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Ο	ΣΦΕΕ	έχει		τοποθετήσει,	εδώ	και	χρόνια,	τη	Δεοντο-λογία	στο	κέντρο	του	οράματός	του.		Στόχος	μας	εί-

ναι	να	αναδείξουμε	όλες	τις	πτυχές	της,	ως	καθοδη-

γητικής	δύναμης	στο	επιχειρηματικό	και	κοινωνικό	

γίγνεσθαι.	 Έχουμε	υποστηρίξει	στο	παρελθόν	και,	 	επαναλαμ-

βάνουμε		ότι	η	Δεοντολογία	στο	φαρμακευτικό	κλάδο	έχει	δύο	

όψεις.	Η	πρώτη	αφορά	στην		ηθική	υποχρέωση	του	κλάδου	να		

αυτοελέγχεται	και	να	αυτορυθμίζεται		μέσα	από	την	τήρηση	αρ-

χών	και	κανόνων.	Η	δεύτερη	όψη	αφορά	στην	ηθική	υποχρέωση	

της	Πολιτείας	να	διατηρεί	συνθήκες	διαβούλευσης	με	τον	κλάδο	

που	οδηγούν	στη	διαμόρφωση	λειτουργικών	και	βιώσιμων	απο-

φάσεων,	πάντοτε	προς	όφελος	των	πολιτών,	της	πολιτείας,	των	

φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	και	των	εργαζομένων	εις	αυτάς.		

Ωστόσο,	η	Δεοντολογία	δεν	είναι	απλά	και	μόνο	μία	ηθικο-

πλαστική	έννοια	ή	ηθική	υποχρέωση,	αλλά	αποτελεί	και	μία	ευ-

φυής	πρακτική	τόσο	για	τον	επιχειρηματικό	τομέα	όσο	και	για	

τους	κυβερνώντες	και	την	κοινωνία	γενικότερα.		Συγκεκριμένα,	

ο	ΣΦΕΕ	έχει	προχωρήσει	σε	γενναίες	πρωτοβουλίες	με	την	υιο-

θέτηση	ενός	σύγχρονου	Κώδικα	Δεοντολογίας	ευρωπαϊκών	προ-

διαγραφών	και	την	αναβάθμιση	της	Επιτροπής	Δεοντολογίας.	Ο	

Κώδικας	Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ	αποτελεί	ένα	άρτιο,	λεπτομε-

ρές	και	λειτουργικό	κείμενο,	καθώς	ενσωματώνει	τις	πλέον	εν-

δεδειγμένες	αρχές	και	θέσεις	και	περιέχει	όλες	τις	προβλέψεις	

για	την	ορθή	επιστημονική	ενημέρωση	και	τις	λοιπές	δραστηρι-

ότητες	που	αφορούν	στις	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις.	

Στην	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης	η	Δεοντολογία	αποκτά	με-

γαλύτερη,	βαθύτερη	και	ευρύτερη	σημασία.	Μια	από	τις	αιτίες,	

αλλά	και	ένα	από	τα	αποτελέσματα	της	κρίσης	είναι	η	έλλειψη	

Δεοντολογία: 
πυξίδα στην κρίση
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙλΙωΤΗΣ  
Πρόεδρος	ΣΦEE	

Πρόεδρος	και	Διευθύνων		Σύμβουλος	
PHARMASERvE	-	LILLy

προσανατολισμού	και	η	σύγχυση	μεταξύ	στόχων	και	με-

θόδων	Με	άλλα	λόγια,	η	«έκλειψη	της	Δεοντολογίας»	

σε	όλα	τα	επίπεδα.	Εμείς	θέλουμε	να	αντισταθούμε	σε	

αυτό	και	να	υπογραμμίσουμε	ότι	οι	επιλογές,	οι	στρα-

τηγικές	και	οι	συμπεριφορές	που	υποστηρίζονται	από	

σταθερές	 αξίες	 και	 αρχές	 είναι	 εκείνες	 που	 θα	 αντέ-

ξουν	στην	κρίση	και	θα	συμβάλλουν	στη	διαμόρφωση	

των	προϋποθέσεων	για	την	επιστροφή	της	ανάπτυξης.	

Πιστεύουμε	ότι	υπό	τις	σημερινές	συνθήκες,	περισ-

σότερο	απ’	όσο	στο	παρελθόν,	οφείλουμε	να	αναλά-

βουμε	την	ευθύνη	η	οποία	μας	αναλογεί	ως	δυναμικός	

επιχειρηματικός	κλάδος	απέναντι	στη	χώρα	μας.	Δεν	

ήμασταν	ποτέ	και	δεν	μπορούμε	να	είμαστε	και	τώρα	

απαθείς	παρατηρητές	των	πρωτοβουλιών	της	πολιτεί-

ας.	Φρονούμε	ότι	η	κρίση	επιβάλλει	περισσότερες	πρωτοβουλί-

ες	από	εμάς.	Η	κρίση	κρίνει.	Κρίνει	την	κάθε	επιχείρηση	και	τον	

κάθε	κλάδο	για	το	κατά	πόσο	διαθέτει	το	σθένος	και	την	ηθική	

υπόσταση	να	σταθεί	στο	ύψος	των	περιστάσεων	και	να	απαντή-

σει	στις	προκλήσεις	με	διαυγείς	και	εύστοχες	πρωτοβουλίες.	

Ο	ΣΦΕΕ	υποστηρίζει	ότι	οι	θέσεις	του	που	αφορούν	στην	άμε-

ση	πρόσβαση	των	ασθενών	σε	όλα	τα	ποιοτικά	φάρμακα,	στο	

πλαίσιο	 ενός	 σύγχρονου	 συστήματος	 υγείας	 και	 ενός	 άρτιου	

δικτύου	διανομής,	 αλλά	 και	 οι	 θέσεις	 του	 για	 την	 έρευνα	 και	

την	ανάπτυξη,	την	απασχόληση,	την	αποτελεσματικότητα,	την	

ασφάλεια	και	την	ποιότητα	των	επωνύμων,	πρωτοτύπων	ή	ουσι-

ωδώς	ομοίων	φαρμάκων,	καθώς		και	την	πάταξη	της	σπατάλης	

και	της	κακοδιαχείρισης,	συμπυκνώνονται	σε	μια	«Πρόταση	Δε-

οντολογίας»	ως	ρεαλιστική	στρατηγική	υπέρβασης	της	κρίσης.		

Ο	φαρμακευτικός	κλάδος	προτείνει	τη	Δεοντολογία,	ως	το	πιο	

δραστικό	φάρμακο	για	τη	θεραπεία	χρόνιων		παθογενειών	του	

συστήματος,	αλλά	και	για	την	επιστροφή	της	συλλογικής	πεποί-

θησης	και	ευθύνης	με	την	εδραίωση	νέων	και	βιωσίμων	 	συν-

θηκών	που	θα	συμβάλλουν	στην	πρόοδο	και	την	ανάπτυξη	της	

χώρας	μας,	και	θα	διασφαλίσουν	την	κοινωνική	της	συνοχή.	

   Η κρίση κρίνει. Κρίνει την 
κάθε επιχείρηση και τον 
κάθε κλάδο για το κατά 
πόσο διαθέτει το σθένος 
και την ηθική υπόσταση 
να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και να απα-
ντήσει στις προκλήσεις 
με διαυγείς και εύστοχες 
πρωτοβουλίες 
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			ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΤΟΥ	ΣΦΕΕ	ΠΡΟΣ	ΤΟΝ	ΠΡΟΕΔΡΟ		
ΤΟΥ	ΕΘΝΙΚΟΥ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	ΦΑΡΜΑΚΩΝ		
15	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2010

Θέμα: Διαγνωστικά πρωτόκολλα

Αγαπητέ	κύριε	Τούντα,

Σε	συνέχεια	του	Δελτίου	Τύπου	που	εξέδωσε	ο	ΕΟΦ	για	την	πα-

ράδοση	στον	Υπουργό	Υγείας,	κ.	Λοβέρδο,	των	πρωτοκόλλων	συ-

νταγογράφησης,	θα	θέλαμε	να	μας	ενημερώσετε	σχετικά	με	την	

κατάρτιση	διαγνωστικών	πρωτοκόλλων.

Η	θέση	του	ΣΦΕΕ	είναι	ότι	οι	ασθενείς	θα	πρέπει	να	έχουν	πρό-

σβαση	σε	όλα	τα	φάρμακα	και	θα	πρέπει	να	καταρτισθούν	σαφή	

διαγνωστικά	και	θεραπευτικά	πρωτόκολλα	βασισμένα	σε	επιστη-

μονικά	κριτήρια.

Ωστόσο,	διαπιστώνουμε	ότι	η	Πολιτεία	προχωρεί	στην	κατάρτι-

ση	θεραπευτικών	πρωτοκόλλων,	ενώ	καθυστερεί	αδικαιολόγητα	

η	κατάρτιση	διαγνωστικών	πρωτοκόλλων.

Είναι	αδιαμφισβήτητο	ότι	αναγκαία	και	ικανή	συνθήκη	για	τον	

εξορθολογισμό	των	δαπανών	υγείας	είναι	η	κατάρτιση	θεραπευτι-

κών	και	διαγνωστικών	πρωτοκόλλων.

Παρακαλούμε	 να	 μας	 ενημερώσετε	 σχετικά	 με	 το	 χρονοδιά-

γραμμα	κατάρτισης	διαγνωστικών	πρωτοκόλλων.

«Αναγκαία η κατάρτιση
θεραπευτικών & 

διαγνωστικών πρωτοκόλλων»

 Η θέση του ΣΦΕΕ είναι 
ότι οι ασθενείς θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε όλα τα 
φάρμακα και θα πρέπει να 

καταρτισθούν σαφή δια-
γνωστικά και θεραπευτικά 

πρωτόκολλα βασισμένα σε 
επιστημονικά κριτήρια 
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			ΕΚΘΕΣΗ	ΤΟΥ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΕΛΛΑΔΟΣ	ΓΙΑ	ΤΑ	ΧΡΕΗ	ΤΩΝ	
ΔΗΜΟΣΙΩΝ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	ΠΡΟΣ	ΤΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ	ΤΟΥ.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ,	ΕΙΣΠΡΑξΕΙΣ	ΚΑΙ	
ΧΡΕΗ	ΑΠΟ	01.01.2010	ΕΩΣ	30.09.2010

Ο	Σύνδεσμος	Φαρμακευτικών	Επιχειρήσεων	Ελλάδος	(ΣΦΕΕ)	προέβη	στη	συγκέντρωση	και	κα-

ταγραφή	όλων	των	στοιχείων	που	αφορούν	στα	χρέη	των	δημοσίων	νοσοκομείων	προς	τις	εται-

ρείες-μέλη	του	για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01/01/2010	έως	30/09/2010.	Από	τη	βάση	

δεδομένων	που	δημιουργήθηκε,	προέκυψαν	αναλυτικά	στοιχεία	των	πωλήσεων,	εισπράξεων	

και	οφειλόμενων	ποσών	για	τιμολόγια	του	2010,	μόνο	για	τον	κλάδο	φαρμάκων,	καθώς	και	του	

συνολικού	χρόνου	καθυστέρησης	αποπληρωμής	των	οφειλόμενων	ποσών	ανά	νοσοκομείο.	Τα	

κύρια	σημεία	που	προκύπτουν	από	την	ανάλυση	των	στοιχείων	εισπράξεων,	πωλήσεων	και	χρε-

ών	για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01/01/2010	έως	30/09/2010	είναι	τα	ακόλουθα:

•	 	Το	συνολικό	ύψος	 των	πωλήσεων	 των	φαρμακευτικών	 επιχειρήσεων	μελών	 του	 ΣΦΕΕ	

προς	τα	δημόσια	νοσοκομεία	την	περίοδο	από	01.01.2010	έως	30.09.2010	ανήλθε	στα	

€1.018,4	εκατ.
•	 	Την	30.09.2010,	το	συνολικό	ύψος	των	εισπράξεων	των	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	με-

λών	του	ΣΦΕΕ	από	τα	δημόσια	νοσοκομεία	για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2010	

έως	30.09.2010	ανήλθε	στα	€69,7	εκατ.	Με	άλλα	λόγια,	έχει	αποπληρωθεί	το	6,8%	των	
οφειλών	των	δημοσίων	νοσοκομείων	για	το	2010.

•	 	Την	30.09.2010,	το	συνολικό	ύψος	των	χρεών	των	δημοσίων	

νοσοκομείων	προς	τις	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	μέλη	του	

ΣΦΕΕ	 για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	 το	 2010	 ανέρχεται	 στα	

€948,7	εκατ.	έναντι	€672,1	εκατ.	την	30.06.2010	παρουσιάζο-
ντας	αύξηση	κατά	41,2%	μέσα	σε	ένα	τρίμηνο,	όπως	φαίνεται	

στο	Διάγραμμα	1.	Εάν	το	χρέος	συνεχίζει	να	αυξάνεται	με	αυτό	

το	ρυθμό,		εκτιμάται	ότι	θα	ανέλθει	σε	€1,3	δις.	την	31.12.10.	
•	 	Τα	 30	 εκ	 των	 167,	 δηλαδή	 18,0%,	 των	 νοσοκομείων	 δεν	

έχουν	 πραγματοποιήσει	 καμία	 πληρωμή	 για	 τιμολόγια	 που	

εκδόθηκαν	το	2010.

•	 	Ο	 μέσος	 χρόνος	 καθυστέρησης	 αποπληρωμής	 των	 οφειλών	

ανέρχεται	στους	7,9	μήνες	(237	ημέρες),	ήτοι	οι	οφειλές	εκ-

κρεμούν	–κατά	μέσο	όρο-	από	τον	Φεβρουάριο	του	2010	1.

•	 	Παρατηρείται	υψηλός	βαθμός	συγκέντρωσης	των	χρεών	σε	λίγα	νοσοκομεία.	Τα	δέκα	πρώτα	

–βάσει	οφειλόμενου	ποσού-	δημόσια	νοσοκομεία	έχουν	συνολικά	χρέη	προς	τις	φαρμακευτι-

κές	επιχειρήσεις	που	ξεπερνούν	τα	€353,3	εκατ.,	ποσό	που	αντιστοιχεί	στο	37,2%	των	συνολι-
κών	χρεών.	

•	 		Tο	20%	των	νοσοκομείων	έχει	χρέη	που	αντιστοιχούν	στο	73%	των	συνολικών	χρεών.

1.  Η καθυστέρηση αποπληρωμής των οφειλών υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος -βάσει ποσού- μέσος όρος των μηνών καθυ-
στέρησης των εταιρειών ανά νοσοκομείο.
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«Σ
τη	 δύσκολη	

αυτή	 περίο-

δο,	 την	 οικο-

νομική	 και	

κοινωνική	που	περνά	η	χώρα	

μας	 σήμερα	 και	 η	 οποία	

έχει	 τεράστιο	αντίκτυπο	στη	

λειτουργία	 του	 χώρου	 της	

υγείας,	 ο	 Σύνδεσμος	 Φαρ-

μακευτικών	 Επιχειρήσεων	

Ελλάδος,	είναι	ένας	λαμπρός	

φάρος	 στην	 προσπάθεια	 να	

εκλογικευτεί	ο	τρόπος	με	τον	

οποίο,	θα	αντιμετωπιστούν	τα	

προβλήματα	 στην	 υγεία	 και	

το	χώρο	του	φαρμάκου	ειδι-

κότερα»,	 τόνισε	στην	 ομιλία	

του	ο	κ.	Φιλιώτης.	Υποστήρι-

ξε	ότι	ο	ΣΦΕΕ	«θέτει	στόχους	

και	 προχωρεί	 σε	 ενέργειες,	

οι	οποίες	πάντοτε	στοχεύουν	

προς	το	κοινό	συμφέρον	του	

πολίτη,	 της	 πολιτείας,	 των	

φαρμακευτικών	 επιχειρήσε-

ων	και	των	εργαζομένων	εις	

αυτάς».	 Πρώτος	 στόχος	 που	

τέθηκε	και	οι	δράσεις	που	γί-

νονται	για	την	επίτευξή	του,	

σχετίζονται	με	την	υπέρτατη	

αρχή	της	Δεοντολογίας,	στην	

Η Δεοντολογία πρέπει
να καθορίζει και να 

καθοδηγεί τις πράξεις μας 

«Η	παρουσία	και	η	συμμετοχή	όλων	μας	δίνει		
ιδιαίτερη	χαρά	και	παράλληλα	ελπίδα,	ότι	όλοι	

μαζί	μπορούμε	να	λύσουμε	τα	δύσκολα		
προβλήματα	που	έχουμε	μπροστά	μας».	

Με	αυτά	τα	λόγια	καλωσόρισε	
ο	Πρόεδρος	του	Συνδέσμου	Φαρμακευτικών		
Επιχειρήσεων	Ελλάδος,	κ.	Διονύσιος	Φιλιώτης,		
τις	σημαντικές	προσωπικότητες	από	τον		

πολιτικό,	ακαδημαϊκό	και	επιχειρηματικό	χώρο,	
που	παρευρέθηκαν	στην	ετήσια	εκδήλωση	για	την	
κοπή	της	πίτας,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	την	
Τετάρτη	19	Ιανουαρίου,	στα	γραφεία	του	ΣΦΕΕ.		

ΕΤΗΣΙΑ	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΚΟΠΗ	ΤΗΣ	ΠΙΤΑΣ	ΣΤΟΝ	ΣΦΕΕ
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οποία	 έδωσε	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 ο	 κ.	 Φιλιώτης,	 τονίζοντας	 ότι	

αυτή	θα	πρέπει	να	καθορίζει	και	να	καθοδηγεί	κάθε	μας	πράξη.	

Τόνισε	ότι	Δεοντολογία	είναι	και	για	την	πολιτεία	και	για	το	

ΣΦΕΕ	 η	 φροντίδα	 για	 την	 άμεση	 πρόσβαση	 των	 πολιτών	 στα	

ποιοτικά,	αποτελεσματικά	και	ασφαλή	φάρμακα.	«Για	να	εξα-

σφαλίζεται	αυτό,	πρέπει	τα	φάρμακα	να	είναι	επώνυμα	και	να	

συνταγογραφούνται	από	τον	γιατρό.	Μόνο	τα	επώνυμα	φάρμα-

κα,	 τα	 πρωτότυπα	 ή	 τα	 αντίγραφα	 ουσιωδώς	 όμοια,	 μπορούν	

να	εξασφαλίσουν	αυτές	τις	προϋποθέσεις»,	ανέφερε	χαρακτη-

ριστικά.	«Ο	ασθενής	δεν	είναι	κάτι	θεωρητικό.	Είμαστε	εμείς,	

είναι	οι	γονείς	μας,	είναι	το	παιδί	μας.	Είναι	πολύ	εύκολο	πράγ-

μα	να	αποφασίζουμε	γύρω	από	ένα	τραπέζι	συνεδριάσεων	για	

λόγους	 οικονομικούς	 ή	 άλλων	συμφερόντων,	 ότι	 το	 μοναδικό	

κριτήριο	για	το	φάρμακο	που	θα	πάρει	το	παιδί	μας	είναι	το	οι-

κονομικό	και	το	πόσο	φτηνό	είναι.	Δεν	είναι	τόσο	απλό.	Και	τε-

λικά,	το	κόστος	θα	είναι	μεγαλύτερο	και	για	την	υγεία	και	για	τα	

δημόσια	ταμεία»,	συμπλήρωσε.	

Ο	κ.	Φιλιώτης	 τόνισε	για	μία	ακόμη	φορά	ότι,	 δεοντολογία	

είναι	η	χρηστή	διαχείριση	του	δημοσίου	χρήματος	στη	δημόσια	

υγεία,	υποστηρίζοντας	πως,	ο	μόνος	τρόπος	για	να	επιτευχθεί	

αυτό	είναι	η	άμεση	και	πλήρης	μηχανοργάνωση	του	συστήμα-

τος	υγείας	της	χώρας	μας.	Κάλεσε,	επίσης,	την	κυβέρνηση	να	

δουλέψουν	από	κοινού	για	τη	μηχανοργάνωση	και	τον	εκσυγ-

χρονισμό	του	συστήματος	υγείας	στην	Ελλάδα.	

Ο	 Πρόεδρος	 του	 ΣΦΕΕ	 υποστήριξε	 ένθερμα	 την	 εφαρμογή	

του	Κώδικα	Δεοντολογίας,	τονίζοντας	ότι,	οι	επιχειρήσεις	μέλη	

του	ΣΦΕΕ,	 για	πολλά	χρόνια	 τώρα,	με	δική	 τους	πρωτοβουλία	

έχουν	καθιερώσει	τον	Κώδικα	Δεοντολογίας	και	είναι	αποφασι-

Aπό δεξιά προς αριστερά: Νικόλαος 
Πολύζος - Γενικός Γραμματέας 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Ιωάννης Τούντας - 
Πρόεδρος ΕΟΦ, Διονύσιος Φιλιώτης 
- Πρόεδρος ΣΦΕΕ , Γεώργιος Πατούλης 
- Δήμαρχος Αμαρουσίου, Στέφανος 
Κομνηνός - Γενικός Γραμματέας 
Εμπορίου, Αθήνα Δρέττα - Γενική 
Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Φώτης Μαγγαλούσης - Γενικός  
Δ/ντής ΣΦΕΕ, Μαρία Σκουρολιάκου 
- Α’ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ, Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος - Δ/ντής 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας,  
Σοφία Μελά - Δ/ντρια Επικοινωνίας  
& Επιστημονική Δ/ντρια ΣΦΕΕ
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σμένες	να	τον	εφαρμόσουν	σε	όλα	τα	στάδια	

των	δραστηριοτήτων	τους	και,	ιδιαίτερα	στο	

χώρο	του	marketing	και	της	ιατρικής	ενημέ-

ρωσης.

«Δεοντολογία	 είναι	 επίσης	 η	 χρηστή	 και	

άψογη	λειτουργία	του	δικτύου	διανομής	στο	

χώρο	του	φαρμάκου.	Η	σωστή	λειτουργία	της	

φαρμακαποθήκης,	που	είναι	η	ραχοκοκαλιά	

του	δικτύου	διανομής	και	η	οποία	πρέπει	να	

λειτουργεί	 με	 κώδικα	 δεοντολογίας	 και	 να	

φροντίζει,	τα	φάρμακα	που	διαχειρίζεται	να	

πηγαίνουν	 σε	 όλα	 τα	 φαρμακεία,	 ομοιογε-

νώς,	για	να	διευκολύνεται	η	άμεση	πρόσβα-

ση	του	ασθενή»,	είπε.	Δεν	παρέλειψε	να	ανα-

φερθεί	και	στη	σημασία	του	Φαρμακείου,	το	οποίο	βρίσκεται	

σε	μία	κρίσιμη	καμπή,	λόγω	των	αλλαγών	που	προωθούνται	

στο	εν	λόγω	επάγγελμα.	«Το	Φαρμακείο	είναι	το	πιο	σημαντι-

κό	κομμάτι	της	αλυσίδας	διανομής		στο	χώρο	του	φαρμάκου	

στη	 χώρα	 μας.	 Το	 ιδιωτικό	φαρμακείο	 χρήζει	 άμεσης	 προ-

στασίας	από	την	πολιτεία.	Επιβάλλεται.	Το	φαρμακείο	είναι	

η	πρώτη	επαφή	του	 Έλληνα	πολίτη	με	το	σύστημα	υγείας.	Το	

φαρμακείο	είναι	αυτό	που	παρέχει	την	πρωτοβάθμια	φροντί-

δα,	και	φροντίζει	τον	Έλληνα	ασθενή.	Στην	Ελλάδα	μπορεί	να	

μην	έχουμε	οικογενειακό	γιατρό,	αλλά	έχουμε	οικογενειακό	

φαρμακοποιό.	Ακούμε	ότι	πρέπει	να	απελευθερωθεί	το	επάγ-

γελμα,	μέσα	στα	πλαίσια	των	ευρύτερων	αλλαγών	που	γίνο-

νται	στον	τομέα	της	οικονομίας	της	χώρα	μας.	Ο	επιστήμονας	

φαρμακοποιός,	όμως,	πρέπει	να	προστατευτεί	και	πρέπει	να	

παραμείνει	πίσω	από	τον	πάγκο	του.	Να	μην	φτάσουμε	στο	

σημείο	που	έχουν	φτάσει	άλλες	χώρες,	όπου	η	διανομή	του	

φαρμάκου,	γίνεται	μέσα	από	ένα	αυτόματο	μηχάνημα.	Δεν	

πρέπει	να	φτάσουμε	εκεί»,	τόνισε.	

Δεοντολογία	είναι	επίσης,	σύμφωνα	με	τον	κ.	Φιλιώτη,	η	

απασχόληση	και	η	πολύ	υψηλού	επιπέδου	εκπαίδευση	που	

γίνεται	 στο	 προσωπικό	 που	 εργάζεται	 στις	 Φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις.	Είναι	η	έρευνα	και	η	ανάπτυξη	και	ιδιαίτερα	η	

κλινική	έρευνα	που	πρέπει	να	υποστηριχτεί	από	την	πολιτεία.	

«Δεοντολογία	είναι,	τέλος,	να	υποστηριχθεί	η	ελληνική	φαρ-

μακοβιομηχανία.	Θα	πρέπει	να	βρεθούν	τρόποι	και	κίνητρα	

για	 να	αυξηθεί	 και	 στηριχθεί	 η	 παραγωγή	φαρμάκων	στην	

Ελλάδα»,	κατέληξε.	

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Διονύσιος Φιλιώτης με 
τον Υπεύθυνο Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Υγείας της 

Ν.Δ., κ. Αθανάσιο Γιαννόπουλο.

  O ΣΦΕΕ θέτει στόχους 
και  προχωρεί σε ενέργειες,  

οι οποίες  πάντοτε στοχεύουν 
προς το κοινό συμφέρον 
του πολίτη, της πολιτείας, 

των φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων εις αυτάς  
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Αναφέρθηκε	 τέλος	 στην	 ομοβροντία	 αρνητικών	 μέτρων	

κατά	 του	 φαρμάκου,	 το	 οποίο	 ωστόσο	 αποτελεί	 μόλις	 το	

20%	 της	 δαπάνης	 υγείας.	 Παρόλα	 αυτά,	 συνήθως	 είναι	

το	πρώτο	και	 ίσως	να	είναι	και	 το	μοναδικό	που	βάλλεται.	

«Προτείνουμε	 να	 βοηθήσουμε	 όλοι	 να	 νοικοκυρευτεί	 και	

το	υπόλοιπο	80%	 	της	δαπάνης	υγείας,	γιατί	μόνο	έτσι	θα	

μπουν	τα	πράγματα	στη	θέση	τους.	Δεν	μπορεί	να	διορθω-

θούν	 τα	οικονομικά	 της	υγείας	 και	 του	φαρμάκου,	αν	δεν	

υπάρξει	μηχανοργάνωση	και	εκσυγχρονισμός.	Δεν	μπορού-

με	να	λύσουμε	τα	προβλήματα	της	υγείας	μόνο	με	το	να	μει-

ώνουμε	τις	τιμές	φαρμάκων,	με	το	rebate,	να	νομοθετούμε	

υποχρεωτικές	 εκπτώσεις,	 να	 φτιάχνουμε	 επιπλέον	 λίστες,	

να	ζητάμε	επιπλέον	εκπτώσεις	και	να	μην	πληρώνουμε	αυτά	

που	πρέπει	να	πληρώνουμε»,	υποστήριξε	ο	Πρόεδρος	 του	

ΣΦΕΕ,	τονίζοντας	ότι	«η	δημόσια	υγεία	είναι	μία	επένδυση	

για	την	ανάπτυξη	και	έτσι	πρέπει	να	τη	δούμε».	

Στη	 συνέχεια	 πήρε	 το	 λόγο	 ο	 Γενικός	 Γραμματέας	 του	

Υπουργείου	 Υγείας,	 κ.	Νικόλαος	Πολύζος,	 ο	 οποίος	 τόνισε	

πως,	με	τη	συμπαράσταση	όλων	των	παραγωγικών	φορέων,	

πρέπει	όλοι	να	συμβάλλουν,	ούτως	ώστε	η	χώρα,	το	2011,	

να	βγει	από	αυτό	το	μεγάλο	αδιέξοδο.	

Ο	Πρόεδρος	ΕΟΦ,	κ.	Γιάννης	Τούντας,	στον	δικό	του	χαιρε-

τισμό,	έκανε	λόγο	για	μια	κοινή	προσπάθεια,	αλλά	και	για	την	

ανάγκη	για	συναίνεση,	συνεργασία	και	διάλογο,	για	την	επί-

τευξη	όλων	αυτών	των	στόχων	που	περιέγραψε	ο	κ.	Φιλιώτης	

στην	ομιλία	του.	«Ο	ΕΟΦ	δεν	είναι	μέρος	μιας	κυβερνητικής	

πολιτικής,	αλλά	πάνω	απ’	όλα	το	κοινό	σπίτι	όλων	αυτών	που	

ασχολούνται	με	το	φάρμακο.	Είναι	ένας	θεσμός	που	θέλουμε	

να	εξυπηρετεί	τους	πάντες»,	τόνισε	ο	κ.	Τούντας.	

Aπό δεξιά προς αριστερά:  
Νικόλαος Πολύζος, Ιωάννης Τούντας, 
Μαρία Σκουρολιάκου, Γεώργιος Πατούλης, 
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Στέφανος 
Κομνηνός, Φώτης Μαγγαλούσης, 
Διονύσιος Φιλιώτης,  
Γιούλα Αθανασίου, Δ/ντρια ΕΟΦ, 
Ναταλία Τουμπακάκη, Βοηθός Προέδρου  
& Γενικού Διευθυντή  
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Η	 κ.	 Αθηνά	 Δρέττα,	 Γενική	

Γραμματέας	 Κοινωνικών	 Ασφα-

λίσεων,	χαρακτήρισε	το	2010	ως	

μια	δύσκολη	χρονιά,	τονίζοντας	

παράλληλα	 ότι	 το	 2011,	 θα	 εί-

ναι	ακόμη	δυσκολότερη,	καθώς	

το	μνημόνιο	επιβάλλει	επιπλέον	

εξοικονόμηση	 1	 δις	 ευρώ	 από	

τον	 τομέα	 του	φαρμάκου.	Ανα-

φέρθηκε	στις	τρεις	δράσεις,	που	

πρέπει	 να	διεκπεραιωθούν	από	

το	υπουργείο	Εργασίας	και	Κοι-

νωνικών	Ασφαλίσεων	μέσα	στο	

νέο	έτος	και	αφορούν	στην	αρ-

νητική	 λίστα	 φαρμάκων,	 στην	

καθολική	 εφαρμογή	 της	 ηλε-

κτρονικής	 συνταγογράφησης	

μέχρι	 την	1η	Μαΐου	σε	όλα	τα	

Ταμεία	και	το	rebate.				

Ο	 Γενικός	 Γραμματέας	 Εμπορίου,	 κ.	 Στέφανος	 Κομνηνός,	

αναφέρθηκε	στην	επίτευξη	του	στόχου	της	ανατιμολόγησης	

των	φαρμάκων,	τονίζοντας	πως,	έχει	αποκαταστηθεί	μια	σχέ-

ση	ειλικρίνειας	μεταξύ	κράτους	και	φαρμακευτικών	επιχειρή-

σεων.	 «Θεωρώ	 ότι	 οι	 φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις	 μπορούν	

πια	να	εμπιστεύεται	το	κράτος	και	το	κράτος	τις	φαρμακευ-

τικές	επιχειρήσεις	και	αυτό	αποτελεί	μια	ισχυρή	βάση	για	την	

από	‘δω	και	πέρα	ανάπτυξη»,	είπε	χαρακτηριστικά.			

Τέλος,	 ο	 υπεύθυνος	 Τομέα	 Πολιτικής	 Ευθύνης	 Υγείας	 της	

Ν.Δ.,	κ.	Θανάσης	Γιαννόπουλος,	ανέφερε	ότι,	«όλους	μας	ενώ-

νει	η	πρόθεση	ο	πολίτης	να	έχει	προσβασιμότητα	σε	ένα	πολύ	

καλό	φάρμακο».	Για	να	δείξει	τη	σημασία	του	φαρμάκου,	υπο-

στήριξε	χαρακτηριστικά	ότι,	«εάν	δεν	υπήρχε	η	φαρμακοβιομη-

χανία,	θα	είχε	πεθάνει	ο	μισός	πληθυσμός	της	γης»,	τονίζοντας	

τα	σημαντικά	οφέλη	που	προέκυψαν	για	τον	άνθρωπο,	από	το	

φάρμακο	τις	τελευταίες	δεκαετίες.	Υποστήριξε	τέλος	ότι	η	ηλε-

κτρονική	 συνταγογράφηση	 πρέπει	 να	 συνδυαστεί	 με	 έλεγχο	

για	να	αποδώσει	καρπούς,	ενώ	εξέφρασε	την	πεποίθηση	ότι,	η	

φαρμακευτική	δαπάνη	θα	μειωθεί,	αν	ο	κάθε	πολίτης	που	έχει	

ανάγκη	το	φάρμακο,	εκτός	από	αυτούς	που	είναι	σε	κοινωνικό	

και	οικονομικό	αποκλεισμό,	έχει	οικονομική	συμμετοχή.	

Aπό δεξιά προς αριστερά: Γιάννος Γραμματίδης - Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας - Γενικός Διευθυντής Ελληνο-
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Gordon Brooks - Vice President - Finance - CFO 
Europe and Biomedicines, Kevin Hern - Financial Director, Carlos Campoy -  Senior 
Director Finance, CFO EMS 
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Στην	 εκδήλωση	 παρευρέθηκαν	

επίσης	οι	κ.κ.	Αθηνά	Κύρλεση,	Γενική		

Δ/ντρια	Υπηρεσιών	Υγείας,	Γιάννης	Σα-

ριβουγιούκας,	 Υποδιοικητής	 ΙΚΑ,	 Κυ-

ριάκος	 Σουλιώτης,	 Πρόεδρος	 ΟΠΑΔ,	

Γιάννος	 Γραμματίδης,	 Πρόεδρος	 Ελ-

ληνο-Αμερικανικού	Εμπορικού	Επιμε-

λητηρίου,	Ηλίας	Σπυρτούνιας,	Γενικός		

Δ/ντης	 Ελληνο-Αμερικανικού	 Εμπο-

ρικού	Επιμελητηρίου,	Θεόδωρος	Κω-

λέτης,	 Πρόεδρος	 Π.Ε.Φ.,	 Δημήτρης	

Καραγεωργίου,	 Γενικός	 Γραμματέας	

Π.Φ.Σ.,	 Αντώνης	 Αυγερινός,	 Πρόε-

δρος	 Δ.Σ.,	 Π.Ε.Φαρμακοποιών,	 Ειρή-

νη	 Τσικαλάκη,	 Πρόεδρος	 Π.Ε.Φ.Ν.Ι.,	

Νικόλαος	Λάκκας,	Μέλος	της	Ειδικής	

Επιτροπής	 Κατάρτισης	 Καταλόγου	

Συνταγογραφουμένων	Φαρμακευτικών	 Ιδιοσκευσμάτων	 Γερά-

σιμος	 Κονιδάρης,	 Πρόεδρος	 Π.Ο.Ι.Ε.,	 Θεόδωρος	 Γιαρμενίτης,	

Πρόεδρος	Π.Σ.Β.Α.Κ.,	Ιωάννης	Μπολέτης,	Μέλος	της	Επιτροπής	

Ειδικών	για	 την	Υγεία,	 Γιώργος	Πατούλης,	Πρόεδρος	ΔΔΥ,	Δή-

μαρχος	Αμαρουσίου,	Μαρία	Σκουρολιάκου,	Αντιπρόεδρος	ΕΟΦ,	

Βασιλική	Ρεβίθη,	Δ/ντρια	Δ/νσης	Ελέγχου	Παραγωγής	&	Κυκλο-

φορίας	Προϊόντων	ΕΟΦ,	Γεωργία	Αθανασίου,	Δ/ντρια	Πληροφό-

ρησης	&	Δημοσίων	Σχέσεων	ΕΟΦ,	Όλγα	Οικονόμου,	Πρόεδρος	

της	Επιτροπής	Τιμών	Φαρμάκων,	Πρόεδρος	Π.Ε.Φ.Ν.Ι.,	Λυκούρ-

γος	Λιαρόπουλος,	Καθηγητής,	Αναπλ.	Πρόεδρος	της	Επιτροπής	

Τιμών	Φαρμάκων,	Μέλος	της	Επιτροπής	Ειδικών	για	την	Υγεία,	

Ιωάννης	Κυριόπουλος,	Καθηγητής,	Μέλος	 της	Επιτροπής	Ειδι-

κών	για	την	Υγεία,	Κοσμήτωρ	ΕΣΔΥ,	Γιάννης	Υφαντόπουλος,	Κα-

θηγητής,	Μέλος	της	Επιτροπής	Ειδικών	για	την	Υγεία,	Γεώργιος	

Τόλης,	 Καθηγητής,	 Μέλος	 της	 Ειδικής	 Επιτροπής	 Κατάρτισης	

Καταλόγου	 Συνταγογραφουμένων	Φαρμακευτικών	 Ιδιοσκευα-

σμάτων,	Νικόλαος	Μανιαδάκης,	Καθηγητής,	Μέλος	της	Επιτρο-

πής	Ειδικών	για	την	Υγεία,		Στυλιανός	Πατεράκης,	Αντιπρόεδρος	

Αρείου	 Πάγου,	 Πρόεδρος	 Πρωτοβάθμιας	 Επιτροπής	 Τήρησης	

του	Κ.Δ.,	Ιωάννης	Παπουτσής,	Αρεοπαγίτης	ε.τ.,	Αναπλ.	Πρωτο-

βάθμιας	Επιτροπής	Τήρησης	του	Κ.Δ.	Χρήστος	Αντωνόπουλος,	

Τακτικό	Μέλος	Δευτεροβάθμιας	 Επιτροπής	 Τήρησης	 του	Κ.Δ.,	

Mr	Gordon	Brooks,	vice	President	Finance	Chief	Financial	Officer	

Europe	 &	 Bio-Medicines,	 Mr	 Carlos	 Campoy,	 Senior	 Director	

Finance	EMS	Chief	Financial	Officer.				 		

Aπό αριστερά προς δεξιά: Δημήτριος Καραγεωργίου - Γενικός Γραμματέας Π.Φ.Σ., 
 Gordon Brooks, Γεώργιος Λοβέρδος - Δ/ντής Οργάνωσης και Προγραμματισμού, 
Kevin Hern, Σπύρος Φιλιώτης - Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής Φαρμασέρβ 
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Το φάρμακο είναι 
κοινωνικό αγαθό

«Τα	φάρμακα	δεν	αποτελούν	
μόνο	δαπάνη	αλλά,	κυρίως,		
επένδυση.	Την	ύψιστη	επένδυση	
στον	άνθρωπο,	τη	μακροημέ-
ρευσή	του,	την	ποιότητα	ζωής,	
την	παραγωγικότητά		και	
την	ευημερία	της	χώρας»,	
υποστηρίζει	ο	Πρόεδρος	του	
Συνδέσμου	Φαρμακευτικών	
Επιχειρήσεων	Ελλάδος,		
κ.	Διονύσιος	Φιλιώτης.		
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«Ο
ι	 πρώτες	

φαρμακευ-

τικές	 φόρ-

μουλες	που	

ανακαλύφθηκαν	 στην	 αρχαιό-

τητα,	σηματοδότησαν	ένα	νέο	

εξελικτικό	 στάδιο	 για	 τον	 άν-

θρωπο.	 Ένα	εξελικτικό	στάδιο,	

το	οποίο	κράτησε	πολλές	χιλιά-

δες	 χρόνια,	 για	 να	 φτάσουμε	

έως	τα	μέσα	του	20ου	αιώνα,	

οπότε	και	άρχισε	να	λαμβάνει	

χώρα	μια	πραγματικά	ιστορική	

επανάσταση	 στην	 φαρμακο-

λογία,	η	οποία	διατηρείται	ως	

τις	 μέρες	 μας	 και,	 μάλιστα,	
ενισχύεται	 και	 επιταχύνεται	
μέρα	με	την	ημέρα.	Τα	επιτεύγ-
ματα	 της	 προόδου	 της	 φαρ-

μακευτικής	 επιστήμης	 έχουν	

καθοριστική	 επίδραση	 στην	

εξέλιξη	του	ανθρώπινου	πολι-

τισμού»,	τονίζει	ο	κ.	Φιλιώτης.

