλου	 της	 πληρο-

φορίας	στο	σύστημα	υγείας.

1.		Το	 διεθνές	 σύστημα	 ταξινό-

μησης	 των	 νόσων	 και	 των	

διαγνώσεων	(Icd-10)

2.		Το	 διεθνές	 σύστημα	 ταξινό-

μησης	συμπτωμάτων	και	δια-

γνώσεων	στην	Πρωτοβάθμια	

Φροντίδα	Υγείας	(IcPc2)		

3.		Τα	 συστήματα	 ταξινόμησης	

και	 κωδικοποίησης	 του	 ια-

τροτεχνολογικού	εξοπλισμού	

(GMdN)	και	των	αντιδραστη-

ρίων	(EdMA),	καθώς	και	

4.	 	Ένα	 ολοκληρωμένο	 σύστη-

μα	 κωδικοποίησης	 των	 ια-

τρικών	 πράξεων,	 εντός	 και	

εκτός	του	νοσοκομείου.		

		ΟΜΑΔΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ICD-10		
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H
αποτελεσματική	

διοίκηση	των	μονά-

δων	υγείας	βασίζε-

ται	στην	υιοθέτηση	

σύγχρονων	 αρχών,	 μεθόδων	

και	εργαλείων	οργάνωσης	και	

διαχείρισης.	 Η	 διαμόρφωση	

στόχων,	 τόσο	 ποιότητας,	 όσο	

και	αποδοτικότητας	στη	φρο-

ντίδα	υγείας	προϋποθέτει	την	

κατανόηση	των	πληροφοριών	

υγείας	 και	 τη	 διαμόρφωση	

δεικτών	 αποτίμησης	 των	 πα-

ραγομένων	υπηρεσιών.

Τα	δεδομένα	(data)	που	κα-

ταγράφονται	 κατά	 τη	 χρήση	

των	 υπηρεσιών	 υγείας	 (π.χ.	

ημερομηνία	 εισαγωγής	 στο	

νοσοκομείο,	 διάγνωση,	 ημε-

ρομηνία	διεξαγωγής	χειρουρ-

γείου,	 κατανάλωση	 φαρμά-

κων,	 ημερομηνία	 εξιτηρίου,	

κ.λ.π.),	 μέσω	 δεικτών	 (π.χ.	

(μέση)	διάρκεια	νοσηλείας	για	

κάθε	νόσο/διάγνωση,	χρόνος	

αναμονής	 για	 χειρουργείο)	

μετατρέπονται	 σε	 πληροφο-

ρία	 (information).	 Η	 εξέτα-

ση	 των	 αλληλοσυσχετίσεων	

ανάμεσα	σε	αυτούς	τους	δεί-

κτες	 (π.χ.	 (μέση)	 διάρκεια	

νοσηλείας,	 επιπλοκές,	 ροές	

χειρουργείου)	 μας	 οδηγούν	

στη	 γνώση	 και	 την	 κατανόη-

ση	 (knowledge)	 των	 διαδικα-

σιών,	 ροών,	 και	 ενδιάμεσων	

προϊόντων	των	μονάδων	υγεί-

ας.	 Αυτή	 κατανόηση,	 οδηγεί	

ακολούθως	 στη	 διαμόρφωση	

έξυπνης	 γνώσης/ευφυίας	

(intelligence),	η	οποία	επιτρέ-

πει	 τη	 διαμόρφωση	 στρατη-

γικών	 στόχων	 και	 την	 παρα-

κολούθηση	 συγκεκριμένων	

δεικτών,	οι	οποίοι	κάθε	στιγμή	

μπορούν	να	τεκμηριώνουν,	αν	

η	 διοίκηση	 επιτυγχάνει	 τους	

στόχους	της	ή	όχι,	ώστε	εγκαί-

ρως	 να	 κάνει	 τις	 διορθωτικές	

παρεμβάσεις	 και	 το	 σύστημα	

να	 μην	 αφήνεται	 στην	 τύχη	

του.

Η	πληροφορία	υγείας	περι-

λαμβάνει	ένα	μεγάλο	πλήθος	

διαφορετικών	 και	 ιδιαίτερα	

εξειδικευμένων	 δεδομένων	

όπως	 νόσους/διαγνώσεις,	

κλινικές	ιατρικές	πράξεις,	πα-

ρακλινικές	 ιατρικές	 πράξεις,	

φάρμακα,	 ιατρικά	υλικά,	εξο-

* Ομιλία της κ. Ελπίδας Πάβη στην 
ημερίδα με θέμα «Ταξινομήσεις και 

Κωδικοποιήσεις στην Υγεία».

ICD-10  

Μετάφραση και  
προσαρμογή στα Ελληνικά 
Της Ελπίδας Πάβη
Οδοντιάτρου MPH PhD, Επιμελήτριας ΕΣΔΥ* 
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πλισμό,	ανθρώπινο	δυναμικό,	

οικονομικά	 στοιχεία,	 κ.ά.	 Ει-

δικότερα,	 η	 πληροφορία	 που	

αφορά	 τη	 διάγνωση	 νόσων	

και	 άλλων	 συναφών	 προβλη-

μάτων	υγείας	μπορεί	να	είναι	

άκρως	 εξειδικευμένη	 και	 συ-

νεπώς	 κατανοητή	 από	 τους	

επαγγελματίες	 υγείας	 που	

εμπλέκονται	 στη	 φροντίδα,	

είναι	 όμως	απαραίτητο	 να	 εί-

ναι	 και	 διαχειρίσιμη	 τόσο	 για	

λόγους	 επιδημιολογικής	 πα-

ρακολούθησης	 όσο	 και	 για	

λόγους	 αποτελεσματικής	 δι-

οίκησης.	 Συνεπώς,	 προκύπτει	

η	 ανάγκη	 κατ’	 αρχήν	 ταξινό-

μησης	 και	 ακολούθως	 κωδι-

κοποίησης	των	νόσων	και	των	

προβλημάτων	υγείας.

Η	 αναγκαιότητα	 αυτή	 είχε	

γίνει	 κατανοητή	 ήδη	 από	 τα	

μέσα	 του	 18ου	 αιώνα,	 όταν	

άρχισαν	 οι	 πρώτες	 προσπά-

θειες	μεθοδικής	 ταξινόμησης	

της	 αιτίας	 θανάτου	 και	 ακο-

λούθως	της	νοσηρότητας	από	

ειδικούς	 στατιστικολόγους.	

Από	το	1948,	η	Διεθνής	Ταξι-

νόμηση	 Νόσων	 (International	

classification	of	diseases	Icd)	

αποτελεί	 μια	 επιστημονική	

δραστηριότητα	του	Παγκόσμι-

ου	Οργανισμού	Υγείας	 (ΠΟΥ).	

Ο	ΠΟΥ	εκδίδει	κάθε	10	χρόνια	

την	αναθεώρηση	(revision)	της		

Ταξινόμησης	 και	 κάθε	 χρόνο	

την	 ανανέωσή	 της	 (update),	

αφού	η	Ταξινόμηση	είναι	ένα	

δυναμικό	 εργαλείο	 που	 πρέ-

πει	 να	 παρακολουθεί	 και	 να	

ενσωματώνει	τις	εξελίξεις	της	

ιατρικής	 επιστήμης	 και	 του	

νοσολογικού	 προτύπου	 κάθε	

εποχής.

Στην	Ελλάδα,	το	1980	εκδό-

θηκε	 στην	 Ελληνική	 γλώσσα	

η	 Icd-9	 ( Ένατη	 Αναθεώρηση	

της	 Icd)	 από	 το	 τότε	 Υπουρ-

γείο	 Κοινωνικών	 Υπηρεσιών	

και	 την	 Εθνική	 Στατιστική	

Υπηρεσία	 της	 Ελλάδος	 (ΕΣΥΕ)	

(Υπουργείο	 Συντονισμού),	 με	

επιστημονική	 επιμέλεια	 στε-

λεχών	υγείας,	δημόσιας	υγεί-

ας	και	υπηρεσιών	υγείας,	 και	

γνωστών	 σήμερα	 Καθηγητών	

Ιατρικών	 Σχολών	 της	 χώρας.	

Την	 Ταξινόμηση	 αυτή	 χρησι-

μοποιεί	μέχρι	σήμερα	η	ΕΣΥΕ	

για	να	στέλνει	τις	στατιστικές	

σειρές	 νοσηρότητας	 και	 θνη-

σιμότητας	 στον	 ΠΟΥ	 (όπως	

υποχρεούμαστε	 ως	 χώρα)	

και	σε	άλλους	διεθνείς	οργα-

νισμούς	 και	 βάσεις	 ιατρικών	

δεδομένων.	 Όμως,	 ήδη	 από	

το	 1994	 ο	 ΠΟΥ	 ζητούσε	 από	

τα	 κράτη	 να	 υιοθετήσουν	 τη	

Δέκατη	 Αναθεώρηση	 (Icd-

10),	 συνεπώς	 στη	 χώρα	 μας	

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

δεοντολογία
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

άρθρα -έρευνες
θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

H κ. Ελπίδα Πάβη
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καταγράφεται	 μια	 σημαντική	

καθυστέρηση.	 Το	 κυριότερο	

όμως	είναι	ότι	ενώ	στις	αρχές	

του	 1980	 είχαν	 αρχίσει	 στην	

Ελλάδα	οι	προσπάθειες	υιοθέ-

τησης	της	 Icd-9,	ποτέ	αυτή	η	

ταξινόμηση	και	κωδικοποίηση	

δεν	 εφαρμόστηκε	 καθολικά	

στο	σύστημα	υγείας,	 με	απο-

τέλεσμα	 η	 κωδικοποίηση	 να	

γίνεται	από	στελέχη	της	ΕΣΥΕ	

και	όχι	από	στελέχη	των	μονά-

δων	 υγείας.	 Είναι	 κατανοητό	

ότι	 αυτή	 η	 πρακτική	 αυξάνει	

την	πιθανότητα	λάθους	αφού	
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I						 Ορισμένα	λοιμώδη	και	παρασιτικά	νοσήματα	
II					 Νεοπλάσματα
III				 �Νοσήματα	του	αίματος	και�των	αιμοποιητικών	ορ-

γάνων�και�ορισμένες�διαταραχές�με�συμμετοχή�του�
ανοσολογικού�μηχανισμού

IV				 Ενδοκρινικά,	διατροφικά	και	μεταβολικά	νοσήματα
V						 Ψυχικές	διαταραχές	και�διαταραχές�συμπεριφοράς	
VI					 Παθήσεις�του�νευρικού	συστήματος
VII			 Παθήσεις�του�οφθαλμού	και�των�εξαρτημάτων�του
VIII		 Παθήσεις�του	ωτός	και�της�μαστοειδούς�απόφυσης
IX				 Νοσήματα�του�κυκλοφορικού	συστήματος
X					 Νοσήματα�του�αναπνευστικού	συστήματος
XI		 Παθήσεις�του�πεπτικού	συστήματος
XII		 Παθήσεις�του	δέρματος	και�του�υποδορίου�ιστού
XIII	 	Παθήσεις�του�μυοσκελετικού	συστήματος	και�του�

συνδετικού�ιστού
XIV	 Νοσήματα�του	ουρογεννητικού	συστήματος
XV			 Κύηση,	τοκετός�και�λοχεία	
XVI			 	Συγκεκριμένες�καταστάσεις�που�εμφανίζονται�στην	

περιγεννητική	περίοδο	
XVII		 Συγγενείς	ανωμαλίες	και�διαμαρτίες�της�διάπλασης
XVIII	 	Συμπτώματα,	φυσικά	σημεία	και�παθολογικά	κλινικά	

και	εργαστηριακά	ευρήματα,�τα�οποία�δεν	ταξινο-
μούνται	αλλού

XIX		 	Τραυματισμοί,	δηλητηριάσεις	και�ορισμένες�άλλες�
επιπτώσεις�επίδρασης�εξωτερικών	παραγόντων

XX				 Εξωγενή	αίτια�νοσηρότητας�και�θνησιμότητας
XXI		 	Παράγοντες	οι�οποίοι�επηρεάζουν�την�κατάσταση	της	

υγείας	και�την	επαφή	με	τις	υπηρεσίες	υγείας
ΧΧΙΙ		 Κωδικοί�για�ειδικούς�σκοπούς

η	 κωδικοποίηση	 δεν	 γίνεται	

στην	 πηγή	 της	 πληροφορίας	

από	 τον	 ειδικό	 επαγγελματία	

υγείας.	Η	καταγραφή	του	κω-

δικού	 της	 νόσου/διάγνωσης	

στην	πηγή	είναι	ακόμη	περισ-

σότερο	 απαραίτητη	 σήμερα,	

δεδομένου	 ότι	 ο	 ίδιος	 ο	 ΠΟΥ	

έχει	 δηλώσει	 ότι	 η	 Icd-10	

απαιτεί	περισσότερες	γνώσεις	

ανατομίας	 και	 φυσιολογίας	

συγκριτικά	με	την	Icd-9.

Κάθε	 ταξινόμηση	 είναι	 ένα	

σύστημα	κατηγοριών	μέσα	στις	

οποίες	εντάσσονται	οι	διάφορες	

νοσολογικές	 οντότητες	 βάσει	

κάποιων	 καθορισμένων	 κριτη-

ρίων.	Οι	δε	άξονες	της	ταξινό-

μησης	επιλέγονται	με	κριτήριο	

το	ποιες	στατιστικές	αναφορές	

και	δείκτες	είναι	επιθυμητό	να	

παράγονται.	 Για	 την	 Icd-10,	 ο	

ΠΟΥ	 έχει	 δηλώσει	 ότι	 «οι	 νο-
σολογικές	 καταστάσεις	 ομα-
δοποιήθηκαν	 κατά	 τον	 τρόπο	
ο	 οποίος	 θεωρήθηκε	 ότι	 είναι	
ο	πιο	κατάλληλος	να	εξυπηρε-
τεί	 γενικούς	 επιδημιολογικούς	
σκοπούς	 και	 την	 αξιολόγηση	
της	φροντίδας	υγείας».

Η	δομή	 της	 Icd-10	περιλαμ-

βάνει	 22	 Κεφάλαια	 τα	 οποία	

αριθμούνται	με	λατινικό	αριθμό,	

και	εκτός	από	τα	δύο	πρώτα	Κε-

φάλαια	 που	 περιλαμβάνουν	 τα	

Λοιμώδη	 και	 τα	 Νεοπλάσματα,	

τα	υπόλοιπα	αναπτύσσονται	με	

βάση	 το	 σύστημα	 ή	 το	 όργα-

νο	 που	 πάσχει	 (Πίνακας	 1)	 Σε	

κάθε	 Κεφάλαιο,	 με	 δενδρική	

διάταξη,	 περιλαμβάνονται	 Ενό-

τητες	 Κατηγοριών,	 Κατηγορίες	

και	Υποκατηγορίες	(Πίνακας	2).	

Η	 Κατηγορία	 χαρακτηρίζεται	

από	 έναν	 αλφαριθμικό	 κωδικό	

τριών	χαρακτήρων	 (ενός	κεφα-

λαίου	 γράμματος	 του	 αγγλικού	

αλφάβητου	 και	 δύο	 αριθμητι-

κών	ψηφίων)	(π.χ.	d65:	Διάχυτη	

ενδαγγειακή	 πήξη).	 Οι	 εθνικές	

στατιστικές	 σειρές	 που	 απο-

στέλλονται	στον	ΠΟΥ	και	άλλους	

διεθνείς	οργανισμούς	πρέπει	να	

έχουν	κωδικοποίηση	σε	αυτό	το	

επίπεδο,	 δηλαδή	 του	 κωδικού	

τριών	 χαρακτήρων.	 Όμως,	 για	

λόγους	 αποτελεσματικής	 επι-

δημιολογικής	παρακολούθησης	

και	αξιολόγησης	της	φροντίδας	
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υγείας	 σε	 εθνικό	 επίπεδο,	 οι	

καταγραφές	πρέπει	να	γίνονται	

σε	επίπεδο	Υποκατηγορίας	(αλ-

φαριθμικού	κωδικού	τεσσάρων	

χαρακτήρων).		

Η	 Icd-10	 ουσιαστικά	 είναι	

μια	κοινή	διεθνής	γλώσσα	που	

επιτρέπει	την	ανταλλαγή	δεδο-

μένων	με	πιστότητα.	Η	κωδικο-

ποιημένη	 ιατρική	 πληροφορία	

έχει	μεγάλες	δυνατότητες	επε-

ξεργασίας	και	ασφαλούς	διακί-

νησης.	Η	Icd-10	έχει	εφαρμογή	

στην	 επιδημιολογία	 (παρακο-

λούθηση	επίπτωσης	και	επιπο-

λασμού	 νόσων,	 θνησιμότητας	

και	νοσηρότητας	–	εθνικές	στα-

τιστικές/διεθνείς	 συγκρίσεις).	

Επίσης,	έχει	κλινική	εφαρμογή	

(ιατρικός	 φάκελος,	 πιστοποι-

ητικά	 θανάτου,	 κατευθυντήρι-

ες	 οδηγίες,	 έρευνα).	 Τέλος,	 η	

κωδικοποιημένη	 πληροφορία	

αξιοποιείται	στη	διαχείριση	και	

τη	διοίκηση	υγείας	με	αποτέλε-

σμα	το	σημαντικό	επιχειρησια-

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

δεοντολογία
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

άρθρα -έρευνες
θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

		Πίνακας	2:	Παράδειγμα	της	δενδρικής	δομής	
κάθε	Κεφαλαίου	της	ICD-10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	VIII	
Παθήσεις	του	ωτός	και	της	μαστοειδούς	απόφυσης	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	(H60-H95)

	 H60-H62		 Νοσήματα	του	έξω	ωτός																																											
ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

	 H61	 Άλλες	διαταραχές	του	έξω	ωτός		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

	 H61.0	 Περιχονδρίτιδα	του	έξω	ωτός
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
	 Η61.1	 Μη	λοιμώδεις	διαταραχές	του	πτερυγίου	
	 H61.2	 Βύσμα	κυψελίδας
	 H61.3	 Επίκτητη	στένωση	του	έξω	ακουστικού	πόρου
	 H61.8	 Άλλη	καθορισμένη	διαταραχή	του	έξω	ωτός
	 H61.9	 Διαταραχή	του	έξω	ωτός,	μη	καθορισμένη	

κό,	λειτουργικό	και	οικονομικό	

όφελος	για	το	σύστημα	υγείας.

Για	παράδειγμα,	με	τη	χρήση	

της	 Icd-10	 αυξάνεται	 η	 δυνα-

τότητα	 παρακολούθησης	 των	

δαπανών	 υγείας	 κατά	 κωδικό	

νόσου	 και	 συνεπώς	 διευκο-

λύνεται	 ο	 σχεδιασμός	 μέτρων	

συγκράτησης	του	κόστους	(π.χ.	

ηλεκτρονική	 συνταγογράφηση	

με	χρήση	κωδικών	νόσου).	Επί-

σης,	 μπορούν	 να	 αναλύονται	

οι	 αποζημιώσεις	 ανά	 κωδικό,	

και	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 διε-

νεργηθείσες	 ιατρικές	 πράξεις	

να	 σχεδιάζονται	 νέοι	 μέθοδοι	

αποζημίωσης	 (π.χ.	 dRGs).	 Ακό-

μη,	αξιολογείται	η	ποιότητα	της	

φροντίδας	 υγείας,	 αφού	 ανά	

κωδικό	 μπορούμε	 να	 παρακο-

λουθούμε	 τυχόν	 επιπλοκές,	

επανεισαγωγές,	κ.λ.π.

Σήμερα,	η	Ελλάδα	διαθέτει	

την	Ελληνική	 Icd-10,	η	οποία	

είναι	το	αποτέλεσμα	της	δου-

λειάς	 της	 8μελούς	 Ομάδας	

Έργου	 και	 24	 Επιστημονικών	

Συμβούλων	 γιατρών	 ειδικο-

τήτων,	 μελών	 ΔΕΠ	 ιατρικών	

σχολών	 όλων	 των	 βαθμίδων	

και	διδακτόρων.	Η	μετάφραση	

εγκρίθηκε	από	τον	ΠΟΥ	και	η	

Ελληνική	 έκδοση	 θα	 διατίθε-

ται	 με	 copyright	 του	 Υπουρ-

γείου	 Υγείας	 και	 Κοινωνικής	

Αλληλεγγύης	 και	 την	 επιστη-

μονική	 ευθύνη	 της	 Εθνικής	

Σχολής	 Δημόσιας	 Υγείας.	 Η	

ηλεκτρονική	 εφαρμογή	 της	

Icd-10	βρίσκεται	σε	αντίστοι-

χο	σύνδεσμο	στην	ιστοσελίδα	

του	 Υπουργείου	 Υγείας	 και	

Κοινωνικής	Αλληλεγγύης.