	Το φάρμακο 
και η  νέα εποχή...
«Το	φάρμακο	είναι	επένδυση	

που	 δημιουργεί	 τεράστιες	 οι-

κονομίες	σ’	όλα	τ’	άλλα	σημεία	

του	συστήματος	υγείας.	Από	το	

κλείσιμο	 εκατοντάδων	 σανα-

τορίων	με	την	ανακάλυψη	της	

στρεπτομυκίνης,	τη	μακροημέ-

ρευση	εκατοντάδων	χιλιάδων	

διαβητικών	με	την	ανακάλυψη	

της	 ινσουλίνης,	 την	 εξάλειψη	

των	 αφροδισίων	 νοσημάτων,	

την	απο-ασυλοποίηση	και	την	

απο-στιγματοποίηση	 των	 ψυ-

χικά	 πασχόντων,	 τον	 έλεγχο	

και	 την	 πρόληψη	 της	 αθηρο-

σκλήρωσης	 με	 φάρμακα	 για	

τη	χοληστερίνη,	την	υπέρταση	

κλπ.	έως	το	πιο	επίκαιρο	θέμα	

των	εμβολίων	για	 τη	 νέα	γρί-

πη,	όπου	η	πολιτεία,	με	ελάχι-

στη	επένδυση,	ελέγχει	αποτε-

λεσματικά	 το	 επαπειλούμενο	

πρόβλημα	 της	 πανδημίας,	 με	

όλες	 τις	 δυνητικά	 ανυπολό-

γιστες	 οικονομικές,	 αλλά	 και	

κοινωνικές	συνέπειες»,	εξηγεί	

ο	κ.	Φιλιώτης.	

Μεγάλη άνοδος 
στο προσδόκιμο ζωής 
Η	 υπεύθυνη	 και	 διαρκής	

προσπάθεια	 των	 φαρμα-

κευτικών	 επιχειρήσεων	 και	

της	 διεθνούς	 επιστημονικής	

κοινότητας,	 συμβάλλουν	 κα-

θοριστικά	 στην	 αύξηση	 του	

προσδόκιμου	ζωής,	με	αποτέ-

λεσμα,	όλο	και	περισσότεροι	

άνθρωποι	να	ζουν	περισσότε-

ρα,	δημιουργικά	και	παραγω-

γικά	χρόνια.	Σύμφωνα	με	τον	

Π.Ο.Υ,	στις	αρχές	του	αιώνα	ο	

μέσος	όρος	ζωής	ήταν	τα	55,	

ενώ,	ένα	παιδί	που	γεννιέται	

σήμερα	 μπορεί	 να	 περιμέ-

νει	ότι	θα	ζήσει	μέχρι	τα	80.	

Δηλαδή,	μέσα	σε	100	χρόνια	

αυξήθηκε	 κατά	 25	 χρόνια	 ο	

μέσος	όρος	ζωής.	Αυτό	οφεί-

λεται,	σε	μεγάλο	βαθμό,	στο	

γεγονός	 ότι,	 μόνο	 τα	 τελευ-

ταία	30	χρόνια,	η	θνησιμότη-

τα	 που	 έχει	 σχέση	 με	 ασθέ-

νειες	μειώθηκε	κατά	40%.	Τα	

τελευταία	 στοιχεία,	 μάλιστα,	

τα	 οποία	 επηρεάζουν	 και	 τις	

αλλαγές	 στα	 ασφαλιστικά	

συστήματα	 των	 χωρών	 της	

Ε.Ε.,	 υποστηρίζουν	 ότι	 μέχρι	

το	2060,	το	προσδόκιμο	ζωής	

υπολογίζεται	 ότι	 θα	 αυξηθεί	

κατά	7	χρόνια.	
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Το παράδειγμα 
πρόσφατης έρευνας
Τα	 συμπεράσματα	 πρόσφα-

της	 μελέτης	 που	 πραγματο-

ποιήθηκε	στη	Μεγάλη	Βρετα-

νία	από	το	Ερευνητικό	Κέντρο	

κατά	του	Καρκίνου,	κατέδειξε	

διπλασιασμό	 του	 προσδόκι-

μου	 ζωής,	 σε	 ασθενείς	 που	

αντιμετώπισαν	 καρκίνο	 μα-

στού,	εντέρου	και	προστάτη,	

από	το	1970.	Σύμφωνα	με	τα	

στοιχεία	οι	ασθενείς	αυτοί,	εί-

ναι	δυνατό	να	ζήσουν	ακόμη	

και	 10	 χρόνια	 περισσότερα,	

συγκριτικά	με	αυτούς,	στους	

οποίους	 διαγνώσθηκε	 η	 νό-

σος	40	χρόνια	πριν.	

Οι	ερευνητές,	σύμφωνα	με	

δημοσίευμα	 της	 εφημερίδας	

Guardian,	 εξέφρασαν	 την	 αι-

σιοδοξία	 και	 την	 ικανοποίησή	

τους	 για	 τα	 αποτελέσματα,	

σημειώνοντας	 χαρακτηριστικά	

ότι,	 «τα	 ποσοστά	 επιβίωσης	

“εκτοξεύτηκαν”,	όπως	συνέβη	

και	 με	 τα	 ποσοστά	 που	 αφο-

ρούν	στη	λευχαιμία	και	το	λέμ-

φωμα	non-Hodgkin’s».

Οι	 επιστήμονες	 συνέκρι-

ναν	 δεδομένα	 ασθενών,	 που	

έζησαν	 δέκα	 χρόνια	 μετά	 τη	

διάγνωση	 της	 ασθένειας,	 τις	

χρονιές	 1971	 και	 1972,	 με	

εκείνα	 ασθενών,	 στους	 οποί-

ους	 διαγνώσθηκε	 η	 ασθένεια	

το	2007.

Ένα	 ποσοστό	 45,2%	 κατά	

μέσο	 όρο,	 υπολογίζεται,	 σύμ-

φωνα	με	τα	ευρήματα	της	με-

λέτης,	 ότι	 μπορεί	 να	 ζήσουν	

ακόμη	και	δέκα	χρόνια	περισ-

σότερο,	σε	σχέση	με	το	23,7%	

στις	αρχές	του	1970.	



Το νησί Σπιναλόγκα... 
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Ενδιαφέρον	παρουσιάζουν	

τα	συμπεράσματα,	στα	οποία	

κατέληξε	 η	 έρευνα,	 σχετικά	

με	 τους	 πάσχοντες	 από	 καρ-

κίνο	 του	 προστάτη,	 σύμφω-

να	με	 τα	 οποία,	 το	 70%	 των	

ασθενών	 αυτών,	 μπορεί	 να	

ζήσει	 ακόμη	 και	 περισσότε-

ρα	 από	 10	 χρόνια,	 την	 ώρα	

που	το	αντίστοιχο	ποσοστό	το	

1971	 και	 1972	 άγγιζε	 μόλις	

το	20%	των	περιπτώσεων.	

Το	 ποσοστό	 που	 αφορά	

στους	πάσχοντες	από	λευχαι-

μία,	είναι	σχετικά	χαμηλό	και	

κυμαίνεται	 33,2%,	 ωστόσο	

και	εδώ	παρατηρείται	σημα-

ντική	 αύξηση	 του	 προσδό-

κιμου	 ζωής,	 συγκρινόμενο	

με	αυτό	 του	1970,	 το	οποίο	

άγγιζε	το	8,1%.

Το	 40%	 με	 77%	 των	 γυ-

ναικών	 που	 πάσχουν	 από	

καρκίνο	 του	 μαστού,	 έχουν	

περισσότερες	 πιθανότητες	

να	ζήσουν	ακόμη	και	10	χρό-

νια	μετά	τη	διάγνωσή	του,	σε	

σύγκριση	με	το	23	έως	50%	

των	ετών	1971	και	1972.

Τουλάχιστον	διπλάσιο	είναι	

και	το	ποσοστό	που	αφορά	στο	

προσδόκιμο	 ζωής	 γυναικών,	

που	πάσχουν	από	καρκίνο	ωο-

θηκών	(από	18%	σε	35%).

Ο	καθηγητής	Peter	Johnson,	

από	 το	 Ερευνητικό	 Κέντρο	

κατά	του	Καρκίνου,	τόνισε	πως	

τα	 ποσοστά	 αυτά	 δεν	 έχουν	

νόημα,	 αν	 παράλληλα	 δεν	

υπάρξουν	 «ταχύτερη	 διάγνω-
ση,	καλύτερες	επεμβάσεις	και	
πιο	 αποτελεσματικές	 χημειο-
θεραπείες,	με	νέα	φάρμακα».	
«Η	 επένδυση	 της	 φαρμα-

κευτικής	 βιομηχανίας	 στην	

έρευνα	και	ανάπτυξη	είναι	δι-

πλάσια	από	την	επένδυση	της	

βιομηχανίας	 ηλεκτρονικών	

υπολογιστών,	 σχεδόν	 τριπλά-

σια	από	την	επένδυση	της	βι-

ομηχανίας	 των	 ηλεκτρονικών	

και	πάνω	από	τετραπλάσια	από	

την	επένδυση	της	βιομηχανίας	

της	αεροναυτικής.	Γι’	αυτό	όσο	

περνούν	 τα	 χρόνια,	 τόσα	 πε-

ρισσότερα	 νέα	 φάρμακα	 και	

«νέα	θαύματα»	θα	υπάρχουν	

στα	φαρμακεία	στην	Ελλάδα,	

στην	Ευρώπη	και	στον	κόσμο	

για	 να	 προσφέρουν	 ελπίδα,	

χαμόγελο,	 αισιοδοξία	 και	

ακόμα	 περισσότερα	 χρόνια	

υγιούς	και	παραγωγικής	ζωής	

σε	 όλους	 τους	 ανθρώπους.	

Το	φάρμακο	κρύβει	μέσα	του	

μια	 τεράστια	 δύναμη	 για	 το	

καλό	του	ανθρώπου.	Γι’	αυτό	

η	 ευθύνη	 μας	 απέναντι	 στο	

κοινωνικό	 σύνολο	 ήταν	 πά-

ντοτε	 και	 παραμένει	 σήμερα	

ιδιαίτερα	 υψηλή»,	 αναφέρει	

ο	κ.	Φιλιώτης.

Και φάρμακο 
για το …ΑΕΠ
Σύμφωνα	 με	 μελέτη	 του	

καθηγητή	 Οικονομίας	 στο	

Πανεπιστήμιο	του	Χάρβαρντ	

και	 μέλους	 του	 Συμβουλί-

ου	 Οικονομικής	 Ανάλυσης	

(CAE)	 κ.	 Philippe	 Aghion,	 η	

οποία	πραγματοποιήθηκε	σε	

συνεργασία	με	τον	κ.	Fabrice	

Murtin,	 από	 τον	 ΟΟΣΑ	 και	

παρουσιάστηκε	 τον	 περα-

σμένο	 χρόνο,	 η	 βελτίωση	

του	επιπέδου	υγείας	οδηγεί	

σε	 μείωση	 της	 θνησιμότη-

τας	σε	διάφορες	ηλικίες,	με	

αποτέλεσμα,	αυτή	η	αύξηση	

της	διάρκειας	ζωής,	να	έχει	

θετικές	 επιπτώσεις	 για	 την	

ανάπτυξη	του		κατά	κεφαλή	

ΑΕΠ.	Τα	ποσοστά	ανάπτυξης	

του	 ΑΕΠ	 τα	 εξήντα	 τελευ-

ταία	έτη	–σε	εθνικό	και	διε-

θνές	επίπεδο–	συγκρίθηκαν	

με	 τα	στατιστικά	δεδομένα,	

που	 αφορούν	 την	 αύξηση	

του	 προσδόκιμου	 ζωής	 και	

την	 εξέλιξη	 της	 θνησιμότη-

τας	 ανά	 ηλικία,	 για	 τις	 διά-

φορες	 χώρες.	 Σύμφωνα	 με	

τον	 κ.	 Aghion,	 «θέτοντας	

παράλληλα	 τις	 δύο	 αυτές	

σειρές	δεδομένων,	φαίνεται	

πως,	όταν	μειώνεται	η	θνησι-

μότητα,	η	ανάπτυξη	του	ΑΕΠ	

κατά	κεφαλή	αυξάνεται».	

 Η υπεύθυνη και 
διαρκής προσπάθεια 
των φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων και της δι-
εθνούς επιστημονικής 

κοινότητας, συμβάλ-
λουν καθοριστικά στην 
αύξηση του προσδόκι-
μου ζωής, με αποτέλε-

σμα, όλο και περισσότε-
ροι άνθρωποι να ζουν 

περισσότερα, δημιουρ-
γικά και παραγωγικά 

χρόνια  



... εδώ και 50 χρόνια δεν κατοικείται πια 
από ασθενείς με νόσο του Χάνσεν 

Καινοτόμα φάρμακα σε όλη τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα έδωσαν 
αποτελεσματικές θεραπείες 
σε πλήθος δύσκολων και συχνά 
θανατηφόρων ασθενειών. 

Μία από αυτές ήταν και η νόσος  
του Χάνσεν (λέπρα). 

Η έρευνα & η ανάπτυξη νέων  
φαρμάκων, για ασθένειες 
που ακόμη δεν έχουν πλήρως 
αντιμετωπιστεί, συνεχίζεται... 
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στους	ασθενείς	(Γερμανία	και	

Ηνωμένο	 Βασίλειο).	 Εν	 αντι-

θέσει,	 στην	 πλειοψηφία	 των	

χωρών,	όπου	η	διαδικασία	 τι-

μολόγησης	 και	 αποζημίωσης	

κινούνται	είτε	παράλληλα	είτε	

συνδέονται	άμεσα,	η	διαθεσι-

μότητα	 των	φαρμάκων	 καθυ-

στερεί	εξαιτίας	εκκρεμότητας	

στην	 απόφαση	 τιμολόγησης	

και	αποζημίωσής	τους.	

Η προσβασι-μότητα	 των	

ασθενών	 στις	

καινοτόμες	 θε-

ραπείες	 διαφο-

ροποιείται	σημα-

ντικά	μεταξύ	των	

ευρωπαϊκών	 χω-

ρών.	Οι	διαπραγ-

ματεύσεις	 για	

την	 τιμολόγηση	

των	 φαρμάκων,	

αλλά	και	 για	 την	

έγκριση	αποζημί-

ωσής	 τους	 συνιστούν	 χρονο-

βόρες	διαδικασίες,	οι	οποίες	

επιδρούν	 αρνητικά	 στην	 τε-

λική	πρόσβαση.	Σύμφωνα	με	

τα	αποτελέσματα	της	μελέτης	

στις	χώρες	όπου	ισχύει	ελεύ-

θερη	 τιμολόγηση	 -	 χωρίς	 να	

υπάρχει	 άμεση	 παρέμβαση	

του	κράτους-	τα	φάρμακα	με	

έγκριση	 κυκλοφορίας	 είναι	

στο	 σύνολό	 τους	 διαθέσιμα		

Στις	 υπό	

εξέταση	ευρω-

παϊκές	χώρες	ο	

μέσος	 χρόνος	

αναμονής	 για	

να	αποκτήσουν	

πρόσβαση	 οι	

ασθενείς	 στις	

νέες	 θεραπεί-

ες	 κυμαίνεται	

στους	8	μήνες,	

ενώ	 χώρες	

όπως	 το	 Βέλ-

γιο,	 η	 Ισπανία	

και	 Ιταλία	 ξεπερνούν	 κατά	

πολύ	 τον	 1	 χρόνο	 αναμονής	

(422	ημέρες	 κατά	μέσο	όρο).	

Η	Ελλάδα	συμπεριλαμβανόταν	

μέχρι	πρότινος	στις	χώρες	στις	

οποίες	 σημειωνόταν	 αρκετά	

μεγάλη	 καθυστέρηση,	 αλλά	

πρόσφατα	 επιτεύχθηκε	 πρόο-

δος.	Συγκεκριμένα,	η	αναμονή	

έφτανε	 τις	 750	 ημέρες	 κατά	

μέσο	 όρο	 το	 2000.	 Το	 2005	
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 Πρόσβαση στις  
νέες φαρμακευτικές θεραπείες στην Ελλάδα

Βασικό	στόχο	κάθε	ευρωπαϊκού	συστήματος	
υγείας	αποτελεί	η	εισαγωγή	και	άμεση	προ-
ώθηση	νέων	καινοτόμων	θεραπειών,	η	ταυ-
τόχρονη	 διασφάλιση	 ισότιμης	 και	 έγκαιρης	
πρόσβασης	του	συνόλου	των	ασθενών	σε	αυ-
τές	και	η	εξασφάλιση	οικονομικής	αποδοτι-
κότητας	και	χρηστής	χρήσης	των	περιορισμέ-
νων	 και	 πολύτιμών	 πόρων.	 Στα	 πλαίσια	 της	
συζήτησης	αναφορικά	με	την	ενδεδειγμένη	
πολιτική,	 η	 ερευνητική	 ομάδα	 του	 Εθνικού	
Κέντρου	Κοινωνικών	Ερευνών	(ΕΚΚΕ),	με	επι-
στημονικά	υπεύθυνους	τους	Καθηγητές		Ιω-
άννη	Υφαντόπουλο,	Γεώργιο	Φούντζηλα	και		
Νίκο	Μανιαδάκη,	εκπόνησε	μελέτη	αποτίμη-
σης	της	υπάρχουσας	κατάστασης	αναφορικά	
με	την	προσβασιμότητα	σε	νέα	φάρμακα	σε	
επιλεγμένες	ευρωπαϊκές	χώρες	και	στη	συνέ-
χεια		αποτίμησε	και	δυνητικά	το	όφελος	που	
δύναται	να	επιφέρει	η	επιτάχυνση	της	διαθε-
σιμότητας	των	νέων	ογκολογικών	θεραπειών	
στη	χώρα	μας	στην	επιβίωση	των	ασθενών.	
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μειώθηκε	αρχικά	στις	280,	ενώ		

υπήρξε	 περαιτέρω	 μείωση	

με	 την	 κατάργηση	 της	 λίστας	

το	2006	γεγονός	που	είχε	ως	

αποτέλεσμα	 την	 πρόσκαιρη	

μείωση	 της	 αναμονής	 στις	 90	

ημέρες.	 Στη	 συνέχεια,	 το	 σύ-

στημα	 διαταράχθηκε	 εκ	 νέου	

και	 βρίσκεται	 πλέον	 σε	 μετα-

βατικό	 στάδιο	 καθότι	 εφαρ-

μόζονται	στην	παρούσα	φάση	

νέες	 κανονιστικές	διαδικασίες	

-οριζόντιες	μειώσεις	τιμών	και	

εκ	 νέου	 εφαρμογή	 της	

λίστας-	 οι	 οποίες	 έχουν	

διαταράξει	 την	 ομαλή	

πρόσβαση	 των	 ασθενών	

στα	νέα	φαρμάκα.		

Ο	 χρόνος	 πρόσβαση	

των	ασθενών	σε	νέα	φάρ-

μακα	πέρα	από	τις	όποιες	

οικονομικές	έχει	και	υγειονο-

μικές	συνέπειες.	 	 Για	 να	υπο-

λογιστούν	 αυτές	 στη	 μελέτη,	

αξιολογήθηκε	η	επίπτωση	της	

μεταβολής	 του	 χρόνου	 πρό-

σβασης	σε	νέα	φάρμακα	στις		

τρεις	επικρατέστερες	μορφές	

καρκίνου	 παγκοσμίως	 και	 ει-

δικότερα	 στον	 καρκίνο	 του	

πνεύμονα,	του	μαστού	και	τον	

ορθοκολικό	καρκίνο.	Στο	πλαί-

σιο	αυτό,	 	έγινε	 	προσπάθεια	

να	διερευνηθεί	το	όφελος	που	

δύναται	 να	 επιφέρει	 η	 επι-

τάχυνση	 της	 διαθεσιμότητας	

των	νέων	θεραπειών	ανά	όγκο	

στην	επιβίωση	των	ασθενών.	

Για	την	αποτίμηση	του	οφέ-

λους	στην	επιβίωση	των	ασθε-

νών	από	 τις	 νέες	ογκολογικές	

θεραπείες,	 διερευνάται	 ανά	

μορφή	 καρκίνου	 ο	 ρόλος	 της	

χημειοθεραπείας,	 μέσω	 της	

παρουσίασης	 των	 θεραπειών	

πρώτης	και	δεύτερης	γραμμής	

για	 τη	 μεταστατική	 νόσο.	 Η	

ανάλυση	 εστιάζει	 κυρίως	 στις	

νεότερες	θεραπευτικές	επιλο-

γές,	με	σκοπό	να	αναδειχθεί	το	

όφελος	που	αυτές	 επιφέρουν	

στην	 επιβίωση	 των	 ασθενών	

συγκριτικά	με	τις	παλαιότερες	

θεραπείες.	Ειδικότερα,	οι	νέες	

θεραπείες	 περιλαμβάνουν	 τις	

δοκεταξέλη,	 πεμετρεξίδη	 και	

ερλοτινίμπη	 για	 τον	 καρκίνο	

του	 πνεύμονα,	 την	 τραστου-

ζουμάμπη	για	τον	καρκίνο	του	

μαστού	 και	 τις	 σετουξιμάμπη	

και	 μπεβασιζουμάμπη	 για	

τον	 ορθοκολικό	 καρκίνο.	 Το	

όφελος	 της	 μετάβασης	 από	

τις	 παλαιότερες	 στις	 νέες	

στοχοθετημένες	 θεραπείες	

παρουσιάζεται	 -βάσει	 των	

αποτελεσμάτων	 βιβλιογραφι-

κής	ανασκόπησης-	 και	αφορά	

στους	 επιπρόσθετους	 μήνες	

επιβίωσης	 που	 συνεπάγεται	

για	τους	ασθενείς	η	υιοθέτηση	

των	νέων	θεραπειών.		

Πρόσβαση σε νέα φάρ-
μακα στην ογκολογία 
Προκειμένου	 να	 εκτιμηθεί	 το	

όφελος	που	θα	επέφερε	στην	

επιβίωση	 των	 Ελλήνων	 ασθε-

νών	 η	 επιτάχυνση	 της	 κυκλο-

φορίας	των	νέων	ογκολογικών	

θεραπειών	εξετάζονται	οι	εξής	

παράμετροι:	 α)	 η	 επίπτωση	

των	τριών	όγκων	στην	Ελλάδα,	

β)	 το	 ποσοστό	 των	 ασθενών	

ανά	 όγκο	 που	 υποβάλλονται	

σε	 χημειοθεραπευτική	 αγωγή	

και	γ)	το	όφελος	επιβίωσης	σε	

μήνες	από	τις	παλαιές	και	νέες	

στοχοθετημένες	 θεραπείες	

ανά	όγκο.	Ο	βασικός	προβλη-

ματισμός	 που	 τίθεται,	 αφορά	

στο	 κατά	 πόσο	 η	 ταχύτερη	

κατά	1-2	μήνες	πρόσβαση	των	

ασθενών	 στις	 νέες	 θερα-

πείες	θα	επέφερε	αύξηση	

των	 ετών	 επιβίωσης	 ανά	

όγκο	στην	Ελλάδα.	

Η	μελέτη	κατέδειξε	ότι	

η	 επίπτωση	 του	 καρκίνου	

αυξάνει	 σε	 όλες	 τις	 υπό	

εξέταση	 ευρωπαϊκές	 χώ-

ρες,	 ωστόσο	 	 διαχρονικά	 πα-

ρατηρείται	 μια	 τάση	 μείωσης	

του	 αριθμού	 των	 ατόμων	 που	

αποβιώνουν	εξαιτίας	του	καρ-

κίνου,	 εξαιτίας	 των	 εξελίξεων	

στον	τομέα	της	διάγνωσης	και	

θεραπείας.	Στην	Ελλάδα	ο	καρ-

κίνος	ευθύνεται	για	 το	30,6%	

του	 συνόλου	 των	 απολεσθέ-

ντων	 ετών	 «πλήρους	 υγείας»,	

με	το	αντίστοιχο	ποσοστό	στην	

Ε.Ε-25	 να	 διαμορφώνεται	 στο	

16,7%.	 Ωστόσο,	 οι	 συνολικές	

δαπάνες	για	τον	καρκίνο	ανέρ-

χονται	στην	Ελλάδα	σε	€1.168	
εκατομμύρια	 (€106	 κατά	 κε-
φαλήν),	μέγεθος	το	οποίο	αντι-

προσωπεύει	μόλις	το	6,4%	του	

συνόλου	των	δαπανών	υγείας.	

Ανάλογα,	η	δαπάνη	για	τα	αντι-

καρκινικά	φάρμακα	προσεγγί-

ζει	περίπου	το	5%	του	συνόλου	

των	φαρμακευτικών	δαπανών,	
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  Ο χρόνος πρόσβαση των 
ασθενών σε νέα φάρμακα πέρα 
από τις όποιες οικονομικές έχει 
και υγειονομικές συνέπειες  
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ενώ	 αντιπροσωπεύει	 μόλις	 το	

13,2%	 των	 συνολικών	 δαπα-

νών	για	τον	καρκίνο.	

Όσον	 αφορά	 στη	 διαχεί-

ριση	 της	 νόσου	 -	 η	 οποία	

εξαρτάται	 τόσο	από	 τη	μορ-

φή	 όσο	 και	 το	 στάδιο	 του	

καρκίνου	-	πραγματοποιείται	

σήμερα	 μέσω	 του	 συνδυα-

σμού	 διάφορων	 θεραπευτι-

κών	 μεθόδων,	 οι	 οποίες	 πε-

ριλαμβάνουν	τη	χειρουργική	

επέμβαση,	 την	 ακτινοθερα-

πεία	 και	 χημειοθεραπεία.	 Η	

τελευταία	βασίζεται	σήμερα	

σε	έναν	ταχέως	αυξανόμενο	

αριθμό	 διαθέσιμων	 αντικαρ-

κινικών	φαρμάκων,	τα	οποία	

μέσω	του	ορθού	καθορισμού	

των	αλληλουχιών	ανά	μορφή	

καρκίνου	 δύνανται	 να	 συμ-

βάλλουν	 στη	 βελτίωση	 της	

επιβίωσης	των	ασθενών.	

Η	επίπτωση	των	τριών	υπό	

εξέταση	 όγκων	 παρουσιάζε-

ται	 σημαντικά	 χαμηλότερη	

στην	Ελλάδα	σε	σύγκριση	με	

τις	λοιπές	ευρωπαϊκές	χώρες.	

Ειδικότερα,	τόσο	στον	καρκί-

νο	του	μαστού	όσο	και	τον	ορ-

θοκολικό	 καρκίνο	 η	 Ελλάδα	

συγκεντρώνει	 -σύμφωνα	 με	

τα	 αποτελέσματα	 της	 μελέ-

της	 -	 το	 χαμηλότερο	 πλήθος	

 Η μελέτη κατέδειξε 
αφενός ότι η μετάβαση 

από τις παλαιότερες στις 
νέες στοχοθετημένες 

θεραπείες σχετίζεται με 
σημαντική βελτίωση της 
επιβίωσης των ασθενών 

και αφετέρου την ύπαρξη 
θετικής συσχέτισης μετα-
ξύ του χρόνου κυκλοφο-
ρίας των νέων στοχοθε-
τημένων θεραπείων και 

της επιβίωσης των ασθε-
νών και στις τρεις μορφές 

καρκίνου  
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νέων	κρουσμάτων,	ενώ	εξαί-

ρεση	αποτελεί	ο	καρκίνος	του	

πνεύμονα,	στον	οποίο	η	χώρα	

μας	 κατατάσσεται	 έκτη	 	 από	

πλευράς	επίπτωσης.	

Παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 η	

επίπτωση	 του	 καρκίνου	 τεί-

νει	 να	 αυξάνεται	 διαχρονι-

κά,	η	μελέτη	κατέδειξε	ότι	η	

θνησιμότητα	 από	 τους	 τρεις	

όγκους	μειώνεται	σημαντικά	

με	 την	 πάροδο	 του	 χρόνου	

ανεξαρτήτως	 φύλου.	 Το	 γε-

γονός	αυτό,	σχετίζεται	κυρί-

ως	με	τη	βελτίωση	των	θερα-

πευτικών	μεθόδων	που	έχουν	

αναπτυχθεί	 για	 τη	

διαχείριση	 της	 νό-

σου,	 καθώς	 και	 με	

την	εμφάνιση	νέων	

καινοτόμων	φαρμα-

κευτικών	 θεραπει-

ών.	 Εξαίρεση	 απο-

τελεί	 ο	 καρκίνος	

του	πνεύμονα	όπου	

τα	 τελευταία	 χρό-

νια	 παρατηρείται	

σημαντική	 αύξηση	

της	γυναικείας	θνησιμότητας	

για	το	σύνολο	των	υπό	μελέ-

τη	ευρωπαϊκών	χωρών.		

	 Η μελέτη κατέδειξε αφενός 
ότι η μετάβαση από τις παλαι-
ότερες στις νέες στοχοθετη-
μένες θεραπείες σχετίζεται 
με σημαντική βελτίωση της 
επιβίωσης των ασθενών και 
αφετέρου την ύπαρξη θετικής 
συσχέτισης μεταξύ του χρόνου 
κυκλοφορίας των νέων στοχο-
θετημένων θεραπείων και της 
επιβίωσης των ασθενών και 
στις τρεις μορφές καρκίνου:		

Καρκίνος του πνεύμονα 
(μη μικροκυτταρικός)
Η	 υιοθέτηση	 των	 νέων	 στο-

χοθετημένων	θεραπειών	και	

συγκεκριμένα	 τις	 δοκεταξέ-

λης,	πεμετρεξίδης	και	ερλο-

τινίμπης	 συνεπάγεται	 αύξη-

ση	 της	 επιβίωσης	 για	 τους	

ασθενείς	 με	 μη	 μικροκυττα-

ρικό	 καρκίνο	 του	 πνεύμονα.	

Ειδικότερα,	 οι	 βασισμένες	

σε	 λευκόχρυσο	 θεραπείες	

πρώτης	 γραμμής	 σισπλατίνη	

και	καρβοπλατίνη	επιφέρουν	

μέση	διάρκεια	επιβίωσης	6-7	

μηνών,	ενώ	οι	νέες	υπό	εξέ-

ταση	θεραπείες,	συνδέονται	

με	ένα	επιπρόσθετο	όφελος	

επιβίωσης	 από	 1	 έως	 2	 μή-

νες,	δηλαδή	επιφέρουν	μέση	

διάρκεια	επιβιώσης	7-8	 	μη-

νών.	Λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω και το πλήθος των 
ατόμων που υποβάλλονται σε 
χημειοθεραπεία στην Ελλά-
δα κάθε μείωση του χρόνου 
αναμονής κατά 30 ημέρες 
μεταφράζεται σε όφελος που 
φτάνει τους 291 μήνες ή 24 
έτη ανθρώπινης ζωής.  Με 
άλλα λόγια, για κάθε μέρα 

μείωσης στην καθυστέρηση 
σε νέα φάρμακα στον τομέα 
αυτό κερδίζονται σχεδόν 10 
μήνες ανθρώπινης ζωής. 

Καρκίνος του μαστού
Σύμφωνα	 με	 τα	 αποτελέ-

σματα	 της	 μελέτης	 μας,	 η	

προσθήκη	 της	 νέας	 θερα-

πείας	τραστουζουμάμπη	στη	

συμβατική	 χημειοθεραπεία	

επιφέρει	 αύξηση	 της	 μέσης	

συνολικής	 επιβίωσης	 των	

ασθενών	 με	 μεταστατικό	

καρκίνο	 του	 μαστού	 από	 4	

έως	 8,5	 μήνες	 περίπου.	 Ει-

δικότερα,	 η	 μέση	

συνολική	επιβίωση	

του	 συνδυασμού	

τραστουζουμά -

μπης	 με	 χημειοθε-

ραπεία	 κυμαίνεται	

από	 22,5-31	 μή-

νες,	 ενώ	με	 χημει-

οθεραπεία	 χωρίς	

τραστουζουμάμπη	

από	 18,5-22,5	 πε-

ρίπου.	 Πιο	 συγκε-

κριμένα,	 με	 τη	 χορήγηση	

πακλιταξέλης	 και	 ανθρα-

κυκλίνης	 η	 μέση	 συνολική	

επιβίωση	 διαμορφώνεται	 σε	

18,4	 και	 21	 μήνες	 αντίστοι-

χα,	 ενώ	 ο	 συνδυασμός	 τους	

με	 τραστουζουμάμπη	επιμη-

κύνει	την	επιβίωση	των	ασθε-

νών,	 διαμορφώνοντας	 την	

συγκεκριμένα	 σε	 22,1	 και	

27	μήνες	αντίστοιχα	(όφελος	

επιβίωσης	 4	 και	 6	 μήνες).	

Ανάλογα,	 η	 μέση	 συνολική	

επιβίωση	 της	 μονοθεραπεί-

ας	με	δοκεταξέλη	είναι	22,7	

  Παρά το γεγονός ότι η επίπτωση 
του καρκίνου τείνει να αυξάνεται 

διαχρονικά, η μελέτη κατέδειξε ότι 
η θνησιμότητα από τους τρεις όγκους 
μειώνεται σημαντικά με την πάροδο 
του χρόνου ανεξαρτήτως φύλου  
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μήνες,	 ενώ	 η	 τραστουζου-

μάμπη	 συγχορηγούμενη	 με	

δοκεταξέλη	 επιφέρει	 μέση	

συνολική	 επιβίωση	31,2	μη-

νών	 (όφελος	 επιβίωσης	 8,5	

μήνες).	Λαμβάνοντας υπόψη 
τα παραπάνω και το πλήθος 
των ατόμων που υποβάλ-
λονται σε χημειοθεραπεία 
στην Ελλάδα κάθε μείωση 
του χρόνου αναμονής κατά 
30 ημέρες μεταφράζεται 
σε όφελος που φτάνει τους 
1.016 έως 2.159 μήνες ή 84 
έως 177 έτη ανθρώπινης 
ζωής.  Με άλλα λόγια, για 
κάθε μέρα μείωσης στην 
καθυστέρηση σε νέα φάρ-
μακα στον τομέα αυτό κερ-
δίζονται σχεδόν 34 έως 72 
μήνες ανθρώπινης ζωής.	

Ορθοκολικός καρκίνος
Η	μελέτη	κατέδειξε	ότι	η	προ-

σθήκη	 των	 νέων	 στοχοθετη-

μένων	 θεραπειών	 (μπεβασι-

ζουμάμπη	 και	 σετουξιμάμπη)	

στη	 συμβατική	 χημειοθερα-

πεία	 επιφέρει	 αύξηση	 της	

μέσης	 συνολικής	 επιβίωσης	

των	ασθενών	με	μεταστατικό	

ορθοκολικό	 καρκίνο	 από	 2	

έως	 4,5	 μήνες	 περίπου.	 	 Πιο	

συγκεκριμένα,	 η	 	 εφαρμογή	

πρώτης	 ή	 δεύτερης	 γραμμής	

χημειοθεραπείας	με	μπεβασι-

ζουμάμπη	και	 IFL,	FOLFOX4	ή	

5-FU/Lv	 επιφέρει	 μέση	συνο-

λική	επιβίωση	από	13-20	μή-

νες	 περίπου,	 έναντι	 11-15,5	

μηνών	 των	 μονοθεραπειών	

με	 IFL,	 FOLFOX4	 και	 5-FU/

Lv.	Ανάλογα,	η	προσθήκη	της	

σετουξιμάμπης	 στην	 ιρινοτε-

κάνη	επιφέρει		μέση	διάρκεια	

επιβίωσης	 8,6	 μηνών,	 έναντι	

6,9	μηνών	της	μονοθεραπείας	

με	 ιρινοτεκάνη.	Λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω και το 
πλήθος των ατόμων που υπο-
βάλλονται σε χημειοθεραπεία 
στην Ελλάδα κάθε μείωση του 
χρόνου αναμονής κατά 30 
ημέρες μεταφράζεται σε όφε-
λος που φτάνει τους 428 έως 
963  μήνες ή 35 έως 79 έτη 
ανθρώπινης ζωής.  Με άλλα 
λόγια, για κάθε μέρα μείω-
σης στην καθυστέρηση σε νέα 
φάρμακα στον τομέα αυτό 
κερδίζονται σχεδόν 14 έως 32 
μήνες ανθρώπινης ζωής.	
		
Συμπεράσματα 
Διανύουμε	 της	 εποχή	 μιας	

νέας	 επανάστασης	 όπου	 οι	

ραγδαίες	 εξελίξεις	 στην	 ια-

τρική	 τεχνολογία	 έχουν	 ση-

μαντικές	 επιπτώσεις	 στην	

οργάνωση	 των	 συστημάτων	

υγείας,	 το	 προσδόκιμο	 επι-

βίωσης,	 την	 ποιότητα	 ζωής	

των	 ασθενών,	 και	 τα	 οικο-

νομικά	 της	 παροχής	 υπηρε-

σιών	 υγείας.	 Στόχος	 των	 πε-

ρισσοτέρων	 χωρών	 είναι	 να	

εξασφαλίσουν	 ισότιμη	 και	

άμεση	 πρόσβαση	σε	 υπηρε-

σίες	 υγείας,	 και	 ταυτόχρονα	

να	εξασφαλίσουν	κλινική	και	

οικονομική	αποτελεσματικό-

τητα,	 στόχοι	 που	 σε	 πολλές	

περιπτώσεις	είναι	συγκρουό-

μενοι.	Για	να	επιτευχθούν	τα	

παραπάνω,	έχουν	υιοθετηθεί	

διάφορα	 μέτρα	 και	 πολιτι-

κές,	οι	οποίες	αναπόφευκτα	

έχουν	επιπτώσεις	στο	χρόνο	

πρόσβασης	των	ασθενών	σε	

νέες	 καινοτόμες	 θεραπείες.	

Είναι	γεγονός	ότι	σε	σύγκριση	

με	άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες,	

η	 Ελλάδα	 εφαρμόζει	 πολύ	

λιγότερα	μέτρα	και	πολιτικές	

ελέγχου	 για	 την	 πρόσβαση	

στις	νέες	θεραπείες	τόσο	από	

την	πλευρά	της	ζήτησης	 (ια-

τροί,	ασθενείς,	φαρμακοποι-

οί)	 όσο	 και	 από	 την	 πλευρά	

της	προσφοράς	(φαρμακοβι-

ομηχανία),	γεγονός	που	χρή-

ζει	 αξιολόγησης	 αναφορικά	

με	 την	 αποτελεσματικότητα	

του	 συστήματος.	Θα πρέπει 
ωστόσο να τονιστεί ότι σε 
σύγκριση με άλλες ευρω-
παϊκές χώρες εμφανίζει και 
σημαντικές καθυστερήσεις 
στη διαδικασία πρόσβασης 
των ασθενών σε φάρμακα, 
οι οποίες οφείλονται στις 
χρονοβόρες διαδικασίες, τη 
γραφειοκρατία, αλλά και τις 
συνεχείς αναπροσαρμογές 
των πολιτικών.	 Παίρνοντας	
ως	 παράδειγμα	 το	 χώρο	 της	

ογκολογίας,	 όπου	 η	 πρό-

σβαση	 στις	 νέες	 καινοτόμες	

θεραπείες	 μεταφράζεται	 σε	

όφελος	σε	ανθρώπινη	ζωή,	η	

μελέτη	έδειξε	ότι	η	εξάλειψη	

της	 όποιας	 καθυστέρησης	

στην	 πρόσβαση	 σε	 νέες	 θε-

ραπείες	θα	οδηγούσε	σε	ση-

μαντικό	υγειονομικό	όφελος.	

Συνεπώς,	πρέπει	να	αποτελέ-

σει	πρωταρχικό	στόχο	της	πο-

λιτείας	η	μείωση	των	όποιων	

καθυστερήσεων.			 												
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ		
ΦΟΡΟΥΜ	ΑΣΘΕΝΩΝ:		
Άμεση		πρόσβαση		
στα	νέα	φάρμακα

Άμεση	εμπλοκή	των	Ενώσεων	
Ασθενών	στις	μελέτες	της	
σχετικής	αποτελεσματικό-
τητας	και	στις	εκθέσεις	της	
οικονομικής	αποδοτικότητας	
των	θεραπειών	ζητάει	το	
Ευρωπαϊκό	Φόρουμ	Ασθενών	
(European	Patient’s	Forum	
-EPF).	Πρόκειται	για	μια	ορ-
γάνωση	–ομπρέλα	των	Ευρω-
παϊκών	Ενώσεων	Ασθενών,	
που	αντιπροσωπεύει	συνο-
λικά	44	οργανώσεις.	Όραμα	
του	φόρουμ	είναι	η	παροχή	
υγειονομικής	περίθαλψης	
υψηλής	ποιότητας	για	όλους	
τους	ασθενείς	στην	Ευρω-
παϊκή	 Ένωση.	Οι	Ευρωπαίοι	
ασθενείς	διεκδικούν	πρό-
σβαση	σε	νέα	φάρμακα	που	
έχουν	εγκριθεί	είτε	μέσω	
κεντρικής	είτε	αμοιβαίας	
διαδικασίας	αναγνώρισης.		

Κεντρική	θέση	του	Ευρωπα-
ϊκού	Φόρουμ	Ασθενών	είναι	
ότι	όλοι	οι	ασθενείς,	ανε-
ξάρτητα	από	την	κατάσταση	
και	το	υπόβαθρό	τους	και	
ανεξάρτητα	από	την	εθνικό-
τητά	τους,	έχουν	το	θεμελιώ-
δες	δικαίωμα	της	πρόσβασης	
στην	πληροφόρηση	που	αφο-
ρά	στην	υγεία	τους	και	στα	
μέσα	που	μπορούν	να	τους	
βοηθήσουν	στη	βέλτιστη	
διαχείριση	της	πάθησής	τους.	
«Είναι	ζήτημα	αλληλεγγύης,	
ισότητας	και	δικαιωμάτων	
των	ασθενών»,	τονίζουν.	

«Το	 φάρμακο	 είναι	 κοινω-

νικό	 αγαθό.	 Γι’	 αυτό	 και	

πρέπει	 να	 χρησιμοποιείται	 από	

τους	 λειτουργούς	 της	 υγείας,	

αυστηρώς	και	μόνο	στις	ιατρικές	

εκείνες	περιπτώσεις	που	απορρέ-

ουν	από	την	επιστήμη	τους	και	την	

τέχνη	τους,	με	στόχο	να	απαλλά-

ξουν	τον	άνθρωπο	–	ασθενή	από	

τον	πόνο	και	από	την	ασθένεια.	

Η	επιστήμη	προσπαθεί	να	βρει	

νέα	φάρμακα,	ώστε	να	αντιμετω-

πίσει	 τη	 σοβαρή	 κατάσταση	 και	

τις	 προκλήσεις	 που	 υφίστανται	

στο	χώρο	της	Ιατρικής.	Υπάρχουν	

σήμερα	 σοβαρές	 κακοήθεις	 και	

καλοήθεις	 ασθένειες,	 που	 χρή-

ζουν	σωστής	αντιμετώπισης,	πά-

ντοτε	 με	 «όχημα»	 το	 κοινωνικό	

αγαθό	που	λέγεται	φάρμακο.	

Oι	 φαρμακευτικές	 επιχειρή-

σεις,	 στο	 πλαίσιο	 των	απαιτήσε-

ων,	 καταβάλλουν	 κάθε	 δυνατή	

προσπάθεια,	 ώστε	 να	 είναι	 επι-

στημονικά	τεκμηριωμένα	τα	απο-

τελέσματα	 από	 την	 χρήση	 των	

νέων	φαρμάκων.	

Η	 ανάπτυξη	 φαρμάκων	 είναι	

επένδυση,	υπό	την	έννοια	ότι	κά-

νουμε	τον	άνθρωπο	ευτυχέστερο,	

απαλλάσσοντάς	τον	από	τον	πόνο	

και	την	αρρώστια.	Γι’	αυτό	και	θα	

είμαστε	 ευτυχείς,	 αν	στο	μέλλον	

έχουμε	 τη	 δυνατότητα	 να	 κατα-

πολεμήσουμε	κι	άλλες	ασθένειες,	

οι	οποίες	 -επί	 του	παρόντος-	δεν	

μπορούν	να	αντιμετωπιστούν.	

Πρέπει	όμως	να	έχουμε	πάντο-

τε	ως	γνώμονα,	ότι	η	πολιτεία	θα	

πρέπει	 να	 σκύψει	 πολύ	 σοβαρά	

στο	 θέμα	 της	 ενημέρωσης	 των	

γιατρών	στα	νέα	φάρμακα,	ώστε	

να	μπορεί	ο	γιατρός	να	παρακο-

λουθεί	την	εξέλιξη	της	επιστήμης	

-εν	 προκειμένω	 στον	 τομέα	 της	

Φαρμακολογίας	 και,	 συνεπώς,	

της	φαρμακευτικής	χρήσης.

Εύχομαι	 επίσης,	 στο	 εγγύς	

μέλλον	να	βρεθούμε	στο	σημείο	

εκείνο,	ώστε	να	μην	αντιμετωπί-

ζουν	οι	γιατροί	το	ιατρομάχο	κλί-

μα	της	εποχής,	το	οποίο	δυστυχώς	

έχει	θίξει	και	καταβαραθρώσει	το	

κύρος	του	Έλληνα	γιατρού.	

Δεν	 είναι	 δυνατόν,	 αν	 υπάρ-

χουν	 κάποιοι	 επίορκοι	 συνά-

δελφοι,	 να	 συμπαρασύρουν	 το	

σύνολο	 των	 Ελλήνων	 ιατρών,	 οι	

οποίοι,	 πιστεύω	 ακράδαντα	 ότι	

προσπαθούν	 και	 πολλές	 φορές	

πετυχαίνουν	 να	 εκτελούν	 ευόρ-

κως	το	καθήκον	τους».	

«Κάνουμε  
τον άνθρωπο  
ευτυχέστερο»

Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός 
Πρόεδρος Π.Ι.Σ
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Από	 τη	 στιγμή	 που	 η	 οικο-

νομική	θεωρία	και	τα	ανα-

λυτικά	εργαλεία	που	αυτή	χρη-

σιμοποιεί,	έδωσαν	τα	ηνία	στο	

εξειδικευμένο	πεδίο	των	οικο-

νομικών	της	υγείας,	συνάγεται	

πρώτον,	ότι	 το	αγαθό	«υγεία»	

διαφοροποιείται	 σημαντικά	

από	όλα	τα	οικονομικά	–	κατα-

ναλωτικά	αγαθά	και	δεύτερον,	

ότι	 η	 αγορά	 των	 υπηρεσιών	

υγείας	 χαρακτηρίζεται	 από	

ατέλειες	και	ιδιαιτερότητες.	

Το	 φάρμακο	 είναι	 ένα	

σημαντικό	 υποσύστημα	 της	

υγειονομικής	 αγοράς.	 Κατά	

συνέπεια,	 αποτελεί	 ένα	 δη-

μόσιο	 –κοινωνικό	 αγαθό,	 το	

οποίο	συντελεί	στην	επίτευξη	

του	θεμελιώδους	ανθρώπινου	

δικαιώματος,	της	προστασίας	

της	υγείας.	Ο	χαρακτηρισμός	

του	φαρμάκου	ως	κοινωνικού	

αγαθού	 εξαρτάται	 από	 την	

«ηθική	στάση»	και	την	«αξία»	

που	αποδίδει	η	κοινωνία	σχε-

τικά	με	την	ικανοποίηση	βασι-

κών	ατομικών	και	συλλογικών	

αναγκών	 και	 ειδικότερα,	 την	

κάλυψη	αναγκών	υγείας.	

Ταυτόχρονα,	όμως,	η	αγο-

ρά	 φαρμάκου	 διέπεται	 από	

στοιχεία	που	δίνουν	τη	δυνα-

τότητα	 χαρακτηρισμού	 του	

φαρμάκου	ως	ιδιωτικού	-	κα-

ταναλωτικού	 αγαθού,	 εφό-

σον	 παράγεται	 από	 ιδιώτες	

παραγωγούς,	επικρατεί	αντα-

γωνισμός	στη	σχετική	αγορά	

και	δίνεται	η	δυνατότητα	επι-

λογής	του	από	τους	επαγγελ-

ματίες	υγείας,	καθώς	και	από	

τους	 χρήστες	 –καταναλωτές	

(έστω	και	περιορισμένη).

Στο	 υφιστάμενο	 σύνθετο	

δομικό	και	θεσμικό	πλαίσιο,	

υπεισέρχεται	 η	 αναγκαιότη-

τα	της	κρατικής	παρέμβασης	

και	ο	ρυθμιστικός	ρόλος	του	

κράτους	με	σκοπό	 τη	δίκαιη	

κατανομή	 των	 διαθέσιμων	

πόρων	 και	 την	 προάσπιση	

της	 δημόσιας	 υγείας,	 μέσω	

της	 ευχερούς	 πρόσβασης	

των	 ασθενών	 σε	 καινοτόμα	

φάρμακα.	Σε	αυτό	το	σημείο	

όμως,	 δημιουργείται	 και	 η	

αντίθεση	μεταξύ	του	φαρμά-

κου	 ως	 κοινωνικού	 αγαθού	

με	 το	 κοινωνικό	 δικαίωμα	

της	πρόσβασης	των	ασθενών	

σε	νέα	φάρμακα.	Η	διάσταση	

μεταξύ	 κοινωνικού	 αγαθού	

και	 κοινωνικού	 δικαιώματος	

είναι	 πολύ	 σημαντική	 και	

διακριτή,	 διότι	 η	 σχέση	 του	

φαρμάκου	 με	 το	 κοινωνικό	

δικαίωμα	 της	 πρόσβασης	

των	ασθενών	είναι	 πολύ	πιο	

ισχυρή	 από	 αυτό	 της	 κοινω-

νικής	 παροχής.	 Εξάλλου,	 η	

πρόσφατη	 εμπειρία	 αναδει-

κνύει	 ότι,	 σε	 περίπτωση	 οι-

κονομικής	δυσπραγίας,	η	πο-

λιτεία	 μπορεί	 να	 μεταβάλει	

τις	κοινωνικές	παροχές,	ενώ	

δεσμεύεται	ηθικά	και	αξιακά	

να	περιορίσει	 διαρκή	 κεκτη-

μένα	δικαιώματα.	

Η	 επισήμανση	 αυτή	 είναι	

ιδιαίτερα	 σημαντική,	 την	 πα-

ρούσα	 οικονομική	 συγκυρία,	

δεδομένου	 ότι,	 η	 άναρχη	 και	

αδιαφανής	 διαχείριση	 των	

«Η πολιτική φαρμάκου πρέπει 
να στοχεύει πολυδιάστατα 

στην επένδυση του  
ανθρώπινου κεφαλαίου»

ΜαΙρΗ ΓΕΙτονα
Επίκουρη Καθηγήτρια οικονομικών της Υγείας
τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επικεφαλής της  
Επιτροπής του υπουργείου Υγείας για το νοσοκομειακό φάρμακο
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ	
Πρόεδρος	του	Φαρμακευτικού	Συλλόγου	Αττικής

«Η	ανάπτυξη	νέων	φαρμάκων		
είναι	επένδυση	για	τη	δημόσια	υγεία»

«Το	φάρμακο	είναι	μεν	κοινωνικό	αγαθό,	αλλά	δεν	παύει	να	εί-
ναι	βιομηχανικό	προϊόν	αφού	παράγεται	από	 τη	βιομηχανία.	Η	
χορήγησή	του	δεν	γίνεται	όπως	τα	υπόλοιπα	προϊόντα,	αφού	για	
τη	διάθεσή	του	απαιτούνται	ειδικοί	κανόνες,	που	έχουν	σχέση	με	
την	προστασία	της	υγείας	του	καταναλωτή	και	από	την	παραγωγή	
τους	στην	κατανάλωση	ως	δικλείδα	ασφαλείας	υπάρχουν	οι	για-
τροί	και	οι	φαρμακοποιοί.

Αυτό	 σημαίνει	 για	 τους	φορείς,	 ότι	 πρέπει	 να	 είναι	 πολύ	 προ-
σεκτικοί	όσον	αφορά	την	τιμολόγησή	του	φαρμάκου,	αφού	σαν	

βιομηχανικό	προϊόν	έχει	κόστος	και	η	σωστή	τιμή	του	είναι	σημαντικός	παράγων	για	τη	σωστή	
διακίνησή	του	και	την	παραμονή	του	στην	αγορά.	Μην	ξεχνάμε	ότι	η	μεγάλη	επίπεδη	μείωση	των	
φαρμάκων	τον	περασμένο	Μάιο,	δημιούργησε	τεράστιες	ελλείψεις	στην	αγορά,	που	ακόμα	και	
σήμερα	υφίστανται.	Όσον	αφορά	στους	επαγγελματίες	υγείας,	ακριβώς	επειδή	είναι	κοινωνικό	
αγαθό	και	άπτεται	κατ’	ευθείαν	της	υγείας	του	πολίτη,	η	χορήγησή	του	πρέπει	να	γίνεται	με	φει-
δώ	και	πολύ	προσεκτικά.

Τα	νέα	καινοτόμα	φάρμακα	βελτιώνουν	την	υγεία	των	ασθενών	αποτελεσματικότερα	και	γρηγο-
ρότερα,	παίζοντας	σημαντικότατο	ρόλο	στην	καθημερινότητα	των	πολιτών.

Η	ανάπτυξη	νέων	φαρμάκων	είναι	επένδυση	για	τη	δημόσια	υγεία.	Θα	αναφερθώ	σε	ένα	παρά-
δειγμα:	πριν	από	μερικά	χρόνια	το	έλκος	στομάχου	αντιμετωπίζετο	μόνο	με	εγχείριση,	που	είχε	
ως	αποτέλεσμα	μεγάλη	ταλαιπωρία	των	ασθενών,	μεγάλη	οικονομική	επιβάρυνση	και	των	πολι-
τών	και	των	ασφαλιστικών	ταμείων	και	χαμένες	εργατοώρες.	Σήμερα	το	έλκος	στομάχου	αντιμε-
τωπίζεται	με	νέα	φάρμακα	τα	οποία	αυξάνουν	μεν	την	φαρμακευτική	δαπάνη,	αλλά	μηδενίζουν	
την	τεράστια	νοσοκομειακή	και	όλα	τα	ανωτέρω	που	ανέφερα.	Γι’	αυτό	πολλάκις	έχω	αναφερθεί	
στο	ότι	η	«πολυδιαφημιζόμενη»	αύξηση	φαρμακευτικής	δαπάνης	δεν	είναι	πάντα	κατακριτέα,	
εάν	αυτή	συνοδεύεται	από	μείωση	άλλης	αντίστοιχης	δαπάνης	(π.χ.	νοσοκομειακής).

Είναι	αυτονόητο	ότι	η	πρόσβαση	των	ασθενών	στα	φάρμακα	πρέπει	να	είναι	ελεγχόμενη	μεν	αλλά	
άμεση.	Όποιος	έχει	ασθενείς	με	πολύ	σοβαρό	πρόβλημα,	γνωρίζει	την	αναγκαιότητα	να	έχει	όσο	
το	δυνατόν	γρηγορότερα	στη	διάθεσή	τους	τα	νέα	φάρμακα».	

υγειονομικών	 πόρων	 στη	

χώρα,	έχει	συντελέσει	στη	δη-

μιουργία	 υψηλού	 κοινωνικού	

κόστους	 ευκαιρίας	 με	 ενδε-

χόμενες	 συνέπειες	 στέρησης	

κοινωνικών	αγαθών	από	ομά-

δες	του	πληθυσμού	που	έχουν	

σοβαρές	ανάγκες	υγείας.

Ως	 εκ	 τούτου,	 η	 πολιτική	

φαρμάκου	 στη	 χώρα	 δεν	

πρέπει	 να	 επικεντρώνεται	

στη	 λήψη	 μέτρων	 τα	 οποία	

επί	σειρά	ετών	έχουν	δειχτεί	

αναποτελεσματικά.	 Αντί-

θετα,	 πρέπει	 να	 στοχεύει	

πολυδιάστατα	 στην	 επέν-

δυση	 του	 ανθρώπινου	 κε-

φαλαίου	 στην	 έλλειψη	 της	

οποίας	 οφείλονται	 κυρίως	

τα	 υφιστάμενα	 κοινωνικά,	

οικονομικά	 και	 πολιτικά	

προβλήματα.	Διότι,	 εάν	 δεν	

υπάρχει	γνώση,	ήθος,	σεβα-

σμός	 και	 ευαισθησία	 για	 το	

συνάνθρωπο,	η	κατοχύρωση	

βασικών	κοινωνικών	δικαιω-

μάτων	δεν	έχει	καμιά	αξία.	
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« Η ηλεκτρονική συνταγο-
γράφηση θα υποβοηθηθεί 

και από την εφαρμογή 
των πρωτοκόλλων»

αντώνΗΣ ΔΗΜοΠοΥΛοΣ

Με	την	καθιέρωση	πρωτοκόλλων	για	την	ολοκλη-
ρωμένη	διαχείριση	των	ογκολογικών	ασθενών,	
εκτιμά	ότι	θα	προχωρήσουμε	στον	εξορθολογι-
σμό	των	δαπανών	στον	τομέα	της	υγείας,	ο	γε-
νικός	γραμματέας	για	θέματα	Δημόσιας	Υγείας,	
κ.	Αντώνης	Δημόπουλος,	επισημαίνοντας	ότι	

αμέσως	μετά,	θα	ακολουθήσουν	τα	θεραπευτικά	
πρωτόκολλα	για	τα	καρδιαγγειακά	και	τον	δια-
βήτη.	Ήδη,	τον	περασμένο	μήνα	παραδόθηκαν	
στην	ηγεσία	του	Υπουργείου	Υγείας	τα	πρώτα	

πρωτόκολλα	συνταγογράφησης	για	16	ρευματικά	
νοσήματα,	ενώ	τις	επόμενες	ημέρες	στα	χέρια	
του	γ.γ.	θα	φτάσουν	και	τα	πρωτόκολλα	από	τις	

τρεις	ογκολογικές	επιτροπές	που	έχουν	συσταθεί.	
Τα	πρωτόκολλα	και	μερικές	ακόμη	διαρθρωτικές	
αλλαγές,	όπως	η	ένταξη	του	ΙΚΑ	στο	ΕΣΥ	και	η	

σύμπραξη	των	ασφαλιστικών	ταμείων	σαν	μονο-
ψώνιο,	έρχονται	να	ανατρέψουν	αντιλήψεις	δεκα-

ετιών	και	να	διαμορφώσουν,	σύμφωνα	με	τον	
γ.γ.	μια	«νέα	κουλτούρα	στην	υγεία».	

K
ύριε	 Δημόπουλε,	
ας	ξεκινήσουμε	με	
το	 θέμα	 της	 ηλε-
κτρονικής	 συντα-

γογράφησης.	Πώς	βλέπετε	να	
εξελίσσεται	το	εγχείρημα;		
Αυτή	τη	στιγμή	υπάρχει	εξέλι-

ξη	σε	περίπου	80	νοσοκομεία,	

για	να	μπορέσουμε	να	έχουμε	

άμεσα,	 τουλάχιστον	 ένα	 μέ-

ρος	 της	 ηλεκτρονικής	 συντα-

γογράφησης.	

Το	 ΙΚΑ	 και	 ο	 ΟΑΕΕ	 έχουν	

ήδη	 παρουσιάσει	 τα	 δικά	

τους	συστήματα,	ενώ	στα	ίδια	

χνάρια	βρίσκεται	και	ο	ΟΠΑΔ.	

Θεωρώ	 ότι	 τους	 επόμενους	

6	μήνες	θα	έχουμε	αυτό	που	

θέλουμε,	δηλαδή	μια	αντιπα-

ραβολή	 και	 της	 συνταγογρά-

φησης	και	των	γιατρών.	Αυτό	

από	μόνο	του,	θα	δημιουργή-

σει	μία	πίεση	πάνω	τους.	

Η	 προσπάθεια	 αυτή	 θα	

υποβοηθηθεί	και	από	τα		πρω-

τόκολλα	 που	 θα	 βγάλουμε,	
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το	επόμενο	διάστημα.	 Ήδη,	μας	

παραδόθηκαν	 τα	 πρώτα	 πρωτό-

κολλα	συνταγογράφησης	για	16	

ρευματικά	 νοσήματα,	 ενώ	 τις	

επόμενες	ημέρες	θα	έχουμε	στα	

χέρια	μας		τα	ογκολογικά	πρωτό-

κολλα	από	τις	τρεις	ογκολογικές	

επιτροπές	που	έχουν	συσταθεί.	

Έχουμε	ήδη	μαζέψει	τους	κα-

λύτερους	ογκολόγους	της	Ελλά-

δας	και	προσπαθούμε	να	επιτύ-

χουμε	ένα	consensus	πάνω	στα	

ογκολογικά	 πρωτόκολλα,	 που	

είναι	 και	 τα	 πιο	 ακριβά,	 ώστε	

να	 έχουμε	 στο	 εξής	 ένα	 πολύ	

συγκεκριμένο	 πλαίσιο	 στη	 δια-

χείριση	των	ογκολογικών	ασθε-

νών	 και	 να	 προχωρήσουμε	 σε	

άμεση	 εφαρμογή	 τους	 στα	 νο-

σοκομεία,	και	αμέσως	μετά,	στα	

ταμεία.	 Αν	 επέλθει	 συμφωνία,	

νομίζω	ότι	θα	έχουμε	ένα	πολύ	

σημαντικό	κέρδος.	 Έχουμε	εξα-

σφαλίσει	και	στήριξη	από	το	Πα-

νεπιστήμιο,	 ώστε	 να	 υπάρξουν	

συμφωνίες	και	να	ασκηθούν	τα	
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συγκεκριμένα	 πρωτόκολλα,	 σε	 όλο	 το	 δημό-

σιο	και	το	ιδιωτικό	σύστημα.	

Η	όλη	διαδικασία	υπολογίζεται	ότι	θα	έχει	

ολοκληρωθεί	 περί	 τα	 τέλη	Φεβρουαρίου.	Θα	

προηγηθεί	 αντιπαραβολή	με	 τα	στοιχεία	 που	

δίνουν	οι	εταιρείες,	ενώ	ήδη	γίνεται	αντιπαρά-

θεση	των	στοιχείων	στην	ογκολογική	επιτροπή	

του	ΚΕΣΥ,	για	να	μπορέσουμε	να	καταλήξουμε	

σε	μία	συμφωνία.	

Αυτό	θα	ακολουθηθεί	αμέσως	μετά,	από	πρω-

τόκολλα	για	τα	καρδιαγγειακά	και	το	σάκχαρο.	

Με	 τα	 διαγνωστικά	
πρωτόκολλα	 τι	 θα	
γίνει;	 Ο	 ΣΦΕΕ	 τονί-
ζει	 ότι	 καθυστερεί	
αδικαιολόγητα	η	κα-
τάρτισή	τους.
Και	 τα	 διαγνωστικά	

πρωτόκολλα	θα	ακο-

λουθήσουν	 τον	 ίδιο	

δρόμο.	

Στο	 πλαίσιο	 της	
εφαρμογής	ενός	υψηλής	ποιότητος	Συστήματος	
Πληροφοριών	για	 την	Υγεία	 (ΣΠΥ)	αναπτύχθη-
καν	και	προσαρμόσθηκαν	στην	ελληνική	υγειο-
νομική	πραγματικότητα	με	ευθύνη	της	Εθνικής	
Σχολής	Δημόσιας	Υγείας	ταξινομικά	συστήματα	
για	την	κάλυψη	του	συνόλου	της	πληροφορίας	
υγείας.	Ποια	είναι	τα	συστήματα	αυτά;
Είναι	το	ταξινομικό	σύστημα	του	Παγκόσμιου	Ορ-

γανισμού	 Υγείας,	 το	 ICD10	 και	 ο	 υγιειονομικός	

χάρτης	της	χώρας.	

Ως	προς	το	πρώτο,	έχουμε	ξεκινήσει	την	εφαρ-

μογή	του	από	το	καλοκαίρι.	Συναντιόμαστε	καθη-

μερινά	και	με	μια	διαφορετική	ιατρική	εταιρεία,	

ώστε	να	υπάρξει	συμφωνία	και	να	μπορέσουν	από	

τον	Ιανουάριο-Φεβρουάριο	να	μπουν	ταξινομικά	

κριτήρια	σε	όλη	τη	χώρα.	Ήδη	υπάρχουν	πιλοτικά	

σε	30	νοσοκομεία,	αλλά	από	τον	 Ιανουάριο,	θα	

περάσουν	στην	καθημερινή	πρακτική	–αν	και	θα	

χρειαστεί	ένα	διάστημα	για	να	το	μάθουν	οι	για-

τροί.	Φαντάζομαι	πως	ο	ορίζοντας	της	επόμενης	

χρονιάς	θα	είναι	ο	ορίζοντας	της	πλήρους	εφαρ-

μογής	του	συστήματος	σε	όλα	τα	νοσοκομεία.	

Τον	υγειονομικό	χάρτη	θα	τον	έχουμε	το	Μάρτιο;
Για	τον	υγειονομικό	χάρτη	έχουμε	παραδοτέο	το	

Μάρτιο,	αλλά	ήδη	έχουμε	μια	σειρά	πληροφορι-

ών,	τις	οποίες	αξιοποιούμε.	

Μία	ερώτηση	για	τα	ορφανά	φάρμακα.	Όπως	
γνωρίζετε,	 η	 εισαγωγή	 φαρμάκων	 από	 το	
ΙΦΕΤ	γίνεται	συχνά	σε	πολλαπλάσια	τιμή	από	
αυτήν	που	καθορίζεται	από	το	Υπ.	Ανάπτυξης,	

επιβαρύνοντας	
σημαντικά	 τον	
κρατικό	 προϋπο-
λογισμό.	Στο	πλαί-
σιο	 της	 εξοικο-
νόμησης	 πόρων,	
πως	 θα	 βλέπατε	
την	 πρόταση	 να	
ζητά	 ο	 ΕΟΦ	 από	
τις	 φαρμακευτι-
κές	 επιχειρήσεις	
να	 εισάγουν	 π.χ.	

τα	φάρμακα	αυτά	στην	τιμή	που	καθορίζεται	
με	βάση	το	μέσο	όρο	των	τριών	χαμηλότερων	
τιμών	στην	ΕΕ;
Το	σκεφτόμαστε,	μπορεί	να	ισχύσει,	αλλά	ακόμη	

δεν	 έχουμε	 οριστικοποιήσει	 την	 απόφασή	 μας,	

παρότι	 το	 θέμα	 μας	 πιέζει	 πολύ.	 Η	 όλη	 πίεση	

ασκήθηκε	πρώτα	από	όλα	στα	ακριβά	φάρμακα,	

τα	89,	στα	ορφανά	εκκρεμεί	ακόμη.	Θα	έχουμε	

λύση	το	επόμενο	διάστημα.	

Η	κωδικοποίηση	του	ιατροτεχνολογικού	εξο-
πλισμού,	 των	αντιδραστηρίων	και	 των	 ιατρι-
κών	πράξεων	πιστεύετε	ότι	θα	οδηγήσει	στην	
εξοικονόμηση	πόρων	για	το	σύστημα	υγείας;
Η	 ταξινόμηση	 ή	 κοστολόγηση	 υπάρχει,	 αλλά	

επειδή	 είναι	 διαφορετικές	 οι	 ειδικότητες,	 η	

τάξη	μεγέθους	δεν	έχει	οριστικοποιηθεί.	Επει-

δή	τα	υλικά	από	κατηγορία	σε	κατηγορία	ποι-

κίλλουν,	είναι	δύσκολο	να	πούμε	τι	εξοικονό-

μηση	μπορούμε	να	πετύχουμε.	

  Συναντιόμαστε καθημερινά  
και με μια διαφορετική ιατρική εταιρεία, 

ώστε να υπάρξει συμφωνία και  
να μπορέσουν από τον Ιανουάριο-
Φεβρουάριο να μπουν ταξινομικά  

κριτήρια σε όλη τη χώρα 
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Πώς	προβλέπετε	πως	θα	εξελιχθεί	το	εγχεί-
ρημα	της	ολοήμερης	λειτουργίας	των	νοσο-
κομείων;	 Τι	 πρέπει	 να	 αλλάξει	 στον	 τρόπο	
λειτουργίας	και	 στη	 νοοτροπία	που	επικρα-
τεί	σήμερα	στα	νοσοκομεία;
Λέμε	ναι	στην	ολοήμερη	λειτουργία	των	νοσοκο-

μείων	και	προσδοκούμε	πολλά.	Δεν	επιδιώκουμε	

μόνο	 να	 δουλέψουν	 τα	 	 απογευματινά	 λίγο	 πιο	

εκτεταμένα	 σαν	 ωράριο	 ή	 σαν	 ειδικότητες,	 το	

εγχείρημα	αφορά	γενικά	σε	μια	διαφορετική	λο-

γική,	που	πρέπει	να	μπει	στα	νοσοκομεία.	Επιδιώ-

κουμε	ποιοτικό	κέρδος,	πέρα	από	το	πραγματικό,	

το	οποίο	σύμφωνα	με	τους	υπολογισμούς	που	κά-

νει	η	ΕΣΔΥ	και	άλλοι,	είναι	επίσης	σημαντικό.	

Το	δεύτερο	θέμα	είναι	ότι	πετύχαμε	αυτό	που	πολ-

λά	χρόνια	παλεύαμε,	τα	ταμεία	να	συνασπιστούν,	

να	λειτουργήσουν	σαν	μια	κοινοπραξία,	σαν	ένα	

μονοψώνιο.	 Ήδη,	 υπογράφτηκαν	 οι	 συμβάσεις	

ανάμεσα	στον	ΟΠΑΔ	και	στις	ΥΠΕ	και	το	ίδιο	θα	

ακολουθήσει	και	με	τα	άλλα	ταμεία.	

Το	 τρίτο	 που	 προσδοκούμε,	 αν	 αποκτήσουμε	

όρους	 ανταγωνισμού	 το	 επόμενο	 εξάμηνο	 -και	

θα	ήταν	μεγάλη	επιτυχία	για	το	Εθνικό	Σύστημα	

Υγείας-	είναι	να	γίνει	το	ίδιο	πράγμα	και	για	τις	ιδι-

ωτικές	ασφαλιστικές	εταιρείες.

Τα	ασφαλιστικά	ταμεία	πώς	θα	χρηματοδοτή-
σουν	την	ολοήμερη	λειτουργία,	από	τη	στιγ-
μή	που	είναι	«στο	κόκκινο»;
Ένα	μεγάλο	μέρος	από	αυτά	τα	χρήματα,	διο-

χετεύεται	ήδη.	Αυτή	τη	στιγμή	και	ο	ΟΠΑΔ	που	

προανέφερα	και	το	ΙΚΑ	δίνουν	αυτούς	τους	πό-

ρους,	δεν	είναι	χρήματα	που	δεν	δίνονται.	Αυτό	

που	 ζητάμε,	 είναι	 να	δίνονται	 πιο	 εστιασμένα	

και	με	καλύτερους	όρους.	Ζητάμε	κάνουν	μια	

εξοικονόμηση,	 παίρνοντας	 καλύτερες	 υπηρε-

σίες,	με	μεγάλη	αμεσότητα	και	σε	ένα	βαθμό	

χωρίς	πλασματική	ζήτηση.	

Πώς	 μπορεί	 να	 υλοποιηθεί	 το	 δημόσιο	
management	 στα	 νοσοκομεία,	 την	 ίδια	ώρα	
που	οι	προμήθειες	θα	περάσουν	στον	ιδιωτι-
κό	τομέα;
Τη	διαχείριση	των	προμηθειών	την	κρατάει	 το	

δημόσιο.	 Ο	 ιδιωτικός	 τομέας	 θα	 καλύψει	 κά-

ποια	 πράγματα	 με	 τις	 δικές	 του	 δυνατότητες,	

αλλά	επιτελικό	και	αποφασιστικό	ρόλο	θα	έχει	

το	δημόσιο.	Επιχειρησιακά	ζητούμε	την	αρωγή	

του	 ιδιωτικού	 τομέα	 σε	 ορισμένα	 πράγματα.	

Δεν	υπάρχει	λοιπόν	εκχώρηση	στον	ιδιωτικό	το-

μέα	του	management	των	νοσοκομείων,	αλλά	

υποβοήθηση	σε	επιμέρους	πεδία.		

Η	 χρήση	 της	 νέας	 τεχνολογίας	 μπορεί	 να	
εξορθολογιστεί;
Η	νέα	επιτροπή	ιοντιζουσών	ακτινοβολιών	βάζει	

πολύ	συγκεκριμένα	πληθυσμιακά	και	άλλα	κριτή-

ρια,	με	τα	οποία	και	συμπιέζεται	η	ανάπτυξη	από	

εδώ	και	πέρα,	ούτως	ώστε	να	ανακοπεί	η	ξέφρε-

νη	κούρσα	κερδοσκοπίας	μέσα	από	την	βιοϊατρι-

κή	 τεχνολογία.	 Έχουμε	 πάρα	 πολλές	 αιτήσεις,	

από	εδώ	και	στο	εξής	όμως	θα	είναι	πολύ	σκληρή	

η	αδειοδότηση.	

Ποιες	θεωρείτε	ότι	είναι	οι	μεγαλύτερες	προ-
κλήσεις	για	τη	δημόσια	υγεία	σήμερα;
Η	δημόσια	υγεία	αφορά	από	 τη	μια	 την	επι-

τήρηση	 όλης	 της	 χώρας,	 την	 επιδημιολογι-

κή	επιτήρηση	κι	από	την	άλλη	τη	διαχείριση	

των	 χρόνιων	 νοσημάτων.	 Όσον	 αφορά	 στην	

επιτήρηση,	 στόχος	 μας	 είναι	 ένα	 ικανοποιη-

τικό	 σύστημα	 επιτήρησης	 που	 να	 επιτρέπει	

μια	σάρωση	πεδίου,	έγκαιρη	και	επαρκή	και	

αξιόπιστη	 για	 τη	 χώρα.	 Για	 τη	 δε	 διαχείριση	

των	χρόνιων	παθήσεων	ξεκινήσαμε	το	Εθνικό	

Σχέδιο	 για	 τον	Καρκίνο,	 ενώ	ακολουθούν	 τα	

καρδιαγγειακά,	 το	 σάκχαρο	 και	 τα	 λοιμώδη	

νοσήματα.	Αυτό	έχει	σκοπό,	να	δημιουργήσει	

ένα	 άλλο	 τοπίο	 στη	 διαχείριση	 των	 χρόνιων	

νοσημάτων.	Το	οποίο	θα	έχει	και	για	τους	πο-

λίτες	καλύτερα	αποτελέσματα	και	για	το	κρά-

τος	πιο	εξορθολογισμένη	χρήση	υπηρεσιών.	

Όσον	 αφορά	 στην	 υγεία	 γενικότερα,	 το	

μεγάλο	 μας	 στοίχημα	 ήταν	 μια	 αλλαγή	 πα-

ραδείγματος,	 από	 μια	 νοσοκομειοκεντρική	

λογική	που	έχει	το	σύστημα	υγείας	στη	χώρα	

και	 γενικότερα	 η	 αντίληψη	 για	 την	 υγεία	 τα	

τελευταία	50	χρόνια	και	από	ένα	υπουργείο	
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των	νοσοκομείων,	σε	μια	άλλη	λογική,	σε	ένα	

άλλο	παράδειγμα,	το	οποίο	έχει	να	κάνει	με	

την	ενδυνάμωση,	με	την	προαγωγή	της	υγεί-

ας,	με	τη	στήριξη	των	ανθρώπων,	με	την	απο-

μάκρυνση	από	 τις	 λογικές	υπερσυνταγογρα-

φίας,	 πολυφαρμακίας	 και	 συνεχούς	 χρήσης	

και	εμμονής	στις	υπηρεσίες	και	με	την	ενδυ-

νάμωση	της	πραγματικής	ζωής.	

Πιστεύετε	 πως	 η	 προώθηση	 της	 κλινικής	
έρευνας	στην	Ελλάδα	είναι		προς	όφελος	των	
ασθενών	αλλά	και	της	εθνικής	οικονομίας;
Οπωσδήποτε	μπορεί	να	προσφέρει,	έχει	όμως	

σημαντικούς	περιορισμούς	και	πλαίσια.	Ένα	μέ-

ρος	της	συχνά	ξεστρατίζει	και	χρησιμοποιείται	

περισσότερο	από	τις	εταιρείες	για	τη	σύνταξη	

πρωτοκόλλων.	Το	παράπονο	των	πανεπιστημια-

κών	είναι	ότι	μεγάλο	μέρος	από	τα	ΠΚΣ	και	από	

το	 ΕΣΠΑ,	 χρησιμοποιείται	 από	 την	 πανεπιστη-

μιακή	κοινότητα,	για	εργασίες	και	βιογραφικά	

και	 έχει	 ελάχιστο	 προστιθέμενο	 όφελος	 στο	

σχεδιασμό	 και	 στην	 υλοποίηση	 πολιτικών	 για	

την	υγεία.	Αυτό	φοβάμαι	και	με	τις	κλινικές	με-

λέτες.	Ότι	αν	δεν	γίνει	καλός	έλεγχος,	ίσως	δεν	

αφήσουν	πραγματικό	όφελος	για	τη	χώρα.	

Τι	θα	πρέπει	να	γίνει	επομένως;
Να	γίνει	καλύτερη	χρήση	του	ΕΣΠΑ,	το	οποίο	

είναι	το	μόνο	αναπτυξιακό	εργαλείο	που	έχου-

με	τώρα	για	την	υγεία,	ώστε	να	πιάσει	τόπο	σε	

δράσεις	και	διαρθρωτικές	μεταβολές.

Πρόσφατα	 ο	 υπουργός	 υπέγραψε	 ένα	 τρο-

ποποιημένο	πλαίσιο	για	 το	ΕΣΠΑ,	 τουλάχιστον	

της	δημόσιας	υγείας,	το	οποίο	βάζει	προτεραι-

ότητες	και	σαφείς	κατευθύνσεις	για	το	πού	χρη-

σιμοποιείται.	 Έτσι,	δίνεται	έμφαση	σε	πολύ	συ-

γκεκριμένες	δράσεις,	όπως	π.χ.	για	τον	καρκίνο	

και	τα	καρδιαγγειακά	και	για	την	πρωτοβάθμια	

φροντίδα	υγείας.	Προβλέπονται	10	εκατομμύ-

ρια	 ευρώ	 για	 εκπαίδευση	 2.000	 γιατρών	 και	

2.500	 υγειονομικών,	 ώστε	 να	 αναβαθμιστούν	

τα	κέντρα	υγείας	και	η	πρωτοβάθμια	φροντίδα	

  Η σύμπραξη του ΙΚΑ με το 
ΕΣΥ και η απόκτηση πρωτοβάθ-

μιας φροντίδας υγείας συνιστά το 
«ξεκλείδωμα» της υγειονομικής 

περίθαλψης στη χώρα  
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υγείας	που	βρίσκεται	σε	παρακμή.	

Η	σύμπραξη	του	ΙΚΑ	με	το	ΕΣΥ	και	η	απόκτη-

ση	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	υγείας	συνιστά	

το	 «ξεκλείδωμα»	 της	υγειονομικής	περίθαλ-

ψης	 στη	 χώρα.	 Πρόκειται	 για	 μια	 σημαντική	

διαρθρωτκή	αλλαγή	δεκαετιών.

Τέτοια	 αλλαγή	 είναι	 και	 η	 σύμπραξη	 των	

ασφαλιστικών	ταμείων	σαν	μονοψώνιο.	Αυτές	

οι	2-3	πολύ	βασικές	κεντρικές	κινήσεις	αλλά-

ζουν	 τελείως	 την	 κουλτούρα	 για	 την	 υγεία.	

Είναι,	ωστόσο,	μακροπρόθεσμες.	Δεν	περιμέ-

νουμε	 αποτελέσματα	 αύριο,	 ούτε	 μεθαύριο.	