Πρόκληση	 τώρα	 αποτε-

λεί	 η	 καθολική	 υποχρεωτική	

εφαρμογή	της	Icd-10	η	οποία	

είναι	υπόθεση	όλων	των	επαγ-

γελματιών	 του	 τομέα	 υγείας	

και	 ασφάλισης.	 Πρέπει	 η	 δι-

αδικασία	 υιοθέτησής	 της	 να	

αρχίσει	 τώρα,	 αφού	 για	 την	

πλήρη	εφαρμογή	της	θα	απαι-

τηθούν	ίσως	2	έως	3	χρόνια.	Η	

διαμόρφωση	των	διαδικασιών	

ένταξης	 της	 Icd-10	 στην	 κα-

θημερινή	 ρουτίνα	 των	 μονά-

δων	υγείας	και	η	εκπαίδευση	

των	 εργαζομένων	 επείγουν.	

Για	μακροπρόθεσμα	αποτελέ-

σματα,	η	Icd-10	πρέπει	να	δι-

δάσκεται	σε	προπτυχιακό	και	

μεταπτυχιακό	 επίπεδο	 στις	

σχολές	 επιστημών	 υγείας,	

και	 πρέπει	 να	 αναπτυχθεί	 η	

διαδικασία	 συνεχούς	 βελτίω-

σης	της	Ελληνικής	 Icd-10	και	

ανανέωσής	της	παράλληλα	με	

τις	ανανεώσεις	και	αναθεωρή-

σεις	που	εκδίδει	ο	ΠΟΥ.			
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αιρετίζοντας	 το	 συ-

νέδριο,	 ο	 πρόεδρος	

του	ΣΦΕΕ	κ.	Δ.	Φιλιώ-

της	ανέφερε	ότι	η	Ελ-

λάδα	βρίσκεται	μπροστά	σε	μία	

κρίση	 ιστορικών	 διαστάσεων,	

η	 οποία	 για	 να	 αντιμετωπιστεί	

χρειάζεται,	 αναθεώρηση	 μεθό-

δων,	 πρακτικών,	 πρωτοβουλι-

ών	 και	 προτάσεων	 και	 κυρίως	

διαφάνεια	 στον	 τρόπο	 τιμολό-

γησης	και	ανατιμολόγησης	 των	

φαρμάκων.	 H	 ανατιμολόγηση	

πρέπει	 να	 γίνεται	 με	 βάση	 τον	

μέσο	όρο	 των	 τιμών	 της	Ευρω-

ζώνης	και	σε	δεύτερο	χρόνο	να	

τίθεται	 μία	 ασφαλιστική	 τιμή.	

Η	 τιμολόγηση	 με	 βάση	 τις	 χα-

μηλότερες	 τιμές	 στην	 Ευρώπη,	

θα	 προκαλέσει	 ακραίες	 μειώ-

σεις	 και	 θα	 πλήξει	 καίρια	 τις	

φαρμακευτικές	επιχειρήσεις.	Ο		

κ.	Φιλιώτης	ανέφερε	επίσης	ότι	

με	τη	λίστα	συνταγογραφούμε-

νων	φαρμάκων	δεν	αντιμετωπί-

ζεται	το	πρόβλημα	της	«προκλη-

τής»	συνταγογράφησης.

Ο	 κεντρικός	 ομιλητής	 του	

συνεδρίου,	βουλευτής	του	ΠΑ-

ΣΟΚ	και	καθηγητής	του	London	

School	of	Economics,	Δρ.	Ηλί-

ας	Μόσιαλος,	περιέγραψε	την	

κατάσταση	που	έχει	δημιουρ-

γηθεί	στη	φαρμακευτική	περί-

θαλψη	της	χώρας.	Όπως	είπε,	

οι	 δαπάνες	 των	 ταμείων	 για	

φάρμακα	 έφτασαν	 από	 980	

εκατ.	ευρώ	το	2000	σε	5,1	δις	

ευρώ	 το	 2009,	 δηλαδή,	 πε-

νταπλασιάστηκαν	μέσα	σε	μία	

δεκαετία.	 Ανάμεσα	 στα	 άλλα	

μέτρα,	που	πρότεινε	ο	κ.	Μό-

σιαλος	για	τον	έλεγχο	των	δα-

πανών	(ανατιμολόγηση,	λίστα	

φαρμάκων	 κλπ)	 ανέφερε	 ότι	

χρειάζεται	 να	 επανεξεταστεί		

το	κέρδος	των	φαρμακοποιών.	

Όσον	αφορά	τη	λίστα	φαρμά-

κων,	επανέλαβε	ότι	από	μόνη	

της	 δεν	 θα	 αποδώσει,	 αλλά	

σημείωσε	ότι	η	κυβέρνηση	εν-

δεχομένως	θα	προχωρήσει	σε	

επιπλέον	ρυθμίσεις.	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥ-
ΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το	 πρώτο	 στρογγυλό	 τραπέζι	

είχε	 ως	 θέμα:	 «Χρηματοδότη-

ση	 του	 συστήματος	 ιατροφαρ-

μακευτικής	 περίθαλψης	 στην	

Ελλάδα:	 Τάσεις,	 στρεβλώσεις,	

Pharma Money 
Conference 2010

Ενδιαφέρουσες	
απόψεις	

διατυπώθηκαν	
στο	πρώτο	

Pharma	Money	
conference	2010,	
το	οποίο	πραγμα-

τοποιήθηκε		
την	Πέμπτη		
18	Μαρτίου	

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ	ΑΠΟΨΕΙΣ,	ΓΟΝΙΜΟΣ	ΔΙΑΛΟΓΟΣ
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προοπτικές».	Ομιλητές	ήταν	οι	

κ.κ.	Ν.	Μανιαδάκης	καθηγητής	

Διοίκησης	και	Οργάνωσης	Υπη-

ρεσιών	Υγείας	της	Εθνικής	Σχο-

λής	 Δημόσιας	 Υγείας,	 Γ.	 Μέρ-

γος,	 καθηγητής	 Οικονομικών	

Επιστημών	και	πρώην	διοικητής	

του	 ΙΚΑ,	 Θ.	 Λοπατατζίδης,	 μέ-

λος	 της	 Επιτροπής	 Σοφών	 για	

το	Ασφαλιστικό	και	ο	Γ.	Κατζου-

ράκης,	αντιπρόεδρος	του	ΣΦΕΕ	

και	Πρόεδρος	της	GSK	Ελλάς.	

Ο	κ.	Ν.	Μανιαδάκης	ανέφερε	ότι	

οι	τιμές	των	φαρμάκων	δεν	επη-

ρεάζουν	σε	τόσο	μεγάλο	βαθμό	

την	φαρμακευτική	δαπάνη	όσο	

άλλοι	 παράγοντες	 που	 είναι:	

Τα	 νέα	φάρμακα	που	βγαίνουν	

στην	 αγορά,	 η	 υποκατάστα-

ση	 των	 παλιών	 με	 καινοτόμα	

φάρμακα,	 και	 η	 δημογραφική	

αλλαγή	 καθώς	 οι	 ηλικιωμένοι	

έχει	 αποδειχθεί	 ότι	 καταναλώ-

νουν	 δέκα	φορές	 περισσότερα	

φάρμακα	από	τους	υπόλοιπους	

ασφαλισμένους.	

Ο	 κ.	 Γ.	 Μέργος	 ανέφερε	

ότι	 ενώ	 από	 το	 1980	 μέχρι	 το	

2005	η	αύξηση	της	φαρμακευ-

τικής	 δαπάνης	 ήταν	 στο	 17%	

μέσα	 στο	 2006-9	 ανήλθε	 στο	

14%-15%.	Κύριος	συντελεστής	

αύξησης	 της	 δαπάνης	 είναι	 ο	

αριθμός	των	συνταγών	και	πόσα	

φάρμακα	περιλαμβάνονται	στις	

συνταγές.	Σήμερα	έχουμε	στην	

Ελλάδα	 περίπου	 2,5	 εκατ.	 συ-

νταγές	 το	 μήνα	 και	 ο	 αριθμός	

τους	αυξάνεται.	Αυτό	οφείλεται	

στο	 γεγονός	 ότι	 πολλοί	 γιατροί	

γράφουν	 περισσότερες	 συντα-

γές	από	όσες	χρειάζονται	αλλά	

εδώ	 υπάρχει	 ευθύνη	 και	 των	

ασθενών	 που	 ζητούν	 συνεχώς	

περισσότερα	 φάρμακα.	 Επίσης	

στη	διόγκωση	της	δαπάνης	συμ-

βάλλουν	 και	 300-400	 χιλιάδες	

μετανάστες	 που	 συμμετέχουν	

νόμιμα	στο	σύστημα	με	περίπου	

100-120	 μέρες	 ασφάλισης	 και	

που	έχουν	3	με	5	προστατευό-

μενα	μέλη.

Ο	 κ.	 Θ.	 Λοπατατζίδης	 ανα-

φέρθηκε	στην	κακοδαιμονία	της	

δημόσιας	διοίκησης	που	δεν	βο-

ηθά	στον	έλεγχο	των	συνταγών,	

κάτι	που	θα	μπορούσε	να	γίνει	

παρατηρώντας	 τι	 συμβαίνει	 σε	

άλλα	συστήματα.	Σαν	παράδειγ-

μα	για	 την	κακοδιαχείριση	που	

γίνεται	 στα	 φάρμακα	 ανέφερε	

περίπτωση	 γιατρού	 που	 είχε	

«γράψει»	 περίπου	 260	 κουτιά	

στον	ίδιο	άνθρωπο	σε	ένα	μήνα.	

Επίσης	ανέφερε	και	το	πρόβλη-

μα	ότι	σε	πολλές	περιπτώσεις	ο	

φαρμακοποιός	 χορηγεί	 διαφο-

ρετικό	σκεύασμα	από	αυτό	που	

συνταγογράφησε	ο	γιατρός.

Ο	κ.	Γ.	Κατζουράκης	υπογράμ-

μισε	ότι	το	φάρμακο	χρησιμοποι-

 Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Διονύσιος Φιλιώτης  
και ο Ειδικός στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας κ. Αθανάσιος Λοπατατζίδης
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είται	ως	το	μόνο	«εργαλείο»	για	

να	 εξυγιανθεί	 το	 ασφαλιστικό	

σύστημα	ενώ	αποτελεί	μικρό	μέ-

ρος	της	δαπάνης	υγείας.	Επίσης	

ανέφερε	 την	 σπατάλη	 ύψους	

300-400	εκατ.	ευρώ	που	προκύ-

πτει	από	τις	παράλληλες	εξαγω-

γές	και	που	τελικά	καταλήγουν	

σε	άλλες	χώρες.	Χαρακτήρισε	το	

σύστημα	της	τιμολόγησης	στην	

Ελλάδα	 «μηχανιστικό»	 καθώς	

εισάγουμε	από	άλλες	χώρες	τις	

τιμές	και	άρα	εισάγουμε	και	το	

σύστημα	αξιολόγησης	κάθε	χώ-

ρας.	Σύμφωνα	με	τον	κ.	Κατζου-

ράκη	το	φάρμακο	έχει	προσφέ-

ρει	 τα	 μέγιστα	 στην	 κοινωνία	

καθώς	σύμφωνα	με	έρευνα	που	

έχει	διενεργηθεί	στις	ΗΠΑ	κάθε	

δολάριο	 που	 μπαίνει	 στο	 εκεί	

σύστημα	 υγείας	 αποφέρει	 2,5	

δολάρια	 πίσω	 στην	 οικονομία.	

Ο	 κ.	 Κατζουράκης	 τόνισε	 ότι	 η	

τιμολόγηση	 και	 η	 συνταγογρά-

φηση	είναι	δύο	εντελώς	διαφο-

ρετικά	πράγματα.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΣΥ
Στο	 δεύτερο	 πάνελ	 το	 οποίο	

αφορούσε	 τη	 «Φαρμακευτική	

Περίθαλψη	 στο	 ΕΣΥ»,	 συμμε-

τείχαν	 οι	 Γ.	 Βλόντζος,	 Ταμίας	

του	ΣΦΕΕ,	Δ.	 Γάκης,	διοικητής	

του	 ΑΧΕΠΑ,	 Χ.	 Ζηλίδης,	 διοι-

κητής	 της	 3ης	 Υγειονομικής	

Περιφέρειας,	 Ο.	 Οικονόμου,	

Πρόεδρος	 της	 Πανελλήνιας	

Εταιρείας	 Φαρμακοποιών	 Νο-

σηλευτικών	 Ιδρυμάτων	 και	 Ν.	

Πολύζος,	γ.	γ.	του	υπουργείου	

Υγείας.	Οι	ομιλητές	επικεντρώ-

θηκαν	 στην	 κακή	 οργάνωση	

των	 νοσοκομείων.	 Ανέφεραν	

ότι	 στις	 δημόσιες	 δαπάνες	

υγείας	 το	 φάρμακο	 αποτελεί	

μόνο	το	17%	και	ότι	οι	γιατροί	

δεν	 γίνεται	 να	 έχουν	 «λευκή	

επιταγή»	στα	φάρμακα	που	συ-

νταγογραφούν.	Επίσης	ο	κ.	Πο-

λύζος	τόνισε	ότι	στόχος	για	το	

2010	 είναι	 να	 μειωθούν	 κατά	

8%	οι	δαπάνες	των	νοσοκομεί-

ων	και	κατά	20%	το	2011.

EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το	τρίτο	πάνελ	είχε	ως	θέμα:	

«Έρευνα	 και	 Ανάπτυξη	 φαρ-

μακευτικών	 προϊόντων».	 Ως	

ομιλητές	 συμμετείχαν	 οι	 Τ.	

Ζερβακάκης,	 γ.γ.	 του	 ΣΦΕΕ,	

Οι συμμετέχοντες  στο τρίτο πάνελ με θέμα « Έρευνα και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών προϊόντων»  
(από αριστερά) κ.κ. Χονδρέλης, Καρόκης, Νεγκής, Ζερβακάκης και Κοσμίδης 
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Αντ.	Καρόκη,	Διευθυντής	Εται-

ρικών	Υποθέσεων	της	Amgen	

Hellas,	 Δρ	 Π.	 Κοσμίδη,	 Διευ-

θυντή	 Ογκολογικής	 Κλινικής	

στο	 θεραπευτήριο	 Υγεία,	 και	

Δρ	 Ι.	 Χονδρέλης,	 Διευθυντής	

Κλινικών	 Ερευνών	 και	 Εγκρί-

σεων	 της	 Φαρμασέρβ	 Lilly.	

Όπως	αναφέρθηκε	η	Ελλάδα	

είναι	 ουραγός	 στην	 κλινική	

έρευνα	και	ετησίως	χάνονται	

περίπου	200	εκατ.	ευρώ	λόγω	

γραφειοκρατίας!	Την	ίδια	ώρα	

χώρες	όπως	η	Τσεχία,	η	Ουγ-

γαρία	 -ακόμη	 και	 η	 Τουρκία-	

σημειώνουν	 τεράστια	 πρόο-

δο.	Οι	 ομιλητές	 κάλεσαν	 την	

κυβέρνηση	 να	 επιταχύνει	 τις	

χρονοβόρες	διαδικασίες,	που	

παρεμποδίζουν	 τις	 προοπτι-

κές	 ανάπτυξης	 της	 κλινικής	

έρευνας	στη	χώρα	μας.	Σήμε-

ρα,	διεξάγονται	περίπου	250	

κλινικές	μελέτες	στην	Ελλάδα	

με	 συνολικό	 προϋπολογισμό	

μόλις	περίπου	40	εκατ.	ευρώ,	

τα	 οποία	 επενδύουν	 κυρίως	

οι	 μεγάλες	 διεθνείς	 φαρμα-

κευτικές	επιχειρήσεις.	Στελέ-

χη	των	εταιρειών	επεσήμαναν	

ότι	το	ποσό	αυτό	θα	μπορού-

σε	 να	 τετραπλασιαστεί	 αν	

διεκπεραιώνονταν	 εγκαίρως	

οι	 εγκρίσεις	 από	 την	 πλευ-

ρά	 του	 Εθνικού	 Οργανισμού	

Φαρμάκων.	 Σύμφωνα	 με	 τα	

στοιχεία,	 που	 παρουσιάστη-

καν	στο	συνέδριο,	οι	φαρμα-

κευτικές	 επιχειρήσεις	 επεν-

δύουν	παγκοσμίως	πάνω	από	

50	 δις	 δολάρια	 στην	 έρευνα	

και	ανάπτυξη	φαρμάκων.	Πε-

ρίπου	 το	 1/3	 του	 ποσού	 αυ-

τού	 αφορούν	 τη	 διεξαγωγή	

κλινικών	 μελετών,	 οι	 οποίες	

δημιουργούν	 νέες	 θέσεις	

απασχόλησης	 και	 προάγουν	

την	 εισαγωγή	 τεχνογνωσίας.	

Είναι	 ενδεικτικό	 ότι	 διεθνώς	

για	 κάθε	 μία	 νέα	 θέση	 στον	

τομέα	 της	 κλινικής	 έρευνας,	

δημιουργούνται	 3,7	 θέσεις	

σε	άλλους	τομείς!

	

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Το	 τέταρτο	στρογγυλό	 τραπέ-

ζι	είχε	ως	θέμα:		«Προοπτικές	

της	ελληνικής	φαρμακοβιομη-

χανίας»	και	συμμετείχαν	οι	Β.	

Σερέτης,	 Πρόεδρος	 της	 Ένω-

σης	Παρασκευαστών	Αντιπρο-

σώπων	 Φαρμάκων	 Ευρείας	

Χρήσης,	Μ.	Ολλανδέζος,	Γενι-

κός	Διευθυντής,	Πανελλήνιας	

Ένωσης	Φαρμακοβιομηχανίας	

και	Δρ	Κ.	Σουλιώτης,	Λέκτορας	

του	 Πανεπιστημίου	 Πελοπον-

νήσου.	Οι	ομιλητές	ανέλυσαν	

τα	 προβλήματα	 που	 προκύ-

πτουν	 από	 τις	 εγγενείς	 ανω-

μαλίες	 και	 τις	 στρεβλώσεις	

που	φρενάρουν	την	ανάπτυξη	

της	 ελληνικής	 οικονομίας	 και	

επηρεάζουν	 τον	 τομέα	 του	

φαρμάκου,	στη	χώρα	μας.		

Το	 συνέδριο	 παρακολού-

θησαν	κορυφαία	στελέχη	του	

κλάδου	τα	οποία	είχαν	την	ευ-

καιρία	να	παραθέσουν	και	να	

ανταλλάξουν	τις	απόψεις	τους	

σχετικά	 με	 τα	 θέματα	 που	

απασχολούν	 τον	 κλάδο	 του	

φαρμάκου	με	ιδιαίτερη	έμφα-

ση	στα	μέτρα	περιστολής	των	

δαπανών	 υγείας,	 την	 έρευνα	

και	 την	 ανάπτυξη,	 την	 ανατι-

μολόγηση	των	φαρμάκων	και	

τις	στρεβλώσεις	της	εγχώριας	

αγοράς.		

    Οι ομιλητές κάλεσαν 
την κυβέρνηση να  
επιταχύνει τις χρονο-
βόρες διαδικασίες, που 
παρεμποδίζουν τις 
προοπτικές ανάπτυξης 
της κλινικής έρευνας 
στη χώρα μας   
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Πλαστά Φάρμακα

Από	το	Χονγκ	Κονγκ,	στο	Ντουμπάι.	Από	εκεί	στο	Λονδίνο,	
μετά	στις	Μπαχάμες	και	στη	συνέχεια	στη	Βόρεια	Αμερική	
ή	και	πάλι	πίσω	στο	Λονδίνο.	Πρόκειται	για	μια	μόνο	από	
τις	πολλές,	δαιδαλώδεις	διαδρομές	που	ακολουθούν	τα	
κυκλώματα	και	τα	φορτία	των	πλαστών	φαρμάκων,	ώστε	
να	μην	αφήνουν	ίχνη	και	να	κάνουν	δύσκολο	τον	εντοπισμό	
τους.	Αξίζει	να	επισημανθεί	ο	ρόλος	του	διαδικτύου	στη	
διακίνηση	πλαστών	φαρμάκων.	Σύμφωνα	με	ορισμένους	
υπολογισμούς,	το	62%	των	φαρμάκων	αυτών	είναι	πλαστά!

ΤΟ	ΕΓΚΛΗΜΑ	ΤΗΣ	ΨΕΥΤΙΚΗΣ	ΕΛΠΙΔΑΣ
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"T α	 πλαστά	

φάρμακα	συνι-

στούν	 	 αληθι-

νή	 απειλή	 για	

την	υγεία	και	στις	πλούσιες	και	

πιο	 προστατευμένες	 κοινωνί-

ες	όπως	οι	ΗΠΑ	και	η	Ευρώπη,	

κυρίως	λόγω	της	ηλεκτρονικής	

τους	 διακίνησης»,	 σημειώνει	

ο	 καθηγητής	 Φαρμακευτικής	

Πολιτικής	και	Δημόσιας	Υγείας	

στη	 Φαρμακευτική	 Σχολή	 του	

Πανεπιστημίου	 του	 Λονδίνου,	

κ.	 Ντέιβιντ	 Τέιλορ.	 «Πρόκειται	

για	ένα	πρόβλημα	που	δεν	πε-

ριορίζεται,	 δεν	 απομονώνεται	

σε	μερικές	χώρες,	είναι	παντα-

χού	 παρόν	 και	 εξαπλώνεται	

ορμητικά.	 Δεν	 είναι	 πρόβλημα	

ενός	ανθρώπου,	είναι	πρόβλη-

μα	 όλων	 μας.	 Ούτε	 πρόβλημα	

μιας	 μόνο	 χώρας,	 αλλά	 πρό-

βλημα	 των	 εθνών»,	 επισημαί-

νει	 ο	 τ.	 αναπληρωτής	 γενικός	

διευθυντής	τεχνολογίας	υγείας	

και	 φαρμακολογίας	 του	 Π.Ο.Υ	

δρ.	 Χάουαρντ	 Ζούκερ.	 Σύμφω-

να	 με	 στοιχεία	 από	 το	 Ινστι-

τούτο	 Φαρμακευτικής	 Ασφά-

λειας	 (Pharmaceutical	Security	

Institute	 -	 PSI),	 ο	 αριθμός	 των	

καταγεγραμμένων	 περιστατι-

κών	διακίνησης	πλαστών	φαρ-

μάκων	παρουσίασε	άνοδο,	από	

1.834	περιστατικά	το	2008	στα	

2.003	 περιστατικά	 το	 2009.	

Οι...«πρωταθλητές» 
Όπως	όλα	δείχνουν,	καμία	θε-

ραπευτική	κατηγορία	δεν	έχει	

μείνει	 αλώβητη:	 αντικαρκινι-

κά,	αντιψυχωτικά,	αντιβιοτικά,	

αντιυπερτασικά,	 αναλγητικά,	

ακόμα	και	βιολογικοί	παράγο-

ντες	έχουν	μπει	στο	στόχαστρο	

των	πλαστογράφων.	

Σε	 πολλές	 περιπτώσεις,	 η	

πλαστογράφηση	 της	 συσκευα-

σίας	είναι	τόσο	καλή,	που	συχνά	

δεν	είναι	δυνατός	ο	εντοπισμός	

μιας	παρτίδας	πλαστών	φαρμά-

κων	χωρίς	εργαστηριακή	ανάλυ-

ση.	 Βασικοί	 προμηθευτές	 πλα-

στών	φαρμάκων	είναι	η	Ινδία	και	

η	Κίνα,	ενώ	ευθεία	διασύνδεση	

με	 το	 φαρμακευτικό	 έγκλημα	

έχει	και	η	Λατινική	Αμερική.	Πα-

ρόλο	που	τα	πλαστά	φάρμακα,	

τα	 οποία	 καταλήγουν	 στην	 Ευ-

ρώπη,	είναι	 λιγότερα	από	εκεί-

να	 που	 διακινούνται	 σε	 Ασία,	

Αφρική	 και	 Λατινική	 Αμερική,	

τα	 εξακριβωμένα	 περιστατικά	

παραποιημένων	 σκευασμάτων,	

έχουν	 σημειώσει	 αύξηση	 κατά	

57%,	με	αποτέλεσμα	12,8	εκα-

τομμύρια	 Ευρωπαίοι	 να	 έχουν	

ήδη	 εκτεθεί	 στους	 κινδύνους	

των	 πλαστών	 φαρμάκων.	 Τα	

πλαστά	 φάρμακα	 αντιπροσω-

πεύουν	 την	 τρίτη	 μεγαλύτερη	

κατηγορία	κατασχέσεων	στα	τε-

λωνεία	της	Ευρώπης,	αν	και	«η	

έκταση	 του	 προβλήματος	 είναι	

πολύ	δύσκολο	να	υπολογιστεί»,	

επισημαίνει	ο	καθηγητής	Τέιλορ.	

«Το	 εμπόριο	 πλαστών	 φαρμά-

κων	έχει	πλέον	ξεπεράσει	τους	

φόβους	 των	 ευρωπαϊκών	 ορ-

γάνων,	καθώς	μέσα	σε	2	μόλις	

μήνες,	από	τον	Οκτώβριο	έως	το	

Δεκέμβριο	 του	2008,	 κατασχέ-

θηκαν	34	εκατομμύρια	πλαστά	

δισκία,	 συμπεριλαμβανομένων	

αντιβιοτικών,	αντικαρκινικών	και	

άλλων	φαρμάκων.	Την	περίοδο	

αυτή	 	πραγματοποιήθηκε	η	με-

γαλύτερη	 κατάσχεση	 που	 έχει	

σημειωθεί	ποτέ	επί	ευρωπαϊκού	

εδάφους:	 2,2	 εκατομμυρίων	

πλαστών	δισκίων	(εκ	των	οποίων	

το	1,6	εκατομμύρια	αναλγητικά)	

κατασχέθηκαν	στο	αεροδρόμιο	

των	Βρυξελλών.	

«Ο	 αριθμός	 των	 πλαστών	

φαρμάκων	 που	 φτάνουν	 στην	

Ευρώπη	 μεγαλώνει	 συνεχώς»,	

αναφέρει	ο	ευρωπαίος	επίτρο-

πος	για	τη	βιομηχανία	κ.	Γκίντερ	

Φερχόιγκεν.	 Δεν	 είναι	 λίγες,	

μάλιστα,	 οι	 περιπτώσεις	 όπου	

πλαστά	 φάρμακα	 διεισδύουν	

στη	 νόμιμη	 αλυσίδα	 διακίνη-

σης.	«Τα	τελευταία	χρόνια	στην	

Ευρωπαϊκή	 Ένωση,	χάριν	ενός	

άκρατου	 ανταγωνιστικού	 δόγ-

ματος,	όχι	μόνο	επετράπη	αλλά	
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και	ενισχύθηκε,	κατά	τη	διασυ-

νοριακή	 διακίνηση	 των	 φαρ-

μάκων,	 η	 ανασυσκευασία.	 Το	

γεγονός	 αυτό,	 σε	 συνδυασμό	

με	την	έλλειψη	ταινίας	γνησιό-

τητος,	οδήγησε	στο	φαινόμενο	

να	παρεισφρήσουν	στην	αγορά	

εκατομμύρια	 πλαστά	 φάρμα-

κα»,	 σημειώνει	 ο	 Ευρωπαίος	

επίτροπος	κ.	Φερχόιγκεν.	

Αντιμετώπιση
Έλεγχοι,	 περιφρούρηση	 και	

επαγρύπνηση,	εξελιγμένες	μέ-

θοδοι	 για	 τον	 εντοπισμό	 των	

«επικίνδυνων	 παρτίδων»	 είναι	

τα	μέσα	που	έχουν	επιστρατευ-

τεί	 για	 την	 καταπολέμηση	 του	

παράνομου	αυτού	εμπορίου.	

Ο	 Π.Ο.Υ	 έχει	 αναγνωρίσει	

την	 απειλή	 που	 συνιστούν	 τα	

πλαστά	φάρμακα.	«Τα	πλαστά	

φαρμακευτικά	 προϊόντα	 βά-

ζουν	τους	ασθενείς	σε	κίνδυνο,	

υπονομεύουν	 την	 αξιοπιστία	

των	 συστημάτων	 υγείας,	 οδη-

γούν	 σε	 απώλεια	 χρημάτων	

και	μειώνουν	την	εμπιστοσύνη	

του	κοινού	προς	τις	αρχές	που	

είναι	 υπεύθυνες	 για	 τη	 δημό-

σια	ασφάλεια»	τονίζει	η	Γενική	

Διευθύντρια	 του	 Παγκόσμιου	

Οργανισμού	 Υγείας,	 κα	 Μάρ-

γκαρετ	 Τσαν.	 Η	 πρωτοβουλία	

IMPAct	του	Οργανισμού,	με	τη	

συνεργασία	και	 χρηματοδότη-

ση	 των	 κρατών	 της	 Ευρώπης,	

είναι	ένα	από	τα	σημαντικότε-

ρα	μέτρα	για	την	καταπολέμη-

ση	 του	 φαινομένου	 των	 πλα-

στών	 φαρμάκων.	 Προβλέπει	

καλύτερη	 αστυνόμευση,	 βα-

ρύτερες	 ποινές	 για	 τους	 πα-

ραβάτες,	 αυξημένη	 επιτήρη-

ση	 και	 καλύτερες	 μεθόδους	

«Τα τελευταία χρόνια 
στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, χάριν ενός άκρα-
του ανταγωνιστικού 
δόγματος, όχι μόνο 
επετράπη αλλά και 

ενισχύθηκε, κατά τη 
διασυνοριακή διακί-

νηση των φαρμάκων, 
η ανασυσκευασία. 

Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με την 

έλλειψη ταινίας γνησι-
ότητος, οδήγησε στο 
φαινόμενο να παρει-

σφρήσουν στην αγορά 
εκατομμύρια πλαστά 

φάρμακα», σημειώνει ο 
Ευρωπαίος επίτροπος 

κ. Φερχόιγκεν. 

αναγνώρισης	 των	 προϊόντων.	

Το	85%	των	Ευρωπαίων	κατα-

ναλωτών	 ισχυρίζεται	 πως	 θα	

ένιωθε	 μεγαλύτερη	 σιγουριά	

αν	οι	συσκευασίες	φαρμάκων	

περιείχαν	 ένα	 χαρακτηριστικό	

ασφαλείας	 που	 θα	 βοηθού-

σε	 το	 φαρμακοποιό	 κατά	 την	

εκτέλεση	της	συνταγής,	να	κα-

ταλάβει,	αν	 το	φάρμακο	είναι	

γνήσιο	ή	όχι.	

Προς	 την	 ίδια	 κατεύθυνση	

κινούνται	 και	 οι	 προσπάθειες	

των	 φαρμακευτικών	 επιχειρή-

σεων	 οι	 οποίες	 χρησιμοποιούν	

ιδιαίτερα	 χαρακτηριστικά	 στις	

συσκευασίες,	τα	οποία	δύσκολα	

μπορούν	να	αντιγραφούν,	ώστε	

να	διασφαλίζεται	ότι	οι	ελεγκτι-

κές	 αρχές,	 οι	 φαρμακοποιοί,	

ενδεχομένως	και	οι	 ίδιοι	οι	κα-

ταναλωτές,	θα	είναι	σε	θέση	να	

αναγνωρίσουν	ένα	πλαστό	φάρ-

μακο.	 Ολογράμματα	 στη	 συ-

σκευασία	που	αλλάζουν	χρώμα-

τα	όταν	αλλάζει	η	οπτική	γωνία	

θέασης	της	συσκευασίας,	ειδική	

κατασκευή	στα	blisters	που	πε-

ριέχουν	 τα	 δισκία	 είναι	 κάποια	

από	 τα	 μέτρα	 που	 κινούνται	

προς	αυτήν	την	κατεύθυνση.	

Ο ρόλος του διαδικτύου 
Το	διαδίκτυο	παραμένει	η	κύρια	

οδός	 διακίνησης	 των	 πλαστών	

φαρμακευτικών	 προϊόντων.	 Ο	

αριθμός	 των	 ιστοσελίδων	 που	

διαφημίζουν	 ή/και	 πωλούν	

πλαστά	 φάρμακα	 αυξάνεται	

καθημερινά.	Ο	Π.Ο.Υ	αναφέρει	

πως	 τουλάχιστον	 το	 50%	 των	

φαρμάκων	 που	 διακινούνται	

μέσω	 διαδικτύου	 είναι	 πλαστά	

ή	αναποτελεσματικά,	 ενώ	σύμ-

φωνα	 με	 στοιχεία	 του	 EAASM	
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(European	 Alliance	 for	 Access	

to	Safe	Medicines)	το	62%	των	

φαρμάκων	 που	 αγοράζονται	

μέσω	διαδικτύου	είναι	 πλαστά.	

Ωστόσο,	 στοιχεία	 των	 βρετανι-

κών	 αρχών	 δείχνουν	 πως	 περί-

που	 2	 εκατομμύρια	 άνθρωποι	

στη	Βρετανία	αγοράζουν	τακτι-

κά,	φάρμακα	από	το	διαδίκτυο.	

Οι	 έρευνες	 δείχνουν	 πως,	 πιο	

εύκολα	αγοράζει	κανείς	από	το	

διαδίκτυο	 φάρμακα,	 παρά...τα-

πετσαρία	για	τον	τοίχο	του	σπι-

τιού	του!	Μάλιστα,	εκφράζονται	

φόβοι	πως	ο	αριθμός	 των	ατό-

μων	 που	 αγοράζουν	 φάρμακα	

μέσω	 διαδικτύου	 θα	 αυξηθεί,	

λόγω	της	οικονομικής	κρίσης.

«Η	ελαχιστοποίηση	των	προ-

βλημάτων	 που	 προκύπτουν	

από	τη	διακίνηση	των	πλαστών	

φαρμάκων	 μέσω	 διαδικτύου	

απαιτούν	 αφενός	 εντατική	 εκ-

παίδευση	 του	 κοινού,	 αφετέ-

ρου	 ισχυρότερη	εφαρμογή	των	

υπαρχόντων	 νόμων,	 σε	 εθνικό	

και	 παγκόσμιο	 επίπεδο»,	 ανα-

φέρει	η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή.	

Υπό	 την	 εποπτεία	 της	

INtERPOL	 και	 του	 Παγκόσμιου	

Οργανισμού	 Υγείας,	 26	 χώρες	

συμμετέχουν	 στην	 επιχείρηση	

Pangea	ΙΙ,	με	στόχο	την	αντιμετώ-

πιση	της	παράνομης	διακίνησης	

φαρμάκων,	 μέσω	 διαδικτύου.	

Στην	 προσπάθεια	 λαμβάνει	 μέ-

ρος	και	ο	ΕΟΦ,	σε	συνεργασία	με	

την	Υπηρεσία	Δίωξης	Ηλεκτρονι-

κού	Εγκλήματος.	Οι	ελεγκτικές,	

τελωνειακές	 και	 αστυνομικές	

αρχές	 της	 χώρας	 συνεργάζο-

νται,	 ώστε	 να	 εντοπιστούν	 και	

να	κλείσουν	παράνομες	ιστοσε-

λίδες.	 «Παράλληλα,	 εφιστάται	

η	 προσοχή	 του	 καταναλωτικού	

κοινού	 σχετικά	 με	 την	 αγορά	

προϊόντων	 μέσω	 Διαδικτύου,	

καθώς	η	αγορά	φαρμάκων	από	

μη	 εγκεκριμένες	 πηγές,	 ενέχει	

τον	 κίνδυνο	κατανάλωσης	πλα-

στών,	 μη	 ποιοτικών	 και	 επικίν-

δυνων	 προϊόντων»,	 αναφέρει	

ο	 ΕΟΦ	 σε	 σχετική	 ανακοίνωση	

που	εξέδωσε.	

Το πιλοτικό πρόγραμμα 
της EFPIA
Mε	 ένα	 σύστημα	 κωδικοποίη-

σης	κατά	των	πλαστών	φαρμά-

κων,	που	δοκιμάστηκε	πιλοτικά,	

με	άκρως	ικανοποιητικά	αποτε-

λέσματα,	 από	 τον	 Σεπτέμβριο	

στη	Σουηδία,	απεδείχθη	ότι	ένα	

σύστημα	πιστοποίησης	με	βάση	

δυσδιάστατο	 data	 matrix	 στο	

σημείο	 διάθεσης	 των	 φαρμά-

κων	μπορεί	να	θέσει	τέρμα	στον	

κίνδυνο	εισόδου	πλαστών	φαρ-

μάκων	στην	αλυσίδα	διανομής.	

“THE	PHARMACEUTICAL	PACKAGE”	PROJECT

Το	 όλο	 εγχείρημα	 προωθείται	

από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ομοσπον-

δία	 Συνδέσμων	 και	 Φαρμακευ-

τικών	 Επιχειρήσεων	 (EFPIA).	 Η	

ευρωπαϊκή	 φαρμακοβιομηχα-

νία	επενδύει	στη	σειριοποίηση,	

με	 την	ελπίδα	ότι	θα	πείσει	 τις	

ευρωπαϊκές	αρχές,	αλλά	και	το	

σύνολο	των	φαρμακευτικών	επι-

χειρήσεων	να	υιοθετήσουν	ένα	

ενιαίο	σύστημα	κωδικοποίησης	

για	ολόκληρη	την	Ευρώπη.	

Βασικοί	λόγοι	που	οδήγησαν	

στην	ανάληψη	αυτής	της	πρωτο-

βουλίας	 είναι	 η	 πολυπλοκότητα	

της	 φαρμακευτικής	 εφοδιαστι-

κής	αλυσίδας	στην	Ευρώπη,	όπου	

διακινούνται	 δισεκατομμύρια	

συσκευασιών	κάθε	χρόνο,	και	ο	

κατακερματισμός	 του	 ελέγχου,	

λόγω	 διαφορετικής	 νομοθεσίας	

σε	κάθε	χώρα	-	μέλος.	Η	ύπαρ-

ξη	 διαφορετικού	 συστήματος	

Σε	συγκεκριμένες	κινήσεις	για	τον	έλεγχο	των	πλαστών	
φαρμάκων	προχωρεί	και	η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	με	μία	δέσμη	
μέτρων	με	την	επωνυμία	«Τhe	Pharmaceutical	Package»,	τα	
οποία	παρουσιάστηκαν	το	Δεκέμβριο	του	2008.	Οι	προτάσεις	
της	Επιτροπής	αφορούν	σε	αλλαγές	στην	κωδικοποίηση	των	
φαρμάκων,	χρήση	ειδικών	χαρακτηριστικών	ασφαλείας	(π.χ.	
ολογραμμάτων,	υδατογραφημάτων,	χημικών	δεικτών	και	αυτο-
κόλλητων	που	θα	δείχνουν	αν	η	συσκευασία	έχει	παραβιασθεί),	
ταυτοποίηση	κάθε	συσκευασίας	με	ένα	μοναδικό	σειριακό	αριθ-
μό	και	καταχώριση	αυτού	του	αριθμού	σε	ένα	κεντρικό	σύστη-
μα,	ώστε	όλοι	οι	εμπλεκόμενοι	στη	φαρμακευτική	εφοδιαστική	
αλυσίδα,	από	τον	παραγωγό	έως	το	φαρμακείο,	να	μπορούν	να	
επιβεβαιώσουν	τη	γνησιότητα	(authentication)	του	σκευάσμα-
τος.	Αυτό	θα	μπορούσε	να	γίνει	είτε	με	RFID	(Radio-Frequency	
Identification),	που	αντιγράφεται	πολύ	δύσκολα	ή	με	τη	χρήση	
ειδικών	δισδιάστατων	barcodes.	Το	κόστος	της	όλης	διαδικα-
σίας,	πάντως,	υπολογίζεται	σε	10	δισεκατομμύρια	ευρώ.	Αλλά	
σε	αυτό	ακριβώς	το	ποσό,	υπολογίζεται	και	ο	κύκλος	εργασιών	
των	πλαστών	φαρμάκων	στην	Ευρώπη.	
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κωδικοποίησης	σε	κάθε	κράτος,	

εμποδίζει	 την	 ενισχυμένη	 ιχνη-

λασιμότητα	 των	 φαρμάκων	 σε	

ευρωπαϊκό	επίπεδο.	

Το	 σύστημα	 εφαρμόστηκε	

πιλοτικά	 στη	 Σουηδία	 από	 το	

Σεπτέμβριο	 του	 2009	 έως	 τον	

Ιανουάριο	του	2010.	Στην	εφαρ-

μογή	έλαβαν	αρχικά	μέρος	140	

περίπου	σημεία	διάθεσης	φαρ-

μάκων,	 200	 φαρμακοποιοί	 με	

25	φάρμακα	από	14	φαρμακευ-

τικές	 εταιρίες.	 Σκαναρίστηκαν	

περισσότερες	από	100.000	συ-

σκευασίες	και	τα	αποτελέσματα,	

που	ανακοινώθηκαν	πρόσφατα,	

υπήρξαν	ιδιαιτέρως	ικανοποιητι-

κά.	Διαπιστώθηκε	πως	ο	χρόνος	

που	 απαιτείται	 για	 το	 σκανά-

ρισμα	 κάθε	 συσκευασίας,	 δεν	

ξεπερνά	 το	 ένα	 δευτερόλεπτο,	

ενώ	 από	 ερωτηματολόγια	 που	

απάντησαν	 οι	 φαρμακοποιοί,	

βρέθηκε	 ότι	 το	 94%	 θεωρούν	

το	σύστημα	αξιόπιστο	και	εύκο-

λο	στη	χρήση	του,	ενώ	το	85%	

χαρακτήρισαν	το	σύστημα	γρή-

γορο.	