Είναι	όμως	σημαντικές.

Και	 κάτι	 ακόμη,	 που	 θεωρώ	 σημαντικό.	 Η	

κρίση	έθεσε	κι	ένα	τεράστιο	θέμα,	σε	σχέση	με	

το	ανθρώπινο	δυναμικό.	Έχουμε	ανθρώπινο	δυ-

ναμικό,	 με	 τρομακτικής	 έκτασης	 εξειδίκευση,	

τρομακτικές	αναμονές	σε	κάθε	ειδικότητα	και	

αγριότατο	 διαγκωνισμό	 μεταξύ	 των	 ειδικοτή-

των,	που	μετακυλύεται	στους	χρήστες	των	υπη-

ρεσιών:	όπου	μεταφράζεται	σε	κακή	ποιότητα,	

προκλητή	 ζήτηση,	 πολλές	 αξονικές,	 πολλές	

μαγνητικές,	 πολλά	 φάρμακα.	 Πρέπει	 να	 προ-

χωρήσουμε	σε	σκληρές	λύσεις,	που	να	δίνουν	

απαντήσεις	 στην	 εκπαίδευση,	 στην	 εξειδίκευ-

ση,	στην	παραγωγή	ανθρώπινου	δυναμικού	και	

στην	αποχώρηση	από	το	ιατρικό	επάγγελμα.	

Πώς	 μπορεί	 να	 γίνει	 η	 αποχώρηση	 από	 το	
επάγγελμα;
Όπως	έγινε	και	με	τους	φαρμακοποιούς,	με	τη	

διάταξη	που	περάσαμε,	που	λέει	στο	70ό	έτος	

να	μην	έχουν	άδεια	ασκήσεως.	Κάτι	αντίστοιχο	

θα	μπορούσε	να	γίνει	σταδιακά	και	στους	για-

τρούς.	Αν	αισθάνονται	δυνατοί	να	δουλέψουν,	

μπορούν	να	δουλεύουν	κοινωνικά.	

Είναι	σημαντικό	να	δημιουργηθούν	όροι	κα-

λύτερης	εκπαίδευσης	και	εξειδίκευσης,	αλλά	

να	βάλουμε	και	όρους	και	όρια	και	να	φτιάξου-

με	μαζί	με	τις	εταιρείες	προϋποθέσεις	για	το	

μέλλον	 κάθε	 ειδικότητας	 και	 στον	 τρόπο	 κα-

τανομής	 της	στην	Ελλάδα,	οι	 οποίες	 να	 είναι	

αντίστοιχες	των	ευρωπαϊκών.	Να	κρατήσουμε	

δηλαδή,	εκεί	που	πρέπει,	αυτούς	που	πρέπει.	

Με	το	κάπνισμα	τι	θα	γίνει	τελικά;
Για	το	κάπνισμα	ισχύει	ο	νόμος	όπως	ακριβώς	

έχει	ειπωθεί.	 Έχει	μεγάλες	δυσκολίες	η	εφαρ-

μογή	του,	όσον	αφορά	στο	πειθαρχικό	μέρος,	

γιατί	 αντιδρούν	 έντονα	 μεγάλα	 κομμάτια	 της	

κοινωνίας.	 Από	 την	 άλλη	 πλευρά	 εμείς	 δεν	

στηριζόμαστε	τόσο	στην	καταστολή,	όσο	στη	

διαπαιδαγώγηση.	

Έχουμε	 δουλέψει	 σε	 όλα	 τα	 νοσοκομεία	 και	

στον	 υγειονομικό	 χώρο	 και	 είναι	 πάρα	 πολύ	

καλά	τα	αποτελέσματα.	Γίνεται	επίσης	μια	τε-

ράστια	προσπάθεια	στα	σχολεία	και	στα	πανε-

πιστήμια.	Μαζί	με	αυτό,	έχει	υπάρξει	μια	κινη-

τοποίηση	σε	όλα	τα	κέντρα	υγείας	και	σε	όλες	

τις	 ΔΥΠΕ	 για	 τη	 διακοπή	 καπνίσματος	 μέσα	

από	τα	κέντρα	υγείας.	

Το	θέμα	ωστόσο,	έχει	«τουμπάρει»	στο	μέ-

ρος	που	αρέσει	στον	κόσμο,	στο	αν	θα	κόψου-

με	δηλαδή	το	τσιγάρο	στο	μπαράκι	ή	όχι.	Είναι	

πολύ	μεγαλύτερη	η	προσπάθεια	από	αυτό	και	

είναι	μια	προσπάθεια	κουλτούρας.	

Με	τα	«παραθυράκια»	που	ακούστηκε	τι	θα	
γίνει;
Αυτές	 είναι	 προτάσεις	 οι	 οποίες	 έγιναν	 από	

τους	 ενδιαφερόμενους,	 είναι	 προτάσεις	 οι	

οποίες	έχουν	πέσει	στο	τραπέζι.	Αυτό	δεν	ση-

μαίνει	 ούτε	ότι	 θα	 τις	 αποδεχθούμε	ούτε	ότι	

θα	 τις	 κάνουμε	 σημαία.	 Παρουσιάστηκε	 από	

την	πλευρά	της	ΓΣΕΒΕΕ,	μια	εικόνα	εξαιρετικά	

άσχημη,	όσον	αφορά	την	οικονομική	κατάστα-

ση	πολλών	επαγγελματιών.	Δεν	είναι	δουλειά	

μας	να	κλείνουμε	μαγαζιά.	Παίρνουμε	διαρκώς	

στοιχεία	κάθε	εβδομάδα,	από	όλη	την	Ελλάδα,	

και	από	πρόστιμα	και	από	καταπατήσεις.

Μέσα	 στο	 Δεκέμβριο,	 θα	 εξετάσουμε	 το	

πρώτο	 τρίμηνο,	 τα	 κέρδη	 και	 τις	 ζημιές	 και	

θα	δούμε	αν	χρειαστεί	να	υπάρξει	οτιδήποτε	

άλλο.		
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T	
α	 θεραπευτικά	 Πρω-

τόκολλα	 Συνταγο-

γραφίας	 (ΘΠΣ)	 απο-

τελούν	 επιστημονικά	

εδάφια	που	συντάσσονται	από	

ειδικούς	 ιατρούς	 ανά	 θερα-

πευτική	κατεύθυνση,	ώστε	να	

προσδιοριστούν	 τα	 κριτήρια	

των	 ενδεδειγμένων	 αγωγών.

ο ΕοΦ εστίασε σε 14 ομάδες 
και όρισε τριμελείς επιτροπές.  
οι ομάδες είναι: ογκολογικά, 
αρρυθμίες, Φλεβική θρόμ-
βωση, Λοιμώξεις, Καρδιαγ-
γειακά, Ψυχιατρικά, αιματο-
λογικά, Γαστρεντερολογικά, 
ρευματολογικά, οστεοπόρω-
σης, αναπνευστικές Παθήσεις, 
Υπερλιπιδαιμία, Σακχαρώδη 
Διαβήτη, Εντερικής & Παρε-
ντερικής Διατροφής.

Ο	στόχος	είναι	να	ορθολογι-

κοποιηθεί	 η	 θεραπευτική	 επι-

λογή,	 στηριζόμενη	 σε	 τεκμη-

ριωμένες	 βιβλιογραφικές	 και	

κλινικές	 αποδείξεις,	 ως	 προς	

το	 θεραπευτικό	 αποτέλεσμα	

και	την	ασφάλεια	των	φαρμά-

κων,	 με	 ταυτόχρονη	 μείωση	

των	αυθαιρεσιών	που	αγνοούν	

συστηματικά	τις	θεραπευτικές	

συστάσεις	 και	 την	 σχέση	 κό-

στους-	 οφέλους	 με	 άδηλο	 το	

«επιστημονικό»	κριτήριο.

Σήμερα,	που	στο	πλαίσιο	της	

οικονομικής	 κρίσης,	 η	 υγεία	

της	χώρας	κρίνεται	ως	ανεπαρ-

κής,	 κυρίως,	 λόγω	 έλλειψης	

συστημάτων	 λειτουργίας	 και	

ελέγχου	 των	 θεραπευτικών	

επιλογών	 που	 εκθέτουν	 την	

χώρα	 μας.	 Η	 εκτενής	 αναφο-

ρά	 των	 υψηλών	 συγκριτικά	

ποσοστών	 αγγειοπλαστικών,	

ιατρικών	και	χειρουργικών	επι-

λογών,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	

υπερκοστολόγηση	 των	 μέσων	

που	 χρησιμοποιούνται	 δεν	

αντικατοπτρίζουν	την	απαιτού-

μενη	 σοβαρότητα	 και	 αξιοπι-

στία.	 	 Επίσης,	 η	 αναρχία	 των	

θεραπευτικών	 επιλογών	 και,	

κυρίως,	η	εκτός	πολλές	φορές	

των	ενδεδειγμένων	ενδείξεων	

χρήση	φαρμάκων	δεν	τιμά	κα-

θόλου	την	άσκηση	θεραπευτι-

κής	πολιτικής	της	χώρας	μας.

Τα	 ΘΠΣ	 εκπονούνται	 από	

ειδικούς	 ανά	 ομάδα	 παθήσε-

ων,	 για	 να	 υπηρετήσουν,	 όσο	

το	 δυνατόν	 αποδοτικότερα	

με	έναν	εμπεριστατωμένο	και	

εύχρηστο	 οδηγό,	 τοΝ	 Έλληνα	

ασθενή.	 	 Κάθε	 θεραπευτική	

επιλογή	 θα	 αξιολογείται	 ή	

βαθμολογείται	 με	 μοναδικό	

κριτήριο	την	επιστημονική	τεκ-

μηρίωση.

Αξίζει	να	τονιστεί	επίσης,	ότι	

στην	 έννοια	 του	 κόστους	 συ-

μπεριλαμβάνονται	 εκτός	 από	

την	 αξία	 (τιμή)	 της	 επιλογής	

των	 φαρμάκων	 και	 η	 αύξηση	

του	 θεραπευτικού	 αποτελέ-

σματος,	καθώς	και	μείωση	των	

συνεπειών	της	πάθησης,	αφού	

εξυπακούεται	 ότι	 κατάλληλη	

θεραπευτική	συνταγή	συνεπά-

γεται	και	καλύτερη	έκβαση	του	

θεραπευτικού	αποτελέσματος.

Σ’	αυτό	το	σημείο,	θα	ήθελα	

να	 επισημάνω	 τρεις	 βασικές	

κατά	 την	 γνώμη	 μου	 προϋπο-

θέσεις	 για	 την	 γρηγορότερη	

και	 αμεσότερη	 απόδοση	 στα	

γενόσημα	μας	των	ΘΠΣ:

1.		Η	σταδιακή	μετακίνηση	 της	

Όλοι πρέπει να συναινέσουμε 
σε έναν «Κώδικα Τιμής»  

Της Μαρίας Σκουρολιάκου*

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ:		
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ιατροκεντρικής	πρακτικής	με	

αποκλειστικό	κέντρο	αποφά-

σεων	τον	ιατρό,	σε	διεπιστη-

μονικό	μοντέλο	αποφάσεων	

με	γνώμονα	τις	κατευθυντή-

ριες	συστάσεις,	 τις	διεθνείς	

κλινικές	 πρακτικές	 και	 την	

δεοντολογία.	 	 Άλλωστε,	 	 η	

συστηματική	 προσέγγιση	

εξασφαλίζει	τον	ασθενή		και	

τον	ιατρό.

2.		Η	 οργάνωση	 Νοσοκομεια-

κών	 Επιστημονικών	 Επιτρο-

πών	 ανά	 νοσοκομείο	 και	

θεραπευτική	κατηγορία	που	

θα	βρίσκεται	σε	καθημερινή	

επικοινωνία	 «on-line»	 	 με	

την	καταγραφή	των	περιστα-

τικών,	των	επιλογών	και	της	

έκβασής	 τους.	 	 Σε	 σύντομο	

χρονικό	 διάστημα,	 θα	 δια-

θέτουμε	 καταγεγραμμένο	

επιδημιολογικό	 και	 θερα-

πευτικό	υλικό	ανά	ασθένεια		

σύμφωνα	με	τα	ΘΠΣ.

3.		Η	παρακολούθηση	και	έλεγ-

χος	 από	 τα	 ασφαλιστικά	

ταμεία	 για	 τη	συνέχιση	 των	

θεραπευτικών	 επιλογών	

των	 νοσοκομείων,	 ώστε	 να	

εξασφαλίζεται	 ιδιαίτερα	

στις	 μετεγχειρητικές	 κατα-

στάσεις	αλλά	και	στα	χρόνια	

νοσήματα	 και	 το	 καταλλη-

λότερο	σύμφωνα	με	τα	ΘΠΣ	

αποτέλεσμα.

Ας	μου	επιτραπεί	η	έκφρα-

ση	«Κώδικας	Τιμής»	για	τα	ΘΠΣ	

που	αποφάσισε	να	υποστηρίξει	

ο	ΕΟΦ	και	ο	Πρόεδρός	του	καθ.	

Ιωάννης	Τούντας.

Κώδικας	Τιμής	και	αρχών	για	

την	 κατάλληλη	 συνταγή	 στον	

κατάλληλο	ασθενή.	Όπως	ανα-

φέρει	σχετικά	ο	 Ι.	Τούντας,	τα	

ΘΠΣ	 «θα	 αποτελέσουν	 πρώτα	

απ’	όλα		ένα	επιστημονικό	βο-

ήθημα	προς	τους	συνταγογρά-

φους	 ιατρούς	 και	 ταυτόχρονα	

ένα	 πλαίσιο	 αναφοράς	 και	

ελέγχου.	Οι	γιατροί,	ναι	μεν	δεν	

θα	 είναι	 υποχρεωμένοι	 να	 τα	

εφαρμόζουν,	 αλλά	 θα	 πρέπει	

να	 τεκμηριώνουν	 τις	 επιλογές	

τους,	εάν	συστηματικά	παρεκ-

κλίνουν	 απ’	 αυτά».	 Άλλωστε,	

η	κατεύθυνση	είναι	τα	ΘΠΣ	να	

είναι	 διατυπωμένα	 συνοπτικά	

και	 συγκεκριμένα	 για	 να	απο-

φεύγονται	 παρερμηνείες.	 Ο	

κεντρικός	 πυρήνας	 κάθε	 ΘΠΣ	

θα	είναι	ένας	αλγόριθμος	που	

θα	συμπεριλαμβάνει:

•	Αρχικό	φάρμακο	επιλογής

•	Δευτερεύοντα	φάρμακα

•		Εναλλακτικό	τρόπος	θεραπείας

•	Σπάνιες	περιπτώσεις

•		Οι	επιλογές	θα	αναγράφονται	

με	την	κοινόχρηστη	ονομασία	

της	(δραστική	ουσία).

Κάθε	αλλαγή	αναμένεται	να	

προκαλεί	αντιστάσεις	που	προ-

έρχονται	από	συνήθειες	ετών.	

Σήμερα,	 εξαντλήθηκαν	 πλέον	

τα	περιθώρια	αναμονής	και	πα-

λινδρόμησης.

Πρώτα	 οι	 ενδιαφερόμενοι,	

δηλαδή	 οι	 ασθενείς,	 τα	 νοσο-

κομεία,	οι	 ιατρικές	ενώσεις,	 οι	

φαρμακοποιοί	και	εμείς,	ο	ΕΟΦ,	

πρέπει	να	συναινέσουμε	σε	ένα	

ΚΩΔΙΚΑ	ΤΙΜΗΣ,	ώστε	να	ανακτή-

σουμε	την	αξιοπιστία	μας.

Μία	είναι	η	στρατηγική	που	

θέλουμε	 να	 υπηρετήσουμε:	

να	καλύψουμε	την	ανάγκη	του	

ασθενούς.		

Όπως	 ανέφερα	 προηγου-

μένως,	 η	 συναίνεση	 αποτελεί	

βασική	 προϋπόθεση	 για	 την	

απόδοση	 των	 ΘΠΣ.	 Γι’	 αυτό	

ολοκληρώνω	τις	σκέψεις	μου,	

παραθέτοντας	 από	 τον	 πρό-

λογο	 των	 Ελληνικών	 Κατευ-

θυντήριων	 Οδηγιών	 για	 την	

προφύλαξη	 από	 την	 Φλεβική	

θρομβοεμβολική	 Νόσο	 ένα	

απόσπασμα	 του	 Πρύτανη	 του	

Αριστοτέλειου	Πανεπιστημίου,	

καθηγητή	 Αναστάσιου	 Μάν-

θου:	 «Αξιακό	 συνακόλουθο	

της	πολύτιμης	αυτής	εκδόσεως	

είναι	 ότι	 οι	 αρμόδιοι	 κρατικοί	

φορείς,	 θα	 πρέπει	 να	 αναλά-

βουν	 τη	 διοργάνωση	 και	 τον	

συντονισμό	 της	 δημιουργίας	

επιτροπών	 πρόληψης	 και	 θε-

ραπείας	της	θρομβοεμβολικής	

νόσου,	σ’	όλα	τα	νοσοκομεία,	

κατά	 το	 υφιστάμενο	 πρότυπο	

των	 επιτροπών	 λοιμώξεων.	

Στόχος	της	προσπάθειας	όλων	

θα	 πρέπει	 να	 είναι	 η	 μείωση	

κατά	 50%	 των	 θανάτων	 που	

οφείλονται	στη	Φλεβική	Θρομ-

βοεμβολική	 Νόσο	 μέσα	 στην	

προσεχή	πενταετία».

Αποτελεί	 ιδιαίτερης	 σημα-

σίας	 γεγονός	 ότι	 η	 ακαδημαϊ-

κή,	ιατρική	και	κοινωνική	αυτή	

προσπάθεια	 γίνεται	 από	 μια	

ευρεία	 ομάδα	 επιστημόνων,	

καλύπτοντας	 έτσι,	 τόσο	 την	

αρχή	της	διεπιστημονικότητας,	

όσο	και	την	προστιθέμενη	αξία	

της	 συλλογικής	 προσπάθειας,	

μέσω	της	οποίας	η	πολιτειακή	

συνέγερση	θεωρείται	ως	πολύ	

περισσότερο	τελεσφόρος.			

*Η κ. Μαρία Σκουρολιάκου 
είναι Κλινική Φαρμακοποιός, 

Α Αντιπρόεδρος ΕΟΦ
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Υπερψηφίστηκε	στις	αρχές	Νοεμβρίου	2010	το		
νομοσχέδιο	για	την		ηλεκτρονική	συνταγογράφηση,	
η	οποία	άρχισε	ήδη	να	«εξαπλώνεται»	από	Ταμείο	
σε	Ταμείο.	Μετά	τον	ΟΑΕΕ,	ήρθε	η	σειρά	του	ΙΚΑ	
και,	παρά	τις	αναμενόμενες	δυσκολίες	και	τα		

προβλήματα	που	παρουσιάζονται	κατά	την	εφαρ-
μογή	της,	τα	πρώτα	μηνύματα	είναι	αισιόδοξα.		

«Τ 
ο	 ΙΚΑ	 –	

ΕΤΑΜ,	σε	συ-

νέχεια	 του	

έργου	 της	

Αυτοματοποιημένης	 Διαχεί-

ρισης	 Συνταγών,	 που	 αφορά	

στη	διαχείριση	και	 τον	πλήρη	

έλεγχο	 των	 υποβαλλόμενων	

συνταγών	και	 με	 γνώμονα	 τη	

βελτίωση	 της	 αποτελεσμα-

τικότητας	 των	 παρεχόμενων	

υπηρεσιών,	 καθώς	 και	 την	

ποιότητα	 της	 παρεχόμενης	

φαρμακευτικής	 φροντίδας,	

προχωρά	 στην	 πανελλαδική	

εφαρμογή	 της	 ηλεκτρονικής	

συνταγογράφησης	φαρμάκων	

στους	ασφαλισμένους	του	από	

την	1η	Δεκεμβρίου	2010».	

Με	 την	 εγκύκλιο	αυτή	και	

τις	 απαραίτητες	 πληροφο-

ρίες	 που	 θα	 χρειαστούν	 οι	

γιατροί	και	οι	φαρμακοποιοί,	

για	την	ομαλή	μετάβασή	τους	

στην	 «ηλεκτρονική	 εποχή»,	

ο	 διοικητής	 του	 Ταμείου	 κ.	

Ροβέρτος	Σπυρόπουλος,	ανα-

κοίνωσε	 την	 εφαρμογή	 του	

συστήματος	ηλεκτρονικής	συ-

νταγογράφησης	στο	ΙΚΑ,	από	

την	1η	Δεκεμβρίου	2010.			

Κάθε αρχή 
και δύσκολη… 
Από	 τις	 18	 Οκτωβρίου	 ξεκί-

νησε	 η	 ηλεκτρονική	 συντα-

γογράφηση	στον	Οργανισμό	

Ασφάλισης	Ελεύθερων	Επαγ-

γελματιών.	

Οι	εκπρόσωποι	του	φαρμα-

κευτικού	και	ιατρικού	κόσμου	

δηλώνουν	ότι	θα	χρειαστεί	μια	

περίοδος	 προσαρμογής	 στο	

νέο	μέτρο,	καθώς	πολλοί	από	

αυτούς	δεν	ήταν	πλήρως	ενη-

μερωμένοι	για	την	εφαρμογή	

και	 τα	 προβλήματα	 και	 τις	

δυσκολίες	 που	 ενδεχομένως	

να	προέκυπταν,	ενώ	υπήρξαν	

και	αρκετές	περιπτώσεις	για-

τρών	και	φαρμακοποιών	που	

δεν	 ήταν	 εξοπλισμένοι	 με	

ηλεκτρονικούς	 υπολογιστές.	

Λόγω	 αυτών	 των	 δυσκολι-

Προβληματισμός
και αισιοδοξία 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ	Η	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ	
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ών,	 ο	ΟΑΕΕ	 ενημέρωσε	 τους	

φαρμακοποιούς	ότι	μέχρι	νε-

ωτέρας	 οδηγίας	 θα	 γίνονται	

δεκτές	από	το	ταμείο	όλες	οι	

χειρόγραφες	 συνταγές.	 Στο	

σχετικό	 έγγραφο	 αναφέρο-

νται	τα	εξής:	

«Σας	 ενημερώνουμε	 ότι,	

για	 ένα	 εύλογο	 χρονικό	 δι-

άστημα	 και	 μέχρι	 νεωτέρας	

οδηγίας,	 θα	 γίνουν	 δεκτές	

από	 το	 Ταμείο	 όλες	 οι	 χει-

ρόγραφες	 συνταγές	 που	

εκτελείτε.	 Επίσης,	 σας	 ενη-

μερώνουμε	 ότι	 για	 σύντομο	

χρονικό	 διάστημα	 και	 μέχρι	

νεωτέρας	οδηγίας,	μπορείτε	

να	 εκτελείτε	 ηλεκτρονικές	

συνταγές	 που	 φθάνουν	 στο	

φαρμακείο	σας,	σαν	να	ήταν	

χειρόγραφες,	 στην	 περίπτω-

ση	 που	 δεν	 μπορείτε	 να	 τις	

εκτελέσετε	 ηλεκτρονικά,	

διότι	 το	 φάρμακο	 που	 έχει	

επιλεγεί	 δεν	 κυκλοφορεί	

στην	 αγορά	 και	 κυκλοφορεί	

το	ίδιο	σε	άλλη	συσκευασία.	

Τις	 ταινίες	 γνησιότητας	 του	

ίδιου	 φαρμάκου	 άλλης	 συ-

σκευασίας	 που	 δώσατε	 θα	

πρέπει	 να	 τις	 επικολλήσετε	

στην	 ηλεκτρονική	 συνταγή	

του	ιατρού».

Σημαντικό	πρόβλημα	στην	

ηλεκτρονική	συνταγογράφη-

ση	εντοπίστηκε	και	στο	γεγο-

 Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, η σωστή 
παρακολούθηση της συνταγογράφησης και  

των διαγνωστικών εξετάσεων που ένα τέτοιο 
σύστημα εξασφαλίζει, μπορεί να οδηγήσει σε 

εξοικονόμηση πόρων της τάξεως του 30%,  
επί του συνόλου των δαπανών υγείας  
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νός	ότι	η	λίστα	περιλαμβάνει	

όλα	 τα	 φάρμακα	 που	 έχουν	

εγκεκριμένη	 τιμή,	 έστω	 και	

εάν	 δεν	 κυκλοφορούν	 στην			

αγορά.	 Σε	 πολλές	 περιπτώ-

σεις,	οι	γιατροί	δεν	επιλέγουν	

σωστά	 το	 διαθέσιμο	 στην	

αγορά		προϊόν	από	τη	λίστα,	

ειδικότερα	 όσον	 αφορά	 στη	

διαθέσιμη	 συσκευασία,	 με	

αποτέλεσμα	 να	 μη	 μπορούν	

να	 εκτελεστούν	 οι	 συνταγές	

από	το	φαρμακείο.

«Αλλάζουν	 οι	 ζωές	 των	

φαρμακοποιών,	 οι	 οποίοι	

χρειάζεται	 να	 μάθουν	 να	

χειρίζονται	 ένα	 διαφορετικό	

σύστημα	έκδοσης	συνταγών,	

αλλά	παρά	τα	όποια	προβλή-

ματα,	 εμφανίζονται	 θετικοί.	

Κυρίως,	 όμως,	 αλλάζουν	 οι	

ζωές	 των	 γιατρών,	από	 τους	

οποίους	ξεκινάει	η	συνταγο-

γράφηση»,	υποστήριξε	η	γ.γ.	

Κοινωνικής	 Ασφάλισης,	 κ.	

Αθηνά	Δρέττα.	

Για	την	εφαρμογή	του	νέου	

συστήματος,	 ενημερώθηκε	

πρόσφατα	και	ο	Πρωθυπουρ-

γός,	 κ.	 Γιώργος	 Παπανδρέου.	

«Αν	 αυτά	 είχαν	 γίνει	 εδώ	 και	

χρόνια,	 δεν	 θα	 είχαμε	 ούτε	

ελλείμματα,	 ούτε	 χρέη,	 ούτε	

θα	 αναγκαζόμασταν	 να	 υπο-

γράψουμε	Μνημόνιο	 με	 τους	

εταίρους	 μας	 για	 να	 δανει-

στούμε,	 επειδή	 δεν	 μας	 δά-

νειζαν	 οι	 αγορές»,	 σημείωσε	

κατά	 την	 επίσκεψή	 του	 στον	

ΟΑΕΕ.	Παράλληλα,	ζήτησε	την	

όσο	το	δυνατόν	γρηγορότερη	

είσοδο	 στο	 σύστημα	 και	 των	

άλλων	ασφαλιστικών	ταμείων,	

ώστε	 «να	 εξοικονομήσουμε	

πόρους,	 που	 θα	 μπορούν	 να	

αποδοθούν	στο	λαό».

Ως	 πυλώνα	 ολοκληρωμέ-

νης	 πολιτικής,	 χαρακτήρι-

σε	 την	 ηλεκτρονική	 συντα-

γογράφηση	 στον	 ΟΑΕΕ	 η	

υπουργός	 Εργασίας,	 κ.	 Λού-

κα	 Κατσέλη,	 ενώ	 άλλοι	 δύο	

πυλώνες,	 όπως	είπε,	 είναι	 η	

πλήρης	 ένταξη	 του	 ΙΚΑ	 στο	

σύστημα	 της	 ηλεκτρονικής	

συνταγογράφησης	ως	 το	 τέ-

λος	 του	 έτους	 και	 η	 επανα-

φορά	της	λίστας	φαρμάκων.	

Η	κ.	Κατσέλη	ανέφερε	ακόμη	

ότι	τα	συμπεράσματα	από	τις	

πρώτες	20	μέρες	λειτουργίας	

του	 συστήματος	 είναι	 πολύ	

ενθαρρυντικά	 και	 δείχνουν	

σημαντική	 μείωση	 της	 φαρ-

μακευτικής	δαπάνης.	

Οι	 ειδικοί	 υποστηρίζουν	

ότι	 τα	 ποσοστά	μείωσης	 της	

φαρμακευτικής	δαπάνης	που	

εσπευσμένα	δημοσιοποιήθη-

καν	τις	πρώτες	μόλις	ημέρες	

εφαρμογής	 της	 ηλεκτρονι-

κής	 συνταγογράφησης	 στον	

ΟΑΕΕ,	 είναι	 παραπλανητικά,	

δεδομένων	 των	 προβλημά-

των	που	υπήρξαν	στην	εφαρ-

μογή	του	συστήματος	και	του	

πολύ	 σημαντικού	 αριθμού	

των	χειρόγραφων	συνταγών,	

που	 μπορούν	 να	 ανατρέ-

ψουν	 τα	 πρώτα	 δεδομένα.	

Κανείς,	βέβαια,	δεν	αρνείται	

τα	σημαντικά	οφέλη	που	θα	

προκύψουν,	 τελικά,	 από	 το	

μεγάλο	 αυτό	 έργο,	 αλλά	 οι	

υπερβολικές	 τοποθετήσεις	

εξυπηρετούν	σκοπιμότητες.

  Ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει  
και επαναλαμβάνει  
εδώ και χρόνια την  
αδήριτη ανάγκη  
τεχνολογικού εκσυγχρο-
νισμού και μηχανοργά-
νωσης του συστήματος 
υγείας και καθιέρωσης 
της ηλεκτρονικής  
συνταγογράφησης 
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Ο	Σύνδεσμος	 Φαρμακευ-

τικών	 Επιχειρήσεων	 Ελ-

λάδος,	 υποστηρίζει	 εδώ	 και	

χρόνια	ότι	η	μηχανοργάνωση	

και	ο	τεχνολογικός	εκσυγχρο-

νισμός	είναι	η	μοναδική	απο-

τελεσματική	και	ασφαλής	επι-

λογή	 για	 τον	 εξορθολογισμό	

των	δαπανών	υγείας.	Με	βάση	

τη	διεθνή	εμπειρία,	η	ολοκλη-

ρωμένη	 μηχανοργάνωση	 του	

συστήματος	υγείας	μπορεί	να	

οδηγήσει	σε	βάθος	χρόνου	σε	

συνολική	 εξοικονόμηση	 του	

κρατικού	 προϋπολογισμού,	

έως	€2	δισ.	ετησίως.	

Η	 ανάπτυξη	 και	 η	 εφαρ-

μογή	ενός	σύγχρονου	συστή-

ματος	 μηχανογράφησης,	 θα	

αποφέρει	 πολλαπλά	 οφέλη.	

Το	 κράτος	 θα	 αποκτήσει	 τη	

δυνατότητα	 της	 πλήρους	

αποτύπωσης	και	ελέγχου	των	

προμηθειών,	της	έγκαιρης	πα-

ρακολούθησης	 της	 πορείας	

των	 δαπανών	 και	 του	 αποτε-

λεσματικότερου	 οικονομικού	

σχεδιασμού.	Επίσης,	σημαντι-

κό	όφελος	αναμένεται	να	προ-

κύψει	και	για	τα	ασφαλιστικά	

ταμεία,	τα	οποία	θα	έχουν	τη	

δυνατότητα	 αντικειμενικού	

και	 τεκμηριωμένου	 υπολογι-

σμού	της	δαπάνης	σε	όλη	την	

αλυσίδα	 προσφοράς	 υπηρε-

σιών	υγείας,	όπως	επίσης	και	

καταγραφής	και	ελέγχου	των	

διαγνωστικών	 εξετάσεων	 και	

των	ιατρικών	πράξεων.

Σύμφωνα	 με	 τη	 διεθνή	

εμπειρία,	 η	 σωστή	 παρακο-

λούθηση	 της	 συνταγογρά-

φησης	και	 των	διαγνωστικών	

εξετάσεων	 που	 ένα	 τέτοιο	

σύστημα	εξασφαλίζει,	μπορεί	

να	οδηγήσει	σε	εξοικονόμηση	

πόρων	 της	 τάξεως	 του	 30%,	

επί	του	συνόλου	των	δαπανών	

υγείας.

•		Πρώτον,	η	μηχανοργάνωση,	

εφαρμοσμένη	 στο	 σύνολο	

του	συστήματος	 υγείας,	 θα	

συμβάλει	 αποφασιστικά	

στον	 εξορθολογισμό	 των	

δαπανών	οδηγώντας	σε	μεί-

ωση	της	προκλητής	ζήτησης	

και	 στο	 νοικοκύρεμα	 των	

οικονομικών	 των	 ταμείων.

•		Δεύτερον,	 η	 μηχανοργάνω-

ση	 θα	 καθιερώσει	 μια	 νέα	

αντίληψη	 νομιμότητας	 και	

σεβασμού	των	κρατικών	πό-

ρων	 και	 θα	αποτελέσει	 πα-

ράδειγμα	για	μια	νέα	εποχή	

χρηστής	διαχείρισης	σε	ολό-

κληρο	 το	 δημόσιο	 τομέα.

•		Τρίτον,	 η	 μηχανοργάνωση	

θα	δράσει	καταλυτικά,	καθι-

στώντας	το	σύστημα	υγείας	

ευέλικτο		και	αποτελεσματι-

κό	και	θα	περιορίσει	κάθε	εί-

δους	καθυστερήσεις	ενισχύ-

οντας	την	εμπιστοσύνη	των	

πολιτών	στο	σύστημα	υγείας.

Ο	 ΣΦΕΕ	 υπογραμμίζει	 και	

επαναλαμβάνει	 εδώ	 και	 χρό-

νια	την	αδήριτη	ανάγκη	τεχνο-

λογικού	 εκσυγχρονισμού	 και	

μηχανοργάνωσης	 του	 συστή-

ματος	υγείας	και	καθιέρωσης	

της	ηλεκτρονικής	συνταγογρά-

φησης.	 Η	 χρηστή	 διαχείριση,	

παράλληλα	με	 τον	 τεχνολογι-

κό	εκσυγχρονισμό,	εγγυώνται	

τη	βιωσιμότητα	του	συστήμα-

τος	 και,	 παράλληλα,	 διασφα-

λίζουν	 σε	 βάθος	 χρόνου	 την	

άμεση	 πρόσβαση	 όλων	 των	

πολιτών	 σε	 όλα	 τα	 φάρμακα	

και	όλες	τις	θεραπείες.
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H	μηχανοργάνωση	και	ο	τεχνολογικός	εκσυγχρονισμός	
είναι	η	μοναδική	αποτελεσματική	και	ασφαλής		

επιλογή	για	τον	εξορθολογισμό	των	δαπανών	υγείας.



Είναι	 γεγονός	 ότι	 στις	 κρί-

σιμες	 οικονομικές	 και	

κοινωνικές	συγκυρίες	που	βι-

ώνουμε,	ο	Οργανισμός	Ασφά-

λισης	Ελευθέρων	Επαγγελμα-

τιών	 βρίσκεται	 στο	 κατώφλι	

γενναίων	 αποφάσεων,	 αλλά	

και	σημαντικών	προκλήσεων.

Ήδη,	 η	 μεταρρύθμιση	 του	

τομέα	της	Κοινωνικής	Ασφάλι-

σης	και	Υγείας,	έχει	ξεκινήσει	

με	 πρωτοβουλία	 της	 κυβέρ-

νησης,	 με	 βασικούς	 στόχους	

την	 ενίσχυση	 του	 κοινωνικού	

κράτους,	 η	 οποία	 μπορεί	 να	

επιτευχθεί	 μόνο	 με	 την	 εξα-

σφάλιση	 της	 ευρωστίας	 των	

ασφαλιστικών	 ταμείων.	 Στο	

εγχείρημα	αυτό,	 καθοριστικό	

ρόλο	διαδραματίζει	ο	εξορθο-

λογισμός	 των	 δαπανών,	 που	

διασφαλίζει	 τον	 περιορισμό	

της	σπατάλης	και	της	αδιαφά-

νειας	και	τη	διεύρυνση	και	τη	

βελτίωση	 της	 ποιότητας	 των	

υπηρεσιών	 προς	 τους	 ασφα-

λισμένους.

Στο	 πλαίσιο	 της	 προσπά-

θειας	 ελέγχου	 της	 φαρμα-

κευτικής	 δαπάνης,	 στις	 18	

Οκτωβρίου	 2010,	 ξεκίνησε	

από	 τον	 Οργανισμό	 Απα-

σχόλησης	 Ελευθέρων	 Επαγ-

γελματιών	 η	 πανελλαδική	

εφαρμογή	 της	 ηλεκτρονικής		

συνταγογράφησης.	 Παρά	 τις	

αρχικές	αντιδράσεις	-	οι	οποί-

ες	 ήταν	 μεμονωμένες	 -	 και	

τις	 αναμενόμενες	 δυσχέρει-

ες	 προσαρμογής,	 τα	 πρώτα	

αποτελέσματα	 αποδεικνύουν	

την	 αποτελεσματικότητα	 της	

νέας	 πρακτικής	 ελέγχου	 των	

φαρμακευτικών	 δαπανών.	

Και	αυτό	πλέον	το	γνωρίζουν	

όλοι.	 Γιατροί,	 φαρμακοποιοί	

και	ασφαλισμένοι.

Από	 τις	 18	Οκτωβρίου	 έως	

και	 σήμερα,	 στο	 νέο	 σύστη-

μα	 συνταγογράφησης	 πιστο-

ποιήθηκαν	 4.019	 γιατροί	 και	

9.322	 φαρμακεία.	 Ηλεκτρονι-

κά	 έχουν	 καταχωρηθεί	 πάνω	

από	210.000	συνταγές,	από	τις	

οποίες	 εκτελέστηκε	 περίπου	

το	65%.	 Έως	σήμερα,	από	 το	

σύνολο	 των	 συμβεβλημένων	

ιατρών	δεν	έχουν	πιστοποιηθεί	

περίπου	120.

Οι	10	νομοί	που	καταχωρή-

θηκαν	 οι	 περισσότερες	 ηλε-

κτρονικές	 συνταγές	 είναι	 οι	

νομοί	Αττικής,	Θεσσαλονίκης,	

Αχαΐας,	Λάρισας,	Αιτωλοακαρ-

νανίας,	Ηρακλείου,	Κορίνθου,	

Μαγνησίας,	 Ιωαννίνων	 και		

Εύβοιας.

Αντιστοίχως,	η	μεγαλύτερη	

φαρμακευτική	 δαπάνη	 εντο-

πίζεται	στους	νομούς	Αττικής,	

Θεσσαλονικής,	 Αχαΐας,	 Λάρι-

σας,	 Ιωαννίνων,	 Ηρακλείου,	

Πιερίας,	 Ευβοίας,	 Δωδεκανή-

σων	και	Καρδίτσας.

Παρότι	 είναι	 δύσκολο	 να	

εξαχθούν	 οριστικά	 συμπερά-

σματα,	οι	εκτιμήσεις	είναι	θε-

τικές.	 Από	 τα	 στοιχεία	 έτους	

2009	 προκύπτει	 ότι	 	 η	 μέση	

μηνιαία	 δαπάνη	 φαρμάκων	

για	το	συγκεκριμένο	έτος	ήταν		

24εκ.	ευρώ	,	με	μέσο	μηνιαίο	

πλήθος	συνταγών	τις	300.000.	

Με	βάση	τα	στοιχεία	της	ηλε-

κτρονικής	 συνταγογράφησης	

και	 αν	 συνυπολογίσουμε	 ότι	

λείπουν	 οι	 χειρόγραφες	 συ-

νταγές,	εκτιμούμε	ότι	η	συνο-

λική	 μηνιαία	 δαπάνη	 φαρμά-

κων	θα	διαμορφωθεί	περίπου	

στα	15εκ.	ευρώ.