Στο	πλαίσιο	του	νέου	συστή-

ματος,	 κάθε	 συσκευασία	 φαρ-

μάκου	εφοδιάζεται	με	έναν	μο-

ναδικό	 δισδιάστατο	 γραμμωτό	

κώδικα,	παρόμοιο	με	αυτόν	που	

υπάρχει	στην	κάρτα	επιβίβασης	

των	 αεροπλάνων,	 μέσα	 στον	

οποίο	ενσωματώνονται:	ένας	τυ-

χαιοποιημένος	μοναδικός	αριθ-

μός	ταυτοποίησης	της	συσκευα-

σίας	,	ο	κωδικός	του	προϊόντος,	

ο	αριθμός	της	συσκευασίας	και	

η	ημερομηνία	λήξης.	Ο	κωδικός	

προστίθεται	σε	κάθε	φάρμακο,	

τη	στιγμή	της	συσκευασίας	του	

και	 διαβάζεται	 από	 ειδική	 συ-

σκευή	που	διαθέτει	ο	φαρμακο-

ποιός,	 τη	στιγμή	που	πρόκειται	

να	 το	 χορηγήσει	 στον	 ασθενή.	

Τη	 στιγμή	 που	 σκανάρεται	 η	

συσκευασία,	 ο	 φαρμακοποιός	

μπορεί	 να	 επιβεβαιώσει,	 ότι	 η	

συγκεκριμένη	 συσκευασία	 πε-

ριέχεται	 στη	 βάση	 δεδομένων	

των	επισήμως	εισηγμένων	φαρ-

μάκων	στη	χώρα	του,	και	μπορεί	

να	 λάβει	 πληροφορίες	 φαρμα-

κοεπαγρύπνησης,	όπως	π.χ.	ότι	

το	 φάρμακο	 έχει	 λήξει	 ή	 έχει	

ζητηθεί	η	ανάκλησή	του.	

	Ο	ΣΦΕΕ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	
	ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ο	ΣΦΕΕ	θεωρεί	απαραί-
τητο	να	μην	επιτρέπεται	
στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	η	
οποιαδήποτε	αλλαγή	στη	
συσκευασία	των	προϊόντων	
και	μάλιστα	να	καθιερωθεί	
σε	Κοινοτικό	επίπεδο	η	
εφαρμογή	του	συστήματος	
της	ταινίας	γνησιότητος	και	
του	διπλού	barcode	με	τον	
ενιαίο	σειριακό	αριθμό	επί	
κάθε	συσκευασίας.»

Η	Ελλάδα	βρίσκεται	σε	
πολύ	ευνοϊκότερη	θέση	
από	αυτήν	που	βρίσκονται	
άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες	
και	θωρακίζεται	από	την	
εισαγωγή	πλαστών	φαρμά-
κων,	από	το	γεγονός	ότι	η	
συσκευασία	των	φαρμάκων	
φτάνει	από	το	εργοστάσιο	
παραγωγής	ανέπαφη	στον	
τελικό	αποδέκτη	και	εφαρ-
μόζεται	το	σύστημα	του	μο-
ναδικού	σειριακού	αριθμού	
και	της	ταινίας	γνησιότητας	
με	το	διπλό	barcode.

«Τα πλαστά φαρμα-
κευτικά προϊόντα 

βάζουν τους ασθενείς 
σε κίνδυνο, υπονομεύ-
ουν την αξιοπιστία των 

συστημάτων υγείας, 
οδηγούν σε απώλεια 
χρημάτων και μειώ-

νουν την εμπιστοσύνη 
του κοινού προς τις 

αρχές που είναι υπεύ-
θυνες για τη δημόσια 

ασφάλεια» τονίζει η 
Γενική Διευθύντρια του 

Παγκόσμιου  
Οργανισμού Υγείας,  
κ. Μάργκαρετ Τσαν.
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«Μπορεί	 το	 σύστημα	 επαλή-

θευσης	 να	 μην	 προσφέρει	 από	

μόνο	του	μια	ολοκληρωμένη	λύση	

στην	πρόκληση	που	συνιστούν	τα	

πλαστά	 φάρμακα,	 στο	 πλαίσιο	

ενός	 πακέτου	 μέτρων,	 ωστόσο,	

μπορεί	 να	 συμβάλει	 σημαντικά	

στην	ασφάλεια	των	προϊόντων	και	

να	ενισχύσει	την	εμπιστοσύνη	των	

πολιτών	 στην	 επίσημη	 αλυσίδα	

διακίνησης	φαρμάκων»,	τόνισε	ο	

Γενικός	Διευθυντής	 της	EFPIA,	 κ.	

Brian	Ager.	

Παράλληλα	 στο	 πλαίσιο	 του	

Pharmaceutical	 package,	 η	 Ευ-

ρωπαϊκή	 Επιτροπή,	 προωθεί	

την	 τροποποίηση	 της	 Οδηγίας	

2001/83/Ec	 για	 τα	φαρμακευ-

τικά	 προϊόντα.	 Η	 τροποποίηση	

αυτή	προβλέπει	μεταξύ	άλλων:	

•		την	ύπαρξη	υποχρεωτικών	χα-

ρακτηριστικών	ασφαλείας	στη	

συσκευασία	των	συνταγογρα-

φούμενων	φαρμάκων	(σειριο-

ποίηση	ή	ταινία	ασφαλείας)

•		την	 ενίσχυση	 της	 αξιοπιστίας	

της	 χονδρικής	 διακίνησης,	

μέσω	 της	 απαγόρευσης	 της	

αλλοίωσης	των	παραπάνω	χα-

ρακτηριστικών	ασφαλείας

•		τον	 καθορισμό	 σαφών	 υπο-

χρεώσεων	σχετικά	με	τις	πρώ-

τες	ύλες.

Πρόσφατα κρούσματα
Ελβετία	(2002):	Χονδρέμπορος	
εντοπίζεται	 στην	 περιοχή	 της	

Βασιλείας	να	πουλάει	παράνομα	

ανασυσκευασμένα	 φάρμακα,	

συνολικής	αξίας	23	εκατομμυρί-

ων	ελβετικών	φράγκων.

Γαλλία	 (2004):	Οι	 τελωνειακές	
αρχές	 κατάσχουν	 500.000	 δό-

σεις	 πλαστών	 φαρμάκων	 στη	

διάρκεια	του	έτους.

Βουλγαρία	 (2004):	 Αναφέρο-
νται	περιστατικά	πλαστογράφη-

σης	φαρμάκων	(αντιβιοτικά,	ένα	

αντιυπερτασικό	φάρμακο).

Βουλγαρία	 (2006):	 Τελωνεια-
κοί	στο	αεροδρόμιο	της	Σόφιας	

κατάσχουν	 χάπια	 Ταμιφλού	

(οσελταμιβίρη),	η	σύνθεση	των	

οποίων	 αποτελείται	 από	 100%	

...ζάχαρη.

Βουλγαρία	 (2006/7):	Φτάνουν	
στους	καταναλωτές	τουλάχιστον	

1.000	πλαστές	συσκευασίες	του	

παυσίπονου	 μεταμιζόλη,	 που	

δεν	περιέχουν	καθόλου	δραστι-

κή	ουσία.

Μεγ.	 Βρετανία	 (2007):	Η	 ρυθ-
μιστική	 αρχή	 φαρμάκων	 του	

Ηνωμένου	 Βασιλείου	 (MHRA)	

ανακαλεί	πλαστές	παρτίδες	των	

φαρμάκων	 casodex	 (για	 τον	

καρκίνο	 του	 προστάτη),	 Plavix	

(για	 την	πρόληψη	 των	 εγκεφα-

λικών	 και	 των	 καρδιακών	 επει-

σοδίων)	 και	 Zyprexa	 (κατά	 της	

σχιζοφρένειας).	Αφορμή	για	την	

ανακάλυψη	στέκεται	η...	παρα-

τηρητικότητα	 ενός	 χονδρεμπό-

ρου	που	διαπιστώνει	...παραφω-

νίες	στις	συσκευασίες.	

Δανία	(2007):	Ο	δανέζικος	Ορ-
γανισμός	 Φαρμάκων	 εκδίδει	

προειδοποίηση	 μετά	 τον	 εντο-

πισμό	 πλαστής	 παρτίδας	 ινδα-

παμίδης.	

Βέλγιο	(2007):	Η	βελγική	αστυ-
νομία	προβαίνει	 στην	 κατάσχε-

ση	 600.000	 πλαστών	 δόσεων	

αντιβιοτικών	στο	Διεθνές	Αερο-

δρόμιο	των	Βρυξελλών.	

Τσεχία	 (2008):	 Τελωνειακός	

στην	Πράγα	ανακαλύπτει	πάνω	

από	έναν	τόνο	πλαστών	φαρμά-

κων.

Γαλλία	(2008):	Η	γαλλική	αστυ-
νομία	 ανακαλύπτει	 παράνομο	

εργαστήριο	 στην	 περιοχή	 της	

Λυών.	 Κατάσχεται	 σημαντικός	

όγκος	 πλαστών	 αντικαρκινικών	

φαρμάκων,	και	συλλαμβάνονται	

9	εμπλεκόμενοι.	

Μεγ.	Βρετανία	(2008):	Τους	10	
πρώτους	μήνες	του	έτους,	κατά-

σχονται	φάρμακα	αξίας	 3	 εκα-

τομμυρίων	λιρών.	

Δανία	(2008):	Πλαστές	...βερσιόν	
του	 αντικαταθλιπτικού	 cirpalex	

εντοπίζονται	 σε	 δανέζικα	 φαρ-

μακεία.	

Μεγ.	 Βρετανία	 (2009):	 Στις	 26	
Μαρτίου	 ανακαλύπτονται	 στο	

Μίντλεσμπρο	πλαστά	φάρμακα,	

πιθανόν	 κινεζικής	 προέλευσης,	

συνολικής	αξίας	500.000	λιρών.

Γαλλία	(2009):	Κατάσχονται	1,7	
εκατομμύρια	 ταμπλέτες	 κλο-

πιδογρέλης,	 που	 ταξίδευαν	 με	

προορισμό	τη	Βενεζουέλα.		

Πίνακας.	Κατασχέσεις	πλαστών	φαρμάκων	–	Ευρώπη		

2005 2006 2007

Αριθμός	κατασχέσεων 148 497 2.045

Αριθμός	συσκευασιών	
που	κατασχέθηκαν

560.598 2.711.410 4.081.056

Χώρες	προέλευσης Ινδία	(75%)	
Αίγυπτος	(7%)	
Κίνα	(6%)

Ινδία	(31%)
ΗΑΕ*	(31%)
Κίνα	(20%)

Ελβετία	(39%)		
Ινδία	(35%)
ΗΑΕ*	(31%)

Αύξηση	σε	σχέση	με	την	
προηγούμενη	χρονιά

+100% +384% +51%*	

ΗΑΕ: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα             Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Εκτός	από	τις	
παθήσεις	που	οι	
περισσότεροι	
γνωρίζουμε	ή		

έτυχε	να		
ακούσουμε	γι’	

αυτές,	υπάρχουν	
κι	άλλες,	χιλιάδες,	

από	τις	οποίες		
πάσχουν	πολύ	
λίγοι	άνθρωποι.	
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ι	 εννοούμε,	 όμως,	

όταν	 λέμε	 σπάνιες	

παθήσεις;	 «Μια	 νό-

σος	 καλείται	 σπάνια	

όταν	 επηρεάζει	 λιγότερα	 από	

1	 στα	 2.000	 άτομα.	 Αυτός	 ο	

αριθμός	 μπορεί	 να	 ακούγε-

ται	πολύ	μικρός,	αλλά	με	700	

εκατομμύρια	πληθυσμού	στην	

Ευρώπη,	 μία	 «σπάνια»	 νόσος	

μπορεί	κάλλιστα	να	επηρεάζει	

έως	και	350.000	Ευρωπαίους.	

Ορφανή	καλείται	η	νόσος,	για	

την	 οποία	 δεν	 έχουν	 διενερ-

γηθεί	 εκτενείς	 έρευνες	 και/ή	

για	την	οποία	δεν	υπάρχει	συ-

γκεκριμένη	θεραπεία,	γεγονός	

που	 δημιουργεί	 στους	 ασθε-

νείς	την	αίσθηση	ότι	είναι	«ορ-

φανοί»	στον	κόσμο	της	υγειο-

νομικής	 περίθαλψης»,	 τονίζει	

ο	 Καθηγητής	 Πνευμονολογίας	

στο	Δημοκρίτειο	Πανεπιστήμιο	

Θράκης,	 Διευθυντής	 Πνευμο-

νολογικής	 Κλινικής	 και	 τομέα	

Παθολογίας	 του	 Πανεπιστη-

μιακού	 Νοσοκομείου	 Αλεξαν-

δρούπολης	 κ.	 Δημοσθένης	

Μπούρος.	«Αυτό	που	χρειάζε-

ται,	 είναι	 περισσότερες	 έρευ-

νες	πάνω	στην	παθογένεια	των	

σπάνιων	 νοσημάτων,	 ώστε	 να	

πάψουν	 να	 αποτελούν	 ορφα-

νά	νοσήματα»,	εξηγεί	ο	 ίδιος.	

Το	 σημαντικότερο	 «αγκάθι»	

σε	σχέση	με	τις	σπάνιες	νόσους	

είναι	 η	 διάγνωσή	 τους.	 Στις	 πε-

ρισσότερες	από	αυτές,	η	σωστή	

διάγνωση	 καθυστερεί	 πολύ,	 με	

αποτέλεσμα	να	παραμένουν	για	

πολλά	 χρόνια	 αδιάγνωστες	 και	

να	 εξελίσσονται	 αθόρυβα,	 με	

τον	ασθενή	να	παλεύει	ουσιαστι-

κά	αβοήθητος,	 σε	μια	 δύσκολη	

μάχη,	δίχως	(ή	με	λάθος)	όπλα.	

«Η	πρόκληση	για	την	επιστη-

μονική	κοινότητα	σήμερα	είναι	

να	 εξασφαλίσει	 χρηματοδοτή-

σεις	για	κλινική	και	εργαστηρια-

κή	έρευνα	σχετικά	με	τις	σπάνι-

ες-ορφανές	παθήσεις,	ώστε	να	

έχουμε	έγκαιρη	και	σωστή	διά-

γνωση	 και	 να	 εξασφαλίσουμε	

ειδικά	φάρμακα	για	αυτές»,	ση-

μειώνει	ο	Καθηγητής	και	Διευ-

θυντής	της	Μονάδας	Εντατικής	

Θεραπείας	 του	 Πανεπιστημια-

κού	 Νοσοκομείου	 Ιωαννίνων,	

Δρ	Γεώργιος	Νάκος.

	 «Γίνονται	 προσπάθειες	 για	

την	ανεύρεση	στοχευμένων	θε-

ραπειών	 για	 τις	 περισσότερες	

από	αυτές	τις	παθήσεις.	Αυτή	τη	

στιγμή,	 όμως,	 στοχευμένες	 θε-

ραπευτικές	δυνατότητες	έχουμε	

για	μικρό	αριθμό	από	το		τεράστιο	

Ορφανά Φάρμακα: 
Μία πρόκληση
για την επιστήμη 
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πλήθος	 των	 σπανίων	 νοσημά-

των»,	επισημαίνει	ο	Παιδονευρο-

λόγος,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	

Νευρολογίας	–	Αναπτυξιολογίας	

ΑΠΘ	–	Α 	́Παιδιατρική	Κλινική	του	

Ιπποκράτειου	 Νοσοκομείου,	 Δρ	

Δημήτρης	Ζαφειρίου.	

«Η	 ύπαρξη	 των	 ορφανών	

φαρμάκων	 στην	 Ελλάδα,	 κα-

θώς	και	η	πρόσβαση	των	ασθε-

νών	 σε	 αυτά,	 είναι	 ύψιστης	

σημασίας	όχι	μόνο	για	την	ποι-

ότητα	 ζωής,	 αλλά	 και	 για	 την	

επιβίωση	αυτών	των	ασθενών.	

Το	θέμα	είναι	πως	στην	Ελλάδα,	

αλλά	και	διεθνώς,	τα	φάρμακα	

που	 υπάρχουν	 για	 τις	 σπάνιες	

παθήσεις	 είναι	 λίγα.	 Για	 σύνο-

λο	6.000-8.000	παθήσεων	και	

ενός	 εκατομμυρίου	 Ελλήνων	

ασθενών,	 έχουμε	 περίπου	 50	

τέτοια	 φάρμακα	 στην	 Ευρώπη	

και	μόλις	15	στην	Ελλάδα.	

Ένα	άλλο	σημαντικό	πρόβλη-

μα	 που	 αντιμετωπίζουν	 οι	 πά-

σχοντες	 από	 τέτοιες	 παθήσεις	

είναι	 πως,	 αν	 και	 μπορούν	 να	

προμηθευτούν	 μέσω	 του	 ΙΦΕΤ	

τα	 ορφανά	 φάρμακα	 που	 δεν	

κυκλοφορούν	 στην	 Ελλάδα,	

εντούτοις	η	σχετική	διαδικασία	

είναι	 ιδιαίτερα	 χρονοβόρα	 και	

εμπεριέχει	 μεγάλη	 γραφειο-

κρατία.	Το	κυριότερο	όμως	είναι	

πως	η	τελική	τιμή	τους	είναι	πολ-

λαπλάσια»,	 σημειώνει	 η	 πρόε-

δρος	 της	 Πανελλήνιας	 Ένωσης	

Σπανίων	Παθήσεων	(ΠΕΣΠΑ),	κ.	

Μαριάννα	 Λάμπρου.	 «Μπορεί	

τα	φάρμακα	για	τις	σπάνιες	πα-

θήσεις	να	είναι	ακριβά,	όμως	το	

κόστος	που	τελικά	επωμίζεται	η	

πολιτεία,	διατηρώντας	παραγω-

γικό	αυτόν	 τον	πληθυσμό	είναι	

μικρότερο.	Για	να	σας	δώσω	ένα	

παράδειγμα,	θα	αναφερθώ	στην	

περίπτωση	του	ασθενούς,	που	η	

πάθησή	του	οφείλεται	στην	έλ-

λειψη	 ενός	 ενζύμου,	 ο	 οποίος,	

λαμβάνοντας	 το	 υποκατάστα-

το	 του	 ενζύμου,	 αποφεύγει	 τη	
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νοσηλεία	 στο	 νοσοκομείο,	 ζει	

καλά	και	μπορεί	να	είναι	παρα-

γωγικός»,	σημειώνει	η	ίδια.	Επι-

δίωξη	 της	 ΠΕΣΠΑ	 είναι,	 τώρα,	

και	 η	 τελική	 ανατιμολόγηση	

αυτών	 των	 φαρμάκων	 να	 γίνει	

κατά	 τρόπο,	 ώστε	 να	 συνεχί-

σουν	να	υπάρχουν,	όσα	σήμερα	

κυκλοφορούν	και	μελλοντικά	να	

κυκλοφορήσουν	και	νέα.	

Τα κύρια χαρακτηριστι-
κά σπάνιων παθήσεων 
Τα	 κύρια	 χαρακτηριστικά	 των	

σπανίων	 νοσημάτων	 σύμφωνα	

με	το	EURORdIS	(Rare	diseases	

Europe,	www.eurordis.org)	είναι	

τα	ακόλουθα:

•		Τα	σπάνια	νοσήματα	είναι	σο-

βαρά	 ως	 πολύ	 σοβαρά,	 χρό-

νια,	 συχνά	 εκφυλιστικά	 και	

επικίνδυνα	για	τη	ζωή.	

•		Στο	75-80%	των	σπανίων	πα-

θήσεων	είναι	γενετικής	προέ-

λευσης	και	η	πρώτη	εμφάνιση	

των	συμπτωμάτων	τους	επέρ-

χεται	κατά	την	παιδική	ηλικία.	

•		Προκαλούν	αναπηρίες:	Η	ποι-

ότητα	 ζωής	 των	 ατόμων	 με	

σπάνια	νοσήματα	υποβαθμί-

ζεται	λόγω	της	έλλειψης	αυ-

τονομίας.	

•		Προκαλούν	 μεγάλο	 ψυχικό	

πόνο:	Η	ψυχολογική	επιβάρυν-

ση	που	προκαλούν	οι	ασθένει-

ες	αυξάνεται	λόγω	της	απελπι-

σίας,	της	έλλειψης	ελπίδας	για	

θεραπεία,	 της	 απουσίας	βοή-

θειας	στην	καθημερινότητα.	

•		Είναι	 ανίατες	 παθήσεις,	 οι	

περισσότερες	 χωρίς	 αποτε-

λεσματική	θεραπεία.	Σε	λίγες	

περιπτώσεις	 είναι	 δυνατό	 να	

αντιμετωπιστούν	 μερικά	 συ-

μπτώματα,	ώστε	να	βελτιωθεί	

η	 ποιότητα	 της	 ζωής	 και	 το	

προσδόκιμο	επιβίωσης.	

•		Είναι	 πολύ	 δύσκολα	 ως	 προς	

τη	θεραπευτική	διαχείριση:	Οι	

οικογένειες	 συναντούν	 μεγά-

λες	δυσκολίες	στην	εξεύρεση	

κατάλληλης	θεραπείας.	

Πρακτικές δυσκολίες 
στην έρευνα
Η	 έρευνα	 που	 απαιτείται	 για	

να	κυκλοφορήσει	ένα	φάρμα-

κο	είναι	επίπονη	και	χρονοβό-

ρα	 και	 έχει	 τεράστιο	 κόστος.	

Η	 υψηλή	 τεχνογνωσία	 που	

απαιτείται,	 οι	 δαπάνες	 εκα-

τοντάδων	 εκατομμυρίων	 που	

απαιτούνται	και	ο	μικρός	τελι-

κός	 αριθμός	 ασθενών,	 αφού	

μιλάμε	 για	 σπάνια	 νοσήματα,	

είναι	 τα	 κύρια	 αντικίνητρα	

για	 τις	 φαρμακοβιομηχανίες.	

Ποιος	 θα	 πληρώσει	 και	 πόσο	

το	τελικό	φάρμακο	π.χ.	σε	μια	

νόσο	 με	 λίγες	 χιλιάδες	 ασθε-

νών	παγκοσμίως;		«Γι’	αυτό	και	

-ειδικά	 στις	ΗΠΑ-	 η	φαρμακο-

βιομηχανία	 ενθαρρύνεται	 στη		

διεξαγωγή	ερευνών	για	ορφα-

	EURORDIS	2007

Έρευνα	του	Ευρωπαϊκού	Οργανισμού	για	τις	Σπάνιες	Παθήσεις	
(Eurordis	2007)	σε	Ευρωπαίους	ασθενείς	που	πάσχουν	από	8	
σπάνια	νοσήματα	(http://archive.eurordis.org/article.php3?id_
article=1644%3F)	έδειξε,	μεταξύ	άλλων,	ότι	για	το	25%	των	
ασθενών,	χρειάστηκε	χρονικό	διάστημα	5-30	ετών	για	να	γίνει	η	
σωστή	διάγνωση	της	ασθένειάς	τους.	Στο	40%	των	περιπτώσεων	
έγινε	αρχικά	λανθασμένη	διάγνωση	της	νόσου	και	οι	ασθενείς	
έλαβαν	λανθασμένη	ιατρική	αγωγή,	συμπεριλαμβανομένων	
χειρουργικών	επεμβάσεων	και	ψυχιατρικών	θεραπειών.	

Στην	έρευνα	του	Ευρωπαϊκού	Οργανισμού	έλαβε	μέρος	συμμε-
τείχε	και	η	Ελλάδα,	με	την	Ελληνική	Εταιρεία	Οζώδους	Σκλη-
ρύνσεως.	(Βλέπε	επίσης:	Εθνικό	Σχέδιο	Δράσης	για	τις	Σπάνιες	
Παθήσεις	2008	-	2012	του	υπουργείου	Υγείας	και	Κοινωνικής	
Αλληλεγγύης	2008)

νά	 φάρμακα	 με	 φορολογικές	

ελαφρύνσεις	και	υψηλές	τιμές	

για	 τα	 τελικά	 προϊόντα»,	 προ-

σθέτει	ο	Δρ	Νάκος.	

«Επίσης	 κίνητρα	 δίνονται	

και	 στις	 φαρμακοβιομηχανίες	

της	Ευρώπης,	όμως	η	χώρα	μας	

δεν	 φαίνεται	 ακόμη	 να	 ακο-

λουθεί,	παρόλο	που	η	έλλειψη	

αυτών	των	φαρμάκων	σε	πολ-

λές	περιπτώσεις	στοιχίζει	πολύ	

περισσότερο	στο	κράτος	λόγω	

πιθανής	 αναγκαίας	 νοσηλείας	

και	άλλων	επιπτώσεων».		

Kίνητρα για την ανάπτυξη 
ορφανών φαρμάκων 
από τον ΕΜΕΑ
Προστασία	της	ευρεσιτεχνίας.	
Επί	 10	 έτη	 μετά	 τη	 χορήγηση	

κοινοτικής	 άδειας	 κυκλοφορί-

ας,	 τα	ορφανά	φάρμακα	δικαι-

ούνται	 αποκλειστικότητα	 στην	

αγορά.	Κατά	την	περίοδο	αυτή,	

δεν	 μπορούν	 να	 κυκλοφορή-

σουν	 στην	 αγορά	 ουσιωδώς	

όμοια	φάρμακα	(αντίγραφα	των	

φαρμάκων	αυτών).		



80 Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Συνδρομή	 στη	 σύνταξη	 του	
φακέλου.	 Ο	 ΕΜΕΑ	 παρέχει	
επιστημονικές	συμβουλές	για	

βέλτιστη	 ανάπτυξη	 και	 καθο-

δήγηση	 στην	 κατάρτιση	 φα-

κέλου	 που	 θα	 πληροί	 τις	 κα-

νονιστικές	 απαιτήσεις,	 ώστε	

ο	 αιτών	 άδεια	 κυκλοφορίας	

για	 ένα	 ορφανό	 φάρμακο	 να	

μεγιστοποιεί	 τις	 πιθανότητες	

επιτυχίας	του.	

Πρόσβαση	 στην	 κεντρική	 δια-
δικασία.	 Τα	 ορφανά	 φάρμακα	
έχουν	άμεση	προτεραιότητα	στην	

κεντρική	 διαδικασία	 έγκρισης	

φαρμάκων	 μέσω	 του	 European	

Medicine	Agency	(EMA).	

Απαλλαγές	 κατάθεσης	 παρα-
βόλου.	 Ένα	 ειδικό	 κονδύλιο	
της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής,	το	

οποίο	εγκρίνεται	ετησίως	από	

το	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο,	θα	

χρησιμοποιηθεί	 από	 το	 ΕΜΕΑ	

για	 την	 παροχή	 απαλλαγών	

από	 τα	 παράβολα.	Θα	 εξετα-

σθεί	 μείωση	 των	 παραβόλων	

για	 πάσης	 φύσεως	 κεντρικές	

διαδικασίες	συμπεριλαμβανο-

μένων	των	παραβόλων	για	τη	

χορήγηση	 άδειας	 κυκλοφορί-

ας	και	της	συμβουλής	για	την	

σύνταξη	φακέλου.	

Έρευνα	 χρηματοδοτούμενη	
από	 την	 ΕΕ.	Οι	 οργανισμοί	 οι	
οποίοι	 αναπτύσσουν	 ορφανά	

φάρμακα	 μπορούν	 να	 επιχο-

ρηγούνται	 από	 προγράμματα	

και	 πρωτοβουλίες	 έρευνας	

και	ανάπτυξης	της	Κοινότητας	

και	των	κρατών	μελών,	συμπε-

ριλαμβανομένων	 των	 κοινοτι-

κών	προγραμμάτων-πλαισίων.	
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			ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΠΡΟΣ	ΤΗΝ		
κ.	Λούκα	Κατσέλη			
12	Απριλίου	2010

«	Παράληψη	αναφοράς	στον	καθορισμό		
των	τιμών	των	ορφανών	φαρμάκων»

«Ο ΣΦΕΕ, σε συνέχεια της  δημοσίευσης της νέας 
Αγορανομικής Διατάξεως, επισημαίνει την παράληψη 
αναφοράς στον καθορισμό των τιμών των ορφανών 
φαρμάκων. Τα «ορφανά φάρμακα» προορίζονται για 
την αντιμετώπιση σπάνιων, χρόνιων, εκφυλιστικών 
και απειλητικών για τη ζωή ασθενειών (που αφορούν 
περίπου το 2% των ασθενών), οι οποίες, πριν την 
ανακάλυψη των συγκεκριμένων φαρμάκων, παρέμε-
ναν αθεράπευτες. Η χορήγηση ορφανών φαρμάκων 
σε αυτές τις κατηγορίες ασθενών βελτιώνει το προσ-
δόκιμο επιβίωσής τους και αποτελεί τη μοναδική τους 
ελπίδα για αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Δεδομένου ότι 
το κόστος παραγωγής και εμπορίας των φαρμάκων 
αυτών δεν θα μπορούσε να καλυφθεί από τις αναμε-
νόμενες πωλήσεις τους, καθώς απευθύνονται σε πολύ 
μικρό ποσοστό του πληθυσμού, απαιτείται κυβερνη-
τική παρέμβαση. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται από 
την ΕΕ κίνητρα για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας των 
απολύτως απαραιτήτων φαρμάκων αυτών.

Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ υπ’ αρίθμ. 141/2000, 
πρέπει να διασφαλίζεται για τα ορφανά φάρμακα ένα 
επίπεδο τιμής, όχι χαμηλότερο από αυτό των κρατών-
μελών της ΕΕ με ανάλογο πληθυσμό ή και συχνότητα 
επιπολασμού της νόσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω 
του χαμηλού επιπολασμού των ασθενειών αυτών, η 
απόλυτη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού 
είναι πολύ μικρή και μάλιστα αμελητέα σε σχέση με το 
κόστος νοσηλείας από τη μη λήψη των ορφανών φαρ-
μάκων. Για τους ανωτέρω λόγους	αιτούμεθα	τον	καθο-
ρισμό	των	τιμών	των	ορφανών	φαρμάκων,	ως	το	μέσο	
όρο	των	16	Κρατών	–	Μελών	της	Ευρωζώνης,	έτσι	
ώστε	να	κυκλοφορεί	το	φάρμακο	και	στην	Ελλάδα	από	
το	δικαιούχο	και	όχι	να	διατίθεται	μέσω	τρίτων	(ΙΦΕΤ)	
σε	πολλαπλάσια	τιμή	και	με	πολλαπλάσια	επιβάρυνση	
του	κρατικού	προϋπολογισμού».		
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩN
Κατά	τα	διεθνή	πρότυπα	αλλά	

και	με	την	στήριξη	και	ενθάρ-

ρυνση	 του	 EURORdIS,	 το	 κα-

λοκαίρι	 του	 2003	 ιδρύθηκε	

η	 Πανελλήνια	 Ένωση	 Σπανί-

ων	 Παθήσεων	 (ΠΕΣΠΑ,	 www.

pespa.gr),	με	στόχο	να	συντονί-

σει	και	να	ενώσει	τις	φωνές	των	

ασθενών	με	σπάνιες	παθήσεις.	

Η	ΠΕΣΠΑ	είναι	μη	κερδοσκοπι-

κό	 σωματείο	 ασθενών	 και	 Ια-

τρική	 Εταιρεία.	 Διοικείται	 από	

7μελές	 Διοικητικό	 Συμβούλιο,	

στο	οποίο	συμμετέχουν	εκπρό-

σωποι	συλλόγων	ασθενών	και	

επιστήμονες	που	ασχολούνται	

με	θέματα	υγείας.	Παράλληλα,	

διαθέτει	Επιστημονική	Επιτρο-

πή,	 στην	 οποία	 συμμετέχουν	

κλινικοί	γιατροί	και	εργαστηρι-

ακοί	ερευνητές	με	αποδεδειγ-

μένο	 επιστημονικό	 ενδιαφέ-

ρον	 για	 τις	 σπάνιες	 παθήσεις.	

Κύριος	στόχος	της	είναι	η	προ-

βολή	 στην	 Ελληνική	 κοινωνία	

των	προβλημάτων	των	ατόμων	

με	 σπάνιες	 παθήσεις	 καθώς	

και	 των	 οικογενειών	 τους,	

αλλά	και	η	προώθηση	και	στή-

ριξη	 των	 αιτημάτων	 τους,	 με	

παράλληλες	 δράσεις	 για	 την	

ενημέρωση	της	επιστημονικής	

κοινότητας	και	της	κοινής	γνώ-

μης	για	τις	ιδιαιτερότητες	κάθε	

νόσου	και	τις	τελευταίες	εξελί-

ξεις	στη	μελέτη	της.

Η	 ΠΕΣΠΑ	 έχει	 εγγεγραμμέ-

νους	ως	μέλη	της	19	συλλόγους	

ασθενών	με	σπάνιες	παθήσεις,	

καθώς	 και	 περίπου	 1.000	 με-

μονωμένους	ασθενείς	από	όλη	

τη	 χώρα.	 Επίσης,	 είναι	 μέλος	

του	EURORdIS,	ενώ	έχει	παίξει	

καθοριστικό	ρόλο	στην	εκπόνη-

ση	και	προώθηση	 του	Εθνικού	

Σχεδίου	Δράσης	για	της	Σπάνιες	

Παθήσεις	σε	συνεργασία	με	το	

Υπουργείο	 Υγείας	 και	 Κοινωνι-

κής	 Αλληλεγγύης,	 συμμετέχει	

στην	 Επιτροπή	 για	 τις	 Σπάνιες	

Παθήσεις	του	Κέντρου	Ελέγχου	

και	Πρόληψης	Νοσημάτων	(ΚΕ-

ΕΛΠΝΟ),	 συνεργάζεται	 στενά	

με	τον	ΕΟΦ	για	θέματα	σχετικά	

με	τα	Ορφανά	Φάρμακα,	παίζει	

το	ρόλο	γραμμής	βοηθείας	για	

τις	 σπάνιες	 παθήσεις,	 έχει	 αρ-

χίσει	 καταγραφή	 ασθενών	 και	

ασθενειών	 με	 σπάνιες	 παθή-

σεις	 στην	 Ελλάδα,	 έχει	 δε	 την	

αναγνώριση	και	υποστήριξη	της	

Προεδρίας	της	Ελληνικής	Δημο-

κρατίας.	Επίσης	έχει	οργανώσει	

και	οργανώνει	σειρά	επιστημο-

νικών	συνεδρίων	και	διαλέξεων	

για	 τις	 σπάνιες	 παθήσεις	 με	

στόχο	 την	ενημέρωση	 της	Επι-

στημονικής	 Κοινότητας,	 αλλά	

και	 ειδικές	 εκδηλώσεις	 για	

τους	ασθενείς	και	το	ευρύτερο	

κοινό.	 Τέλος,	 μέλη	 της	 ΠΕΣΠΑ	

συμμετέχουν	 σε	 Παγκόσμια	

Συνέδρια	 Σπανίων	 Παθήσεων,	

ειδικά	 σεμινάρια	 για	 Ορφανά	

Φάρμακα,		κλινικές	δοκιμασίες,	

αλλά	 και	 σε	 θέματα	 πολιτικής	

σχετικά	 με	 τα	 νοσήματα	 αυτά	

που	πραγματοποιούνται	σε	διά-

φορες	χώρες	της	Ευρώπης.	

   Το θέμα είναι πως στην Ελλάδα, αλλά και διε-
θνώς, τα φάρμακα που υπάρχουν για τις σπάνι-
ες παθήσεις είναι λίγα. Για σύνολο 6.000-8.000 
παθήσεων και ενός εκατομμυρίου Ελλήνων 
ασθενών, έχουμε περίπου 50 τέτοια φάρμακα 
στην Ευρώπη και μόλις 15 στην Ελλάδα 
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Η	ΠΕΣΠΑ	στοχεύει:

•	 Στην	 ενημέρωση	 της	 επι-

στημονικής	 κοινότητας	 και	 του	

κοινού,	σχετικά	με	τα	αίτια	πρό-

κλησης	 των	 παθήσεων	 αυτών,	

τη	δυνατότητα	πρόληψής	τους,	

τον	 τρόπο	 αναγνώρισής	 τους,	

τις	 επιστημονικές	 καταβολές	

τους	 και	 τις	 δυνατότητες	 αντι-

μετώπισής	τους,	κυρίως	δε	στην	

προώθηση	της	έρευνας,	η	οποία	

θα	δώσει	την	ευκαιρία	για	τη	δη-

μιουργία	 νέων	 φαρμάκων	 (ορ-

φανά	 φάρμακα-orphan	 drugs)	

ώστε	να	φτάσουμε	στο	ποθητό	

αποτέλεσμα	της	θεραπείας.	

•	Στη	βελτίωση	της	ποιότη-

τας	και	της	διάρκειας	της	ζωής	

των	ασθενών	με	την	πρόσβαση	

στην	έγκυρη	πληροφόρηση,	τη	

διάγνωση,	την	περίθαλψη,	την	

ψυχοκοινωνική	υποστήριξη.	

•	Στη	δημιουργία	Τράπεζας	

Πληροφοριών	 για	 την	 Ενη-

μέρωση	 των	 επιστημόνων,	

την	 κάλυψη	 εκπαιδευτικών	

αναγκών,	 την	 προώθηση	 της	

έρευνας	και	γενικά	την	παρο-

χή	 πολύτιμων	 στοιχείων	 για	

πληρέστερη	 γνώση	 της	 κάθε	

νόσου.	 Για	 την	 επίτευξη	 του	

σκοπού	 σημαντικός	 θα	 είναι	

ο	 ρόλος	 των	 επιστημόνων,	

οι	 οποίοι	 θα	 βοηθήσουν	 στη	

συλλογή	 στοιχείων	 ανάλογα	

με	την	ειδικότητά	τους.	

•	Στην	ενίσχυση	της	ελπίδας	

για	 τη	θεραπεία	 των	σπάνιων	

παθήσεων	 μέσω	 της	 επιστη-

μονικής	και	κλινικής	έρευνας	

•	 Στην	 επίλυση	 κοινών	

ασφαλιστικών	προβλημάτων.	

Για	 την	 πραγματοποίηση	

των	στόχων	της	η	 Ένωση	προ-

βαίνει:

•	 Στην	 οργάνωση	 επιστη-

μονικών	εκδηλώσεων,	συμπο-

σίων,	 σεμιναρίων,	 ημερίδων,	

συνεδρίων	 κλπ.	 για	 την	 ενη-

μέρωση	 του	 ιατρικού	κόσμου	

αλλά	 και	 του	 ευρύτερου	 κοι-

νού	 σχετικά	 με	 τις	 έρευνες,	

τις	 εξελίξεις,	 τις	 νέες	 ανακα-

λύψεις	 ως	 και	 την	 πρόληψη	

και	αντιμετώπιση	των	σπανίων	

παθήσεων.	

•	Στη	δημιουργία	Τράπεζας	

Πληροφοριών	 αποσκοπούσας	

στην	ανταλλαγή	πληροφοριών	

σχετικά	 με	 τις	 σπάνιες	 παθή-

σεις	που	θα	χρησιμοποιηθούν	

στην	 κατανόηση	 των	 γενεσι-

ουργών	τους	αιτιών,	στην	πρό-

ληψή	τους	και	στην	προώθηση	

της	έρευνας	για	την	αντιμετώ-

πισή	τους.	

•	 Στη	 διασύνδεση	 και	 συ-

νεργασία	 με	 ομοειδή	 ή	 άλλα	

επιστημονικά	σωματεία,	ιδρύ-

ματα	 ή	 φορείς,	 με	 σκοπό	 το	

συντονισμό	του	έργου	και	την	

προαγωγή	 των	 θεμάτων	 που	

σχετίζονται	με	τις	σπάνιες	πα-

θήσεις	και	την	έρευνά	τους.	

•	 Στο	 σχεδιασμό	 και	 την	

υλοποίηση	 του	 προγράμμα-

τος,	η	ένωση	συνεργάζεται	με	

κρατικούς,	αλλά	και	με	ενδια-

φερόμενους	φορείς.			
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H		
Abbott	Ελλάς,	την	Τρίτη	16	Μαρτίου,	

βρέθηκε	στο	πλάι	των	Συλλόγων	HIv	

οροθετικών	 ατόμων	 «Κέντρο	 Ζωής»	

και	 «Θετική	 Φωνή»,	 προσφέροντάς	

τους	μια	«αγκαλιά»	από	πασχαλινά	δώρα,	σε	ειδι-

κή	εκδήλωση	που	πραγματοποιήθηκε	στο	Hilton.	

Εργαζόμενοι	στο	τμήμα	Abbott	virology,	από	

την	Ευρώπη,	 τον	Καναδά,	 την	Ασία	και	 την	Αυ-

στραλία,	 βρέθηκαν	 στην	 Αθήνα	 και	 δημιούρ-

γησαν	 τα	 πολύχρωμα	 γιορτινά	 καλάθια,	 που	

δόθηκαν	 στις	 δύο	ΜΚΟ,	 και	 περιείχαν	 όλη	 την	

Ελληνική	Πασχαλινή	παραδοσιακή	 ‘γεύση’,	 λα-

μπάδες,	σοκολατένια	και	πολύχρωμα	αυγά.		

Η	 συμβολική	 αυτή	 προσφορά,	 πραγματοποι-

ήθηκε	 στο	 πλαίσιο	 του	 προγράμματος	 Εταιρικής	

Κοινωνικής	Ευθύνης	της	Abbott	Ελλάς	που	στοχεύ-

ει	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	και	του	προσδόκι-

μου	ζωής	προσφέροντας	το	πρώτιστο	αγαθό,	την	

Υγεία.	Στο	ίδιο	πλαίσιο	εντάσσεται	και	η	δέσμευση	

της	Abbott,	να	συνεχίσει	να	μάχεται	για	τον	ιό	HIv	

και	να	είναι	δίπλα	στα	οροθετικά	άτομα.