Και	 επειδή	 ο	 σκοπός	 μου	
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  Η εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης πρέπει 

να επεκταθεί τάχιστα 
και στα υπόλοιπα 

ασφαλιστικά ταμεία 
και να αποτελέσει 

το πρότυπο για την 
δημιουργία μιας ηλε-

κτρονικής εφαρμογής 
και για το κομμάτι των 

παρακλινικών εξετά-
σεων, πάντα με σκοπό 

την περαιτέρω μείω-
ση των δαπανών του 

κλάδου υγείας 
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δεν	 είναι	 να	 περιγράψω	 μια	

«ρόδινη»	 κατάσταση,	 αλλά	

μια	δυναμική	προσπάθεια	που	

σίγουρα	μπορεί	 να	 βελτιωθεί	

και	 να	 ενισχυθεί,	 θα	 ήθελα	

να	αναφερθώ	και	στις	συχνό-

τερες	δυσκολίες	που	παρατη-

ρούνται	 μέχρι	 σήμερα	 στην	

εφαρμογή	 της	 ηλεκτρονικής	

συνταγογράφησης.	Το	πιο	ση-

μαντικό	 είναι	 ότι	 δεν	 δόθηκε	

ένα	 περιβάλλον	 test,	 δηλαδή	

ένας	 χρόνος	 κατά	 τον	 οποίο	

γιατροί	 και	 φαρμακοποιοί	 θα	

μπορούσαν	 να	 κάνουν	 δοκι-

μαστικές	 καταχωρήσεις	 στο	

σύστημα.	Αυτό	είχε	ως	αποτέ-

λεσμα	συχνά	να	γίνονται	λάθη	

και	να	ακυρώνονται	συνταγές.

Επίσης,	 δυσχέρειες	 εμφα-

νίστηκαν	στο	θέμα	της	πιστο-

ποίησης	 των	 φαρμακείων,	

λόγω	συχνών	μεταβολών	των	

στοιχείων	τους	(συστεγάσεις,	

κληρονομιές,	νέα	φαρμακεία)	

και	 στο	 θέμα	 των	 διαφορο-

ποιήσεων	 στις	 τιμές	 που	 φέ-

ρουν	 οι	 εκάστοτε	 παρτίδες	

των	φαρμάκων.	 Επιπλέον,	 εί-

ναι	 απαραίτητο	 τα	 εγχειρίδια	

χρήσης	 που	 συνοδεύουν	 την	

εφαρμογή,	να	εμπλουτίζονται	

με	 αναλυτικές	 και	 χρηστικές	

πληροφορίες	ανάλογα	και	με	

τις	 δυσκολίες	 που	 εμφανίζο-

νται	καθημερινά	στην	πράξη.

Η	 μετάβαση	 από	 το	 καθε-

στώς	 της	 χειρόγραφης	 στην	

ηλεκτρονική	 συνταγογράφη-

ση,	 είναι	 ακόμη	 σε	 εξέλιξη.	

Λάθη	 και	 αμέλειες	 είναι	 φυ-

σικό	 να	 υπάρχουν,	 αλλά	 ως	

ένα	σημαντικό	βαθμό,	 κρίνε-

ται	ότι	είναι	σε	αναμενόμενα	

πλαίσια.	 Και	 προς	 το	 παρόν	

δεν	μπορεί	να	γίνει	λόγος	για	

προκλητή	 συνταγογράφηση	

και	παρατυπίες	σε	βάρος	του	

Οργανισμού.	Ωστόσο,	τέτοιου	

είδους	 συμπεράσματα	 μπο-

ρούν	 να	 εξαχθούν	 κατά	 την	

εκκαθάριση	 και	 τους	 δειγ-

ματοληπτικούς	 ελέγχους	 και	

διαβεβαιώνω	 ότι,	 εφόσον	

εντοπιστούν,	 θα	 παταχθούν	

σύμφωνα	με	το	νόμο.

Όμως,	επειδή	θεωρώ	ότι	εί-

ναι	σημαντικό	αυτή	τη	στιγμή	

όλοι	να	μπούμε	στη	λογική	της	

νέας	εφαρμογής,	καλώ	όλους	

τους	 εμπλεκομένους	 φορείς	

να	 συμβάλλουν	 στην	 υλο-

ποίησή	 της,	 προκειμένου	 να	

εξασφαλίσουμε	 τα	 καλύτερα	

αποτελέσματα	και	πρώτα	από	

όλα	για	τους	ασφαλισμένους.	

Είναι	 προφανές	 ότι	 τα	 πρώ-

τα	 συμπεράσματα	 της	 ηλε-

κτρονικής	 συνταγογράφησης	

κρίνονται	 ενθαρρυντικά	 και	

δικαιολογούν	 την	 πεποίθησή	

μας	ότι	πρόκειται	για	μια	τομή	

που	θα	συμβάλλει	καθοριστι-

κά	 στον	 εξορθολογισμό	 των	

δαπανών.

Ως	 εκ	 τούτου,	 αφενός	 η	

εφαρμογή	πρέπει	να	επεκτα-

θεί	τάχιστα	και	στα	υπόλοιπα	

ασφαλιστικά	ταμεία	και	αφε-

τέρου	μπορεί	 -	 και	 ήδη	αυτή	

η	 προοπτική	 εξετάζεται	 -	 να	

αποτελέσει	το	πρότυπο	για	την	

δημιουργία	μιας	ηλεκτρονικής	

εφαρμογής	και	για	το	κομμάτι	

των	παρακλινικών	εξετάσεων,	

πάντα	με	σκοπό	την	περαιτέ-

ρω	μείωση	των	δαπανών	του	

κλάδου	υγείας.			



Με προσήλωση 
και συνέπεια για τον Άνθρωπο

Για όλους εμάς στη Pfizer Hellas, η βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αποτελεί όραμα και 
πυξίδα δράσης. Είναι ο στόχος που χαρακτηρίζει την αποστολή μας και δίνει νόημα στο σύνολο των δραστηριοτήτων 
μας. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων, επενδύουμε συστηματικά σε 
πρωτοβουλίες που απευθύνονται στην κοινωνία. Με σημείο αναφοράς το τρίπτυχο Άνθρωπος – Ζωή – Υγεία, η Pfizer 
Hellas αναλαμβάνει δράση σε μια σειρά από τομείς. 

∆ιευκολύνουµε την πρόσβαση των πολιτών κάθε ηλικίας σε 
υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης. Μαζί µε κοινωφελείς οργανώσεις, 
εθελοντικές οµάδες και φορείς, ανοίγουµε µια µεγάλη 
αγκαλιά για τους κατοίκους ακριτικών και δυσπρόσιτων 
περιοχών της χώρας µας, προκειµένου να καλύψουµε 
αποτελεσµατικότερα τις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό, 
στηρίζουµε µεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα της 
οργάνωσης «Ανοιχτή Αγκαλιά», της ΜΚΟ PRAKSIS, τα 
Παιδικά Χωριά SOS και την Εταιρεία Νόσου Alzheimer.

Συµµετέχουµε ενεργά στον αγώνα κατά των ναρκωτικών 
και σε κάθε είδους πρωτοβουλία, µε στόχο µια νεολαία 
ελεύθερη από εξαρτήσεις. Μεταξύ άλλων, στηρίζουµε τη 
δραστηριότητα συλλόγων και φορέων όπως το Κέντρο 
Πρόληψης και Αγωγής Υγείας του ∆ήµου Αθηναίων 
“Αθηνά-Υγεία”, το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου, το κέντρο 
Υποστήριξης Εξαρτηµένων Ατόµων Θεσσαλονίκης, κ.ά.

Στεκόµαστε στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών, 
ενισχύοντας τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των φορέων κάθε περιοχής, µε δράσεις όπως η 
χορηγία για αγορά οχήµατος από το ∆ήµο Ανωγείων 
Κρήτης και η κατασκευή της µοναδικής παιδικής χαράς 
στη Νίσυρο. 

Στηρίζουµε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενηµέρωσης και πρόληψης ασθενειών, αλλά και 
δράσεις ενάντια στην προκατάληψη και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. Ενισχύουµε την πραγµατοποίηση 
εκδηλώσεων, ηµερίδων, φεστιβάλ και πρωτοβουλιών, 
όπως το «GREECE Race For the Cure» για τον καρκίνο 
του µαστού, τη σκυταλοδροµία παιδιών µε διαβήτη, την 
εβδοµάδα ενηµέρωσης για τη λειτουργία του εγκεφάλου, 
την πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ψωρίαση και 
την αντικαπνιστική καµπάνια της Ελληνικής 
Πνευµονολογικής Εταιρείας.

P
A

.C
S

R
.P

U
B

LI
 3

0.
06

.1
0

Ακολουθώντας το όραμα της Pfizer «Μαζί για έναν υγιέστερο κόσµο» 
και με επίκεντρο της δραστηριότητάς μας τον άνθρωπο, στηρίζουμε 
δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής για όλους. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EKE_PUBLI_final_205X275.pdf   1   11/12/10   2:58 PM



46 Θ Ε Σ Ε Ι Σ  #  78

«Το	σύστημα	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης	έτυχε	
της	υποστήριξης	όλων	των	φορέων.	Είναι	μια	σημαντική	
τομή.	Θα	περιορισθεί	το	φαινόμενο	της	προκλητής,	αλλά	
και	της	κατευθυνόμενης	συνταγογράφησης»,	τονίζει	στο	
«ΘΕΣΕΙΣ»	ο	νέος	Πρόεδρος	του	Πανελλήνιου	Φαρμακευ-
τικού	Συλλόγου,	κ.	Θεόδωρος	Αμπατζόγλου.	Υποστηρίζει,	
επίσης	πως,	οι	τεχνολογικές	εξελίξεις	και	οι	ανάγκες	των	
ασφαλιστικών	ταμείων	δημιουργούν	την	ανάγκη	πλήρους	
μηχανοργάνωσης	των	φαρμακείων.	«Συνεπώς,	όποιο	

φαρμακείο	σήμερα	δεν	έχει	μηχανοργάνωση,	είναι	απα-
ραίτητο	να	εκσυγχρονιστεί	το	αμέσως	επόμενο	χρονικό	

διάστημα»,	αναφέρει	χαρακτηριστικά.	
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K 
ύριε	Αμπατζόγλου,	με	τα	μέτρα	που	
έχει	λάβει	η	κυβέρνηση	για	την	πε-
ριστολή	της	φαρμακευτικής	δαπά-
νης,	πιστεύετε	ότι	θα	επιτευχθεί	η	

επιδιωκόμενη	εξοικονόμηση;
Τα	κυβερνητικά	μέτρα	έχουν	οδηγήσει		σε	μείω-

ση	των	δαπανών.	Δεν	πρέπει	να	ξεχνάμε,	όμως,	

ορισμένα	βασικά	πράγματα:

•	 Η	 ανάγκη	 εξορθολογισμού	 των	 δαπανών,	

δεν	 σημαίνει	 υποβάθμιση	 της	 παρεχόμενης	

περίθαλψης.	 •	 Άλλο	 πόλεμος	 στη	 σπατάλη	

και	τα	κυκλώματα,	άλλο	τυφλές	παρεμβάσεις	

επί	δικαίων	και	αδίκων.	•	Το	φάρμακο	είναι	το	

απλούστερο,	αποτελεσματικότερο	και	φθηνότε-

ρο	θεραπευτικό	μέσο.	•	Η	δημόσια	φαρμακευτι-

κή	δαπάνη		αποτελεί	μικρό	μέρος	των	συνολικών	

δαπανών	υγείας.	Συγκεκριμένα,	στην	πίτα	κατα-

νομής	δαπανών	υγείας,	το	μέρος	που	αφορά	στη	

βιομηχανία	φαρμάκου	είναι	το	18%	και	το	μέρος	

που	αφορά	στα	φαρμακεία	είναι	6%.	Με	το	υπό-

λοιπο	76%	των	δαπανών	τι	ακριβώς	κάνει	η	κυ-

βέρνηση;	Γιατί	μέχρι	σήμερα	όλη	η	προσπάθεια	

είναι	μονόπλευρα	προσανατολισμένη	και	αφορά	

μόνο	στη	δημόσια	φαρμακευτική	δαπάνη;

Τέλος,	σε	ό,τι	αφορά	συγκεκριμένα	μέτρα	στον	

τομέα	της	λίστας,	της	ηλεκτρονικής	συνταγογρά-

φησης	κ.λπ.	πρέπει	να	γίνει	σοβαρός	διάλογος	

με	 τους	 εμπλεκόμενους	φορείς,	 για	 μια	 σειρά	

θεσμικά	και	τεχνικά	θέματα.

Ο	 ΣΦΕΕ	 τονίζει	 εδώ	 και	 πολλά	 χρόνια	 ότι	 η	
ηλεκτρονική	 συνταγογράφηση	 είναι	 η	 μο-
ναδική	 αποτελεσματική	 παρέμβαση	 για	 τον	
εξορθολογισμό	των	δαπανών	υγείας.	Συμφω-
νείτε	με	την	άποψη	αυτή;
Το	 σύστημα	 ηλεκτρονικής	 συνταγογράφησης	

έτυχε	της	υποστήριξης	όλων	των	φορέων.	Είναι	

μια	σημαντική	τομή.	Θα	περιορισθεί	το	φαινόμε-

νο	 της	 προκλητής,	 αλλά	 και	 της	 κατευθυνόμε-

νης	συνταγογράφησης.	Στόχος	είναι	να	«πέσει»	

η	 προκλητή	 ζήτηση,	 γιατί	 έτσι	 θα	 εξυγιανθεί	

ο	 χώρος,	 χωρίς	 να	 περιορισθεί	 το	 επίπεδο	 της	

απαραίτητης	 ιατροφαρμακευτικής	 κάλυψης.	

Πιστεύω,	όμως,	ότι	η	ηλεκτρονική	συνταγογρά-

φηση,	 έπρεπε	 να	 σχεδιασθεί	 καλύτερα	 και	 να	

λάβουν	υπόψη	τις	παρατηρήσεις	του	Π.Φ.Σ.	

Η	εφαρμογή	 της	 ξεκίνησε	από	 τον	ΟΑΕΕ,	με	
κάποια	σημαντικά	προβλήματα	και	ακολουθεί	
το	 Ίδρυμα	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων.	Πιστεύ-

«H προσπάθεια  
εξοικονόμησης είναι  

μονόπλευρα προσανατολι-
σμένη στη δημόσια

φαρμακευτική δαπάνη»

ΘΕοΔώροΣ αΜΠατΖοΓΛοΥ 
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ετε	ότι	 το	 ΙΚΑ	είναι	έτοιμο	να	εισέλθει	στην	
«ηλεκτρονική	εποχή»;	
Η	 περίπτωση	 του	 ΟΑΕΕ	 είναι	 σχετικά	 εύκολη,	

λόγω	του	ότι	ο	ΟΑΕΕ	συμβάλλεται	με	ιδιώτες	για-

τρούς.	Η	περίπτωση	του	ΙΚΑ	είναι	περίπλοκη,	επει-

δή	προϋποθέτει	εξοπλισμό,	γραμμές,	συνδέσεις	

κλπ	στους	χώρους	των	ιατρείων	του	ΙΚΑ.	Τώρα	που	

γράφονται	αυτές	οι	γραμμές,	έχουν	επιλεγεί		τα	

ιατρεία	 Περιστερίου	 και	 Αγίας	 Παρασκευής	 για	

την	έναρξη	εφαρμογής	του	συστήματος.	

Από	την	άλλη	πλευρά,	υπάρχουν	ακόμη	αρκετά	

θέματα	 προς	 επίλυση.	 Π.χ.	 Ποιες	 είναι	 οι	 μορ-

φές	και	οι	συσκευασίες	που	

πράγματι	 κυκλοφορούν;	

Πότε	θα	διασυνδεθεί	το	σύ-

στημα	 με	 τα	 προγράμματα	

που	 είναι	 εγκατεστημένα	

στα	φαρμακεία;	Τι	θα	γίνει	

με	 τις	 περιοχές	 που	 δεν	

υπάρχουν	 δίκτυα;	 Τελικά,	

πιστεύω	 ότι,	 το	 ολοκληρω-

μένο	σύστημα	θα	προχωρή-

σει,	αλλά	όχι	στους	χρόνους	

που	λέει	η	Κυβέρνηση.

Θα	μπορούσε	η	μηχανοργάνωση	να	είχε	προ-
χωρήσει	και	νωρίτερα;	
Μα	ήδη	λειτουργεί	σύστημα	ελέγχου	των	συντα-

γών	του	 ΙΚΑ.	Το	σύστημα	του	 ΙΚΑ	σχεδιάσθηκε	

το	 2006.	 Οι	 γραφειοκρατικές	 διαδικασίες	 των	

διαγωνισμών	τελείωσαν	το	2009	και	η	παραγω-

γική	λειτουργία	ξεκίνησε	τον	Μάιο	του	2010.	Το	

σύστημα	ελέγχει	 το	σύνολο	 των	συνταγών	 του	

ΙΚΑ	και	έχει	την	τεχνική	δυνατότητα	να	ελέγξει	

τις	συνταγές	και	των	άλλων	ταμείων.	Η	διαφορά	

του	από	την	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	είναι	

ότι	ελέγχει	«χάρτινες»	συνταγές.	

Στο	βάθος	του	τούνελ,	η	τελική	εξέλιξη	θα	είναι	

η	ηλεκτρονική	κάρτα	υγείας	και	η	πλήρης	ηλε-

κτρονική	 μεταφορά	 δεδομένων	 ανάμεσα	 στον	

συνταγογράφο	γιατρό,	το	φαρμακείο	που	εκτε-

λεί	και	τα	ασφαλιστικά	ταμεία.	Συνεπώς,	και	το	

σύστημα	του	ΙΚΑ	και	το	σύστημα	της	ηλεκτρονι-

κής	συνταγογράφησης	που	σήμερα	εφαρμόζε-

ται,	αποτελούν	μεταβατικά	συστήματα,	μέχρι	να	

φτάσουμε	στην	ηλεκτρονική	κάρτα.	

Ποιοι	στόχοι	έχουν	τεθεί	για	τη	μηχανοργάνω-
ση	των	φαρμακείων;		Και	πώς	θα	συνδεθούν	
τα	φαρμακεία	 με	 την	 ηλεκτρονική	 συνταγο-
γράφηση;
Οι	 τεχνολογικές	 εξελίξεις	 και	 οι	 ανάγκες	 των	

ασφαλιστικών	ταμείων	δημιουργούν	την	ανάγκη	

πλήρους	μηχανοργάνωσης	των	φαρμακείων.	Συ-

νεπώς,	όποιο	φαρμακείο	σήμερα	δεν	έχει	μηχα-

νοργάνωση,	είναι	απαραίτητο	να	εκσυγχρονιστεί	

το	αμέσως	επόμενο	χρονικό	

διάστημα.	

Η	 σύνδεση	 της	 μηχανορ-

γάνωσης	 των	 φαρμακεί-

ων	 και	 των	 λειτουργικών	

τους	 συστημάτων	 με	 το	

σύστημα	της	ηλεκτρονικής	

συνταγογράφησης	 είναι	

όρος	 που	 ο	 Πανελλήνιος	

Φαρμακευτικός	 Σύλλογος	

έχει	 ήδη	 θέσει	 στην	 κυ-

βέρνηση	και	στη	Βουλή.	

Το	σημερινό	σύστημα		ηλε-

κτρονικής	 συνταγογράφησης	 που	 εφαρμό-

ζεται	 στον	ΟΑΕΕ,	 έχει	 πολλά	 λειτουργικά	 και	

προγραμματικά	 προβλήματα.	 Η	 διασύνδεση	

του	συστήματος	αυτού	με	τα	συστήματα	υπο-

στήριξης	που	υπάρχουν	στα	φαρμακεία,	είναι	

απαραίτητος	 όρος	 για	 την	 επιτυχία	 του	 όλου	

εγχειρήματος.	Εάν	αυτό	δεν	γίνει	 -και	δυστυ-

χώς	μέχρι	σήμερα	αυτό	δεν	έχει	γίνει-	το	πρό-

γραμμα	 της	 ηλεκτρονικής	 συνταγογράφησης	

θα	είναι	εξαιρετικά	προβληματικό	και	δεν	θα	

αποδώσει	τα	αναμενόμενα.

Συγχώνευση	μονάδων	υγείας	ΙΚΑ	και	ΕΣΥ.	Είναι	
αυτή	η	«απάντηση»	στην	έλλειψη	Πρωτοβάθ-
μιας	Φροντίδας	Υγείας	στη	χώρα	μας	και	πώς	
εκτιμάτε	ότι	θα	εξελιχθεί	το	όλο	εγχείρημα;	
Είναι	στόχος	όλων	των	κυβερνήσεων	και	όλων	

σχεδόν	των	κομμάτων.	

Θεωρώ	 ότι	 η	 πρωτοβάθμια	 φροντίδα	 υγείας	

 Το σύστημα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης έτυχε της 

υποστήριξης όλων των  
φορέων. Είναι μια σημαντι-
κή τομή. Θα περιορισθεί το 
φαινόμενο της προκλητής, 

αλλά και της κατευθυνόμενης 
συνταγογράφησης  
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πρέπει	να	είναι	ενιαία.

Κορμός	αυτής	της	προσπάθειας	θα	είναι	ο	μη-

χανισμός	του	 ΙΚΑ	που	διαθέτει	300	μονάδες,	

8.500	γιατρούς,	4.000	νοσηλευτές,	2.000	δι-

οικητικό	προσωπικό	υποστήριξης.

Είναι	μια	κολοσσιαία	προσπάθεια	με	πολλές	πα-

ραμέτρους.	Κυρίως	πρέπει	να	αντιμετωπισθούν:

•	H	χρηματοδότηση		του	εγχειρήματος	•	Η	κα-

τανομή,	απογραφή,	αποτίμηση	και	αποζημίω-

ση	της	περιουσίας	του	κλάδου	υγείας	του	ΙΚΑ	

(δηλαδή	κτίρια,	εξοπλισμός	κ.λπ.)	•	Οι	εργα-

σιακές	σχέσεις	του	υγειονομικού	προσωπικού	

και	των	 ιατρών.	Οι	γιατροί	του	 ΙΚΑ	κατανέμο-

νται	σε	πολλές	κατηγορίες:	Πλήρους	και	απο-

κλειστικής	απασχόλησης,	μόνιμοι,	συμβασιού-

χοι,	οικογενειακοί	κ.λπ.

Ενώ	λοιπόν,	όλοι	συμφωνούμε	στο	στρατηγικό	

στόχο,	 τα	νομικά,	οικονομικά,	 τεχνικά	και	δι-

οικητικά	θέματα	είναι	πολύπλοκα	και	θέλουν	

καλό	σχεδιασμό.	Κλείνοντας,	θέλω	να	τονίσω	

ότι,	ο	τομέας	της	υγείας	είναι	πολύ	σημαντικός	

για	 κάθε	 χώρα.	 Όλοι	 αναγνωρίζουν	 την	 ανά-

γκη	 αναμόρφωσης	 και	 ανασυγκρότησής	 του.	

Για	να	πετύχει,	όμως,	οποιοδήποτε	εγχείρημα,	

απαιτείται	 η	 συναίνεση	 όλων	 των	 κομμάτων	

και	διάλογος	με	τους	εμπλεκόμενους	φορείς.	

Οι	οποιεσδήποτε	ενέργειες	θα	πρέπει	να	βασί-

ζονται	σε	οικονομοτεχνικό	σχεδιασμό	και	όχι	

σε	 επικοινωνιακά	 τεχνάσματα,	 που	 οδηγούν	

πάντα	σε	αδιέξοδα.

Και	να	κλείσουμε	κύριε	Αμπατζόγλου,	με	τις	
τελευταίες	 εξελίξεις	 στα	 θέματα	 που	 αφο-
ρούν	στους	φαρμακοποιούς.	Θα	θέλαμε	ένα	
πρώτο	σχόλιό	σας	για	το	θέμα	του	rebate	και	
τη	λειτουργία	των	φαρμακείων	το	Σάββατο.	
Σε	οικονομικό	επίπεδο	οι	φαρμακοποιοί	έχουν	

ήδη	 συμβάλει	 με	 δυσβάστακτο	 κόστος	 στη	

μείωση	 των	 δαπανών.	 Ήδη	 έχει	 σημειωθεί	

πτώση	 εισοδήματος	 των	 φαρμακοποιών	 που	

κυμαίνεται	από	20-40%.

Οι	λόγοι	είναι	πολλοί:	•	Μείωση	των	τιμών	των	

φαρμάκων	•	Μείωση	του	κέρδους	στα	ακριβά	

–	ογκολογικά	κλπ	φάρμακα	•	Μη	κάλυψη	των	

OTC	από	τα	ταμεία	•	Απομείωση	της	αξίας	των	

αποθεμάτων	(stock),	λόγω	της	μείωσης	των	τι-

μών	•	Μεγάλο	κόστος	τραπεζικού	δανεισμού,	

στον	οποίο	κατέφυγαν	πολλά	φαρμακεία,	λόγω	

των	 παράνομων	 και	 παράλογων	 καθυστερή-

σεων	πληρωμών	από	τα	ασφαλιστικά	ταμεία	•	

Αύξηση	του	λειτουργικού	κόστους,	όπως	συμ-

βαίνει	άλλωστε,	σε	όλες	τις	μικρές	επιχειρήσεις	

στην	Ελλάδα.	•	Δίπλα	σε	όλα	αυτά,	αυξάνεται	

διαρκώς	το	πλέγμα	της	γραφειοκρατίας	των	τα-

μείων	που	προκαλεί	μεγάλη	επιβάρυνση	στην	

καθημερινή	δουλειά	των	φαρμακείων.	

Σύμφωνα	με	ορισμένους	πρόχειρους	υπολογι-

σμούς,	η	οικονομική	συμβολή	 των	φαρμακο-

ποιών	ξεπέρασε	για	το	2010,	τα	300	εκατομ-

μύρια	ευρώ!

Θεωρώ	λοιπόν,	ότι	είναι	παράλογο	να	υπάρξει	

περαιτέρω	 έκπτωση	 επί	 του	 τιμολογίου	 των	

ταμείων.	

Με	το	σχέδιο	νόμου	που	αυτές	τις	ημέρες	πα-

ρουσίασε	το	Υπουργείο	Υγείας,	θεσπίζεται	επι-

στροφή	 χρημάτων	 από	 τους	 φαρμακοποιούς	

προς	τα	ταμεία.

Με	βάση	όσα	προανέφερα,	αυτή	η	επιστροφή	

είναι	αδικαιολόγητη.	Επιπλέον	οι	συντελεστές	

που	προβλέπονται	είναι	υπερβολικοί	και	μπο-

ρεί	να	οδηγήσουν	πολλά	φαρμακεία	σε	οικο-

νομικό	πρόβλημα.	Τέλος,	δεν	τηρείται	η	αρχή	

της	αναλογικότητας	δηλ.	η	αναλογία	των	επι-

στρεφόμενων	ποσών	βάσει	του	μεριδίου	κάθε	

εμπλεκομένου	φορέα.

Σε	ό,τι	αφορά	στα	Σάββατα,	πρέπει	 να	κατα-

νοήσουμε	 ότι	 τα	 φαρμακεία	 λειτουργούν	 σε	

σχέση	με	τη	λειτουργία	των	 ιατρείων	των	νο-

σοκομείων,	των	ταμείων	κ.λπ.

Θεωρώ	ότι	η	αρχική	συμφωνία	με	τον	Υπουργό	

για	ποσοστό	20%	τα	πρωινά	του	Σαββάτου	εί-

ναι	ήδη	υπερβολική	και	υπερκαλύπτει	σε	κάθε	

περίπτωση	 τις	 έκτακτες	 ανάγκες	 του	 κοινού	

για	φάρμακα.

Το	επιπλέον	40%	έως	και	100%	που	προβλέ-

πεται,	 δεν	 στηρίζεται	 σε	 καμία	 βάση.	 Απλώς	

θα	επιβαρύνει	την	ήδη	ασύμφορη	λειτουργία	

των	φαρμακείων.		
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* Χαιρετισμός του Προέδρου του 
ΣΦΕΕ, κ. Διονύσιου Φιλιώτη στο 6ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, 
τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της 
Υγείας, που διοργάνωσε ο Τομέας 

Οικονομικών της Υγείας, της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας, στις 15 
Δεκεμβρίου 2010, στην Αθήνα. 

«Πρέπει όλοι  
να αρθούμε στο ύψος  

των περιστάσεων»*

ΔΙονΥΣΙοΣ ΦΙΛΙώτΗΣ

H	
κρίση	 στην	 οποία	

έχει	 περιέλθει	 η	

χώρα	μας,	προκα-

λεί	 ένα	 ιδιαίτερα	

βαρύ	 κλίμα	 στο	 χώρο	 της	

υγείας.	 Για	 να	 αντιμετωπί-

σουμε	 την	 κρίση,	 θα	 πρέπει	

η	 Πολιτεία,	 η	 Ακαδημαϊκή	

Κοινότητα,	 οι	 φορείς	 και	 οι	

επιχειρήσεις	 του	 χώρου	 να	

αρθούμε	 στο	 ύψος	 των	 πε-

ριστάσεων	και	 να	ενώσουμε	

τις	 δυνάμεις	 μας,	 έχοντας	

πάντοτε	 στο	 επίκεντρο	 των	

ενεργειών	μας	το	όφελος	του	

ασθενούς,	αλλά	και	τα	δημό-

σια	 οικονομικά	 που	 είναι	 ο	

άλλος	μεγάλος	ασθενής.

Απαραίτητη	 	 προϋπόθεση	

για	την	υπέρβαση	της	κρίσης	

είναι	η	Πολιτεία	να	πάρει	πρω-

τοβουλίες	 και	 να	 προβεί	 σε	

ενέργειες	 που	 αποσκοπούν	

στον	εξορθολογισμό	των	δα-

πανών	 και	 την	 καταπολέμη-

ση	 της	σπατάλης.	Αλλά	αυτό	

πρέπει	να	αφορά	στο	σύνολο	

του	συστήματος	υγείας.

Επιτρέψτε	μου	να	παρατη-

ρήσω	 ότι,	 οι	 πρωτοβουλίες	

της	 Πολιτείας	 για	 περικοπές	

δαπανών	 εστιάζονται,	 κυρί-

ως,	στο	φάρμακο	που	αποτε-

λεί	 τον	 εύκολο	στόχο.	 Υπεν-

θυμίζω	 ότι	 η	 φαρμακευτική	

δαπάνη	 αποτελεί	 μόνο	 το	

20%	των	δαπανών	υγείας.	

Αντιθέτως,	 πρωτοβουλίες	

και	μέτρα	που	επιβάλλεται	να	

ληφθούν,	για	να	επιτευχθεί	η	

διαφάνεια	και	η	μείωση	των	

δαπανών	στο	υπόλοιπο	80%	
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Από αριστερά ο Πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Θεόδωρος  
Αμπατζόγλου, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ,  
κ. Φώτης Μαγγαλούσης και ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ  
κ. Διονύσιος Φιλιώτης

της	συνολικής	δαπάνης	υγεί-

ας,	εφαρμόζονται	με	εξαιρε-

τικά	μεγάλη	καθυστέρηση.	

Οφείλω,	επίσης,	να	πω	ότι	

η	Πολιτεία	έχει	επικεντρωθεί	

σε	 θέματα,	 όπως	 οι	 αυθαί-

ρετες	 και	 υπερβολικές	 μει-

ώσεις	τιμών,	η	μη	εξόφληση	

των	χρεών	των	νοσοκομείων	

και	 ο	 επαναπροσδιορισμός	

της	περίφημης	λίστας,	δηλα-

δή	σε	θέματα	που	έχουν	δο-

κιμαστεί	και	αποτύχει.	

Ενδεικτικά	 θυμίζω,	 ότι	 η	

εφαρμογή	της	λίστας	στο	πα-

ρελθόν,	όχι	μόνο	δεν	περιόρι-

σε,	αλλά	αύξησε	τη	δημόσια	

φαρμακευτική	 δαπάνη.	 Το	

ίδιο	 συμβαίνει	 και	 με	 άλλες	

πρωτοβουλίες,	 όπως	 η	 απί-

στευτη	 μεθόδευση	 για	 την	

έκδοση	των	ομολόγων	για	την	

αποπληρωμή	 των	 χρεών	 των		

νοσοκομείων,	 ενέργεια	 για	

την	 οποία	 έχουν	 δαπανηθεί	

αμέτρητες	 ανθρωποώρες	 τα	

δύο	τελευταία	χρόνια,	για	να	

γίνει	το	αυτονόητο,	δηλαδή	η	

εξόφληση	των	τιμολογίων.	

Εν	κατακλείδι,	φοβάμαι	ότι	

η	Πολιτεία	επαναλαμβάνει	τα	

λάθη	 του	 παρελθόντος,	 ενώ	

η	 μοναδική	 αποτελεσματική	

λύση	 είναι	 η	 άμεση	 ολοκλή-

ρωση	 της	 πλήρους	 μηχανορ-

γάνωσης	 και	 του	 ελέγχου	

στο	 σύνολο	 του	 συστήματος	

υγείας,	σε	συνδυασμό	με	την	

ηλεκτρονική	 συνταγογράφη-

ση,	 το	 ηλεκτρονικό	 ιστορικό	

ασθενούς,	 τη	 σύνταξη	 δια-

γνωστικών	και	θεραπευτικών	

πρωτοκόλλων,	 τον	 έλεγχο	

όλων	 των	 διαδικασιών	 και	

δραστηριοτήτων	στο	σύστημα	

και	της	αλυσίδας	διανομής.

Οι	επιχειρήσεις	-	μέλη	του	

ΣΦΕΕ	 -	 συμμετέχουν	 στην	

προσπάθεια	 της	 Πολιτείας	

για	την	εξυγίανση	του	συστή-

ματος,	 μέσα	 από	 ένα	 πλαί-

σιο	 αξιών	 και	 κανόνων	 που	

επανειλημμένα	 και	 δημόσια	

έχουμε	καταθέσει.

Ο	ΣΦΕΕ	έχει	πλήρη	γνώση	

και	 συνείδηση	 του	 κοινωνι-

κού	και		οικονομικού	του	ρό-

λου.	Οι	 επιχειρήσεις	 –	 μέλη	

του	 λειτουργούν	 βάσει	 ενός	

σαφούς	 Κώδικα	Δεοντολογί-

ας,	υπηρετώντας	το	δημόσιο	

συμφέρον	 και	 εξυπηρετώ-

ντας,	πρωτίστως,	τις	ανάγκες	

των	ασθενών.		Ταυτόχρονα,	ο	

κλάδος	μας	έχει	αναδειχθεί,	

ως	ένας	από	τους	πλέον	ανα-

πτυσσόμενους	και	βιώσιμους	

κλάδους	της	ελληνικής	οικο-

νομίας	με			15.000		στελέχη.		

Η	 χώρα	 μας	 βρίσκεται	

σε	 μια	 κρίσιμη	 καμπή.	 Εί-

ναι	 εξαιρετικά	 	 σημαντικό	

να	 	 κινητοποιηθούμε	 όλοι	

με	 αποτελεσματικότητα	 και	

ανιδιοτέλεια	 και	 να	 συνερ-

γαστούμε,	για	να	επιτύχουμε	

την	έξοδο	από		την	κρίση.

Είμαι	βέβαιος	ότι	το		Συνέ-

δριο	αυτό,	που	με	τόση	φρο-

ντίδα	 διοργανώνει	 η	 Εθνική	

Σχολή	Δημόσιας	Υγείας	και	ο	

Καθηγητής	κ.	Γ.	Κυριόπουλος	

και	 οι	 συνεργάτες	 του,	 θα	

συμβάλλει	σημαντικά	στη	δι-

αμόρφωση		θέσεων	και	προ-

τάσεων	για	 την	επίλυση	 των	

προβλημάτων	που	αντιμετω-

πίζει	η	πατρίδα	μας.	

   Οι επιχειρήσεις - μέλη 
του ΣΦΕΕ - συμμετέχουν 
στην προσπάθεια της Πο-
λιτείας για την εξυγίανση 
του συστήματος, μέσα 
από ένα πλαίσιο αξιών 
και κανόνων που επα-
νειλημμένα και δημόσια 
έχουμε καταθέσει 
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Σκέψεις και διαπιστώσεις 
με αφορμή τις  

επερχόμενες αλλαγές  
στο Σύστημα Προμηθειών

Σε	εκδήλωση	που	πραγματοποιήθηκε	στις	αρχές		
Νοεμβρίου	στο	Ινστιτούτο	Στρατηγικών	και	Αναπτυξιακών		

Μελετών	(ΙΣΤΑΜΕ),	ο	υπουργός	Υγείας,	κ.	Ανδρέας	Λοβέρδος	
και	υφυπουργός	Οικονομικών,	κ.	Φίλιππος	Σαχινίδης,		

εξέφρασαν	τις	σκέψεις	και	τις	απόψεις	τους	σχετικά	με	τις	
δαπάνες	Υγείας,	σε	συνδυασμό	με	τις	παρεχόμενες	υπηρε-
σίες	στη	χώρα	μας.	Αφορμή	γι’	αυτή	τη	συζήτηση,	ήταν	οι	
προτάσεις	για	ριζικές	αλλαγές	στο	Σύστημα	Προμηθειών,	
οι	οποίες	καταγράφονται	λεπτομερώς,	στο	υπό	συζήτηση	
νομοσχέδιο	του	υπουργείου	Υγείας,	«Διαρθρωτικές	αλλαγές	

στο	σύστημα	υγείας	και	άλλες	διατάξεις».				

«Η	
Επ ι τ ρ ο π ή	

Προμηθειών	

του	 Υπουρ-

γείου	 Υγείας	

(ΕΠΥ)	θα	μετατραπεί	σε	Επιτρο-

πή	 Προδιαγραφών,	 με	 βάση	

τις	απαιτήσεις	που	έχει	εξ	αντι-

κειμένου	 το	 σύστημα	 και	 που	

προσδιορίζουν	 τα	 ίδια	 τα	 νο-

σοκομεία»,	 τόνισε	ο	υπουργός	

Υγείας	 κ.	 Ανδρέας	 Λοβέρδος,	

περιγράφοντας	 τον	 τρόπο	 λει-

τουργίας	του	νέου	συστήματος.

Το	 20%	 των	 προμηθειών	

χαμηλού	 κόστους,	 δηλαδή	

εκείνες	 οι	 οποίες	 αφορούν	

αναλώσιμα	υγειονομικά	υλικά,	

όπως	 γάζες,	 βαμβάκι,	 ορούς,	

καθετήρες,	ράµµατα	κ.λπ.,	θα	

διενεργούνται	 από	 τα	 ίδια	 τα	

νοσοκομεία,	 πάντα	 μέσω	 δια-

γωνισμών.	«Η	ΕΠΥ	θα	διαμορ-

φώνει	τις	προδιαγραφές	για	τα	

υπόλοιπα	υλικά	και	τις	ανώτα-

τες	τιμές	φυσικά.	Ο	ανάδοχος	

θα	 αγοράζει,	 θα	 αποθηκεύει	

και	θα	διανέμει.	Το	δε	Υπουρ-

γείο	Υγείας	θα	εποπτεύει,	δη-

λαδή	θα	ελέγχει	κατά	βάση	τη	

νομιμότητα	και	όλα	τα	υπόλοι-

πα	συναφή	θέματα»,	πρόσθε-

σε	ο	υπουργός.	

Ανάγκη για  
διαρθρωτικές  
παρεμβάσεις
«Τα	 προβλήματα	 των	 συστη-

μάτων	 υγείας	 εδώ	 και	 χρόνια	

έχουν	 αναδειχθεί	 σε	 μείζον	

θέμα,	 ειδικότερα	στις	Δυτικές	

κοινωνίες,	 οι	 οποίες	 διαθέ-

τουν	 ανεπτυγμένα	 συστήματα	

υγείας,	 τα	 οποία,	 σε	 μεγάλο	

βαθμό,	 χρηματοδοτούνται	 και	

από	το	κράτος.	 Έτσι,	λοιπόν,	ο	

προβληματισμός	που	αναπτύσ-

σεται,	 σχετικά	 με	 τις	 επιπτώ-

σεις	 των	 δαπανών	 υγείας	 στη	

δυναμική	των	δημοσιονομικών	
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μεγεθών,	αποκτά	ιδιαίτερη	ση-

μασία	στην	τωρινή	συγκυρία.	