Οι	εκπρόσωποι	των	δύο	ΜΚΟ,	«Κέντρο	Ζωής»	

και	 «Θετική	Φωνή»,	 ευχαρίστησαν	θερμά	 τους	

εργαζόμενους	της	Abbott	τόσο	για	τη	συγκεκρι-

μένη	προσφορά	τους	όσο	και	για	τη	συνεχιζόμε-

νη	υποστήριξη	στο	δύσκολο	έργο	τους.	

Η	θετική	ανταπόκριση	σ’	αυτή	την	πρωτοβου-

λία,	αποτελεί	για	 την	ομάδα	HIv	 της	Abbott	Ελ-

λάς,	μια	ηθική	επιβράβευση.	Πρωτίστως	όμως	εί-

ναι	ένα	ισχυρό	κίνητρο	για	την	πραγματοποίηση	

περισσότερων	παρόμοιων	ενεργειών,	στο	άμεσο	

μέλλον,	για	την	ευρύτερη	κοινωνική	αποδοχή	και	

την	υποστήριξη	των	οροθετικών	ατόμων.		

Για την Abbott
Η		Abbott	είναι	μία	παγκόσμια	εταιρεία	στον	χώρο	

της	 Υγείας	 με	 αφοσίωση	 στην	 ανακάλυψη,	 την	

ανάπτυξη,	την	παρασκευή	και	την	εμπορία	φαρ-

μακευτικών	 σκευασμάτων,	 διαγνωστικών	 μηχα-

νημάτων,	 διαβητολογικών	 συσκευών	 και	 προϊό-

ντων	διατροφής.	Η	εταιρεία	απασχολεί	περίπου	

83.000	εργαζόμενους	και	δραστηριοποιείται	σε	

περισσότερες	από	130	χώρες.	Η	Abbott	ιδρύθηκε	

στην	Ελλάδα	το	1947	και	το	ανθρώπινο	δυναμικό	

της	ξεπερνά	τους	300,	ενώ	εδρεύει	στην	Αθήνα	

και	στη	Θεσσαλονίκη	και	στεγάζει	το	κέντρο	δια-

νομής	της	σε	εγκαταστάσεις	στο	Κορωπί	ενώ	έχει	

παρουσία	και	στην	Κυπριακή	αγορά.

Το	Κέντρο	Ζωής	είναι	μία	αναγνωρισμένη,	μη	

κυβερνητική,	 μη	 κερδοσκοπική	 οργάνωση,	 η	

οποία	 ιδρύθηκε	 το	 1991.	 Είναι	 μια	 οργάνωση,	

μοναδική	στο	είδος	της	στην	Ελλάδα,	που	στη-

ρίζει	τα	οροθετικά	άτομα.	(Πιο	αναλυτικά:	www.

kentrozois.	gr)

Ο	Πανελλήνιος	Σύλλογος	Οροθετικών	«Θετι-

κή	Φωνή»,	ιδρύθηκε	το	2009	με	σκοπό	την	κα-

ταπολέμηση	της	εξάπλωσης	του	HIv,	καθώς	και	

τον	 περιορισμό	 των	 κοινωνικών	 και	 οικονομι-

κών	επιπτώσεων	στην	Ελλάδα.	 (Πιο	αναλυτικά:	

http://positivevoicegr.blogspot.com)

Η Abbott προσφέρει  
μια «αγκαλιά» πασχαλινά 
δώρα και μοιράζει χαρά  

στους οροθετικούς
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O	
ι	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	 έχου-

με	 δεσμευτεί	 να	

εργαστούμε	 σε	

συνεργασία	με	όλους		τους	φο-

ρείς,	με	στόχο	την	βελτίωση	της	

υγειονομικής	 περίθαλψης	 σε	

όλη	 την	 Ευρώπη.	 Έχουμε	 συ-

νειδητοποιήσει	 τη	σημασία	 της	

παροχής	 	ακριβούς	και	αντικει-

μενικής	πληροφόρησης	 	για	 τα	

φάρμακα,	ώστε	να	μπορούν	να	

λαμβάνονται	 ορθολογικές	 απο-

φάσεις	 για	 τη	 χορήγησή	 τους.		

Οι	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	

σέβονται	πλήρως	τη	νομοθεσία	

της	 Ευρωπαϊκής	 	 Ένωσης	 	 που	

καθορίζει	 τη	συνεργασία	μετα-

ξύ	 φαρμακευτικών	 επιχειρήσε-

ων	 και	 επαγγελματιών	 υγείας.	

Κατά	τον	ίδιο	τρόπο,	δεσμευ-

όμαστε	 να	 εργαστούμε	 για	 να	

υπάρχει	 μεγαλύτερη	 διαφά-

νεια,	υπευθυνότητα	και	δεοντο-

λογική	συμπεριφορά,	μέσα	στο	

πλαίσιο	της	αυτορρύθμισης	των	

φαρμακευτικών	επιχειρήσεων.	

Οι	 φαρμακευτικές	 επιχειρή-

σεις		έχουν	ήδη	υιοθετήσει	τον	

Κώδικα	Δεοντολογίας		της	EFPIA,	

καθιερώνοντας	πρότυπα	για	την	

κατάλληλη	 συμπεριφορά	 στις	

σχέσεις		με	τους	επαγγελματίες	

υγείας	καθώς	και	με	τις	οργανώ-

σεις	ασθενών.	

Είναι	απαραίτητη	η	πιστή	τή-

ρηση	του	Κώδικα	Δεοντολογίας,		

χωρίς	 ανοχή	 στην	 παραβίασή	

του.	

Αναγνωρίζοντας,	 τις	 υψηλές	

απαιτήσεις	που	έχει	η	κοινωνία	

από	 τις	 φαρμακευτικές	 επιχει-

ρήσεις,	η	EFPIA	θα	διαμορφώσει	

επιπλέον	κατευθυντήριες	γραμ-

μές	 στους	 παρακάτω	 τομείς,	

ώστε	 να	 διασφαλισθεί	 ότι	 	 οι	

φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	θα	

συνεχίσουν		να	ανταποκρίνονται	

στα		υψηλότερα	πρότυπα.	

Δήλωση της EFPIA  
για τη  

Δεοντολογική Πρακτική

Αναγνωρίζοντας,	τις	
υψηλές	απαιτήσεις	
που	έχει	η	κοινωνία	
από	τις	φαρμακευτι-
κές	επιχειρήσεις,	η	
EFPIA	θα	διαμορφώ-
σει	επιπλέον	κατευ-
θυντήριες	γραμμές,	
ώστε	να	διασφαλι-
σθεί	ότι		οι	φαρμα-
κευτικές	επιχειρή-
σεις	θα	συνεχίσουν		
να	ανταποκρίνονται	

στα		υψηλότερα	
πρότυπα.	

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ EFPIA

Παροχή	πληροφόρησης.	Οι	ευ-
ρωπαίοι	πολίτες	πρέπει	να	έχουν	

ισότιμη	 πρόσβαση	 σε	 υψηλής	

ποιότητας	πληροφόρηση	για	την	

υγεία	και	τα	συνταγογραφούμε-

να	φάρμακα,	συμπεριλαμβανο-

μένης	 της	 πληροφόρησης	 που	

παρέχουν	 οι	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	 για	 τις	 ασθένειες	

και	τη	θεραπευτική	αγωγή	στην	

οποία	έχουν	αναπτύξει	έρευνα.	

Επιστημονικοί	 συνεργάτες.		
Οι	 επιστημονικοί	 συνεργάτες	

αποτελούν	 σημαντική	 πηγή	

πληροφόρησης	 για	 τον	 συντα-

γογραφούντα	 γιατρό.	 Ο	 ρόλος	

τους	 είναι	 η	 παροχή	 έγκαιρης	

και	υψηλής	ποιότητας	πληροφό-

ρησης.		Όλοι	οι	Σύνδεσμοι	μέλη	

της	 EFPIA	 ακολουθούν	 υψηλά	

πρότυπα	 για	 την	 εκπαίδευση	

των	επιστημονικών	συνεργατών	

σε	επιστημονικά	θέματα.	Οι	επι-

στημονικοί	 συνεργάτες	 πρέπει	

να	 ακολουθούν	 τους	 κανόνες	

δεοντολογίας	 των	 φαρμακευτι-

κών	 επιχειρήσεων.	 Η	 EFPIA	 θα	

διαμορφώσει	 κατευθυντήριες	

γραμμές	για	τον	καθορισμό	των	

προτύπων	 που	 αφορούν	 τους	

επιστημονικούς	συνεργάτες.

Δωρεάν	 διάθεση	 δειγμάτων.	
Τα	 δείγματα	 παρέχονται	 στους	

επαγγελματίες	 υγείας	 για	 να	

εξοικειωθούν	 με	 τα	 φάρμακα.	

Δείγματα	παρέχονται	μόνο	μετά	

από	 έγγραφο	 αίτημα	 επαγγελ-

ματία	υγείας	που	είναι	αρμόδιος	

να	 συνταγογραφεί	 το	 συγκε-

κριμένο	 φάρμακο.	 Η	 Κοινοτική	

Νομοθεσία	περιορίζει	τη	διάθε-

ση	 δειγμάτων	 σε	 «εξαιρετικές	

περιπτώσεις».	 (Σημ.Η	 ελληνική	

νομοθεσία	 είναι	 απαγορευτική	

για	τα	δείγματα).

Συνέδρια	 και	 άλλες	 συναντή-
σεις,	 εκθέσεις	 σε	 συνέδρια.	Οι	
συναντήσεις	 προώθησης	 και	 οι	

επιστημονικές	ή	 επαγγελματικές	

συναντήσεις	 περιλαμβάνουν	 συ-

νέδρια,	 συμπόσια,	 συναντήσεις	

συμβουλευτικών	οργάνων,	εκπαί-

δευση,	 συναντήσεις	 ερευνητών	

για	 κλινικές	 μελέτες,	 μη	 παρεμ-

βατικές	μελέτες	κλπ.	Με	τις	συνα-



86 Θ Ε Σ Ε Ι Σ

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

δεοντολογία
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

άρθρα -έρευνες
θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

ντήσεις	αυτές,	οι	φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	 συνεισφέρουν	 στη	

συνεχιζόμενη	 εκπαίδευση	 των	

επαγγελματιών	 υγείας	 και	 στην	

ανταλλαγή	 επιστημονικής	 πλη-

ροφόρησης	 μεταξύ	 των	 συμμε-

τεχόντων	 και	 μεταξύ	 αυτών	 και	

των	 επιστημονικών	 συνεργατών.	

Οποιαδήποτε	 πρακτική	 που	 θα	

μπορούσε	 να	 προκαλέσει	 σύγ-

χυση	σχετικά	με	τον	πραγματικό	

επιστημονικό	 και	 εκπαιδευτικό	

σκοπό	 αυτών	 των	 εκδηλώσεων	

δεν	θα	γίνεται	ανεκτή.

Η	 EFPIA	 θα	 αναπτύξει	 κοινά	

πρότυπα	 για	 συναντήσεις	 που	

οργανώνονται	/	επιχορηγούνται	

από	τις	φαρμακευτικές	επιχειρή-

σεις	και		στις	οποίες	συμμετέχουν		

επιστήμονες	υγείας.	Η	EFPIA	θα	

συντονίσει	την	παρακολούθηση	

ευρωπαϊκών	 εκδηλώσεων,	 κα-

θιερώνοντας	 ένα	 on-line	 πλαί-

σιο	για	την	προ-αξιολόγηση	των	

εκδηλώσεων	 σε	 σχέση	 με	 τον	

Κώδικα	 της	 EFPIA.	 Οι	 εκθέσεις	

θα	 κοινοποιούνται	 στις	φαρμα-

κευτικές	 επιχειρήσεις	 και	 στις	

εθνικές	 ομάδες	 δεοντολογίας	

και	 στους	 οργανωτές,	 ώστε	 να	

προωθείται	 η	 συμμόρφωση	 με	

τα	 πρότυπα	 των	 φαρμακευτι-

κών	 επιχειρήσεων.	 Η	 EFPIA	 θα	

εργασθεί	με	τις	ιατρικές	και	επι-

στημονικές	 εταιρείες,	 ώστε	 να	

αυξηθεί	η	επαγρύπνηση	για	τα	

υψηλά	 πρότυπα	 δεοντολογίας	

που	 εφαρμόζονται	 στις	 συνα-

ντήσεις	 μεταξύ	 επαγγελματιών	

υγείας	και	φαρμακευτικών	επι-

χειρήσεων.	 Οι	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	 τονίζουν	 ότι	 είναι	

σημαντικό	 οι	 εκθέσεις	 στα	 συ-

νέδρια	 να	μην	επισκιάζουν	 τον	

κύριο	σκοπό	της	επιστημονικής	

συνάντησης.	 Αναγνωρίζοντας	

αυτό	η	EFPIA	θα	συντονίζει	την	

παρακολούθηση	 των	 εκδηλώ-

σεων	στα	συνέδρια.

Σχέσεις	 με	 τις	 οργανώσεις	

ασθενών.	Κάνοντας	ένα	επιπλέ-

ον	βήμα	για	μεγαλύτερη	διαφά-

νεια,	η	EFPIA	θα	αναθεωρήσει	

τον	Κώδικα	για	τις	σχέσεις	των	

φαρμακευτικών	 επιχειρήσεων	

με	 τις	 Ενώσεις	Ασθενών,	ώστε	

να	είναι	διαφανής	η	οικονομική	

και	η	σημαντική	έμμεση/μη	οι-

κονομική	στήριξη	των	ενώσεων	

ασθενών.	

Αυτές	 οι	 κατευθυντήριες	

γραμμές	 αναμένεται	 να	 είναι	

έτοιμες	 το	 δεύτερο	 εξάμηνο	

του	 2010.	 	 Οι	 31	 Σύνδεσμοι	

Φαρμακευτικών	 Επιχειρήσε-

ων	 που	 είναι	 μέλη	 τις	 EFPIA	

συγκροτούν	 Εθνικές	 Ομάδες	

Δεοντολογίας	οι	οποίες	θα	δι-

ασφαλίσουν	 την	 αποτελεσμα-

τική	επίβλεψη	της	εφαρμογής		

των	προτύπων	από	τις	φαρμα-

κευτικές	 επιχειρήσεις	 και	 την	

εφαρμογή	των	νέων	κατευθυ-

ντήριων	γραμμών.

Θα	 συνεχίσουμε	 την	 προ-

σπάθεια	 να	 ανταποκριθού-

με	 ακόμη	 περισσότερο	 στις	

προσδοκίες	 της	 κοινωνίας,	

ενισχύοντας	 την	 εμπιστο-

σύνη	 στις	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	 και	 τη	 συμπε-

ριφορά	των.	Καλούμε	και	τις	

φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις	

που	δεν	είναι	μέλη	EFPIA	να	

τηρήσουν	 τους	 κανόνες	 αυ-

τορρύθμισης	 και	 τις	 κατευ-

θυντήριες	 γραμμές	 που	 υιο-

θετήθηκαν	από	τα	μέλη	μας.

   Οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις έχουν 
δεσμευτεί και εφαρμό-
ζουν τον Κώδικα Δεο-
ντολογίας του ΣΦΕΕ, 
ο οποίος συμπληρώ-
νεται και ανανεώνεται 
διαρκώς και αποτελεί 
έναν από τους πιο λε-
πτομερείς και σύγχρο-
νους Κώδικες Δεοντο-
λογίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.   
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΦΕΕ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ  
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο	 ΣΦΕΕ	 προωθεί	 με	 αποφα-

σιστικότητα	 τα	 τελευταία	

χρόνια,	 την	 τήρηση	 ενός	

ολοκληρωμένου	 Κώδικα	 Δε-

οντολογίας	στην	ιατρική	ενη-

μέρωση.	 Πρόκειται	 για	 μια	

ολοκληρωμένη	 πρωτοβουλία	

αυτορρύθμισης,	η	οποία	προ-

χωρεί	με	συνέπεια	και	σοβα-

ρότητα.	 Οι	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	 έχουν	 δεσμευ-

τεί	 και	 εφαρμόζουν	 τον	 Κώ-

δικα	Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ,	

ο	 οποίος	 συμπληρώνεται	 και	

ανανεώνεται	 διαρκώς	 και	

αποτελεί	 έναν	 από	 τους	 πιο	

λεπτομερείς	 και	 σύγχρονους	

Κώδικες	Δεοντολογίας	σε	ευ-

ρωπαϊκό	επίπεδο.	

Ο	ΣΦΕΕ	αποδίδει	ιδιαίτερη	

έμφαση	στην	τήρηση	του	Κώ-

δικα	 Δεοντολογίας	 και	 αυτό	

δεν	είναι	ασφαλώς	μια	απλή	

απόφαση,	 αλλά	 αποτελεί	 τη	

βούληση	του	κλάδου	στο	σύ-

νολό	 του.	 Ο	 Κώδικας	 προσ-

διορίζει	 τους	 κανόνες	 και	

τις	ενδεδειγμένες	πρακτικές	

για	την	προσφορά	σφαιρικής	

και	 ολοκληρωμένης	 επιστη-

μονικής	 ενημέρωσης	 στους	

επαγγελματίες	 υγείας	 γύρω	

από	 τα	 νέα	 φάρμακα.	 Η	 έμ-

φαση	στην	τήρηση	του	Κώδι-

κα	 Δεοντολογίας	 θεωρούμε	

ότι	 χαρακτηρίζεται	 από	 μία	

ισχυρή	 ηθική	 διάσταση,	 μία	

διάσταση	 ευθύνης	 απέναντι	

στο	 κοινωνικό	 σύνολο	 και	

στην	 επιστημονική	 κοινότη-

τα,	αλλά	και	μια	εξίσου	ισχυ-

ρή	 πεποίθηση	 ότι	 αποτελεί	

την	 ενδεδειγμένη	 επιχειρη-

ματική	 πρακτική.	 Ο	 φαρμα-

κευτικός	 κλάδος	 βρίσκεται	

σε	 πολύ	 υψηλό	 επίπεδο	 σε	

ότι	 αφορά	 την	 τήρηση	 της	

Δεοντολογίας,	ακριβώς	γιατί	

υπάρχει	διαρκής	επαγρύπνη-

ση,	αλλά	και	γιατί	η	συνειδη-

τοποίηση	της	αξίας	της	Δεο-

ντολογίας	 είναι	 ουσιαστική	

και	 ευρέως	 διαδεδομένη	

στον	κλάδο	μας.	

Η	 εφαρμογή	 του	 Κώδικα	

Δεοντολογίας	 καθώς	 και	 η	

άμεση	 και	 άρτια	 αντιμετώπι-

ση	αναφορών	 /	 καταγγελιών	

για	παραβιάσεις	από	τα	μέλη	

του	 ΣΦΕΕ,	 διασφαλίζονται	

από	 την	 Πρωτοβάθμια	 και	

τη	 Δευτεροβάθμια	 Επιτροπή	

Τήρησης	του	Κώδικα	Δεοντο-

λογίας	του	ΣΦΕΕ.	Ο	ΣΦΕΕ	θέ-

λοντας	να	δώσει	νέα	έμφαση	

και	 νέα	διάσταση	στην	πιστή	

εφαρμογή	 του	 Κώδικα,	 απε-

φάσισε	 εκτός	 του	 Προέδρου	

της	 Δευτεροβάθμιας	 Επιτρο-

πής	και	ο	Πρόεδρος	της	Πρω-

τοβάθμιας	 Επιτροπής	 Τήρη-

σης	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	

να	 είναι	 Αντιπρόεδρος	 ε.τ.	

του	 Αρείου	 Πάγου,	 ενισχύο-

ντας	 την	 τήρηση	 του	 Κώδικα	

με	 το	 κύρος	 των	 Ανωτάτων	

Δικαστικών	 Λειτουργών	 του	

Αρείου	Πάγου.	

Τα	 τελευταία	 χρόνια	 ο	

ΣΦΕΕ	έχει	αναγάγει	 το	θέμα	

της	 Δεοντολογίας	 σε	 ένα	

ζήτημα	 κεντρικού	 ενδια-

φέροντος,	 αλλά	 και	 ως	 μια	

απόφαση	 ενίσχυσης	 και	 πε-

ριφρούρησης	 του	 κύρους	

του	φαρμακευτικού	κλάδου.	

Είναι	 γεγονός	 ότι	 ο	 Κώδικας	

προσδιορίζει	 τους	 κανόνες	

και	 τις	 ενδεδειγμένες	 πρα-

κτικές	 για	 την	 προσφορά	

σφαιρικής	 και	 ολοκληρωμέ-

νης	επιστημονικής	ενημέρω-

σης,	ενώ	η	 τήρησή	του	στον	

Ιδιαίτερα	 ευαίσθητο	 χώρο	

της	υγείας	και	του	φαρμάκου	

αφενός	λειτουργεί	ως	δικλεί-

δα	ασφαλείας	 για	 την	 καλύ-

τερη	επιχειρηματική	στρατη-

γική	 και	 αφετέρου	 αποτελεί	

το	εχέγγυο	για	 τη	 χορήγηση	

της	 ενδεδειγμένης	 θεραπεί-

ας	στον	ασθενή.	

Έτσι,	η	έμφαση	που	προσ-

δίδει	 ο	 ΣΦΕΕ	 στην	 τήρηση	

του	 Κώδικα	 Δεοντολογί-

ας	 χαρακτηρίζεται	 από	 μία	

ισχυρή	 ηθική	 διάσταση,	 μία	

διάσταση	 ευθύνης	 απέναντι	

στο	 κοινωνικό	 σύνολο	 και	

την	επιστημονική	κοινότητα.	

Για	το	λόγο	αυτό,	πιστεύουμε	

ότι	ο	φαρμακευτικός	κλάδος	

και	οι	φαρμακευτικές	επιχει-

ρήσεις	πρέπει	να	βρίσκονται	

σε	 πολύ	 υψηλό	 επίπεδο	 σε	

ό,τι	 αφορά	 την	 τήρηση	 της	

Δεοντολογίας	και	να	υπάρχει	

διαρκής	επαγρύπνηση.	Είμα-

στε	 συνεπείς	 απέναντι	 στην	

ευθύνη	που	έχουμε	στην	ελ-

ληνική	 κοινωνία,	 το	 αποδει-

κνύουμε	με	τη	συμπεριφορά	

μας	και	τη	δράση	μας	σε	κα-

θημερινή	βάση	και	θα	συνε-

χίσουμε	 με	 αυτές	 τις	 αρχές	

στο	μέλλον.		
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Σ 
τις	 12	 Μαΐου	 2010	 συνεδρίασε	 η	 Δευτεροβάθμια	 Επιτροπή	 Τή-

ρησης	 του	 Κώδικα	 Δεοντολογίας	 και	 έκρινε	 την	 καταγγελία	

της	 επιχείρησης	 Sanofi	 Aventis	 Α.Ε.B.Ε	 κατά	 της	 επιχείρησης	

ELPEN	 Pharmaceuticals	 Α.Ε.	 σε	 δεύτερο	 βαθμό	 μετά	 από	 πα-

ραπομπή	 της	 φαρμακευτικής	 επιχείρησης	 ELPEN	 Pharmaceuticals	 Α.Ε.

Με	την	προσβαλλόμενη	με	αριθμό	10/18-1-2010	απόφαση	της	Πρωτοβάθ-

μιας	Επιτροπής	τηρήσεως	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ	έγινε	δεκτό	ότι	

είναι	βάσιμη	η	καταγγελία	της	εταιρίας	Sanofi	Aventis	ΑΕΒΕ	ως	προς	το	σκέλος	

των	ενδείξεων	οι	οποίες	δεν	συμπεριλαμβάνονται	στην	Περίληψη	Χαρακτη-

ριστικών	Προϊόντος	(SPc)	του	εντύπου	της	εταιρίας	ELPEN	Pharmaceuticals	

ΑΕ.	Συγκεκριμένα,	κρίθηκε	ότι	η	δια	 του	σκευάσματος	clovelen	 της	ELPEN	

αναφορά	σε	ασθενείς	με	οξέα	στεφανιαία	σύνδρομα	καθώς	και	σε	ασθενείς	

με	οξύ	έμφραγμα	του	μυοκαρδίου	είναι	παραπλανητική	κατά	την	έννοια	του	

άρθρου	7.2	του	Κώδικα	του	ΣΦΕΕ,		δεδομένου	του	ότι	οι	ενδείξεις	αυτές	δεν	

περιλαμβάνονται	στην	εγκεκριμένη	από	τον	ΕΟΦ	περίληψη	χαρακτηριστικών	

προϊόντος	(SPc)	εν	αντιθέσει	με	το	σκεύασμα	PLAvIX	της	Sanofi	Aventis	που	

αναφέρεται	στα	οξέα	περιστατικά.

Η	Δευτεροβάθμια	Επιτροπή	έκρινε	ως	βάσιμη	την	αίτηση	παραπομπής	της	

εταιρίας	ELPEN	AE	ενώπιον	της	Δευτεροβαθμίου	Επιτροπής	γενομένου	δεκτού	

ότι,	ανεξάρτητα	από	τον	τρόπο	σύνταξης	του	ενδίκου	εντύπου	από	την	εκκα-

λούσα	 εταιρία,	 δεν	 διαπιστώθηκε	 ούτε	 πρόθεση	 αλλά	 και	 ούτε	 δυνατότητα	

παραπλάνησης	του	μέσου	ιατρού	ως	προς	τις	ενδείξεις	του	γενοσήμου	σκευ-

άσματος	Glovelen	σε	σχέση	με	αυτές	του	πρωτοτύπου	Plavix.	Τούτο	διότι	αφε-

νός	το	σκεύασμα	Glovelen	έχει	αδειοδοτηθεί	από	τον	ΕΟΦ	ως	γενόσημο	του	

σκευάσματος	Plavix,	σύμφωνα	με	την	διάταξη	του	άρθρου	11		παρ.	2	εδ.	β 	́του		

της	ΚΥΑ	με	στοιχεία	ΔΥΓ3(α)83657	των	Υπουργών	Οικονομίας	&	Οικονομικών,	

Υγείας	και	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	(ΦΕΚ	59	Β’/24-1-2006)	και	αφετέρου,	όπως	

απεδείχθη	υπό	τον	γενικό	ιατρικό	όρο	«Αθηροθρομβωτικά	Επεισόδια»	περιλαμ-

βάνονται	και	τα	Οξέα	Στεφανιαία	Σύνδρομα.	Συνεπώς,	και	σε	κάθε	περίπτωση,	

εάν	το	clovelen	ήταν	σκεύασμα	μη	ενδεικνυόμενο	για	τα	οξέα	εμφράγματα	δεν	

θα	παρείχετο	υπό	του	ΕΟΦ	η	απαιτούμενη	άδεια	κυκλοφορίας	για	αθηροθρομ-

βωτικές	νόσους	σαφώς	μνημονευόμενες	στο	SPc	του.

Η	Επιτροπή	ομόφωνα:

1)	Δέχτηκε	ως	βάσιμη	την	από	9	Μαρτίου	2010	αίτηση	παραπομπής	της	

φαρμακευτικής	 επιχειρήσεως	 «ELPEN	 Pharmaceuticals	 Α.Ε.»	 κατά	 της	 υπ’	

αριθμό	 10/18-1-2010	 αποφάσεως	 της	 Πρωτοβαθμίου	 Επιτροπής,	 με	 την	

Περίληψη	Απόφασης	1/2010

Αποφάσεις Επιτροπών  
Δεοντολογίας ΣΦΕΕ
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οποία	έγινε	μερικά	δεκτή	η	από	26	Νοεμβρίου	2009	αναφορά/καταγγελία	

της	φαρμακευτικής	επιχειρήσεως	«Sanofi	Aventis	Α.Ε.B.Ε».

2)	Εξαφάνισε	την	με	αριθμό	10/18-1-2010	απόφαση	της	Πρωτοβαθμίου	

Επιτροπής,	με	την	οποία	έγινε	μερικά	δεκτή	η	από	26	Νοεμβρίου	2009	αναφο-

ρά/καταγγελία	της	φαρμακευτικής	επιχειρήσεως	«Sanofi	Aventis	Α.Ε.B.Ε»	και

3)	Διέταξε	τη	δημοσίευση	της	απόφασης	στα	επιστημονικά	περιοδικά	του	

κλάδου	και	στο	ΘΕΣΕΙΣ.

Περίληψη	Απόφασης	αριθ.		12/2010
Η	επιχείρηση	NOvARtIS	Hellas	SAcI	κατέθεσε	καταγγελία	κατά	της	επιχεί-

ρησης	FARAN	ΑΒΕΕ	σχετικά	με	το	έντυπο	της	τελευταίας	 	με	κωδικό	 IMU	

01/6-09/8.000	το	οποίο	αφορά	το	προϊόν	της	IMUNOFAR.	Η	Πρωτοβάθμια	

Επιτροπή	Τήρησης	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	συνεδρίασε	στις	19	Μαΐου	και	

αποφάνθηκε	ότι	η	επιχείρηση	FARAN	ΑΒΕΕ	δεν	έχει	τηρήσει	ορισμένες	διατά-

ξεις	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ	κατά	τη	σύνταξη	του	συγκεκριμένου	

εντύπου.	Πιο	συγκεκριμένα,	η	Επιτροπή	αποφάσισε	επί	των	αναφερομένων	

στην	καταγγελία	ισχυρισμών	ότι:	

•		Είναι	βάσιμη	η	καταγγελία	της	επιχείρησης	NOvARtIS	Hellas	SAcI	ότι	εί-

ναι	μη	ακριβής	η	αναφορά	της	επιχείρησης	FARAN	ΑΒΕΕ	σε	μελέτες	που	

αφορούν	δραστική	ουσία,	η	οποία	όμως	με	κανένα	επίσημο	έγγραφο	δεν	

ταυτίζεται	με	το	συγκεκριμένο	προϊόν.

•		Είναι	παραπλανητική	εν	τη	εννοία	του	άρθρου	7.2	του	Κώδικα	ΣΦΕΕ	η	έν-

δειξη	«πρώτη	επιλογή»	στο	έντυπο	για	 το	συγκεκριμένο	προϊόν	από	 τη	

στιγμή	που	αυτό	δεν	προκύπτει	ρητά	για	όλες	τις	ενδείξεις	του	προϊόντος	

από	κανένα	έγγραφο.

•		Δε	συνιστά	παραπλάνηση	η	αναφορά	της	επιχείρησης	FARAN	ΑΒΕΕ	στο	

έντυπό	 της	στο	μήνυμα	 “the	 European	Perspective”	 καθόσον	η	φράση	

αυτή	αποτελεί	και	απόσπασμα	του	τίτλου	μελέτης	που	αφορά	το	συγκεκρι-

μένο	προϊόν	και	ως	εκ	τούτου	δεν	είναι	παραπλανητική.	

•		Δε	συνιστά	παραπλάνηση	η	διατύπωση	του	εν	λόγω	εντύπου	«to	Imunofar	

είναι	βιοϊσοδύναμο	και	μπορεί	να	εναλλαχθεί	στη	βάση	mg	προς	mg	με	το	

σκεύασμα	αναφοράς»,	διότι	είναι	ακριβής	όπως	αυτό	προκύπτει	από	την	

Περίληψη	Χαρακτηριστικών	Προϊόντος	(SPc)	και	τη	σχετική	βιβλιογραφία.

Κατόπιν	των	ανωτέρω	η	Επιτροπή	ομόφωνα	αποφαίνεται	όπως:	

α)		δημοσιευθεί	το	παρόν	κείμενο	της	απόφασης	σύμφωνα	με	το	άρθρο	

4.1Αα	της	διαδικασίας	ελέγχου	εφαρμογής	του	Κώδικα	ΣΦΕΕ	άμεσα	

στο	έντυπο	ΘΕΣΕΙΣ	του	ΣΦΕΕ.	

β)		γίνει	διόρθωση	του	υλικού	προώθησης	IMU	01/6-09/8.000	το	οποίο	

αφορά	το	προϊόν	της	IMUNOFAR	σύμφωνα	με	το	άρθρο	4.1Αβ	της	δια-

δικασίας	ελέγχου	εφαρμογής	του	Κώδικα	και	κατά	τρόπο	σύμφωνο	με	

το	σκεπτικό	της	παρούσας	απόφασης	και	

γ)		αποσταλεί	σύμφωνα	με	το	άρθρο	4.1Αγ	της	διαδικασίας	ελέγχου	εφαρ-

μογής	του	Κώδικα	από	την	επιχείρηση	FARAN	ΑΒΕΕ	το	διορθωμένο	υλι-

κό	στους	αυτούς	αποδέκτες	στους	οποίους	είχε	αποσταλεί	το	επίμαχο	

έντυπο,	συνοδευόμενο	από	σχετική	επιστολή	στην	οποία	θα	πρέπει	να	

αναφέρονται	οι	τροποποιήσεις.	
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Καλπάζουν τα χρέη

Να	αναλάβει	προσωπικά	ο	ίδιος	ο	πρωθυπουργός	την	ευθύνη	

για	την	κατάσταση	που	έχει	διαμορφωθεί	στα	οικονομικά	της	

Υγείας	ζήτησε	χθες	ο	τομεάρχης	Υγείας	της	Ν.Δ.	Μάριος	Σαλ-

μάς,	καταγγέλλοντας	εκτίναξη	των	δημόσιων	δαπανών	Υγείας,	

λόγω	της	φαρμακευτικής	δαπάνης	και	των	νέων	χρεών	των	νο-

σοκομείων.	

Σύμφωνα	με	στοιχεία	που	έδωσε	χθες	στη	δημοσιότητα,	ο	

μηνιαίος	ρυθμός	δημιουργίας	νέων	χρεών	βρίσκεται	στα	200	

εκατομμύρια	ευρώ,	έναντι	163	εκατομμυρίων	της	προηγούμε-

νης	κυβέρνησης.	Ειδικότερα	το	α’	τρίμηνο	του	2010	τα	χρέη	

έχουν	ανέλθει	σε	578,9	εκατομμύρια	ευρώ	και	από	την	ανάλη-

ψη	των	καθηκόντων	της	νέας	κυβέρνησης	έχει	δημιουργηθεί	

«άνοιγμα»	1,6	δισεκατομμυρίου.	

«Πλασματική»	
Παράλληλα	χαρακτήρισε	πλασματική	τη	μείωση	των	δαπανών	

κατά	10%,	που	ανακοίνωσε	πριν	από	λίγες	μέρες	η	υπουργός	

Υγείας	Μαριλίζα	 Ξενογιαννακοπούλου	 και	 την	 απέδωσε	 στη	

μείωση	των	χειρουργικών	επεμβάσεων,	στην	αναβολή	προκήρυξης	δι-

αγωνισμών	για	προμήθειες	και	στο	«πάγωμα»	παράδοσης	υλικών	στα	

νοσοκομεία	από	τους	προμηθευτές.	

Κατήγγειλε	μάλιστα	πως	η	έλλειψη	υλικών	έχει	οδηγήσει	σε	μείωση	

επεμβάσεων	αρθροπλαστικής	σε	πολλά	νοσοκομεία.	Για	παράδειγμα	

ανέφερε	το	«Ασκληπιείο»	της	Βούλας,	όπου	ο	αριθμός	των	αρθροπλα-

στικών	γόνατος	και	ισχίου	εμφανίζεται	φέτος	μειωμένος	σε	σχέση	με	

πέρυσι.	

Παράλληλα	εκτίμησε	σε	18	δισ.	ευρώ	τις	δημόσιες	δαπάνες	υγείας	

στη	χώρα	μας,	τονίζοντας	ότι	είναι	σαφώς	υψηλότερες	από	τις	ιδιωτι-

κές	δαπάνες	υγείας	και	πρότεινε	τη	μεταφορά	των	κλάδων	υγείας	των	

ασφαλιστικών	ταμείων	στην	εποπτεία	του	υπουργείου	Υγείας	και	τη	δι-

αχείριση	των	ασφαλιστικών	εισφορών	υγείας	των	ασφαλισμένων	από	

το	υπουργείο	Υγείας	και	όχι	από	τα	ασφαλιστικά	ταμεία.	

Λίστα	φαρμάκων	
Ανέφερε	πως	η	λίστα	φαρμάκων	δεν	εφαρμόστηκε	ποτέ,	ενώ	ύστερα	

από	διαδοχικές	αποφάσεις	για	το	φάρμακο	που	αναιρέθηκαν	καταλή-

ξαμε	στην	απόφαση	για	επίπεδη	μείωση	των	τιμών,	που	έχει	σοβαρές	

επιπτώσεις	στην	αγορά	και	υπάρχει	κίνδυνος	να	στερήσει	από	τον	 Έλ-

ληνα	ασθενή	σημαντικά	φάρμακα.	

Τέλος,	υπογράμμισε	ότι	«είμαστε	από	τις	ελάχιστες	χώρες	του	ΟΟΣΑ	

που	δεν	στέλνουμε	στοιχεία	με	βάση	τη	διεθνή	ταξινόμηση	του	συστή-

ματος	λογαριασμών	της	υγείας	που	τηρούν	26	χώρες	του	ΟΟΣΑ	και	επι-

τρέπει	την	αξιολόγηση	των	συστημάτων	υγείας	των	χωρών».	

της	Σοφίας	Νέτα,	«Ελευθεροτυπία»,	09/06/2010

O τομεάρχης  Υγείας της Ν.Δ. κ. Μάριος Σαλμάς
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Βρέθηκε το «φάρμακο»
για τα χρέη των νοσοκομείων 

Εκτονώνεται,	 μετά	 από	 αρκετό	 διάστημα,	 η	 δραματική	 κατά-

σταση	 που	 είχε	 δημιουργηθεί	 στα	 δημόσια	 νοσοκομεία	 με	 τις	

σοβαρές	 ελλείψεις	 σε	 αναλώσιμα	 και	 υγειονομικό	 εξοπλισμό,	

μετά	την	επιτευχθείσα	συμφωνία	των	υπουργών	Οικονομικών	κ.	

Γ.	Παπακωνσταντίνου	και	 Υγείας	 κυρίας	Μαριλίζας	Ξενογιαννα-

κοπούλου	με	τους	προμηθευτές	υλικών	και	φαρμάκων,	για	την	

εξόφληση	 των	 οφειλών	 και	 την	 ομαλοποίηση	 των	 προμηθειών	

των	νοσοκομείων.	

Σύμφωνα	με	 την	 επιτευχθείσα	συμφωνία,	 η	οποία	 ικανοποιεί	

τους	επιχειρηματίες	του	κλάδου,	η	κυβέρνηση	εξοφλεί	σε	μετρητά	

τις	εναπομένουσες	οφειλές	των	ετών	2005	και	2006,	ύψους	245	

εκατ.	ευρώ.	Οι	υπόλοιπες	οφειλές	εξοφλούνται	ως	εξής:	Οφειλές	

του	2007	ύψους	1,1	δισ.	ευρώ	με	άτοκα	μονοετή	ομόλογα.	Οφει-

λές	του	2008	ύψους	2,2	δισ.	ευρώ	με	άτοκα	διετή	ομόλογα.	Οφει-

λές	του	2009	ύψους	2,05	δισ.	ευρώ	με	άτοκα	τριετή	ομόλογα.	

Τα	ομόλογα	θα	είναι	διαπραγματεύσιμα	και	θα	μπορούν	να	προ-

εξοφληθούν	από	τις	τράπεζες	με	βάση	τα	τρέχοντα	επιτόκια	προ-

εξόφλησης.	Επιπλέον,	σύμφωνα	με	τους	υπουργούς,	επειδή	ανα-

γνωρίζεται	η	δυσκολία	επιβίωσης	πολλών	εταιρειών	εξαιτίας	 των	

καθυστερήσεων	αυτών,	 για	 τις	οφειλές	 των	ετών	2007	και	2008	

το	Δημόσιο	καταβάλει	τοις	μετρητοίς	ένα	επιπλέον	ποσό	των	100	

εκατ.	ευρώ,	το	οποίο	αντιστοιχεί	με	200.000	ευρώ	περίπου	ανά	επι-

χείρηση,	η	οποία	έχει	οφειλές.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ	ΟΙ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	
Οι	προμηθευτές	(ΣΕΠ	Επιστημών	και	Υγείας,	ΠΑΣΥΠΟΥ,	ΣΦΕΕ	και	

ΠΕΦ)	δηλώνουν	κατ’	αρχήν	ικανοποιημένοι	από	τη	λύση	που	δόθη-

κε	από	την	κυβέρνηση,	ιδιαίτερα	δε,	για	τις	οφειλές	του	2009	για	

τις	οποίες	μπορούν	να	λάβουν	από	αύριο	κιόλας	τα	ομόλογα	-	αντί	

της	αρχικής	πρότασης	που	ήταν	Ιανουάριος	του	2011-	θα	μπορούν	

να	τα	εξοφλήσουν	σε	τρία	χρόνια	και	με	αυτόν	τον	τρόπο,	τα	έχουν	

στα	χέρια	τους	ως	εγγύηση,	όπως	αναφέρουν.

Ωστόσο,	όπως	σημειώνει	ο	γενικός	γραμματέας	του	ΣΕΠ	Επι-

στημών	και	Υγείας	κ.	Παύλος	Αρναούτης,	υπάρχει	προβληματι-

σμός	για	τα	χρέη	του	2010,	για	τα	οποία	δεν	έχει	ανακοινωθεί	

ακόμη	 κάποια	 ρύθμιση.	 Ο	 μόνος	 σύνδεσμος	 που	 φαίνεται	 να	

αντιδρά	με	τη	χθεσινή	βελτιωτική	ρύθμιση,	είναι	ο	ΠΑΣΥΠΙΕ	(προ-

μηθευτές	 ιατρικών	 ειδών),	 ο	 οποίος	 έχει	 μικρά	 ποσοστά	 κέρ-

δους,	αφού	εμπορεύεται	αναλώσιμα	μικρής	αξίας,	όπως	γάζες	

και	ως	εκ	τούτου,	σύμφωνα	με	τη	διοίκησή	του,	χάνει	από	την	

εξόφληση	των	ομολόγων	ποσά	που	αντιστοιχούν	σε	7%-8%	των	

χρημάτων	του.	
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Σε	κάθε	περίπτωση,	οι	διοικήσεις	 των	συνδέσμων	θα	εξετά-

σουν	 λεπτομερώς	 τις	 προτάσεις	 της	 κυβέρνησης	σε	διοικητικά	

συμβούλια	που	θα	συγκαλέσουν	τις	επόμενες	ημέρες.	