Η	 δαπάνη	 υγείας	 στην	 Ελ-

λάδα	 έχει	 μεγεθυνθεί	 τα	 τε-

λευταία	 χρόνια	 σε	 σημαντικό	

βαθμό.	 Σύμφωνα	με	πρόσφα-

τη	έκθεση	του	ΟΟΣΑ,	το	2007	

ανήλθε	 σε	 9,6%	 του	 ΑΕΠ,	

έναντι	9%	του	ΑΕΠ,	που	ήταν	

για	το	 ίδιο	έτος	ο	μέσος	όρος	

του	ΟΟΣΑ.	 	 Ενώ	οι	 εκτιμήσεις	

του	οργανισμού	για	τα	επόμε-

να	έτη	την	τοποθετούν,	για	το	

2010	 τουλάχιστον,	 στο	 10%	

του	ΑΕΠ.	Το	γεγονός	αυτό,	από	

μόνο	 του	 καταδεικνύει	 ότι	 το	

μέγεθος	 των	 δαπανών	 υγείας	

–	όπως	τουλάχιστον	αποτυπώ-

νονται	 στην	 παραπάνω	 στατι-

στική	καταμέτρηση	–	αποτελεί	

πραγματικά	ένα	κρίσιμο	μέγε-

θος	 για	 την	 ελληνική	 οικονο-

μία,	το	σύστημα	παροχής	υγεί-

ας	και	πρόνοιας	και	τα	δημόσια	

οικονομικά.	

Στην	Ελλάδα,	η	κύρια	πηγή	

χρηματοδότησης	των	δαπανών	

υγείας,	σε	ποσοστό	62%-63%,	

είναι	 το	 δημόσιο,	 βάση	 των	

στοιχείων	της	ΕΛΣΤΑΤ.	Την	 ίδια	

στιγμή,	το	ύψος	της	δημόσιας	

χρηματοδότησης	των	υπηρεσι-

ών	υγείας	στις	χώρες	του	ΟΟΣΑ	

το	2007	ανέρχεται	κατά	μέσο	

όρο	στο	72,8%.

Η	 	 φαρμακευτική	 δαπάνη	

στη	 χώρα	 μας,	 με	 βάση	 τα	

στοιχεία	 της	 ΕΣΥΕ	 για	 το	 έτος	

2009,	 ανήλθε	 σχεδόν	 σε	 5,1	

δισεκατομμύρια	 ευρώ,	 ποσό	

που	 αντιστοιχεί	 περίπου	 στο	

2%	του	ΑΕΠ.	Και	αναφέρομαι	

μόνο	 στην	 εξωνοσοκομειακή	

δαπάνη.	 Αν	 συμπεριλάβουμε	

και	το	1,3	δισ.	της	νοσοκομει-

ακής	 δαπάνης,	φτάνουμε	 στα	

6,4	δισ.	

Το	κράτος,	τα	τελευταία	10-

15	χρόνια	έχει	αναγκαστεί	να	

αντιμετωπίσει	 τη	 συσσώρευ-

ση	 χρεών	 στα	 νοσοκομεία,	

με	 ειδικές	 ρυθμίσεις.	 Αυτό	

από	μόνο	του	δείχνει	ότι	δεν	

έγινε	 εφικτή	 η	 αντιμετώπιση	

Από την παρουσίαση του νέου συστήματος προμηθειών στο ΙΣΤΑΜΕ
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της	ουσίας	των	προβλημάτων	

του	συστήματος	υγείας	και	ότι	

κάθε	 φορά	 και	 εκ	 των	 υστέ-

ρων	 ερχόμασταν	 πυροσβε-

στικά	να	αντιμετωπίσουμε	μια	

κατάσταση,	 όταν	 πλέον	 είχε	

φτάσει	 στο	 απροχώρητο.	 Τα	

δεδομένα	 αυτά	 καταδεικνύ-

ουν	την	ανάγκη	για	διαρθρω-

τικές	 παρεμβάσεις	 στο	 χώρο	

της	 υγείας,	 προκειμένου	 να	

αποκλιμακωθούν	 οι	 επιπτώ-

σεις	στη	δυναμική	των	δημο-

σιονομικών	μεγεθών».	

Με	 τα	 λόγια	 αυτά,	 ο	 υφυ-

πουργός	 Οικονομικών	 κ.	

Φίλιππος	 Σαχινίδης,	 προσπά-

θησε	 να	 περιγράψει	 το	 πρό-

βλημα	 και	 να	 εξηγήσει	 την	

ανάγκη	που	υπάρχει	για	άμε-

ση	 λήψη	 μέτρων.	 Η	 μεγάλη	

προσπάθεια	 που	 γίνεται	 για	

την	 αποκατάσταση	 των	 δη-

μόσιων	 οικονομικών	 και	 την	

επαναφορά	της	χώρας	σε	θε-

τικούς	 ρυθμούς	 ανάπτυξης,	

δίνουν	 ένα	 ακόμη	 λόγο	 για	

την	επίσπευση	των	αλλαγών.	

Ο	 υπουργός	 Υγείας	 υπο-

στήριξε	 ότι	 η	 εθνική	 δαπά-

νη	 για	 την	 Υγεία	 είναι	 πολύ	

μεγάλη	 και	 δυσανάλογη,	 σε	

σχέση	 με	 την	 αποδοτικότη-

τά	 της.	 «Κάτι	 πρέπει	 να	 γίνει	

τώρα.	Κάτι	πρέπει	να	γίνει	για	

τα	θέματα	αυτά,	ούτως	ώστε	

να	 μην	 αισθάνεται	 ντροπή	 ο	

υπουργός	 Υγείας,	 όταν	 μιλά-

ει	 με	 ομολόγους	 του	 ΟΟΣΑ.	

Όλοι	 στέκονται,	 κατά	 κύριο	

λόγο,	στα	θέματα	της	πρόλη-

ψης	και	ο	 Έλληνας	υπουργός	

Υγείας	αναζητά	τους	τρόπους	

…μηχανοργάνωσης	 των	 απο-

  Περίπου το 40% των συνολι-
κών δαπανών για την Υγεία στη 

χώρα μας, χρηματοδοτούνται από 
τους ασφαλισμένους, με χρήματα 

τα οποία προέρχονται από το οι-
κογενειακό ή το προσωπικό τους 

εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα ενώ η 
μέση κατά κεφαλήν ετήσια ιδιωτική 

δαπάνη για υπηρεσίες υγείας  
ανέρχεται στην Ευρωζώνη σε 770 €, 

στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 1.180 
€. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι, παρά το 

γεγονός ότι το κράτος συντηρεί και 
παρέχει ένα δαπανηρό σύστημα 

υγείας, αυτό φαίνεται να μην προ-
σφέρει τις αναμενόμενες υπηρεσίες 

προς τους πολίτες, οι οποίοι κατα-
φεύγουν σε κάλυψη των αναγκών 

τους με ίδιους πόρους  
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θηκών	των	νοσοκομείων	του.	

Αυτή	είναι	η	πραγματικότητα.	

Και	 όποιος	 την	 κρύβει,	 λέει	

ψέματα»,	 ανέφερε	 χαρακτη-

ριστικά	 ο	 κ.	 Λοβέρδος.	 «Το	

σύστημα	θα	αυτοχρηματοδο-

τηθεί.	 Θα	 βρει	 πόρους	 από	

τη	σπατάλη		του	και	την	ακα-

ταστασία	 του,	 για	 να	 δώσει	

κάποια	για	την	παροχή	καλύ-

τερων	 υπηρεσιών	 υγείας	 και	

κάποια	για	να	ελαφρύνει	 τον	

κρατικό	 προϋπολογισμό	 μιας	

χώρας,	 της	 οποίας	 περιέγρα-

ψε	την	οικονομική	κατάσταση	

ο	κ.	Σαχινίδης	με	πολύ	καλούς	

όρους»,	συμπλήρωσε.

Κατασπατάληση πόρων 
«Μελετώντας	 τα	 στοιχεία	

έρευνας	 που	 εξετάζει	 την	

εξέλιξη	 του	 κόστους	 νοση-

λείας	 στα	 νοσοκομεία	 κατά	

τα	 προηγούμενα	 έτη,	 δια-

πιστώνουμε	 ότι	 αυξάνεται	

σημαντικά	 το	 κομμάτι	 του	

κόστους	 που	 αφορά	 αναλώ-

σεις	 υλικών,	 από	 φάρμακα	

έως	και	αναλώσιμα	που	από	

το	 48,8%	 του	 υπολογιζόμε-

νου	 ημερήσιου	 νοσήλιου	 το	

2005,	 ανήλθαν	 στο	 57,2%	

το	 2008.	 Και	 αυτό	 όταν	 σε	

πολλές	 περιπτώσεις	 έχου-

με	 μειώσεις	 στις	 τιμές	 των	

φαρμάκων,	 ενώ	 ταυτόχρονα	

οι	 ημέρες	 νοσηλείας	 έχουν	

παραμείνει	 ουσιαστικά	 στα-

θερές.	Αυτό	το	οποίο	πάντως	

αποδεικνύεται	 από	 τα	 δια-

θέσιμα	στοιχεία	είναι	πως	οι	

δαπάνες	 που	 καταβάλλει	 η	

χώρα	–	 δημόσιες	 και	 ιδιωτι-

κές	 -	 δεν	 είναι	 λίγες	 -	 τόσο	

ως	 απόλυτα	 νούμερα,	 όσο	

και	 σε	 σύγκριση	 με	 τα	 υπό-

λοιπα	μεγέθη	της	οικονομίας	

ενώ,	 παράλληλα,	 διατηρούν	

διαχρονική	αυξητική	τάση.	

Αυτή	 η	 διαπίστωση	 παρέ-

χει	 μια	 απάντηση	 στην	 άπο-

ψη	ότι	«δεν	δίνονται	αρκετά	

χρήματα	 στο	 σύστημα	 υγεί-

ας».	 Στον	 τομέα	 της	 υγείας	

πάντα	 υπάρχει	 η	 απαίτηση	

για	το	καλύτερο	και	το	περισ-

σότερο	και	τα	επιπλέον	χρή-

ματα	ποτέ	δεν	είναι	αρκετά.	

Έτσι	 ερχόμαστε	σε	μια	άλλη	

πτυχή	 του	 ζητήματος	 που	

έχει	να	κάνει	με	το	πώς		αξι-

οποιούνται	 τα	 χρήματα	 που	

κάθε	φορά	 είναι	 διαθέσιμα.	

Διότι	 πριν	 αποφασίσεις	 για	

την	 όποια	 αύξηση,	 πρέπει	

να	 αξιολογήσεις	 πώς	 βελτι-

ώνεται	η	κατάσταση	με	τους	

υφιστάμενους	πόρους.	

  Το κράτος, τα τελευταία 
10-15 χρόνια έχει αναγκαστεί να 

αντιμετωπίσει τη συσσώρευση 
χρεών στα νοσοκομεία, με ειδι-

κές ρυθμίσεις. Αυτό από μόνο 
του δείχνει ότι δεν έγινε εφικτή 
η αντιμετώπιση της ουσίας των 
προβλημάτων του συστήματος 
υγείας και ότι κάθε φορά και εκ 

των υστέρων ερχόμασταν πυρο-
σβεστικά να αντιμετωπίσουμε 

μια κατάσταση, όταν πλέον είχε 
φτάσει στο απροχώρητο 
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Ένα αντιφατικό παζλ
Ο	 κ.	 Σαχινίδης	 δεν	 παρέλει-

ψε	 να	 αναφερθεί	 στις	 αντι-

φάσεις	 που	 παρουσιάζει	 το	

«παζλ»	του	τομέα	υγείας	στη	

χώρα	 μας.	 «Ενώ	 ουσιαστικά	

υπάρχει	 καθολική	 κάλυψη	

των	Ελλήνων	από	το	σύστημα	

υγείας,	οι	 ιδιωτικές	δαπάνες	

υγείας	 διατηρούνται	 δια-

χρονικά	 σε	 υψηλό	 επίπεδο,	

σε	 ένα	 από	 τα	 υψηλότερα	

επίπεδα	 μεταξύ	 των	 χωρών	

του	 ΟΟΣΑ.	 Περίπου	 το	 40%	

των	 συνολικών	 δαπανών	

   Κάτι πρέπει να γίνει για τα 
θέματα αυτά, ούτως ώστε 
να μην αισθάνεται ντροπή 
ο υπουργός Υγείας, όταν 
μιλάει με ομολόγους του 
ΟΟΣΑ. Όλοι στέκονται, 
κατά κύριο λόγο, στα θέ-
ματα της πρόληψης και ο 
Έλληνας υπουργός Υγείας 
αναζητά τους τρόπους 
…μηχανοργάνωσης των 
αποθηκών των νοσο-
κομείων του. Αυτή είναι 
η πραγματικότητα. Και 
όποιος την κρύβει, λέει 
ψέματα, ανέφερε  
χαρακτηριστικά ο  
κ. Ανδρέας Λοβέρδος 

για	την	Υγεία	στη	χώρα	μας,	

χρηματοδοτούνται	 από	 τους	

ασφαλισμένους,	με	χρήματα	

τα	οποία	προέρχονται	από	το	

οικογενειακό	 ή	 το	 προσωπι-

κό	 τους	 εισόδημα.	 Πιο	 συ-

γκεκριμένα	ενώ	η	μέση	κατά	

κεφαλήν	ετήσια	ιδιωτική	δα-

πάνη	 για	 υπηρεσίες	 υγείας	

ανέρχεται	στην	Ευρωζώνη	σε	

770	€,	στην	Ελλάδα	υπερβαί-
νει	τα	1.180	€.
Οι	 πληρωμές	 αυτές,	 για	

την	 συμμετοχή	 	 του	 ασθενή	

στο	 κόστος	 των	 υπηρεσιών	
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Τι	προβλέπει	το	σχέδιο	Νόμου	ΥΥΚΑ	σχετικά	με	το	σύστημα	προμηθειών	

1.	Η	αναθέτουσα	αρχή	(ο	Διοικητής	της	Υγειονομι-
κής	Περιφέρειας,	περισσότεροι	ή	όλοι	οι	Διοικητές	
των	Υγειονομικών	Περιφερειών)	είναι	αρμόδιοι	για	
το	σύνολο	των	θεμάτων	που	αφορούν	τη	διαγω-
νιστική	διαδικασία,	τη	σύναψη	και	εκτέλεση	των	
συμβάσεων	και	την	αποπληρωμή	του	τιμήματος

2.	Τις	συμβάσεις	προμηθειών	συνάπτουν	μια	ή	πε-
ρισσότερες	αναθέτουσες	αρχές	με	ένα	ή	περισσό-
τερους	οικονομικούς	φορείς

3.	Κατ’	εξαίρεση	συμβάσεις	προμηθειών	συνά-
πτουν	απ’	ευθείας	τα	Νοσοκομεία	του	ΕΣΥ	κατόπιν	
εγκρίσεως	του	Υπουργού	Υγείας,	αποκλειστικά	για	
την	αντιμετώπιση	άμεσων	λειτουργικών	αναγκών	
τους.

4.	Στο	Υπουργείο	Υγείας	και	Κοινωνικής	Αλλη-
λεγγύης	συστήνεται	«Συντονιστική	Επιτροπή	
Προμηθειών»	(Σ.Ε.Π.),	με	στόχο	την	ενοποίηση	των	
διαγωνισμών	προμηθειών	προϊόντων	και	υπηρεσι-
ών	σε	επίπεδο	εθνικό	ή	περισσότερων	Υγειονομι-
κών	Περιφερειών,	προκειμένου	να	επιτυγχάνεται	η	
μέγιστη	δυνατή	οικονομία	κλίμακας.

5.	Οι	αναθέτουσες	αρχές	μπορούν	να	εκχωρούν	
σε	φορέα,	μετά		από	έγκριση	της	Συντονιστικής	
Επιτροπής	Προμηθειών	,	ειδικά	ή	αποκλειστικά	
δικαιώματα	σχετικά	με	τη	διενέργεια	διαγωνισμών	
και	την	εκτέλεση	της	σύμβασης	προμηθειών	προϊ-
όντων	και	υπηρεσιών.

6.	Συμφωνία-πλαίσιο.	Για	την	προμήθεια	ομοειδών	
και	επαναλαμβανόμενων	προϊόντων	και	υπηρε-
σιών,	μία	ή	περισσότερες	αναθέτουσες	αρχές	
μπορούν	να	προκηρύσσουν	διαγωνισμό	με	ανοιχτή	
διαδικασία	,	με	δημοσίευση	προκήρυξης	στην	
Επίσημη	Εφημερίδα	της	ΕΕ	,για	την	ανάδειξη	ενός	
ή	περισσότερων	οικονομικών	φορέων,	με	κριτήριο	
την	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	άποψη	
προσφορά	ή	τη	χαμηλότερη	τιμή,	με	σκοπό	τη	
σύναψη	συμφωνίας-	πλαίσιο.

7.	Η	διάρκεια	της	συμφωνίας-	πλαίσιο	προβλέπεται	
στην	προκήρυξη	και	πάντως	δεν	μπορεί	να	υπερ-
βαίνει	τα	τέσσερα	έτη.

8.	Μέχρι	το	τέλος	Ιανουαρίου	κάθε	έτους	κάθε	
Νοσοκομείο	του	ΕΣΥ	καταρτίζει	Σχέδιο	Προγράμ-
ματος	Προμηθειών	και	Υπηρεσιών	για	το	επόμενο	
έτος	με	βάση	α)	τις	πραγματικές	και	αιτιολογημέ-
νες	ανάγκες	του	και	β)	τον	ετήσιο	προϋπολογισμό	
δαπανών	του,	που	ενέκρινε	ο	Υπουργός	Υγείας	και	
Κοινωνικής	Αλληλεγγύης.	

Το	Πρόγραμμα	αυτό	περιέχει	τουλάχιστον	το	είδος,	
την	ποσότητα,	τα	αποθέματα	του		είδους,	το	κριτή-
ριο	αξιολόγησης		και	βασίζεται	στα	απολογιστικά	
στοιχεία	δεικτών	της	τελευταίας	διετίας,	με	έτος	
αναφοράς	το	2011.	

9.	Το	Σχέδιο	Προγράμματος	Προμηθειών	και	Υπη-
ρεσιών	κάθε	Νοσοκομείου	υποβάλλεται	στο	Τμήμα	
Προμηθειών	της	Υγειονομικής	Περιφέρειας	μέχρι	
το	τέλος	Ιανουαρίου	κάθε	έτους.	Το	Περιφερειακό	
Πρόγραμμα	Προμηθειών	και	Υπηρεσιών	καταρτίζε-
ται	και	εγκρίνεται	από	το	Διοικητή	της	Υγειονομι-
κής	Περιφέρειας.	

10.	Στο	Περιφερειακό	Πρόγραμμα	Προμηθειών	
και	Υπηρεσιών	καθορίζονται	κατά	κωδικό	αριθμό	
τα	προϊόντα	και	οι	υπηρεσίες	των	οποίων	εγκρί-
νεται	η	προμήθεια	ή	η	παροχή	για	το	επόμενο	
έτος,	η	αποδεκτή	τιμή	μονάδας,	όπως	ορίζεται	
από	το	Παρατηρητήριο	Τιμών	της	Επιτροπής	
Προδιαγραφών	και	η	μέγιστη	ποσότητα	οι	τεχνι-
κές	προδιαγραφές	και	πρότυπα,	οι	χρόνοι	και	ο	
τρόπος	παράδοσης	των	προϊόντων	και	παροχής	
υπηρεσιών,	ο	τρόπος	πληρωμής	και	η	διαδικασία	
πραγματοποίησης	της	προμήθειας	του	προϊόντος	
ή	παροχής	της	υπηρεσίας.

11.	Την	ευθύνη	για	την	κατάρτιση	και	υλοποίηση	
του	Περιφερειακού	Προγράμματος	Προμηθειών	
και	Υπηρεσιών	φέρει	ο	Διοικητής	της	Υγειονομικής	
Περιφέρειας.

12.	Κάθε	Υγειονομική	Περιφέρεια	υποβάλλει	το	
εγκεκριμένο	Περιφερειακό	Πρόγραμμα	Προμη-
θειών	και	Υπηρεσιών	στην	Συντονιστική	Επιτροπή	
Προμηθειών	μέχρι	την	1η	Απριλίου,	προκειμένου	
να	καθοριστούν	α)	ποιοι	διαγωνισμοί	προμηθειών	
προϊόντων	και	υπηρεσιών	θα	διενεργηθούν	σε	επί-
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πεδο	Υγειονομικής	Περιφέρειας	ή	
περισσότερων	Υγειονομικών	Πε-
ριφερειών	ή	σε	εθνικό	επίπεδο,	
β)	η	αναθέτουσα	αρχή,	η	οποία	
αναλαμβάνει	τη	διενέργεια	δια-
γωνισμού,	τη	σύναψη	και	τη	μέ-
ριμνα	εκτέλεσης	της	σύμβασης.	
Το	τελικό	Πρόγραμμα	αποτελεί	το	
Συνολικό	Πρόγραμμα	Προμηθειών	
Προϊόντων	και	Υπηρεσιών.

13.	Κάθε	Υγειονομική	Περι-
φέρεια	πραγματοποιεί	έλεγχο	
και	απογραφή	των	προμηθειών	
προϊόντων	και	υπηρεσιών	που	
διενεργήθηκαν	το	προηγού-
μενο	έτος,	ως	προς	τις	διαδι-
κασίες	που	εφαρμόσθηκαν	
και	την	εκτέλεση	εν	γένει	του	
Προγράμματος.	Υποβάλει	εντός	
των	δύο	πρώτων	μηνών	κάθε	
έτους	στους	Υπουργούς	Υγείας	
και	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης,	
Περιφερειακής	Ανάπτυξης	και	
Ανταγωνιστικότητας	και	Οικο-
νομικών	έκθεση	με	πλήρη	απο-
λογιστικά	στοιχεία	ως	προς	το	
ύψος	της	συνολικής	δαπάνης	
των	συμβάσεων	προμηθειών	
προϊόντων	και	παροχής	υπηρε-
σιών,	τις	τυχόν	υπερβάσεις	της	
προϋπολογισθείσας	αξίας	αυ-
τών	και	την	αιτιολόγησή	τους,	
τη	μεταβολή	των	αποθεμάτων	
ή	τις	τυχόν	ελλείψεις	που	
σημειώθηκαν,	κατά	φορέα,	
καθώς	και	τις	διαδικασίες	που	
εφαρμόσθηκαν,	κατά	περί-
πτωση,	για	την	εκτέλεση	των	
συμβάσεων.	Η	έκθεση	αυτή	
αποτελεί	υποχρεωτικά	τη	βάση	
για	την	κατάρτιση	του	σχεδίου	
Προμηθειών	και	Υπηρεσιών	
του	επόμενου	έτους.

που	παρέχονται	 από	 το	 ΕΣΥ,	

μπορεί	να	καλύπτουν	τη	φαρ-

μακευτική	και	νοσοκομειακή	

περίθαλψη,	τις	δαπάνες	 	για	

επισκέψεις	 σε	 ιδιώτες	 για-

τρούς	 μη	 συμβεβλημένους	

με	τα	ταμεία,	τη	διαφορά	της	

πραγματικής	 τιμής	 από	 την	

τιμή	 που	 εγκρίθηκε	 ότι	 θα	

καταβληθεί	 από	 τα	 ασφαλι-

στικά	 ταμεία	 και,	 τέλος,	 σε	

ιδιωτική	ασφάλιση	υγείας.	

Βλέπουμε,	 λοιπόν,	 ότι,	

παρά	το	γεγονός	ότι	το	κρά-

τος	συντηρεί	και	παρέχει	ένα	

δαπανηρό	 σύστημα	 υγείας,	

αυτό	 φαίνεται	 να	 μην	 προ-

σφέρει	 τις	 αναμενόμενες	

υπηρεσίες	 προς	 τους	 πολί-

τες,	 οι	 οποίοι	 καταφεύγουν	

σε	κάλυψη	των	αναγκών	τους	

με	ίδιους	πόρους.	

Και	ενώ	η	δημόσια	και	ιδι-

ωτική	 δαπάνη	 για	 την	 υγεία	

είναι	 υψηλές,	 οι	 παρεχόμε-

νες	 υπηρεσίες	 αξιολογού-

νται	αρνητικά	από	τους	πολί-

τες.	Η	πρόσφατη	έρευνα	του	

Ευρωβαρομέτρου	 που	 δη-

μοσιεύτηκε	 τον	 Απρίλιο	 του	

2010,	 έδειξε	 με	 ξεκάθαρο	

τρόπο	 ότι	 οι	 Έλληνες	 έχουν	

τη	 χειρότερη	 άποψη	 –	 μαζί	

με	τους	Ρουμάνους	–	μεταξύ	

των	27	 χωρών	 της	Ευρωπαϊ-

κής	 Ένωσης	 αναφορικά	 με	

την		ποιότητα	των	υπηρεσιών	

που	 τους	 παρέχει	 σύστημα	

υγείας.	 Μόλις	 το	 25%	 των	

ερωτηθέντων	δήλωσαν	ότι	η	

ποιότητα	της	παροχής	υγείας	

είναι	καλή	στη	χώρα.	

Αντίστοιχα,	και	όχι	ανεξή-

γητα,	 το	 77%	 των	 Ελλήνων	

δηλώνει	πως	η	ποιότητα	των	

παρεχόμενων	 υπηρεσιών	

υγείας	στις	υπόλοιπες	χώρες	

της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 εί-

ναι	 καλύτερες	 από	 ότι	 στην	

Ελλάδα».
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Tα	δεδομένα	και	οι	 τάσεις	

των	 τελευταίων	 ετών	

αντανακλούν	 την	 αδυναμία	

συγκράτησης	 του	 κόστους	

των	 προμηθειών	 στον	 τομέα	

της	υγείας.	 Συνεπώς,	 το	υφι-

στάμενο	σύστημα	χρειάζεται	

αλλαγή.	Δεν	μπορούμε	να	συ-

νεχίσουμε	 να	 ακολουθούμε	

αυτό	 το	 μοντέλο,	 διότι	 είναι	

όλοι	χαμένοι:	τα	νοσοκομεία,	

η	κοινωνική	ασφάλιση,	ο	κρα-

τικός	 προϋπολογισμός.	 Και	

βέβαια,	από	την	άλλη,	και	οι	

προμηθευτές,	οι	οποίοι	μέσα	

από	 αυτό	 το	 σύστημα	 εξο-

φλούνται	πολύ	καθυστερημέ-

να	με	σημαντικές	παρενέργει-

ες	στην	αγορά	εργασίας	στον	

κλάδο	 και	 στη	 βιωσιμότητα	

πολλών	επιχειρήσεων.

Γενικότερα,	 θα	 μπορούσε	

να	υποστηριχθεί	ότι,	 για	πολ-

λά	 χρόνια,	 παρατηρούμε	 μια	

ανατροφοδότηση	του	προβλή-

ματος	των	χρεών	των	νοσοκο-

μείων,	 η	 οποία	 είναι	 άμεσα	

συνδεδεμένη	 με	 την	 καθυ-

στέρηση	στη	 ροή	 του	 χρήμα-

τος.	 Οι	 προμηθευτές	 επικα-

λούμενοι	 πολλές	 φορές	 την	

καθυστέρηση	 στην	 πληρωμή	

αύξαναν	τις	 τιμές	 (με	εξαίρε-

ση	είδη	όπως	π.χ.	τα	φάρμακα	

που	οι	τιμές	τους	καθορίζονται	

από	το	Κράτος)	ενώ	το	κράτος	

αδυνατούσε	να	ανταπεξέλθει	

στις	 υποχρεώσεις	 του	 επιση-

μαίνοντας	με	τη	σειρά	του	τις	

πληθωριστικές	 αυτές	 πιέσεις.	

Δεδομένης	της	αδιέξοδης	αυ-

τής	πρακτικής,	γίνεται	εύκολα	

αντιληπτή	η	αναγκαιότητα	υι-

οθέτησης	 μιας	 νέας	 λογικής	

στο	σύστημα	προμηθειών	των	

νοσοκομείων.	

Ιδιωτικό ή δημόσιο 
σύστημα προμηθειών;

Αν	επιμείνουμε	στο	ερώτημα	

ιδιωτικό	ή	δημόσιο,	φοβάμαι	

ότι	 υπάρχει	 ο	 κίνδυνος	 να		

χαθεί	 η	 ουσία.	 Και	 η	 ουσία	

είναι	 ότι	 θέλουμε	 ένα	 ευέ-

λικτο	 σύστημα	 προμηθειών	

που	 θα	 εκμεταλλεύεται	 τα	

πλεονεκτήματα	 τα	 οποία	

έχει	σε	οποιαδήποτε	αγορά	

ο	 αγοραστής.	 Απλά,	 σε	 μία	

ιδιωτική	βάση,	ο	 (ορθολογι-

κός)	αγοραστής	έχει	την	ευ-

ελιξία	 να	 προμηθευτεί	 γρή-

γορα	 και	 οικονομικά,	 αφού	

προβεί	 σε	 ανάλυση	 των	

απαιτήσεων	 και	 των	αποθε-

μάτων	 ασφαλείας	 και	 έτσι	

να	 έχει	 τις	 ποσότητες	 που	

πραγματικά	χρειάζεται,	στις	

καλύτερες	 δυνατές	 τιμές.		

«Για πρώτη φορά
φαίνεται ότι στο σύστημα

μπαίνουν στόχοι»

του ΚΥρΙαΚοΥ ΣοΥΛΙώτΗ *
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Στη	 συνέχεια,	 να	 εφαρμό-

σει	μια	ευέλικτη	διαδικασία	

εφοδιαστικής	αλυσίδας	και,	

εν	προκειμένω,	να	τροφοδο-

τεί	 τα	 νοσοκομεία	 με	 βάση	

την	παραγωγικότητά	τους.

Αυτή	 τη	 στιγμή	 τέτοιο	

σύστημα	 στην	 Ελλάδα	 δεν	

υπάρχει.	 Έχουμε	 παράλλη-

λες	 παραγγελίες,	 παράλλη-

λες	αναλώσεις,	διαφορετικά	

είδη	 στο	 ίδιο	 νοσοκομείο	

και,	 τελικά,	 ένα	 σύστημα	

που	 από	 τα	 διαθέσιμα	 δε-

δομένα	 και	 την	 μέχρι	 τώρα	

αξιολόγηση	 δεν	 έχει	 πετύ-

χει.	 Πάντως	 κατά	 τη	 γνώμη	

μου	 το	 αν	 η	 μετάβαση	 σε	

ένα	 νέο	 υπόδειγμα	 προμη-

θειών	 των	 νοσοκομείων	 θα	

γίνει	με	σύμπραξη	δημόσιου	

και	ιδιωτικού	τομέα,	ή	θα	το	

κάνει	ένας	ιδιωτικός	φορέας	

για	 λογαριασμό	 του	 δημοσί-

ου	ή	το	ίδιο	το	κράτος,	είναι	

δευτερεύουσας	 σημασίας	

ζήτημα.	 Δεδομένης	 μάλιστα	

της	οικονομικής	κατάστασης	

της	 χώρας	μας,	 το	 κυρίαρχο	

θέμα	 είναι	 να	 διασφαλιστεί	

η	νομιμότητα	και	το	δημόσιο	

συμφέρον,	 ανεξάρτητα	 από	

το	 «ποιος	 θα	 κάνει	 τη	 δου-

λειά».

	Πρώτιστα,	πρέπει	να	εξε-

τάσουμε	 τι	 μοντέλο	 προμη-

θειών	 θέλουμε	 να	 ακολου-

θήσουμε,	 αν	 οι	 προμήθειες	

θα	 γίνονται	 κεντρικά	 ή	 πε-

ριφερειακά.	 Θα	 μπορούσαν	

π.χ.	οι	μικρές	προμήθειες	να	

γίνονται	 απευθείας	 από	 τα	

νοσοκομεία	 -για	 λόγους	 λει-

τουργικότητας-	αφού	 το	Πα-

ρατηρητήριο	Τιμών	έχει	πλέ-

ον	προσφέρει	ένα	σημαντικό	

εφόδιο	 στις	 διοικήσεις	 των	

νοσοκομείων	με	τις	διαρκείς	

έρευνες	αγοράς	που	διενερ-

γεί.	Όσον	αφορά	στο	σύστη-

μα	διανομής,	προσωπική	μου	

άποψη	 είναι	 ότι	 θα	 πρέπει	

να	 επιλεγεί	 η	 πιο	 ευέλικτη	

λύση,	 καθώς,	 η	 κρισιμότητα	

της	 έγκαιρης	 προμήθειας	

των	 ειδών	 με	 τα	 οποία	 προ-

μηθεύονται	 τα	 νοσοκομεία	

δεν	επιτρέπει	λάθη	και	καθυ-

στερήσεις.	

Σε	 γενικές	 γραμμές	 πά-

ντως,	 όταν	 αναφερόμαστε	

στο	ενδεχόμενο	της	μεταφο-

ράς	πρακτικών	του	ιδιωτικού	

τομέα	 στο	 δημόσιο,	 εννο-

ούμε	 τις	 καλές	 πρακτικές.	

Για	 παράδειγμα,	 μια	 καλή	

πρακτική	 είναι	 ότι	 κάθε	 πα-

ραγωγική	 μονάδα	στο	 τέλος	

της	 χρήσης	 συντάσσει	 έναν	

προϋπολογισμό	 για	 το	 επό-

μενο	 έτος,	 θέτοντας	 συγκε-

κριμένους	 στόχους	 εσόδων	

και	 δαπάνης.	 Και	 για	 πρώ-

τη	 φορά	 φαίνεται	 ότι	 στο	

σύστημα	 υγείας	 μπαίνουν	

στόχοι.	Μέχρι	 τώρα	η	δαπά-

νη	 των	 νοσοκομείων	 ήταν	

προκύπτουσα.	 Κι	 αυτό	 όπως	

αντιλαμβάνεστε	 δεν	 μπορεί	

να	συνεχιστεί.	

	Οι	ευρύτερες	αλλαγές	που	σχεδιάζονται	για	το	ΕΣΥ	

•		Προωθείται	και	επεκτείνεται	η	ηλεκτρονική	συνταγο-
γράφηση.	

•		Την	ίδια	στιγμή,	υλοποιείται	–	πιλοτικά	από	τον	ΟΠΑΔ	
και	με	σχεδιασμό	να	επεκταθεί	το	2011	και	στα	υπόλοι-
πα	ταμεία	–	πρόγραμμα	ηλεκτρονικής	καταγραφής	των	
παραπομπών	για	παρακλινικές	εξετάσεις.

•		Δρομολογείται	η	επέκταση	του	διπλογραφικού	λογιστι-
κού	συστήματος	σε	όλα	τα	νοσοκομεία	και	της	λειτουρ-
γίας	των	Ολοκληρωμένων	Πληροφοριακών	Συστημά-
των,	τα	οποία	έχουν	εγκατασταθεί,	αλλά	σε	πολλές	
περιπτώσεις	δεν	λειτουργούν.	

•		Βελτίωση	των	διαδικασιών	λήψης	αποφάσεων	
(Authority	στις	Διοικήσεις).

•		Αξιολόγηση	της	απόδοσης	ανά	τρίμηνο.	

•		Αυξημένη	υπευθυνότητα	(Εφαρμογή	Πρωτοκόλλων,	σε	
όλες	τις	ιατρικές	πράξεις),	

•		Αυστηρός	έλεγχος	(Clinical	and	Medical	audit	),	

•		Προγραμματισμός	(Κλειστοί	προϋπολογισμοί	στα	Νοσο-
κομεία)	

•		Βέλτιστη	διαχείριση	των	πόρων	(Τιμολόγηση	όλων	των	
ιατρικών	πράξεων).	
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Χρειάζονται 
ευέλικτες πρακτικές...

Εκτιμώ	 ότι	 όσο	 πιο	 σαφές	

είναι	το	πλαίσιο	και	οι	«κανό-

νες	του	παιχνιδιού»,	τόσο	με-

γαλύτερες	είναι	οι	πιθανότη-

τες	 να	 είναι	 ελκυστική	 αυτή	

η	 επιλογή	 για	 φορείς	 που	

θα	θελήσουν	να	εμπλακούν.	

Επειδή,	εξ’	ορισμού,	η	αγορά	

των	 υπηρεσιών	 υγείας	 είναι	

μια	μεγάλη	αγορά,	μπορεί	να	

υπάρξουν	προοπτικές	κερδο-

φορίας	και	άρα	ενδιαφέρον.	

Από	 την	 άλλη,	 όλα	 αυτά	 εί-

ναι	σε	άμεση	συνάρτηση	με	

τη	 δυνατότητα	 του	 κράτους	

να	ανταποκρίνεται	 στις	 υπο-

χρεώσεις	 του,	 η	 οποία	 κατά	

τη	 γνώμη	 μου	 θα	 ενισχυθεί	

σημαντικά	 με	 μια	 τέτοια	

εκλογίκευση	 του	 συστήμα-

τος	προμηθειών.	Σε	κάθε	πε-

ρίπτωση,	θέλουμε	ευέλικτες	

πρακτικές,	δεν	μπορούμε	να	

συνεχίσουμε	 με	 τον	 τρόπο	

που	 πορευόμαστε	 όλα	 αυτά	

τα	 χρόνια,	 καθώς	 οι	 πρακτι-

κές	αυτές	παράγουν	διαρκώς	

ελλείμματα	και	πρέπει	να	αλ-

λάξουν	κατά	τα	πρότυπα	των	

άλλων	ευρωπαϊκών	χωρών.	

Θα	 αναφέρω	 ενδεικτικά	

ότι	 σύμφωνα	 με	 πρόσφατη	

έρευνα	του	Κέντρου	Μελετών	

Υπηρεσιών	Υγείας	της	Ιατρικής	

Σχολής	 του	 Πανεπιστημίου	

Αθηνών,	 την	 περίοδο	 2005-

2008	 η	 αύξηση	 του	 κόστους	

των	 προμηθειών	 σε	 νοσοκο-

μεία	της	1ης	ΥΠΕ,	κυμάνθηκε	

από	 31%	 για	 το	 υγειονομικό	

υλικό	 έως	 118%	 για	 λοιπές	

προμήθειες.	Τι	προκύπτει	από	

αυτό;	 Ότι	το	σύστημα	προμη-

θειών	 του	 δημοσίου,	 μπορεί	

να	διασφαλίζει	μία	διαφάνεια	

στις	διαδικασίες,	ωστόσο	έχει	

μία	 αδυναμία	 στην	 ευελιξία,	

καθώς	απουσιάζει	από	αυτό	η	

έννοια	 της	διαπραγμάτευσης.	

Η	αγορά	όμως	δουλεύει	κυρί-

ως	με	βασικό	εργαλείο	τη	δι-

απραγμάτευση.	Δυστυχώς	στη	

χώρα	 μας	 θεωρείται	 ακόμη	

ταμπού	 το	 να	 διαπραγματευ-

θεί	το	δημόσιο	με	την	ιδιωτική	

αγορά.	 Ωστόσο,	 νομίζω	 ότι	

όταν	ο	μεγάλος	αγοραστής	εί-

ναι	το	κράτος,	υποχρεούται	να	

διαπραγματεύεται	 ασκώντας	

τη	μονοψωνιακή	δύναμη	που	

του	αναλογεί.

Συνεπώς,	 επαναλαμβάνω,	

το	 υφιστάμενο	 σύστημα	 πρέ-

πει	να	αλλάξει.	Το	πρώτο	βήμα	

είναι	 η	 Επιτροπή	 Προμηθειών	

και	 η	 μετεξέλιξή	 της	 σε	 Επι-

τροπή	Προδιαγραφών,	ενώ,	το	

δεύτερο,	 η	 ολοκλήρωση	 του	

πολύ	 σημαντικού	 έργου	 του	

Παρατηρητηρίου	Τιμών.	Αν	όλα	

αυτά	 τα	 μέτρα	 συνδυαστούν	

και	με	ένα	άλλο	μοντέλο	εφο-

διαστικής	 αλυσίδας,	 νομίζω	

ότι	μόνο	θετικά	αποτελέσματα	

μπορούμε	να	αναμένουμε.	

Η αδράνεια πλέον θα 
συνιστούσε βλάβη 

Έχω	την	αίσθηση	ότι	η	όλη	δι-

αδικασία	θα	γίνει	πιο	διάφανη	

και	δεν	θα	μπορούν	να	υπάρ-

χουν	 «υπόγειες	 διαδρομές».	