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	ΣΤΙΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Όπως	ανακοίνωσε	ο	 υπουργός	Οικονομικών	 κ.	 Γιώργος	Παπα-

κωνσταντίνου,	αμέσως	μετά	τη	συνάντηση:	«Με	διάταξη	νόμου	

που	θα	κατατεθεί	εντός	της	εβδομάδας,	πέραν	των	προαναφε-

ρόμενων	ρυθμίσεων	εξόφλησης	των	οφειλών,	νομιμοποιούνται	

οι	 οφειλές	 που	 είχαν	 απορριφθεί	 από	 το	 Ελεγκτικό	 Συνέδριο	

και	 ορίζονται	 συγκεκριμένες	 διαφανείς	 διαδικασίες	 για	 άμε-

σες	προμήθειες,	που	πρέπει	να	γίνουν	μέχρις	ότου	ολοκληρω-

θούν	οι	 διαγωνιστικές	 διαδικασίες	 που	προβλέπονται	 στον	Ν.	

3846/2010».	

Φτάσαμε	στο	τέλος	μίας	περιόδου,	συνέχισε,	τεράστιων	προ-

βλημάτων	στον	τρόπο	με	τον	οποίον	το	ελληνικό	Δημόσιο	χειρι-

ζόταν	όλες	αυτές	τις	δαπάνες.	Εξοφλούμε	χρέη,	υποχρεώσεις	

πολλών	 ετών	 και	 αφήνουμε	 πίσω	 μας	 διαδικασίες,	 οι	 οποίες	

ήταν	 σε	 βάρος	 του	ασθενή,	 του	 νοσοκομείου	 και	 του	 έλληνα	

πολίτη.	 Και	 θέλουμε	 όλοι	 να	 αναλάβουν	 τις	 ευθύνες	 τους	 σ’	

αυτή	τη	βάση.	

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ	ΤΟΥ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΥΓΕΙΑΣ
Από	την	πλευρά	της	η	υπουργός	Υγείας	κυρία	Μαριλίζα	Ξενογιαν-

νακοπούλου,	 υπογράμμισε,	 ότι	 «η	 κυβέρνηση	αποδεικνύει	 σή-

μερα	την	αποφασιστικότητα	και	τη	συνέπειά	της	εξαντλώντας,	σ’	

αυτή	την	τόσο	δύσκολη	δημοσιονομική	και	οικονομική	συγκυρία,	

κυριολεκτικά	τα	όρια».	Και	συνέχισε:	«Είναι	σαφές	ότι	μ’	αυτή	τη	

ρύθμιση	του	χρέους	αυτού,	μπαίνουμε	πλέον	σε	μία	φάση	εξυ-

γίανσης	του	εθνικού	συστήματος	υγείας,	όπου	θα	εφαρμοστούν	

απαρέγκλιτα	οι	καινούργιοι	κανόνες	και	οι	διατάξεις	όσον	αφο-

ρά	τη	διαφάνεια	και	τις	σοβαρές	εξοικονομήσεις	που	μπορούν	

να	γίνουν	στον	χώρο	της	υγείας.	

Είναι	σαφές	ότι	για	μας,	η	πρώτη	μας	προτεραιότητα	είναι	ένα	

εθνικό	σύστημα	υγείας	που	να	εξυπηρετεί	τον	πολίτη	με	ασφά-

λεια,	αλλά	ταυτόχρονα	να	διασφαλίζει,	σ’	αυτή	τη	δύσκολη	οικο-

νομική	συγκυρία,	το	δημόσιο	συμφέρον.	Η	κυβέρνηση	ανέλαβε	

σήμερα	τις	ευθύνες	της.	Οφείλουν	όλοι	να	αναλάβουν	τις	δικές	

τους.	Και	αυτό	σημαίνει,	ότι	απ’	αυτή	τη	στιγμή	πρέπει	να	ομαλο-

ποιηθεί	η	παράδοση	των	υλικών	και	των	προμηθειών	σε	όλα	τα	

δημόσια	νοσοκομεία	της	χώρας».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:	ΝΑΤΑΣΣΑ	Ν.	ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ,	«Κέρδος»,	16/06/2010



Α π ρί λ ι ο ς  -  Μ α ϊ οσ  -  Ι ούν ι οσ  2 0 1 0 93

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

δεοντολογία
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

άρθρα -έρευνες
θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

Νέες λιανικές τιμές με ΦΠΑ 11% 
σε 11.898 φαρμακευτικά προϊόντα

Σε	εφαρμογή	τίθεται	από	σήμερα	

και	 το	 νέο	 δελτίο	 τιμών	φαρμά-

κων	που	εξέδωσε	χθες	το	υπουρ-

γείο	 Οικονομίας,	 Ανταγωνιστι-

κότητας	 και	 Ναυτιλίας	 (ΥΠΟΙΑΝ)	

στο	οποίο	οι	 τιμές	διαμορφώνο-

νται	πλέον	με	το	νέο	συντελεστή	

ΦΠΑ	 11%,	 έναντι	 του	 10%	 που	

ίσχυε.

Στο	 νέο	 δελτίο	 επίσης,	 με-

ταβάλλονται	 και	 οι	 τιμές	 σε	 22	

σκευάσματα	 ηπαρινών,	 κατόπιν	

των	 «αιτήσεων	 θεραπείας»	 που	

είχαν	υποβληθεί	από	φαρμακευ-

τικές	επιχειρήσεις	που	παράγουν	

τα	συγκεκριμένα	σκευάσματα.

Ειδικότερα,	στο	νέο	δελτίο	τι-

μών	φαρμάκων	περιλαμβάνονται:

-		Νέες	λιανικές	τιμές	σε	11.898	φαρμακευτικά	προϊόντα,	οι	οποίες	

υπολογίστηκαν	με	το	νέο	συντελεστή	ΦΠΑ	11%.

-		Νέες	 τιμές	 σε	 22	 φαρμακευτικά	 προϊόντα	 (ΗΠΑΡΙΝΕΣ),	 που	

υπολογίστηκαν	 σύμφωνα	 με	 την	 ισχύουσα	 Α.Δ.	 Πρόκειται	 για	

διόρθωση	τιμών	που	προβλέπεται	από	το	άρθρο	2	της	με	αριθ.	

3/2010	Αγορανομικής	Διάταξης.	Σημειώνεται	ότι	μετά	τις	διορ-

θώσεις	αυτές,	οι	τιμές	σε	19	σκευάσματα	αυτής	της	κατηγορίας	

διαμορφώνονται	 έως	 και	 22,55%	 χαμηλότερα	 από	 τις	 ισχύου-

σες	 τον	Απρίλιο,	 δηλαδή	πριν	 τεθεί	 σε	 ισχύ	η	μεταβατική	Α.Δ.	

3/2010,	 ενώ	σε	 τρία	σκευάσματα	οι	 τιμές	αυξάνονται	 έως	και	

9,28%	(επισυνάπτεται	αναλυτικός	πίνακας	τιμών)

-		Διορθώσεις	τιμών	σε	10	φαρμακευτικά	προϊόντα	(ορφανά	φάρ-

μακα	κ.λπ.)

-		Διαγραφές	252	φαρμακευτικών	προϊόντων,	σύμφωνα	με	τις	αντί-

στοιχες	αποφάσεις	του	ΕΟΦ

-		Μεταβολές	σε	414	προϊόντα,	που	αφορούν	αλλαγή	ονομασίας	ή	

και	υπευθύνου	κυκλοφορίας	και	κωδικών	ΕΟΦ

Το	Δελτίο	Τιμών	Φαρμάκων	βρίσκεται	στην	ιστοσελίδα:	

http://www.gge.gr/37/index.asp

«Η	ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,	01/07/2010
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Περιμένουν διπλασιασμό
των εσόδων 

Στον	διπλασιασμό	 των	εσόδων	 των	δημόσιων	νο-

σοκομείων	το	πρώτο	εξάμηνο	μετά	την	έναρξη	της	

ολοήμερης	 λειτουργίας	 των	 νοσοκομείων	 όπως	

αυτή	προβλέπεται	από	το	σχέδιο	νόμου	«Αναβάθμι-

ση	του	ΕΣΥ»	στοχεύει	το	υπουργείο	Υγείας	και	Κοι-

νωνικής	Αλληλεγγύης.	Σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	του	

υπουργείου	το	2009	πραγματοποιήθηκαν	500.000	

επισκέψεις	στα	απογευματινά	ιατρεία	των	νοσοκο-

μείων	και	οι	οποίες	απέδωσαν	στα	ταμεία	του	ΕΣΥ	

το	ποσό	των	40.000.000	ευρώ,	έναντι	20.000.000	

ευρώ	που	ήταν	τα	έσοδα	από	τις	επισκέψεις	πολι-

τών	στα	τακτικά	πρωινά	ιατρεία.

Όπως	τόνισε	χθες	η	υπουργός	Υγείας,	Μαριλίζα	

Ξενογιαννακοπούλου,	 παρουσιάζοντας	 το	 σχέδιο	

νόμου,	όταν	χωρίς	οργάνωση	στη	λειτουργία	των	

απογευματινών	ιατρείων	το	ΕΣΥ	έχει	αυτές	τις	απο-

λαβές,	«δεν	είναι	υπερβολή	να	πούμε	ότι	μέσα	στο	

επόμενο	εξάμηνο	από	την	εφαρμογή	της	ολοήμε-

ρης	λειτουργίας	θα	μπορούμε	να	έχουμε	διπλασια-

σμό	ή	ακόμα	και	τριπλασιασμό	των	εσόδων	για	τα	

νοσοκομεία».

Χθες,	κατά	τη	συνεδρίαση	του	υπουργικού	συμ-

βουλίου,	 η	 υπουργός	 Υγείας,	 Μαριλίζα	 Ξενογιαννακοπούλου,	 και	 η	

υφυπουργός,	Φώφη	Γεννηματά,	έλαβαν	το	«πράσινο	φως»	για	την	προ-

ώθηση	του	σχεδίου	νόμου	«Αναβάθμιση	του	ΕΣΥ»,	που	προβλέπει	την	

επέκταση	των	εξωτερικών	ιατρείων	και	τη	διενέργεια	διαγνωστικών,	θε-

ραπευτικών	και	επεμβατικών	πράξεων	στα	νοσοκομεία	του	ΕΣΥ	πέραν	

του	τακτικού	τους	ωραρίου.

Η	δαπάνη

Η	σχετική	δαπάνη	–το	ύψος	 της	οποίας	θα	καθοριστεί	με	κοινή	

απόφαση	των	υπ.	Υγείας	και	Οικονομίας–	θα	βαρύνει	τον	ασφαλι-

στικό	φορέα	του	ασθενούς	χωρίς	να	αποκλείεται	και	το	ενδεχόμε-

νο	συμμετοχής	του	ασφαλισμένου	σε	αυτήν.	Το	υπουργείο	Υγείας	

θα	 συνάπτει	 προγραμματικές	 συμβάσεις	 με	 ασφαλιστικούς	 ορ-

γανισμούς	–ο	Οργανισμός	Περίθαλψης	Ασφαλισμένων	Δημοσίου	

αναμένεται	να	είναι	ο	πρώτος	που	θα	υπογράψει	σχετική	σύμβαση	

-βάσει	των	οποίων	θα	καλύπτεται	η	δαπάνη	για	την	παροχή	των	

υπηρεσιών.	Στόχος	είναι	να	μπορέσει	το	ΕΣΥ	να	«αντλήσει»	ένα	μέ-

ρος	από	τους	πόρους	που	διαρρέουν	από	τα	ασφαλιστικά	ταμεία	

στον	ιδιωτικό	τομέα	υγείας	και	που	πέρυσι	έφτασαν	το	ποσό	των	



Α π ρί λ ι ο ς  -  Μ α ϊ οσ  -  Ι ούν ι οσ  2 0 1 0 95

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

δεοντολογία
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

άρθρα -έρευνες
θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

1,5	δισ.	ευρώ.	Επίσης,	ορίζονται	συγκεκριμένοι	όροι	συμμετοχής	

των	γιατρών	του	ΕΣΥ	και	πανεπιστημιακών	γιατρών	που	από	την	

1η	Ιανουαρίου	2011	θα	πρέπει	να	«κλείσουν»	τα	ιδιωτικά	τους	ια-

τρεία	–	στη	λειτουργία	των	νοσοκομείων	πέραν	του	τακτικού	ωρα-

ρίου.	Σε	πρώτη	φάση,	η	ολοήμερη	λειτουργία	θα	είναι	εφικτή	σε	

20	-	25	μεγάλα	νοσοκομεία	της	χώρας.	Παράλληλα,	προβλέπεται	

η	θέσπιση	κινήτρων	για	την	κάλυψη	θέσεων	στην	περιφέρεια	και	

κυρίως	 στις	 απομακρυσμένες	 περιοχές	 από	 γιατρούς	 (μόνιμους	

και	 επικουρικούς),	μηνιαία	αποζημίωση	στους	γιατρούς	 του	ΕΣΥ	

για	 συγκεκριμένο	 αριθμό	 εφημεριών,	 μείωση	 του	 αριθμού	 των	

μελών	των	Δ.Σ.	των	νοσοκομείων	κατά	δύο,	καθώς	και	εφαρμογή	

«ετήσιου	κυλιόμενου	πίνακα	κατάταξης»	στο	ΑΣΕΠ	για	την	άμεση	

πρόσληψη	νοσηλευτικού	και	λοιπού	προσωπικού.

Το	υπουργείο	«ενσωμάτωσε»	στο	συγκεκριμένο	σχέδιο	νόμου	και	

την	ολική	απαγόρευση	του	καπνίσματος	στους	δημόσιους	κλειστούς	

χώρους	και	τους	χώρους	εργασίας,	αρχής	γενομένης	την	1η	Σεπτεμ-

βρίου	του	2009.	Μόνη	εξαίρεση	τα	καζίνο	και	τα	κέντρα	διασκέδα-

σης	άνω	των	300	τ.μ.	με	ζωντανή	μουσική	για	τα	οποία	η	απαγόρευ-

ση	ισχύει	από	1ης	Ιουνίου	2011.	Ως	αρμόδιες	αρχές	για	τον	έλεγχο	

εφαρμογής	της	απαγόρευσης	και	την	επιβολή	κυρώσεων	ορίζονται	

οι	διευθύνσεις	δημόσιας	υγείας	των	νομαρχιακών	αυτοδιοικήσεων,	η	

δημοτική	αστυνομία,	οι	αστυνομικές	και	λιμενικές	αρχές.	Τα	πρόστι-

μα	που	επιβάλλονται	στους	παραβάτες	είναι	από	50	έως	500	ευρώ	

για	τους	καπνιστές	και	από	500	έως	10.000	ευρώ	για	τους	υπεύθυ-

νους	διαχείρισης	και	λειτουργίας	των	χώρων	όπου	απαγορεύεται	το	

κάπνισμα,	αλλά	και	σε	όσους	πωλούν	προϊόντα	καπνού	και	αλκοόλ	

σε	ανηλίκους,	ενώ	προβλέπεται	ανάλογα	με	τον	αριθμό	των	υποτρο-

πών	ακόμα	και	οριστική	ανάκληση	της	άδειας	λειτουργίας	του	κατα-

στήματος.

Διαδικασία	ίδρυσης
Τέλος,	 με	 το	 σχέδιο	 νόμου	 καθορίζεται	 η	 διαδικασία	 ίδρυσης,	 κα-

τάργησης,	συγχώνευσης	ή/και	μετατροπής	νοσοκομείων	 του	ΕΣΥ.	Η	

υπουργός	ερωτώμενη	σχετικά,	είπε	ότι	απλώς	καλύπτεται	ένα	νομικό	

κενό,	ξεκαθαρίζοντας	ότι	δεν	πρόκειται	να	καταργηθούν	νοσοκομεία	

και	δομές	του	ΕΣΥ.	Σημείωσε,	ωστόσο,	ότι	στο	πλαίσιο	της	οργάνωσης	

Πρωτοβάθμιας	 Φροντίδας	 Υγείας	 (σχετική	 νομοθετική	 παρέμβαση	

αναμένεται	το	φθινόπωρο)	θα	υπάρξει	μία	«νέα	αρχιτεκτονική	Υγείας»	

που	ενδεχομένως	να	πρέπει	να	μετεξελιχθούν	σε	ό,τι	αφορά	τον	χαρα-

κτήρα	τους	ορισμένες	μονάδες	Υγείας.

Το	σχέδιο	νόμου	θα	κατατεθεί	στη	Βουλή	τις	επόμενες	ημέρες	

–αφού	ολοκληρωθεί	διάλογος	με	τους	εμπλεκόμενους	φορείς–	με	

στόχο	να	ψηφιστεί	έως	το	τέλος	Ιουλίου.

ΤΗΣ	ΠΕΝΝΥΣ	MΠΟΥΛΟΥΤΖΑ,	«Καθημερινή»,	02/07/2010	
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Πρόεδρος

Διονύσιος	Φιλιώτης
Πρόεδρος	και	

Διευθύνων	Σύμβουλος

Φαρμασέρβ	-	Λίλλυ	Α.Ε.Β.Ε,	

Μέλος	Δ.Σ.	ΕΛΑΝΚΟ

ΕΛΛΑΣ	ΑΕΒΕ
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Αντιπρόεδροι

Πασχάλης	Αποστολίδης
Πρόεδρος	και	

Διευθύνων	Σύμβουλος	

Abbott	Laboratories	Ελλάς/

Κύπρου	ΑΒΕΕ

Μάρκος	Γερασόπουλος
Διευθύνων	Σύμβουλος	

Sanofi-Aventis	Α.Ε.Β.Ε,

Μέλος	Δ.Σ.	Ελληνο-γαλλικού	

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Κώστας	Ευριπίδης
Διευθύνων	Σύμβουλος	

Γένεσις	Φάρμα	Α.Ε.,

Μέλος	Γενικού

Συμβουλίου	Σ.Ε.Β.

Κατερίνα	Καρέλλα
Πρόεδρος	Δ.Σ.	και	

Διευθύνουσα	Σύμβουλος	

Pfizer	Ελλάς	Α.Ε.

Γιώργος	Κατζουράκης
Πρόεδρος	και	

Διευθύνων	Σύμβουλος	

GlaxoSmithKline	Α.Ε.Β.Ε	

Ελλάδας,	Σερβίας	

και	Αδριατικής

Βασίλης	Νειάδας
Πρόεδρος	και	

Διευθύνων	Σύμβουλος	

cana	A.E.,

Μέλος	Δ.Σ.	ΙΟΒΕ,	Μέλος	Γ.Σ.	ΣΕΒ	

Γενικός	Γραμματέας	&	Ταμίας

Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης	Ζερβακάκης
Πρόεδρος	και	

Διευθύνων	Σύμβουλος	

Wyeth	Hellas	Α.Ε.Β.Ε,	

Πρόεδρος	PhRMA	L.A.W.G.	

(Pharmaceutical	Research	and	

Manufacturers	of	America	-	

Local	Area	Working	Group)

Ταμίας

Γιάννης	Βλόντζος
Πρόεδρος	Δ.Σ.	και	

Διευθύνων	Σύμβουλος	

Merck	A.E.,	

Πρόεδρος	Ένωσης	

Βιοτεχνολογίας	Ελλάδος

Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου

Μάριος	Κάτσικας
Πρόεδρος	και		

Διευθύνων	Σύμβουλος	Φαράν	

ΑΒΕΕ,	Μέλος	Δ.Σ.	ΕΒΕΑ		

(Εμπορικό	και	Βιομηχανικό	

Επιμελητήριο	Αθηνών)

Αναστάσιος	Σπαντιδέας
Διευθύνων	Σύμβουλος

Nycomed	Hellas	AE

Πόλυ	Λεονταρίδη
Διευθύνουσα	Σύμβουλος

I.t.F.	Hellas	Α.Ε.

Γιώργος	Μουτουσίδης
Γενικός	Διευθυντής	

chiesi	Ελλάς	Α.Ε.Β.Ε.

C.	Schiever
Γενικός	Διευθυντής	

Schering	Plough	ΑΦΒΕΕ

Κώστας	Φρουζής
Αντιπρόεδρος	

Novartis	Ελλάς	Α.Ε.
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ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ
«Η ηλεκτρονική  συνταγογράφηση 
αποτελεί ένα από τα πιο  
σημαντικά βήματα για τον έλεγχο 
της φαρμακευτικής δαπάνης»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ 
«Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας 
πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικές»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ  
«Πρέπει να μηχανογραφηθεί  
ολόκληρο το σύστημα υγείας»
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