Όταν	 λειτουργήσει	 ανταγωνι-

στικά	η	αγορά,	οι	κανόνες	θα	

είναι	 ξεκάθαροι	 και	 δεν	 θα	

υπάρχουν	 δυνατότητες	 ένα	

υλικό,	 το	 οποίο	 αγοράζεται	

με	 300	 ευρώ	 να	 πωλείται	 με	

5.000	ευρώ,	όπως	έχουμε	δει	

στο	παρελθόν.	Στην	υγεία	–και	

όχι	μόνο-	τέτοιες	πρακτικές	εί-

ναι	απορριπτέες,	όμως	θεωρώ	

ότι	με	το	νέο	σύστημα	δεν	θα	

έχουμε	πρόσφορο	έδαφος	για	

τη	δημιουργία	πληθωριστικών	

τάσεων,	διότι	 θα	υπάρχει	 κά-

ποιος	 διαπραγματευτής	 που	

θα	αναλάβει	αυτό	 το	 κρίσιμο	

έργο.	Μέχρι	 πρότινος,	 ο	 χρή-

στης	 του	 τελικού	 προϊόντος	

συχνά	 αναλάμβανε	 και	 την	

απ’	 ευθείας	 παραγγελία	 του,	

πρακτική	η	οποία	είναι	εξ’	ορι-

σμού	πληθωριστική	όταν	γίνε-

ται	μεμονωμένα.	

Εν	κατακλείδι,	έχω	την	αί-

σθηση	ότι	οι	υλοποιούμενες	

και	οι	σχεδιαζόμενες	παρεμ-

βάσεις,	 ειδικά	 αν	 λάβουμε	

υπ’	 	 όψιν	 τα	 αποτελέσματα	

των	 μέχρι	 σήμερα	 πρακτι-

κών,	 μόνο	 θετική	 επίπτωση	

μπορεί	 να	έχουν	στο	σύστη-

μα	 υγείας	 και	 στα	 δημόσια	

οικονομικά.	 Άλλωστε,	 η	 κα-

τάσταση	 δεν	 μπορούσε	 να	

συνεχιστεί	 άλλο	 ως	 είχε.	 Η	

αδράνεια	 πλέον	 θα	 συνι-

στούσε	βλάβη…				

* Ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης είναι  
Λέκτορας Πολιτικής Υγείας  

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  
και Πρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμού  

Περίθαλψης Ασφαλισμένων  
του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) 
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Ο	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικής	Επιτρο-
πής	της	Ευρωπαϊκής	Ομοσπονδίας	
Φαρμακευτικών	Επιχειρήσεων	και	

Συνδέσμων	(EFPIA)	και	Πρόεδρος	της	
Επιτροπής	Ευρώπης	της	Αμερικανι-
κής	Ομοσπονδίας	Φαρμακευτικών	
Επιχειρήσεων		Έρευνας(PhRMA),	κ.	

Karim	Bitar	σχολιάζει	στο	«Θέσεις»	τις	
εξελίξεις	στον	φαρμακευτικό	κλάδο	
στην	Ελλάδα,	αλλά	και	τον	παγκόσμιο	

αντίκτυπό	τους	και	τονίζει	πως,	«προτε-
ραιότητα	της	Ελλάδας	πρέπει	να	είναι	
το	δημόσιο	σύστημα	υγειονομικής	

περίθαλψης	να	παρέχει	σε	κάθε	ασθε-
νή	πρόσβαση	στα	καταλληλότερα	και	

καινοτόμα	φάρμακα,	με	σκοπό	τη	μεγι-
στοποίηση	των	αποτελεσμάτων	για	την	
υγεία	του	και	την	ποιότητα	ζωής	του».

«Ο αντίκτυπος της
συγκράτησης του κόστους 

στην Ελλάδα προσλαμβάνει 
παγκόσμιες διαστάσεις» 

Karim Bitar
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Π
ώς	κρίνετε	τις	εξε-
λίξεις	 στον	 φαρ-
μακευτικό	 κλάδο	
στην	Ελλάδα;.				

Το	 2010,	 ο	 κλάδος	 μας	 γνώ-

ρισε	μεγάλες	οικονομικές	δυ-

σκολίες	 ως	 αποτέλεσμα	 των	

βραχυπρόθεσμων	 έκτακτων	

μέτρων.	 Ωστόσο,	 επιτύχαμε	

σημαντικές	 εξοικονομήσεις	

το	2010	και	ανταποκριθήκαμε	

στις	 υποχρεώσεις	 μας,	 όπως	

καθορίσθηκαν	από	την	ελληνι-

κή	κυβέρνηση	και	το	Διεθνές	

Νομισματικό	Ταμείο	(ΔΝΤ).

Παρά	 την	 έκτακτη	 μείωση	

των	 τιμών	κατά	27%	που	επι-

βλήθηκε	στον	κλάδο,	η	οποία	

παρέκαμψε	 προσωρινά	 την	

αρχική	 πρόταση	 εφαρμογής	

του	 άρθρου	 14	 του	 Νόμου	

3840/2010	που	αποσκοπούσε	

στην	 επίτευξη	 εξοικονομήσε-

ων	με	λιγότερο	επιθετικό	τρό-

πο,	 παραμένουμε	 σε	 σωστή	
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πορεία	για	την	επίτευξη	του	στόχου	εξοικονομή-

σεων	ύψους	άνω	του	1	δισεκατομμυρίου	ευρώ	το	

2011.

Επομένως,	 παροτρύνουμε	 την	 ελληνική	 κυ-

βέρνηση	να	εφαρμόσει	πλήρως	το	άρθρο	14	το	

συντομότερο	δυνατό,	σε	όλα	τα	φάρμακα	–χωρίς	

ανώτατα	ή	κατώτατα	όρια,	βάσει	 του	οποίου	οι	

ελληνικές	τιμές	θα	βασίζονται	στον	μέσο	όρο	των	

τριών	χαμηλότερων	τιμών	στην	Ευρώπη–.	Με	τον	

τρόπο	αυτό	θα	δημιουργηθούν	ίσοι	όροι	για	όλες	

τις	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις,	τόσο	για	φάρμα-

κα	που	καλύπτονται	από	δίπλωμα	ευρεσιτεχνίας	

όσο	και	για	φάρμακα	που	δεν	καλύπτονται	από	

δίπλωμα	ευρεσιτεχνίας.

Πρέπει	να	μετριάσουμε	τις	διεθνείς	επιπτώσεις	

του	δελτίου	τιμών	του	Σεπτεμβρίου	του	2010	και,	

για	 παράδειγμα,	 τις	 σημαντικές	 επιπτώσεις	 στις	

αγορές	εκείνες	που	λαμβάνουν	υπόψη	την	Ελλά-

δα	για	τη	διαμόρφωση	των	τιμών	των	φαρμάκων.	

Προτεραιότητα	τώρα	είναι	ο	διάλογος	του	ΣΦΕΕ	

με	 την	 ελληνική	 κυβέρνηση,	 με	 τη	 στήριξη	 της	

EFPIA	και	της	PhRMA,	για	την	εξασφάλιση	μέτρων	

μεσοπρόθεσμης	σταθερότητας.

Παρότι	 αυτό	 είναι	 προφανώς	 ζωτικής	 σημα-

σίας	για	την	Ελλάδα,	είναι	επίσης	σημαντικό	για	

τα	μέλη	της	EFPIA	και	της	PhRMA	που	δραστηρι-

οποιούνται	στην	Τουρκία	και	άλλες	χώρες	της	ΕΕ,	

οι	οποίες	λαμβάνουν	τώρα	υπόψη	για	τη	διαμόρ-

φωση	των	τιμών	τους	τις	μειώσεις	τιμών	στην	Ελ-

λάδα,	παρά	την	πρωτόγνωρη	φύση	των	μέτρων.	

Ανησυχητικό	είναι	το	γεγονός	ότι	η	Τουρκία	δεν	

λαμβάνει	υπόψη	μόνον	τις	μειώσεις	τιμών	λόγω	

της	κρίσης,	αλλά	και	ορισμένες	από	τις	υποχρεω-

τικές	εκπτώσεις.

Προτεραιότητα	της	Ελλάδας	πρέπει	να	είναι	το	

δημόσιο	 σύστημα	 υγειονομικής	 περίθαλψης	 να	

παρέχει	σε	κάθε	ασθενή	πρόσβαση	στα	καταλ-

ληλότερα	και	καινοτόμα	φάρμακα,	με	σκοπό	τη	

μεγιστοποίηση	των	αποτελεσμάτων	για	την	υγεία	

του	και	την	ποιότητα	ζωής	του.

Η	απειλή	που	συνιστά	για	το	οικοσύστημα	που	

καθοδηγείται	από	την	καινοτομία	το	διεθνές	σύ-

στημα	τιμών	αναφοράς	είναι	απολύτως	πραγμα-

τική.	Πρόκειται	για	μια	απειλή	την	οποία	πρέπει	

να	κατανοήσουν	πλήρως	οι	υπερεθνικοί	φορείς,	

όπως	η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	ο	ΟΟΣΑ	και	το	ΔΝΤ,	

προκειμένου	να	διασφαλισθεί	ότι	η	υγειονομική	

περίθαλψη	γενικά	και	οι	φαρμακευτικές	επιχειρή-

σεις	ειδικότερα	δεν	θα	αναδειχθούν	σε	αποδιο-

πομπαίο	τράγο	για	τα	δημόσια	ελλείμματα.		
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Ποιος	είναι	ο	αντίκτυπος	των	επιβληθεισών	από	την	κυβέρνηση	μειώ-
σεων	τιμών	στην	Ελλάδα	και	διεθνώς;
Είναι	επιτακτική	ανάγκη	η	έκδοση	διορθωτικού	δελτίου	τιμών,	ώστε	να	δι-

ασφαλισθεί	ότι	οι	τιμές	αντικατοπτρίζουν	με	ακρίβεια	τον	μέσο	όρο	των	

τριών	χαμηλότερων	τιμών	της	ΕΕ.

Οι	ασθενείς	δεν	ωφελούνται,	εάν	υπάρχει	έλλειψη	φαρμάκων	ή	εάν	τα	

φάρμακά	αποσύρονται	από	την	αγορά.	Η	προσωρινή	απαγόρευση	εξαγω-

γών	ορισμένων	φαρμάκων	θα	βοηθήσει	ορισμένους	ασθενείς	να	έχουν	

πρόσβαση	στα	φάρμακά	τους	έως	ότου	σταθεροποιηθεί	η	αγορά·	πράγ-

ματι,	υπάρχουν	ήδη	διατάξεις	της	ΕΕ	που	επιτρέπουν	τις	απαγορεύσεις	

εξαγωγών	για	λόγους	δημόσιας	υγείας.

Το	δελτίο	τιμών	ενέτεινε	τις	υπάρχουσες	προκλήσεις,	καθώς	το	διεθνές	

σύστημα	τιμών	αναφοράς	προκαλεί	πτώση	των	τιμών	σε	ολόκληρη	την	Ευ-

ρώπη	και	εκτός	αυτής.	Ο	αντίκτυπος	της	συγκράτησης	του	κόστους	στην	

Ελλάδα	προσλαμβάνει	παγκόσμιες	διαστάσεις.

Ταυτόχρονα,	αναγνωρίζουμε	τη	δέσμευση	της	ελληνικής	κυβέρνησης	

να	επιλύσει	εκκρεμή	προβλήματα,	όπως	τα	ιστορικά	χρέη	των	νοσοκομεί-

ων.	Η	Ελλάδα	πρέπει	να	θεσπίσει	γρήγορα	μια	μόνιμη	και	διαρκή	λύση	

όσον	αφορά	την	αποπληρωμή	των	τιμολογίων	για	τις	νοσοκομειακές	προ-

μήθειες,	με	εξόφληση	των	οφειλών	εντός	60	ημερών.

Μπορείτε	να	προσδιορίσετε	τρόπους	για	την	επίτευξη	μεσοπρόθεσμης	
σταθερότητας	των	τιμών;
Η	EFPIA	έχει	ήδη	δρομολογήσει	μια	τέτοια	λύση	και	υποστηρίζει	τον	ΣΦΕΕ	

στην	επιδίωξη	μιας	στρατηγικής	μεσοπρόθεσμης	σταθερότητας	ως	πρώτο	

βήμα.	Πρέπει	να	συνεχίσουμε	τον	διάλογο	με	την	ελληνική	κυβέρνηση	για	

την	παροχή	μακροπρόθεσμων	εγγυήσεων	–	τόσο	για	την	κυβέρνηση	όσο	

και	για	τις	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	έρευνας	και	ανάπτυξης.	Αυτό	θα	

συμβάλει	στην	καθιέρωση	ενός	βιώσιμου,	προβλέψιμου	συστήματος.

Πρέπει	να	καταδείξουμε,	τόσο	στην	κυβέρνηση,	όσο	και	στο	ΔΝΤ	ότι	οι	

τελευταίες	αυτές	μειώσεις	τιμών	έχουν	τα	προσδοκώμενα	από	το	σχεδια-

σμό	τους	αποτελέσματα.	Οι	ασθενείς	πρέπει	να	έχουν	πρόσβαση	σε	νέα	

φάρμακα,	όχι	να	αντιμετωπίζουν	περαιτέρω	περιορισμούς	στην	πρόσβαση	

–	όπως	υπονοείται	στην	έκθεση	του	ΔΝΤ	του	Νοεμβρίου	του	2010.	Κύριος	

στόχος	μας	είναι	η	διατήρηση	ενός	θετικού	οικοσυστήματος	καινοτομίας	

και	η	στήριξη	της	κυβέρνησης	όσον	αφορά	τη	βελτίωση	της	αποδοτικότη-

τας	σε	άλλους	τομείς	του	συστήματος.

Για	αρκετά	καινοτόμα	επώνυμα	φάρμακα	είτε	έχει	λήξει	το	δίπλωμα	ευ-

ρεσιτεχνίας	είτε	θα	λήξει	τα	επόμενα	έτη.	Επομένως,	μια	αναπτυσσόμενη	

και	ανταγωνιστική	αγορά	ουσιωδώς	ομοίων	φαρμάκων	θα	παραγάγει	σημα-

ντικές	εξοικονομήσεις	τα	επόμενα	έτη.	Θα	υπάρξουν	επίσης	ευκαιρίες	εξοι-

κονομήσεων	από	τις	δραστηριότητες	χονδρικής	πώλησης	και	τις	δραστηρι-

ότητες	των	φαρμακείων.	Επομένως,	χαιρετίζουμε	τη	νέα	νομοθεσία	για	τη	

μεταρρύθμιση	της	υγειονομικής	περίθαλψης,	η	οποία	παρέχει	περαιτέρω	

  Η Ελλάδα πρέπει να  
θεσπίσει γρήγορα μια  

μόνιμη και διαρκή λύση 
όσον αφορά την αποπλη-

ρωμή των τιμολογίων για τις 
νοσοκομειακές προμήθειες, 

με εξόφληση των οφειλών 
εντός 60 ημερών  
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ώθηση	για	τον	εξορθολογισμό	των	δαπανών	στο	σύστημα	υγείας.

Είναι	επίσης	καθοριστικής	σημασίας	να	βασίζονται	τα	μέτρα	όπως	τα	θε-

ραπευτικά	πρωτόκολλα	στην	επιστήμη	και	στην	κλινική	κρίση	και	να	εφαρ-

μόζονται	διεθνή	πρότυπα	για	τη	μέτρηση	των	αποτελεσμάτων	της	υγειονο-

μικής	περίθαλψης,	και	του	οφέλους	για	την	κοινωνία	και	τους	ασθενείς.

Υπάρχει	ένα	σύστημα	αποδεκτό,	τόσο	από	τον	κλάδο,	όσο	και	από	την	
ελληνική	κυβέρνηση	όσον	αφορά	τη	δίκαιη	και	βιώσιμη	τιμολόγηση	σε	
συνδυασμό	με	τον	εγγυημένο	εφοδιασμό;
Είναι	κοινά	αποδεκτό	ότι,	ο	αντίκτυπος	των	αποφάσεων	τιμολόγησης	των	

εθνικών	αρχών	πρέπει	να	περιορίζεται	στις	συναλλαγές	που	καλύπτονται	

από	το	εθνικό	σύστημα	υγειονομικής	περίθαλψης.	Θα	συνιστούσα	στην	
ελληνική	κυβέρνηση,	να	εξετάσει	το	ενδεχόμενο	εφαρμογής	ενός	συ-
στήματος	παρόμοιου	με	εκείνο	που	προβλέπεται	στο	ισπανικό	άρθρο	90,	
με	βάση	τη	«σύσταση	6»	της	ομάδας	υψηλού	επιπέδου	για	την	καινοτο-
μία	G10	Medicines	του	2002,	την	οποία	διευκόλυνε	η	Επιτροπή	της	ΕΕ.
Η	«σύσταση	6»	προβλέπει	ότι:	«Η	Επιτροπή	και	 τα	κράτη	μέλη	

πρέπει	 να	 εξασφαλίσουν	 την	αρχή	ότι	η	αρμοδιότητα	 των	κρατών	
μελών	όσον	αφορά	τον	καθορισμό	των	τιμών	στην	ΕΕ	πρέπει	να	πε-
ριορίζεται	στα	φάρμακα	που	αγοράζονται	ή	των	οποίων	τα	έξοδα	κα-
λύπτονται	από	το	κράτος.	Πρέπει	να	επιτραπεί	πλήρης	ανταγωνισμός	
για	τα	φάρμακα	των	οποίων	τα	έξοδα	δεν	καλύπτονται	από	το	κράτος	
ή	τα	φάρμακα	που	πωλούνται	σε	ιδιωτικές	αγορές».
Στο	ισπανικό	μοντέλο,	η	ανταγωνιστική	τιμολόγηση	συμβάλλει	στην	

βιωσιμότητα	όλων	των	μερών.	Η	ισπανική	ρύθμιση	θεσπίζει	μια	ασφα-

λιστική	τιμή,	και	συγκεκριμένα	την	τιμή	στην	οποία	η	κυβέρνηση	είναι	

διατεθειμένη	να	αποζημιώσει	ένα	προϊόν,	η	οποία	είναι	πάντοτε	χα-

μηλότερη	από	την	τιμή	ελεύθερης	αγοράς	της	εταιρείας	(και	την	τιμή	

πώλησης).	Η	 εν	 λόγω	ασφαλιστική	 τιμή	 ισχύει	 όταν	πληρούνται	 δύο	

προϋποθέσεις:	το	φάρμακο	αποζημιώνεται	από	κρατικούς	πόρους	και	

το	φάρμακο	διατίθεται	στην	Ισπανία.

Βάσει	του	συστήματος	αυτού,	οι	χονδρέμποροι	αγοράζουν	το	φάρ-

μακο	στην	 τιμή	 ελεύθερης	αγοράς	 και	 στη	συνέχεια	πιστώνονται	 τη	

διαφορά	μεταξύ	της	τιμής	αγοράς	και	της	ασφαλιστικήςτιμής,	εφόσον	

αποδεικνύουν	ότι	το	φάρμακο	που	αγόρασαν	πληροί	τις	δύο	προανα-

φερθείσες	προϋποθέσεις.

Τα	οφέλη	του	συστήματος	αυτού	είναι	καθολικά.	Πρώτον,	η	ελληνική	

κυβέρνηση	θα	αποζημιώνει	μόνον	την	τιμή	που	καθορίζει.	Δεύτερον,	ένα	

πρόσθετο	πλεονέκτημα	για	την	κυβέρνηση,	τον	κλάδο	και	τους	ασθενείς	

είναι	η	πρόσβαση	των	ασθενών	στα	φάρμακα	και	η	εξασφάλιση	των	προ-

μηθειών·	τα	φάρμακα	που	προορίζονται	για	την	ελληνική	αγορά	θα	παρα-

μένουν	στη	συγκεκριμένη	αγορά.

Μια	διάταξη	του	τύπου	του	άρθρου	90	μπορεί	να	αποτελέσει	μακρο-

πρόθεσμη	λύση	για	τους	ασθενείς	στην	Ελλάδα.	
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  Πρέπει να καταδείξουμε, 
τόσο στην κυβέρνηση, όσο 

και στο ΔΝΤ ότι οι τελευταίες 
αυτές μειώσεις τιμών έχουν 

τα προσδοκώμενα από το 
σχεδιασμό τους αποτελέ-

σματα. Οι ασθενείς πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε νέα φάρ-

μακα, όχι να αντιμετωπίζουν 
περαιτέρω περιορισμούς 

στην πρόσβαση – όπως υπο-
νοείται στην έκθεση του ΔΝΤ 
του Νοεμβρίου του 2010 

Πιστεύετε	ότι	η	κυβέρνηση	θα	μπορούσε	να	προσθέσει	κάτι	
ακόμη,	 για	 να	 διασφαλίσει	 τη	βιωσιμότητα	 του	συστήματος	
στο	μέλλον;
Η	ελληνική	κυβέρνηση	σημειώνει	ήδη	πρόοδο	στον	τομέα	αυτό,	

μέσω,	για	παράδειγμα,	της	ενσωμάτωσης	ηλεκτρονικών	συστη-

μάτων.	Αυτό	συμβάλλει	στην	επίτευξη	εξοικονομήσεων	μειώνο-

ντας	 την	απάτη,	στόχο	 τον	οποίο	η	Κυβέρνηση	έχει	 δεσμευθεί	

δημόσια	να	επιτύχει.

Με	την	ηλεκτρονική	παρακολούθηση	της	πορείας	διακίνησης	

του	φαρμάκου	με	αξιόπιστο	τρόπο–	αξιοποιώντας	τις	καινοτο-

μίες	της	τεχνολογίας	των	πληροφοριών	και	εφαρμόζοντας	επα-

λήθευση	από	την	αρχή	έως	το	τέλος–	η	κυβέρνηση	μπορεί	να	

εξασφαλίσει	ότι,	αποζημιώνει	τους	φαρμακοποιούς	μόνον	για	

τα	φάρμακα	που	παρέχονται	και	χρησιμοποιούνται	τελικά	μέσω	

του	δημοσίου	συστήματος	υγειονομικής	περίθαλψης.	Το	όφελος	

αυτό	θα	επεκταθεί	ανάλογα	και	στα	ουσιωδώς	όμοια	φάρμακα,	

πράγμα	που	θα	επιτρέψει	στις	αρχές	να	επιτύχουν	περαιτέρω	

εξοικονομήσεις	πόρων,	μέσω	μιας	απολύτως	ασφαλούς	τοπικής	

αλυσίδας	εφοδιασμού.

Διαπιστώσαμε	τα	επιτυχημένα	προκαταρκτικά	αποτελέσματα	

της	προταθείσας	από	την	EFPIA	λύσης	για	την	καθιέρωση	ενιαίου	

σειριακού	αριθμού	σε	κοινοτικό	επίπεδο,	με	τη	χρήση	δισδιάστα-

των	γραμμικών	κωδικών	για	την	υιοθέτηση	μοναδικών	αριθμών	

ταυτοποίησης	κάθε	μεμονωμένης	συσκευασίας	φαρμάκου.

Αυτό	παρέχει	επίσης	μια	αποδοτική	και	αποτελεσματική	από	

άποψη	κόστους	μέθοδο	που	ανταποκρίνεται	στη	νέα	απαίτηση	

της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	για	ιχνηλασιμότητα	των	φαρμάκων,	

η	οποία	προτάθηκε	πρόσφατα	για	την	καταπολέμηση	της	διείσ-

δυσης	παραποιημένων	φαρμάκων	στην	Ευρώπη.

Συνοψίζοντας,	 οι	 προτάσεις	 αυτές,	 από	 την	 ισορροπημένη	

προσέγγιση	 τιμολόγησης	στα	πρότυπα	 του	άρθρου	90	έως	 τα	

μέτρα	με	 στόχο	 την	 εξοικονόμηση	πόρων	από	 τις	 δραστηριό-

τητες	των	φαρμακείων	και	των	φαρμακαποθηκών	καθώς	και	οι	

λύσεις	τεχνολογίας	της	πληροφορικής,	πρέπει	να	αποτελέσουν	

τη	βάση	για	μια	αποτελεσματική	και	δίκαιη	δέσμη	μέτρων	μεσο-

πρόθεσμης	σταθεροποίησης.

Κάτι	τέτοιο	θα	επιτρέψει	στην	ελληνική	κυβέρνηση	να	επιτύ-

χει	τους	στόχους	που	έχει	θέσει,	προστατεύοντας	ταυτόχρονα	

τα	συμφέροντα	των	ασθενών.

Το	επόμενο	βήμα	είναι	να	καταδείξει	ο	ΣΦΕΕ,	με	τη	στήριξη	της	

EFPIA	και	της	PhRMA,	ότι	ο	κλάδος	ανταποκρίνεται	στις	υποχρεώσεις	

του	και	να	δείξει	ότι	υπάρχουν	περαιτέρω	εξοικονομήσεις	οι	οποίες	

μπορούν	να	επιτευχθούν	μέσω	μιας	ευρύτερης	μεταρρύθμισης	στην	

υγειονομική	περίθαλψη.		
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Έρευνα και Ανάπτυξη
Στην	έκθεση	τονίζεται η συμ-
βολή της φαρμακευτικής βι-
ομηχανίας στη βελτίωση της 
υγείας και την εξέλιξη της 
ιατρικής	 μετατρέποντας	 την	
έρευνα	 σε	 καινοτόμες	 θερα-

πείες	 που	 είναι	 ευρέως	 δια-

θέσιμες	και	προσβάσιμες	από	

τους	ασθενείς.	Η	ανάπτυξη	και-

νοτόμων	φαρμάκων	έχει	συμ-

βάλλει	 σημαντικά	 στην	 αύξη-

ση	του	προσδόκιμου	ζωής	και	

στην	 βελτίωση	 της	 ποιότητας	

ζωής,	 καθώς	 στην	 καταπολέ-

μηση	 θανατηφόρων	 ασθενει-

ών	όπως	ο	ιός	HIv,	ο	καρκίνος	

κτλ.	Συγκεκριμένα,	το	2006,	αν	

και	διαγνώσθηκαν	10%	περισ-

σότερες	περιπτώσεις	καρκίνου	

σε	σχέση	με	το	2002	στην	Ευ-

ρώπη,	 η	 θνητότητα	 αυξήθηκε	

μόλις	κατά	0,4%.	Παράλληλα,	

οι	 νέες	θεραπείες	για	 τη	ρευ-

ματοειδή	αρθρίτιδα	 (Ρ.Α)	υπο-

λογίζεται	 ότι	 βελτίωσαν	 την	

ποιότητα	ζωής	των	Ευρωπαίων	

ασθενών	 κατά	 20%	 (για	 τις	

ήπιες	μορφές	Ρ.Α)	–	85%	(για	

τις	σοβαρές	μορφές	Ρ.Α).	

Η	 ευρωπαϊκή	 φαρμακευ-

τική	 βιομηχανία	 υπήρξε	 για	

πολλά	 χρόνια	 πρωτοπόρος	

στην	 ανακάλυψη	 νέων	 φαρ-

μάκων.	Ωστόσο,	 από	 τα	 μέσα	

της	δεκαετίας	 του	90,	οι	ΗΠΑ	

κατέκτησαν	ηγετική	θέση	στη	

φαρμακευτική	 έρευνα	 καθώς	

και	σε	νέους	τομείς	όπως	η	βι-

οτεχνολογία.	Το	γεγονός	αυτό	

επιβεβαιώνεται	 και	 από	 τον	

υψηλό	 αριθμό	 νέων χημικών 
και βιολογικών ουσιών	 που	
αναπτύσσονται	 στις	 ΗΠΑ:	 την	

περίοδο	2005-2009	ο	αριθμός	

νέων	 βιοτεχνολογικών	 προϊό-

ντων	 στις	 ΗΠΑ	 ήταν	 66,	 στην	

Ευρώπη	 52,	 στην	 Ιαπωνία	 17	

και	 στις	 υπόλοιπες	 χώρες	 11	

(Διαγρ.1).	Εντούτοις,	θα	πρέπει	

να	αναφερθεί	ότι	εκτός	από	τις	

ΗΠΑ,	 η	 Ευρώπη	αντιμετωπίζει	

πλέον	 και	 τον	 ανταγωνισμό	

από	 τις	 αναδυόμενες	 αγορές	

της	Βραζιλίας,	της	Κίνας	και	της	

Ινδίας	όπου	η	έρευνα	αναπτύσ-

σεται	με	ταχείς	ρυθμούς.

Η	Ευρωπαϊκή	Ομοσπονδία	Φαρμακευτικών	
Επιχειρήσεων	και	Συνδέσμων	(EFPIA)	
κυκλοφόρησε	την	ετήσια	έκδοσή	της	
με	τίτλο	«The	Pharmaceutical	Industry	
in	Figures»,	η	οποία	περιλαμβάνει	την	
επικαιροποίηση	των	βασικών	μακροοι-
κονομικών	μεγεθών	του	φαρμακευτικού	
κλάδου.	Στη	συνέχεια	παρουσιάζονται	τα	

βασικά	σημεία	της	έκθεσης.
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Το	 2008,	 η	 Ευρωπαϊκή	

φαρμακοβιομηχανία	 επένδυ-

σε	περίπου	   26.500	εκατ.	σε	
Έρευνα και ανάπτυξη	 (Ε&Α).	
Σε	ότι	αφορά	τον	καταμερισμό	

των	 επενδύσεων	 σε	 Ε&Α	 ανά	

λειτουργικό	 κλάδο,	 περίπου	

το	 27%	 των	 συνολικών	 επεν-

δύσεων	 απορροφούνται	 στις	

προ-κλινικές	και	 το	53,6%	 	σε	

κλινικές	μελέτες.

Οι	 Ευρωπαϊκές	 χώρες	 κυ-

ριαρχούν	στην	έρευνα	και	την	

παρασκευή	 εμβολίων,	 παρά-
γοντας	 το	 90.2%	 της	 παγκό-

σμιας	 παραγωγής,	 το	 2008.	

Όσον	 αφορά	 τις	 παγκόσμιες	

πωλήσεις	 εμβολίων	 το	49,4%	

των	 παγκοσμίων	 πωλήσεων	

προήλθε	 από	 τη	 Βόρεια	 Αμε-

ρική.	 Τέλος,	 σημαντικά	 επι-

τεύγματα	στο	χώρο	της	υγείας	

οφείλονται	στη	βιοτεχνολογία	
η	 οποία	 συμβάλλει	 στη	 δημι-

ουργία	 νέων	 φαρμάκων	 για	

την	 αντιμετώπιση	 σπάνιων	

και	 θανατηφόρων	 ασθενειών.	

Εκτιμάται	ότι	το	1/5	των	νέων	

φαρμάκων	 που	 κυκλοφορούν	

στην	 αγορά	 κάθε	 χρόνο	 είναι	

βιοτεχνολογικά.	Η	Ευρώπη	πα-

ρουσιάζει	 σταθερή	 ανάπτυξη	

στον	 τομέα	 της	 βιοτεχνολογί-

ας,	αλλά	οι	ΗΠΑ	εξακολουθούν	

να	κυριαρχούν.

Επιπρόσθετα,	η	έκθεση	ανα-

γνωρίζει	 την	 πολύ	 σημαντική	
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Πηγή: Eurostat Μonthly Statistics, 4/2010
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Διάγραμμα	1.	
Αριθμός	νέων	χημικών	και	βιολογικών	ουσιών	1990-2009
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Διάγραμμα	2.
Μερίδια	αγοράς	παγκόσμιας	παραγωγής	φαρμάκου
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συμβολή της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας στην Ευρωπαϊ-
κής οικονομία,	 καθώς	συγκα-
ταλέγεται	ανάμεσα	στους	δέκα	

κορυφαίους,	πιο	αποδοτικούς,	

βιομηχανικούς	 κλάδους	 υψη-

λής	τεχνολογίας	της	Ευρώπης,	

αντιπροσωπεύοντας	 το	 17%	

των	 επενδύσεων	 της	 Ε.Ε.	 σε	

Ε&Α.	 Επιπλέον,	 η	 φαρμακευ-

τική	 βιομηχανία	 παράγει	 το	

3,5%,	περίπου,	της	συνολικής	

προστιθέμενης	 αξίας	 του	 με-

ταποιητικού	 κλάδου	 της	 Ε.Ε.,	

ενώ	σύμφωνα	με	στοιχεία	της	

EUROSTAT	αποτελεί	τον	κλάδο	

υψηλής	 τεχνολογίας	 με	 την	

υψηλότερη	προστιθέμενη	αξία	

ανά	απασχολούμενο.	

Παραγωγή 
Η	 Ευρώπη	 μαζί	 με	 τις	 ΗΠΑ,	

που	 παραμένουν	 το	 πρωταρ-

χικό	κέντρο	παραγωγής φαρ-
μάκων	στον	κόσμο	(Διάγρ.	2),	
και	 την	 Ιαπωνία	παράγουν	 το	

82%	 της	 παγκόσμιας	φαρμα-

κευτικής	παραγωγής.	Το	2008,	

η	συνολική	παραγωγή	φαρμά-

κων	 στην	 Ευρώπη	 ανήλθε	 σε	

€196.300	 εκατ.	 Πρώτη	 στην	
παράγωγή	 φαρμάκων	 ήταν	

η	 Γαλλία	με	17,6%	της	συνο-

λικής	 παραγωγής,	 ακολου-

θούμενη	 από	 τη	 Γερμανία	 η	

παραγωγή	της	οποίας	ανήλθε	

στο	13,8%.	Η	παραγωγή	φαρ-

μάκων	 στην	 Ελλάδα	 έφτασε	

στα	€825	εκατ.,	ενώ	τις	τελευ-
ταίες	 θέσεις	 στην	 κατάταξη	

καταλαμβάνουν	 η	 Λιθουανία	

και	η	Μάλτα	όπου	η	παραγω-

γή	ανέρχεται	σε	€32	εκατ.	και	
€34	εκατ.	αντίστοιχα.	

Ο	φαρμακευτικός	κλάδος	αποτελεί	έναν	από	τους	πλέον	
δυναμικούς	και	αποδοτικούς	κλάδους	της	Ευρωπαϊκής	οικονο-
μίας	και	αυτό	φαίνεται	από	την	απόδοση	του	σε	μια	σειρά	από	
δείκτες	οικονομικής	δραστηριότητας	όπως:
Εμπορικό	πλεόνασμα:	
€ 52.200	εκατ.το	2008	(έναντι	€	7.100	το	1990)
Επενδύσεις	σε	Έρευνα	&	ανάπτυξη:	
€ 26.500	εκατ.	Το	2008	(έναντι	€ 7.800	το	1990)
Απασχόληση:	
633.100	θέσεις	εργασίας,	περίπου,	συμπεριλαμβανομένων	
113.400	θέσεων	στον	τομέα	Έρευνας	&	Ανάπτυξης	το	2008

H	«δύναμη»	των	αριθμών

Διάγραμμα	4.	
Εμπορικό	ισοζύγιο	Ε.Ε.-27-	κλάδοι	υψηλής	τεχνολογίας	

Διάγραμμα	3.	
Μερίδια	παγκόσμιας	αγοράς	πωλήσεων	φαρμακευτικών	προϊόντων
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  Η τελευταία μελέτη που 
κυκλοφόρησε εκτιμά ότι 
το μέσο κόστος έρευνας 
της ανάπτυξης μιας νέας 
χημικής ή βιολογικής 
ουσίας αγγίζει τα €1.059 
εκατ.  

Πωλήσεις
Οι	 πωλήσεις	 στην	 παγκό-
σμια	φαρμακευτική	αγορά	το	

2009	 ανήλθαν	 σε	 €579.510	
εκατ.,	εκ	των	οποίων	οποία	τα	

€177.330	 εκατ.	 αντιστοιχούν	
στην	ευρωπαϊκή	αγορά	(τιμές	

ex-factory).	 Σύμφωνα	 με	 τα	

στοιχεία	 της	 IMS,	 το	 39,6%	

των	 παγκόσμιων	 πωλήσεων	

προέρχονται	 από	 την	 αγορά	

των	ΗΠΑ,	 ενώ	 το	 30,6%	από	

την	ευρωπαϊκή	αγορά	(Διαγρ.	

3).	 Το	 2009,	 η	 Ασιατική	 αγο-

ρά	 φαρμάκου	 εμφάνισε	 τον	

ταχύτερο	ρυθμό	ανάπτυξης	ο	

οποίος	άγγιξε	το	15,9%,	ένα-

ντι	 ρυθμών	 ύψους	 5,5%	 και	

4,8%	στις	αγορές	της	Βόρειας	

Αμερικής	και	της	Ευρώπης.	

Σε	αρκετές	ευρωπαϊκές	χώρες	

η	 φαρμακευτική	 βιομηχανία	

κατατάσσεται	 μεταξύ	 των	 πέ-

ντε	υψηλότερων	καθαρών	εξα-

γωγέων.	 Συγκεκριμένα,	 η	 ευ-

ρωπαϊκή	 φαρμακοβιομηχανία	

παράγει	ένα	σημαντικό	εμπορι-

κό	πλεόνασμα,	(€52.200	εκατ.	
το	 2008),	 και	 λαμβάνει	 την	

πρώτη	θέση,	βάσει εμπορικού 
ισοζυγίου,	 ανάμεσα	 στους	

κλάδους	 υψηλής	 τεχνολογίας	

της	Ευρώπης	(Διάγρ.	4).	Οι	ευ-

ρωπαϊκές	χώρες	έχουν	εμπορι-

κές	σχέσεις	κυρίως	με	τις	ΗΠΑ	

και	την	Ελβετία.	Συγκεκριμένα,	

το	 ύψος	 των	 εξαγωγών	 στις	
ΗΠΑ	 ανέρχεται	 στο	 33,56%	

και	 στην	 Ελβετία	 στο	 11,6%	

του	 συνόλου	 των	 εξαγωγών.	

Αντίστοιχα,	 οι	 εισαγωγές	 από	
τις	ΗΠΑ	ανέρχονται	στο	37,9%	

και	από	την	Ελβετία	στο	41,5%	

του	συνόλου	των	εισαγωγών.

Αναφορικά	με	τα	γενόσημα 
φάρμακα, το	μερίδιο	της	αγο-
ράς	που	αντιστοιχεί	στα	γενό-

σημα	είναι	σημαντικά	χαμηλό-

τερο	στις	χώρες	όπου	υπάρχει	

έλεγχος	 τιμών	 με	 εξαίρεση	

τις	 νέες	 χώρες-μέλη	 της	 Ε.Ε.	

στις	 οποίες	 υπάρχουν	 χαμηλά	

επίπεδα	προστασίας	της	πνευ-

ματικής	ιδιοκτησίας.	Συγκεκρι-

μένα	 το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	

πωλήσεων	 γενόσημων	 φαρ-

μάκων	 το	 2008	 σημειώθηκε	

στην	 Πολωνία	 (66,0%)	 και	 το	

μικρότερο	στην	Ισπανία	(7,1%)	

(Διάγρ.	5).	

Απασχόληση
Οι	εργαζόμενοι	στην	φαρμα-
κοβιομηχανία	 κατά	 την	 περί-

οδο	1985	 -	 2009	αυξήθηκαν	

σημαντικά	 από	 439	 χιλ.	 σε	

630	 εκατ.	 Την	 ίδια	 περίοδο	

σημειώθηκε	αύξηση	της	απα-

σχόλησης	 σε	 Ε&Α	 καθώς	 ο	

αριθμός	 των	εργαζομένων	το	

2009	 έφτασε	 110	 εκατ.	 από	

63	χιλ.		που	ήταν	το	1985.	

Φαρμακευτική Δαπάνη
Παρά	το	γεγονός	ότι	η	φαρ-
μακευτική δαπάνη	αποτελεί	
μόλις	το	17%	της	συνολικής	

δαπάνης	για	υγεία	στην	Ευ-

ρώπη,	η	περιστολή	της	δαπά-

νης	για		φάρμακα	παραμένει	

ο	 κύριος	 στόχος	 των	 περιο-

ριστικών	 πολιτικών	 των	 ευ-

ρωπαϊκών	 κυβερνήσεων.	 Οι	

πολιτικές	υγείας	στις	περισ-

σότερες	 Ευρωπαϊκές	 χώρες	

δε	 λαμβάνουν	 υπόψη	 αφε-

νός	 τους	 αντικειμενικούς	

κοινωνικο-οικονομικούς	 πα-
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	Όπως	και	άλλοι	κλάδοι	της	οικονομίας,	ο	κλά-
δος	του	φαρμάκου	επηρεάζεται	από	τις	επι-
πτώσεις	της	πρόσφατης	οικονομικής	ύφεσης.	
Στο	δύσκολο	αυτό	οικονομικό	περιβάλλον	οι	
φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις	 καλούνται	 να	
αντιμετωπίζουν	μια	σειρά	από	προκλήσεις:

•		Την	αύξηση	του	κόστους	για	φαρμακευτι-
κή	έρευνα	και	ανάπτυξη	που	οφείλεται	σε	
διάφορους	 παράγοντες,	 συμπεριλαμβανο-
μένης	και	 της	ολοένα	και	πιο	περίπλοκης	
φύση	 της	 επιστήμης,	 καθώς	 και	 του	 με-
γέθους	 των	 κλινικών	 ερευνών,	 οι	 οποίες	
απαιτούν	 μεγαλύτερο	 αριθμό	 συμμετεχό-
ντων	 από	 ποτέ.	 Η	 τελευταία	 μελέτη	 που	
κυκλοφόρησε	 εκτιμά	 ότι	 το	 μέσο	 κόστος	
έρευνας	της	ανάπτυξης	μιας	νέας	χημικής	
ή	 βιολογικής	 ουσίας	 αγγίζει	 τα	 €1.059	
εκατ.

•		Τη	 ραγδαία	 ανάπτυξη	 της	 αγοράς	 και	 της	
έρευνας	σε	αναδυόμενες	οικονομίες	όπως	
η	Βραζιλία,	η	Κίνα	και	η	Ινδία,	με	αποτέλε-
σμα	 την	 περαιτέρω	 μετατόπιση	 της	 οικο-
νομικής	 και	 ερευνητικής	 δραστηριότητας	
από	την	Ευρώπη	σε	αυτές	τις	ταχέως	ανα-
πτυσσόμενες	αγορές.	Σύμφωνα	με	τις	προ-
βλέψεις	της	IMS	Health	(Μάρτιος	2010)	οι	

φαρμακευτικές	 αγορές	 στις	 αναδυόμενες	
οικονομίες	αναμένεται	να	αναπτυχθούν	σε	
ποσοστό	 14-17%	 μέχρι	 το	 2014	 (το	 αντί-
στοιχο	ποσοστό	στις	αναπτυγμένες	αγορές	
εκτιμάται	σε	3-6%)

•		Την	 αργή	 ανάπτυξη	 της	 καινοτομίας	 στις	
περισσότερες	 ευρωπαϊκές	 αγορές.	 Σύμ-
φωνα	με	στοιχεία	στης	IMS	Health,	το	61%	
των	 παγκόσμιων	 πωλήσεων	 νέων	φαρμά-
κων	 που	 εισήλθαν	 στην	 αγορά	 την	 περί-
οδο	 2005-2009,	 προήλθαν	 από	 τις	 ΗΠΑ,	
ενώ	το	αντίστοιχο	ποσοστό	ανήλθε	σε	29%	
στην	ευρωπαϊκή	αγορά.	Το	2009,	η	Βόρεια	
Αμερική	 αντιπροσώπευε	 το	 39,8%	 των	
παγκόσμιων	 πωλήσεων	 φαρμακευτικών	
προϊόντων	σε	 σύγκριση	με	30,6%	για	 την	
Ευρώπη.	 Τον	 κατακερματισμό	 της	φαρμα-
κευτικής	αγοράς	στην	Ε.Ε.	που	έχει	οδηγή-
σει	σε	αύξηση	του	παράλληλου	εμπορίου.	
Το	 παράλληλο	 εμπόριο	 δεν	 ωφελεί	 ούτε	
την	κοινωνική	ασφάλιση	ούτε	 τους	ασθε-
νείς	 και	 στερεί	 τη	 βιομηχανία	 από	 τους	
πρόσθετους	πόρους	που	απαιτούνται	για	τη	
χρηματοδότηση	της	 Έρευνας	&	ανάπτυξης.	
Το	2008,	 το	παράλληλο	εμπόριο	υπολογί-
ζεται	ότι	ανήλθε	σε	€4.400	εκατ.	(αξία	σε	
τιμές	ex-factory)	στην	Ευρώπη.

ράγοντες	 που	 οδηγούν	 σε	

αύξηση	 της	 φαρμακευτικής	

δαπάνης,	 όπως	 η	 γήρανση	

του	 πληθυσμού,	 οι	 αυξημέ-

νες	 απαιτήσεις	 των	 ασθε-

νών,	η	τεχνολογική	πρόοδος	

και	η	επέκταση	της	ασφαλι-

στικής	κάλυψης	σχεδόν	στο	

σύνολο	του	πληθυσμού,	και	

αφετέρου	 την	 πραγματική	

θεραπευτική	και	οικονομική	

αξία	 του	 φαρμάκου.	 Ωστό-

σο,	ισχυρές	ενδείξεις	σε	μά-

κρο	και	σε	μίκρο	–	οικονομι-

κό	 επίπεδο	 επιβεβαιώνουν	

τη	 συμβολή	 του	 φαρμάκου	

στη	 φροντίδα	 υγείας	 τόσο	

σε	όρους	εξοικονόμησης	πό-

ρων	όσο	και	σε	όρους	βελτί-

ωσης	 της	 ποιότητας	 υγείας.	

Η	φαρμακευτική	περίθαλψη	

αποτελεί	 πολλές	φορές	 την	

πιο	 κατάλληλη	 θεραπεία	

ενώ	 ταυτόχρονα	 μειώνει	 το	

κόστος	 από	 άλλες	 μορφές	

περίθαλψης.	
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Διάγραμμα	5.	
Εκτιμώμενα	μερίδια	αγοράς	γενοσήμων	στη	φαρμακευτική	αγορά	σε	όρους	αξίας	
(σε	τιμές	ex-factory),	2008

Διάγραμμα	6.	
Απασχόληση	στη	φαρμακευτική	βιομηχανία	1985-2009
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φαρμάκων	από	 την	κοινωνι-
κή	 ασφάλιση	 και	 τα	 εθνικά	

συστήματα	 υγείας	 στην	 Ευ-

ρώπη	 ανήλθε	 σε	 €118.497	
εκατ.	 το	 2008.	 Η	 υψηλότε-

ρη	 δημόσια	 φαρμακευτική	

δαπάνη	 σημειώνεται	 στη	

Γερμανία	 (24,7%)	 και	 στη	

Γαλλία	 (19,1%),	 ενώ	 η	 μι-

κρότερη	 δαπάνη	 αντιστοιχεί	

στην	 Εσθονία	 που	 δαπανά	

μόλις	 €62	 εκατ.	 Η	 δημόσια	
φαρμακευτική	 δαπάνη	 στην	

Ελλάδα	 ανήλθε	 στα	 €4.527	
εκατ.	

Σύμφωνα	με	στοιχεία	 του	

ΟΟΣΑ	και	της	EFPIA	το	47,9%	

της	 συνολικής	 δαπάνης	 για	

υγεία	στην	Ευρώπη	αντιστοι-

χεί	 σε	 έξω-νοσοκομειακή	

περίθαλψη,	το	35,1%	σε	νο-

σοκομειακή	 και	 το	 17%	 σε	

φαρμακευτική.	
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Διάγραμμα	7.	
Φαρμακευτική	δαπάνη	που	αποζημιώνουν	τα	ασφαλιστικά	ταμεία	και	τα	εθνικά	συστήματα	υγείας,	
2008	

Διάγραμμα	8.	
Δαπάνη	υγείας,	ανά	κατηγορία	δαπάνης,	στην	Ευρώπη,	2007	
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Οικονομικό 
περιβάλλον
Όπως	 και	 άλλοι	 βιομηχανι-

κοί	κλάδοι,	η	φαρμακοβιο-

μηχανία	 επηρεάζεται	 από		

τις	επιπτώσεις	της	πρόσφα-

της	οικονομικής	ύφεσης.	Ο	

συνδυασμός	των	σταθερών	

τιμών,	 οι	 συναλλαγματικές	

διακυμάνσεις	 	 και	 τα	 πρό-

σθετα	 μέτρα	 περιστολής	

των	 δαπανών,	 επέβαλαν	

περιορισμούς	 στις	 φαρ-

μακευτικές	 εταιρίες,	 οδη-

γώντας	 τις	 σε	 μείωση	 του	

κόστους	σε	όλα	τα	επίπεδα	

λειτουργίας,	περιορίζοντας	

έτσι	και	τις	ταμειακές	ροές	

που	απαιτούνταν	για	 Έρευ-

να	και	Ανάπτυξη.

Ειδικότερα,	 οι	 ευρωπαϊ-

κές	κυβερνήσεις	καλούνται	

να	 εξισορροπήσουν	 τους	

ανταγωνιστικούς	 στόχους	

της	 γενικότερης	 οικονομι-

κής	 πολιτικής	 με	 τους	 στό-

χους	 της	 πολιτικής	 υγείας,	

ιδιαίτερα	σε	ότι	αφορά	 τον	

έλεγχο	 του	 προϋπολογι-

σμού	 και	 την	 ταυτόχρονη	

κάλυψη	 της	 περίθαλψης	

του	 πληθυσμού-	 μια	 απο-

στολή	 που	 αποδεικνύεται	

ολοένα	και	πιο	δύσκολη	στο	

σημερινό	 περιβάλλον	 της	

οικονομικής	 και	 	 χρηματο-

πιστωτικής	 κρίσης.	 Ενώ	 το	

έργο	που	αντιμετωπίζουν	οι	

κυβερνήσεις	 είναι	 αναμφι-

σβήτητα	 δύσκολο,	 απαιτεί-

ται	προσπάθεια	ούτως	ώστε	

να	 αποφευχθεί	 η	 συνήθης	

παγίδα	της	θέσπισης	βραχυ-

πρόθεσμων	μέτρων	για	 την	

συγκράτηση	 του	 κόστους,	

τα	 οποία	 όμως	 υπονομεύ-

ουν	 τη	 σταθερότητα	 και	

την	 προβλεψιμότητα	 που	

χρειάζεται	η	φαρμακευτική	

βιομηχανία	για	να	συνεχίσει	

τη	δραστηριότητά	της	απρό-

σκοπτα	και	με	επιτυχία.	

Η	 φαρμακευτική	 βιομη-

χανία	με	συνεχή	στήριξη	θα	

μπορέσει	 να	 αντιμετωπίσει	

τις	 σύγχρονές	 προκλήσεις,	

να	 ανακτήσει	 την	 ηγετική	

της	θέση	στην	φαρμακευτική	

Έρευνα	και	Ανάπτυξη	σε	πα-

γκόσμιο	επίπεδο	και	να	απο-

τελέσει	μια	σημαντική,	κινη-

τήρια	 δύναμη	 οικονομικής	

ανάκαμψης	στην	Ευρώπη.	
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Ένα	κορυφαίο	ηγετικό	στέλεχος	μεγάλων,		
διεθνούς	επιπέδου	επιχειρήσεων,	αλλά	και	μια	
επιφανής	προσωπικότητα	της	ακαδημαϊκής	
κοινότητος,	αναλύει	στο	περιοδικό	«Θέσεις»	

τις	σκέψεις	και	τις	προτάσεις	του,	για	την	οικονομία	
της	Ελλάδας	σήμερα.	Ο	κ.	Τάκης	Αθανασόπουλος,		

Ομότιμος	Καθηγητής	Οικονομικών	στο	Πανεπιστήμιο	Πειραιά		
υποστηρίζει	ότι,	τα	μέτρα	που	έχουν	ληφθεί	
για	τη	μείωση	των	δαπανών	είναι	προς	τη	

σωστή	κατεύθυνση,	τονίζοντας	ωστόσο	πως,	
δεν	πρέπει	να	εφαρμόζονται	οριζόντια.	

ταΚΗΣ αΘαναΣοΠοΥΛοΣ
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«Αν δεν μάθουμε 
να δουλεύουμε σκληρά 

δεν θα επιστρέψουμε στις 
αγορές μέσα στο 2013» 

K
ύριε	 Αθανασόπουλε,	 θα	 θέλαμε	 ένα	
πρώτο	γενικό	σχόλιό	σας	για	την	οικο-
νομική	κατάσταση	της	χώρας	μας.				
	H	κατάσταση	της	χώρας	μας	είναι	πραγμα-

τικά	πολύ	δυσχερής	και	είναι	αμφίβολο,	εάν	θα	μπορέ-

σουμε	να	ξεπεράσουμε	την	κρίση.	Απαιτείται	συντονι-

σμένη	προσπάθεια,	για	να	αλλάξουμε	τρόπο	σκέψης,	

αλλά	και	το	πώς	προσεγγίζουμε	τα	πράγματα.	

Ποιοι	υπήρξαν,	κατά	την	άποψή	σας,	οι	καθοριστι-
κοί	παράγοντες	που	μας	οδήγησαν	σε	αυτή	τη	δει-
νή	δημοσιοοικονομική	θέση;	
Ο	καθοριστικός	παράγων,	η	βασική	γενεσιουργός	αι-

τία,	που	διαχρονικά	οδηγεί	τη	χώρα	μας	σε	αδιέξοδα	

και	δύσκολες	καταστάσεις	όπως	αυτή	που	βιώνουμε	

σήμερα,	είναι	η	παντελής	έλλειψη	χρηστής	διακυ-

βέρνησης,	που	μαστίζει	την	κοινωνία	μας	σε	όλα	τα	

επίπεδα.	Αυτό	έχει	ως	αποτέλεσμα,	να	μη	ζούμε	ως	

υπεύθυνη	κοινωνία	απέναντι	στις	επόμενες	γενιές,	

την	ιστορία	μας,	τη	διεθνή	κοινότητα.

Η	έλλειψη	χρηστής	διακυβέρνησης	και	κοινωνικής	

ευθύνης	 μας	 οδήγησε	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 να	

ζούμε	πέραν	των	δυνατοτήτων	μας,	να	καταναλώνου-

με	δηλαδή		περισσότερα	από	αυτά	που	παράγουμε.		

Το	 αποτέλεσμα,	 ήταν	 να	 αυξάνεται	 το	 έλλειμμα	

κάθε	χρόνο,	αλλά	και	ο	εθισμός	της	χώρας	μας	στο	

δανεισμό	για	την	κάλυψή	του.

Πιστεύετε	ότι	 τα	μέτρα	που	έχουν	ληφθεί	 	 είναι	
προς	τη	σωστή	κατεύθυνση;	
Με	 τη	 σημείωση	 ότι	 δεν	 πρέπει	 να	 εφαρμόζονται	

οριζόντια,	τα	μέτρα	που	έχουν	ληφθεί	για	τη	μείωση	

των	δαπανών	είναι	προς	τη	σωστή	κατεύθυνση.	Δεν	

επαρκούν,	 όμως,	 για	 να	 αντιμετωπίσουν	 αποτελε-

σματικά	την	κρίση.

Ποιες	αλλαγές	θεωρείτε	ότι	θα	μπορέσουν	να	συμ-
βάλλουν	σημαντικά	στη	βελτίωση	 της	παρούσας	
κατάστασης;	
Οι	προσπάθειες	της	πολιτείας,	αλλά	και	όλων	μας,	θα	

πρέπει	να	εστιαστούν	σε	τρεις	κατευθύνσεις.	Πρώ-

τον,	βελτίωση	του	management	και	των	συστημάτων	

διαχείρισης	για	μείωση	δαπανών	με	αποτελεσματική	

λειτουργία,	 δεύτερον,	 μεταρρυθμίσεις	 για	 αύξηση	

της	 παραγωγικότητας	 και	 ανταγωνιστικότητας	 για	

οικονομική	ανάπτυξη	και	τρίτον,	θεσμικές	αλλαγές,	

συμπεριλαμβανομένης	και	αυτής	της	αναθεώρησης	

του	Συντάγματος	για	χρηστή	διακυβέρνηση,	δηλαδή	

ο	τρόπος	που	λαμβάνονται	και	υλοποιούνται	οι	απο-

φάσεις,	σε	όλα	τα	επίπεδα	της	διοίκησης.	

Ακούμε	συχνά	για	την	ανάγκη	περιστολής	των	δαπα-
νών.	Συμφωνείτε	με	την	θέση	του	ΣΦΕΕ	ότι	η	μηχα-
νοργάνωση	και	ο	τεχνολογικός	εκσυγχρονισμός	σε	
συνδυασμό	 με	 την	 ηλεκτρονική	 συνταγογράφηση	
αποτελούν	μονόδρομο	για	τον	έλεγχο	και	την	περι-
στολή	των	δαπανών	υγείας;	Αναφερόμαστε	στις	δα-
πάνες	υγείας,	διότι	ως	γνωστόν	το	φάρμακο	αποτελεί	
μόνο	το	20%	του	συνόλου	των	δαπανών	υγείας.
Συμφωνώ	 απόλυτα.	 Ο	 μηχανολογικός	 εκσυγχρονι-

σμός,	η	μηχανοργάνωση	και	η	ηλεκτρονική	συντα-
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γογράφηση	 θα	 οδηγήσουν	 σε	 σωστή	 πληροφό-

ρηση	 για	 ορθές	 αποφάσεις	 και	 αποτελεσματική	

λειτουργία	που,	με	τη	σειρά	τους,	θα	συντελέσουν	

στην	δραστική	μείωση	των	δαπανών	υγείας.

Ως	 χώρα	 έχουμε	 κάποια	 «δυνατά	 χαρτιά»,	 τα	
οποία,	αν	αξιοποιήσει	η	κυβέρνηση,	θα	μπορού-
σε	να	αντλήσει	σημαντικούς	πόρους;	Τι	πιστεύετε	
για	την	ακίνητη	περιουσία	του	δημοσίου;			
Είναι	 γεγονός	 ότι	 το	 δημόσιο	 και	 οι	 ελεγχόμενοι	

από	 αυτό	 φορείς	 διαθέτουν	 σημαντική	 ακίνητη	

περιουσία,	 όπως	 είναι	 επίσης	 γεγονός	 ότι,	 η	 αξι-

οποίηση	αυτής	 της	περιουσίας	 είναι	 από	 ελλιπής	

έως	ανύπαρκτη.	Προέχει	πρώτα	να	εξασφαλιστεί	

η	αποτελεσματική	διαχείρισή	της,	πριν	ξεκινήσουν	

διαδικασίες	εκποίησης	για	την	μείωση	του	δημοσί-

ου	χρέους.	

Πολλοί	υποστηρίζουν	ότι	μέχρι	στιγμής	έχουν	λη-
φθεί	πολλά	μέτρα	για	την	εξοικονόμηση	και	την	
περιστολή	δαπανών,	αλλά	ελάχιστα	για	την	ανά-
πτυξη.	Ποια	είναι	η	δική	σας	άποψη;	
Μέχρι	σήμερα,	πράγματι	έχουν	ληφθεί	πολλά	και	

σημαντικά	μέτρα,	παρότι	περισσότερα	απ’	ό,τι	πρέ-

πει	οριζόντια,	στην	κατεύθυνση	της	μείωσης	 των	

δαπανών	 για	 μισθούς	 και	 συντάξεις,	 που	 ικανο-

ποιούν	μόνο,	μερικώς,	την	πρώτη	κατεύθυνση	που	

ανέφερα	παραπάνω.	Παρά	το	μεγάλο	σοκ	που	υπέ-

στη	η	κοινωνία	μας	από	την	συνειδητοποίηση	του	

μεγάλου	προβλήματος	που	αντιμετωπίζει	η	χώρα	

μας,	για	πρώτη	φορά	στην	πρόσφατη	ιστορία	της,	η	

αντίδρασή	μας	ως	λαός	δεν	είναι	η	πρέπουσα,	αυτή	

που	 διασφαλί-

ζει	 την	 έξοδό	

μας	 από	 την	

κρίση.	 Ένα	χρό-

νο	μετά,	ακόμη	

δεν	 έχουμε	

βρει	 τον	 βημα-

τισμό	 μας.	 Τα	

πρώτα	 θετικά	

σημάδια	 και	

αποτελέσματα,	

θα	 αρχίσουμε	

να	τα	βλέπουμε,	όταν	ως	λαός,	αντί	να	επιρρίπτου-

με	ευθύνες	στους	άλλους	για	την	κατάσταση	στην	

οποία	βρισκόμαστε,	θα	περιοριστούμε	στη	βελτίω-

ση	της	ατομικής	μας	συμμετοχής	στην	κοινή	προ-

σπάθεια.

Θεωρείτε	εφικτό	τον	κυβερνητικό	στόχο	για	επι-
στροφή	της	χώρας	μας	στις	χρηματαγορές	μέσα	
στο	2013;
Αν	δεν	αλλάξουμε	ριζικά	τον	τρόπο	σκέψης	μας,	

δεν	 μάθουμε	 να	 λειτουργούμε	 με	 σωστή	 διακυ-

βέρνηση	 και	 να	 δουλεύουμε	 σκληρά,	 προσθέτο-

ντας	αξία	σε	ό,τι	κάνουμε,	είναι	βέβαιο	ότι,	δεν	θα	

μπορέσουμε	 να	 επιστρέψουμε	στις	 αγορές	μέσα	

στο	2013.	

Πότε	πιστεύετε	ότι	η	Ελλάδα	θα	εξέλθει	της	κρί-
σης	και	θα	αρχίσει	μια	νέα	εποχή	ανάπτυξης;
Θα	απαιτηθεί,	τουλάχιστον,	μία	δεκαετία	συλλογι-

κής	προσπάθειας,	για	να	επαναφέρουμε	την	οικο-

νομία	μας	εκεί	που	πρέπει.

Μπορούμε	όμως	ν’	αρχίσουμε	να	βελτιώνουμε	

τα	πράγματα,	κυρίως	την	ψυχολογία	μας,	από	αύ-

ριο,	με	το	να	είμαστε	πιο	δημιουργικοί	για	μας,	τους	

γύρω	μας,	την	κοινωνία.	Εξάλλου,	αυτό	έχει	μεγα-

λύτερη	αξία	από	το	τελικό	αποτέλεσμα.

Ποια	είναι	κατά	τη	γνώμη	σας	η	σημασία	της	τή-
ρησης	 των	 αρχών	 και	 αξιών	 της	 δεοντολογίας.	
Πιστεύετε	ότι	η	«αξία»	δημιουργείται	μέσα	από	
τις	αξίες;	Η	υιοθέτηση	και	εφαρμογή	συγκεκρι-
μένων	αρχών	και	αξιών	είναι	το	μυστικό	των	επι-
τυχημένων	επιχειρήσεων	αλλά	και	των	επιτυχη-
μένων	Κρατών;
Και	βέβαια,	γιατί	οι	αξίες	είναι	τα	θεσμικά	πρότυ-

πα	συμπεριφοράς	μιας	χώρας	ή	μιας	εταιρείας,	

αν	θέλετε.	Στην	Ελλάδα	δεν	έχουμε	καλές	επιδό-

σεις	ως	χώρα,	 γιατί	δεν	δίνουμε	 την	πρέπουσα	

σημασία	 στην	 δεοντολογία,	 την	 εμπιστοσύνη,	

το	 ρόλο	 της	 χώρας	ως	 πολίτης	 της	 παγκόσμιας	

κοινωνίας,	 και	 δεν	 ακολουθούμε	 μια	 κουλτού-

ρα,	σύμφωνα	με	την	οποία	ο	καθένας	μας	είναι	

υπεύθυνος	για	την	ποιότητα	του	αποτελέσματος	

στον	τομέα	ευθύνης	του.		

  Τα πρώτα θετικά σημάδια 
και αποτελέσματα, θα αρχίσου-

με να τα βλέπουμε όταν ως λαός, 
αντί να επιρρίπτουμε ευθύνες 

στους άλλους για την κατάσταση 
στην οποία βρισκόμαστε, θα πε-

ριοριστούμε στη βελτίωση της 
ατομικής μας συμμετοχής στην 

κοινή προσπάθεια 





84 Θ Ε Σ Ε Ι Σ  #  78

ΛΥΚοΥρΓοΣ ΛΙαροΠοΥΛοΣ

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεν

θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

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

Με	ένα	ήδη	προβληματικό	σύστημα	υγείας,	η	Ελλάδα	μοιάζει	
να	μπαίνει	σε	μια	εποχή	δύσκολων	αναγκαστικών	επιλογών,	

επισημαίνει	ο	κ.	Λυκούργος	Λιαρόπουλος,	καθηγητής		
Οικονομικών	της	Υγείας,	Διευθυντής	του	Εργαστηρίου		
Οργάνωσης	και	Αξιολόγησης	Υπηρεσιών	Υγείας	του		
Τμήματος	Νοσηλευτικής	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών,		

Αντιπρόεδρος	της	Επιτροπής	Τιμών	Φαρμάκων	και	Συντονιστής	
της	Ομάδας	Εργασίας	του	Υπουργείου	για	τις	συγχωνεύσεις	
των	νοσοκομειακών	ιδρυμάτων	της	χώρας.		Ο	κ.	Λιαρόπουλος	
θεωρεί	πως	πρέπει	να	ελεγχθούν	αποτελεσματικά	οι		

σπατάλες	και	το	ΕΣΥ	να	επανεπενδύσει	στην	ανανέωσή	του.	
«Περιθώρια	εξοικονόμησης	υπάρχουν»,	σημειώνει,		
το	ζήτημα	είναι	όμως	να	γίνουν	οι	σωστές	κινήσεις.		

Η	αύξηση	του	εισιτηρίου	στα	νοσοκομεία,	οι	συγχωνεύσεις	
νοσηλευτικών	ιδρυμάτων,	αλλά	και	το	χτίσιμο,	πρότυπων,	
νέων	νοσοκομείων,	είναι	σύμφωνα	με	τον	καθηγητή		

κάποιες	από	αυτές	τις	κινήσεις.	

«Δραματικές οι αλλαγές 
στους ορίζοντες της Υγείας»

K
ύριε	 Λιαρόπουλε,	 να	 ξεκινήσουμε	
με	 την	 πρόσφατη	 συνάντηση	 των	
υπουργών	 Υγείας	 των	 χωρών	 του	
ΟΟΣΑ	στο	Παρίσι.	Ποια	ήταν	τα	βασι-

κά	θέματα	που	τέθηκαν;			
Η	 συνάντηση	 των	 Υπουργών	 Υγείας	 των	 χωρών	

του	ΟΟΣΑ	ήταν	η	δεύτερη	μετά	από	αυτήν	 του	

2004,	στην	οποία	είχα	συμμετάσχει	εκπροσωπώ-

ντας	 το	 Υπουργείο	 Υγείας.	 Η	φετινή	 συνάντηση	

ήταν	πολύ	διαφορετική	και	αντανακλούσε	τη	δια-

φορά	στις	εποχές.	Το	2004,	με	τις	οικονομίες	στα	

πολύ	«επάνω»	τους,	το	θέμα	της	Συνόδου	ήταν		

«Towards	High	Performing	Health	Systems».	Ανα-

φερόταν	δηλαδή	στην	πορεία	των	συστημάτων	

υγείας	προς	την	«τελειότητα».	Το	2010,	αντίθε-

τα,		το	θέμα	ήταν	«Health	System	Priorities	when	

Money	is	Tight»,	δηλαδή,	περίπου	η	«επιβίωση»	

των	συστημάτων	υγείας.	Περιττεύει,	ίσως,	να	πω	

ότι,	για	τον	 Έλληνα	που	παρακολούθησε	τις	δύο	

συνόδους,	τα	συναισθήματα	ήταν	αυτά	που	θα	
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είχε	ένας	Αρειανός,	αν	έπεφτε	κατά	λάθος	στη	

Γη.	Το	2010,	μάλιστα,	ήταν	ακόμη	πιο	τραυματι-

κό.	Συνειδητοποιούσα	συνεχώς	ότι,	έχοντας	χάσει	

το	τρένο	του	2004,	η	Ελλάδα	μπαίνει	σήμερα	σε	

εποχή	τραγικών	επιλογών,	με	ένα	σύστημα	υγεί-

ας	σε	πολύ	κακή	κατάσταση.	Από	ότι	 μας	είπε,	

το	ίδιο	ένιωσε	και	ο	Υπουργός	Υγείας	κ.	Ανδρέας	

Λοβέρδος.

Ποια	 προβλή-
ματα	 προκαλεί	
η	 οικονομική	
κρίση	στα	εθνι-
κά	 συστήματα	
υγείας	των	χω-
ρών	 του	 ΟΟΣΑ	
γενικά	 και	
ποιοι	 κίνδυνοι	
υπάρχουν;
Σε	 περίοδο	 οι-

κονομικής	 κρί-

σης,	η		κοινωνία	

και	 το	 κοινωνι-

κό	κράτος	δοκι-

μάζουν	τα	όρια	

της	 αντοχής	

τους.	 Δεν	 πρέ-

πει	 να	 ξεχνάμε	

ότι,	 το	 κοινωνι-

κό	 κράτος	 έχει	

ως	 φιλοσοφι-

κή,	 αλλά	 και	

διαχειριστική	

προϋπόθεση	

την	προοδευτική	χρηματοδότηση.	Προϋποθέτει,	

με	άλλα	λόγια,	 την	παραδοχή	της	κοινωνίας	ότι	

οι	 ευπορότεροι,	 πρέπει	 να	 σηκώσουν	 το	 μεγα-

λύτερο	μέρους	του	βάρους	για	την	κάλυψη	των	

αναγκών	του	συνόλου,	δηλαδή	και	των	φτωχών.	

Αυτό,	 προϋποθέτει	 ότι	 ο	 αλτρουισμός	 αποτελεί	

βασικό	στοιχείο	της	ανθρώπινης	φύσης,	κάτι	για	

το	οποίο,	όμως,	υπάρχει	λίγη	επιστημονική	τεκμη-

ρίωση.	Αν	αυτό	δεν	συμβαίνει,	η	μόνη	ελπίδα	για	

τη	διατήρηση	του	κοινωνικού	κράτους	βρίσκεται	

στη	συνειδητοποίηση	εκ	μέρους	της	πλειοψηφίας	

της	κοινωνίας	ότι	 το	ατομικό	συμφέρον	συμβα-

δίζει	και,	μάλιστα,	εξαρτάται	από	το	γενικότερο	

συμφέρον.	Αυτό	αποτελεί	 το	 κυρίαρχο	πολιτικό	

διακύβευμα	και	τη	μήτρα	της	πολιτικής	και	κοινω-

νικής	διάταξης	στο	φάσμα	αριστερά	-	δεξιά.	Η	επι-

βίωση,	συνεπώς,	του	κοινωνικού	κράτους	εξαρτά-

ται	από	την	ταλάντωση	αυτού	του	εκκρεμούς	και	

το	 βάθος	 μέχρι	

το	 οποίο	 έχουν	

φθάσει	 οι	 ρίζες	

των	 κοινωνικών	

κατακτήσεων	

στο	 συλλογικό	

υποσυνείδητο.	

Υπάρχει,	 δηλα-

δή,	 ο	 κίνδυνος	

μία	 μεγάλη	 και	

μακρόχρονη	 τα-

λάντωση	 προς	

αυτό	 που	 λέμε	

«δεξιά»,	να	ξερι-

ζώσει	όσα	έχουν	

«κατακτηθεί»,	

όπως,	 πιθανόν,	

θα	 συμβεί	 στην	

Αμερική	 με	 την	

έντονη	 αντίδρα-

ση	 των	 Ρεπου-

μπλικάνων	 και	

συντηρητικότε-

ρων	 πολιτικών	

δυνάμεων.

Υπάρχει	κάποιος	σχεδιασμός,	κάποια	σκέψη	για	
κοινή	αντιμετώπιση	των	προβλημάτων	αυτών;	
Η	 οικονομική	 κρίση	 σημαίνει	 διαφορετικά	

πράγματα	για	τον	καθένα	από	εμάς.	Οι	κύριες	

εκφράσεις	της	είναι	η	οικονομική	επιβράδυν-

ση,	η	μείωση	της	παραγωγής,	η	ανεργία	και	η	

μείωση	των	εισοδημάτων	των	περισσοτέρων.	

Αυτό,	 οπωσδήποτε,	 βάζει	 σε	 δοκιμασία	 τη	

σχετική	αποτίμηση	του	ατομικού,	σε	σχέση	με	

το	συλλογικό	συμφέρον.	
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Σε	πιο	πρακτικό	επίπεδο,	αναπόφευκτα	μει-
ώνει	 τα	 φορολογικά	 και	 ασφαλιστικά	 έσο-
δα	 που	 χρηματοδοτούν	 το	 σύστημα	 υγείας.	
Προφανώς,	 όταν	 συρρικνώνεται	 η	 χρηματο-
δοτική	 βάση	 του	 συστήματος,	 αν	 δεν	 μειω-
θούν	σημαντικά	τα	έξοδα,	η	όλη	του	ύπαρξη	
κινδυνεύει,	είτε	συνολικά,	είτε	σε	σχέση	με	
την	έκτασή	του.	Η	διαχείριση	αυτής	της	νέας	
πραγματικότητας	αποτελεί	το	μείζον	πολιτι-
κό	διακύβευμα	της	εποχής.	
Για	 το	 λόγο	 αυτό,	 στη	 Σύνοδο	 των	 Υπουργών,	

εκφράσθηκε	 από	 το	 Γραμματέα	 του	 ΟΟΣΑ	 κ.	
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Julius	Frenk,	αλλά	και	τον	ΠΟΥ	και	πολλές	χώρες,	

η	αγωνία	ότι	η	μείωση	των	δαπανών	υγείας	ως	

αποτέλεσμα	 της	 δημοσιονομικής	 στενότητας	

μπορεί	να	έχει	δραματικές	συνέπειες	για	το	επί-

πεδο	υγείας	στο	μέλλον.	Δυστυχώς,	δεν	προέκυ-

ψε	ότι	οι	χώρες	αντιμετωπίζουν	το	πρόβλημα	με	

τον	ίδιο	τρόπο.	Εκφράσθηκαν	οι	συνήθεις	ευχές	

για	διατήρηση	του	επιπέδου	των	παροχών,	αλλά	

το	δεύτερο	θέμα	της	Συνόδου,	που	ήταν	«Fit	not	

Fat»	 μάλλον	 βλέπει	 ως	 ανταποδοτικό	 όφελος,	

εν	όψει	της	μείωσης	των	δαπανών,	την	επίτευξη	

καλύτερου	επιπέδου	υγείας	μέσω	της	πρόληψης	

και	της	δημόσιας	υγείας.	Στο	σημείο	αυτό,	η	πρό-

σφατη	αλλαγή	στην	Ελλάδα,	με	 την	προσθήκη	

της	Διατροφής	και	Άθλησης	ως	αντικείμενα	του	

Υπουργείου	Υγεία,	είναι	μάλλον	επίκαιρη!

Ειδικότερα	για	την	Ελλάδα,	ποια	είναι	τα	βα-
σικά	 ή	 τα	 επιπλέον	 προβλήματα	 που	 δημι-
ουργούνται	εν	μέσω	της	προσπάθειας	εφαρ-
μογής	του	μνημονίου;
Αν	 και	 αποφεύγω	 την	 αναφορά	 στην	 περί-

φημη	 «ελληνική	 ιδιαιτερότητα»	 που	 πάντα	

χρησιμοποιείται	ως	άλλοθι,	οφείλω	να	δεχτώ	

ότι	 έχουμε	σοβαρό	πρόβλημα.	Δεν	χωρά	αμ-

φιβολία	 ότι	 η	 Υγεία	 «χρωστάει»	 άμεσες	 και	

σημαντικές	οικονομίες,	αν	η	Ελλάδα	είναι	να	

επιζήσει.	Η	προσωπική	μου	άποψη	είναι	ότι,	η	

συνολική	δαπάνη	πρέπει	να	μειωθεί	το	2011	

κατά		2%	του	ΑΕΠ,	σε	σχέση	με	το	επίπεδο	του	

2009.	Σπεύδω,	όμως,	να	πω	ότι	η	ανάγκη	για	

εξοικονόμηση	 δεν	 οφείλεται	 στην	 παρουσία	

του	 ΔΝΤ,	 αλλά	 στο	 ότι	 η	 σπατάλη	 πόρων	 και	

η	 διοχέτευσή	 τους	 στην	 παραοικονομία	 και	

τη	 διαφθορά	ήταν	 ένα	 διαρκές	 έγκλημα	 που	

οξύνθηκε	σημαντικά	τα	τελευταία	5-6	χρόνια.	

Επειδή,	όμως,	η	μεγάλη	αυτή	μείωση	προϋπο-

θέτει	μεταβολή	σε	κατεστημένες	νοοτροπίες,	

αλλά	 και	 οργανωτικές	 αλλαγές,	 δεν	 μπορεί	

να	συντελεσθεί	γρήγορα.	Για	το	λόγο	αυτό,	η	

κυβέρνηση	είναι	υποχρεωμένη	να	καταφύγει	

σε	 κάθε	 μέτρο	 άμεσης	 απόδοσης,	 με	 στόχο	

τη	 μεγαλύτερη	 δυνατή	 εξοικονόμηση.	 Έτσι	

όμως,	είναι	ανθρωπίνως	αδύνατο	να	ασχολη-
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ΤΟ	ΕΣΥ	ΩΣ	ΜΟΧΛΟΣ	ΑΝΑΠΤΥξΗΣ/1	

«Το	 ΕΣΥ	 πρέπει	 να	 σχεδιάσει	 μία	 γραμμή	
άμυνας,	 ακόμη	 και	 καθώς	 προσπαθεί	 να	
περιστείλει	 τη	 δική	 του	 δαπάνη.	 Είναι	 δύ-
σκολο,	και	δεν	βλέπω	να	γίνονται	πολλά	σε	
αυτήν	την	κατεύθυνση.
Στη	Σύνοδο	των	Υπουργών,	στο	Παρίσι,	συζη-
τήθηκαν	και	οι	ευκαιρίες	που	μπορεί	να	κρύ-
βονται	στην	κρίση.	Εδώ	μπορεί	να	κρύβεται	
μία	ευκαιρία	για	την	Ελλάδα.	Αν	μειώσουμε	
τη	συνολική	δαπάνη	υγείας	από	10%	του	ΑΕΠ	
το	2009,	σε	8%	το	2011,	που	είναι	λογικό	για	
το	 επίπεδο	 των	 υπηρεσιών	 που	 προσφέρει	
το	σύστημα,	προκύπτει	εξοικονόμηση	περί-
που	€ 4,5	δις.	Αν	η	Υγεία	«προσφέρει»	€	2,5	
δις	στη	μείωση	του	ελλείμματος,	μπορεί	να	
επενδύσει	τα	άλλα	€ 2	δις	στην	αναβάθμιση	
του	ΕΣΥ	και	την	ανανέωση	των	υποδομών.	Αν	
γίνουν	αυτά,	θα	έχουμε	ένα	ορθολογικό	ΕΣΥ,	
που	θα	δαπανά	μεν	κοντά	στο	9%	του	ΑΕΠ,	
αλλά	 θα	 παράγει	 περισσότερη	 και	 καλύτε-
ρη	περίθαλψη	και	υγεία.	Η	αναβάθμιση	της	
Πρωτοβάθμιας	Φροντίδας	 στις	 γραμμές	 της	
πρωτογενούς	 πρόληψης	 της	 παχυσαρκίας,	
του	διαβήτη,	του	καρκίνου		και	των	καρδιαγ-
γειακών	νοσημάτων,	αλλά	και	η	ορθολογική	
οργάνωση	 των	 υποδομών	 θα	 αποδώσουν	
επίσης	 σημαντικούς	 καρπούς.	 Αν	 λοιπόν,	 η	
κρίση	μας	διδάξει	να	σεβόμαστε	τα	χρήματα	
των	φορολογουμένων,	μπορούμε	να	το	αντα-
ποδώσουμε	με	καλύτερες	υπηρεσίες».	
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θεί	και	με	άλλα	πολύ	σοβαρά	και	διαρθρωτικά	

προβλήματα	που	χρονίζουν,	με	πολύ	σοβαρές	

επιπτώσεις.	Αναγκαστικά,	η	μικρο-διαχείριση,	

για	όλο	το	2011,	θα	κυριαρχήσει	σε	βάρος	του	

σχεδιασμού	για	ένα	καλύτερο	σύστημα.	

Πιστεύετε	 ότι	 μπορεί	 να	 αντέξει	 το	 δημόσιο	
σύστημα	Υγείας	την	αυξημένη	«πελατεία»	που	
δέχεται,	λόγω	της	οικονομικής	κρίσης;	Σύμφω-
να	με	έρευνες,	καταγράφεται	ήδη	μια	αύξηση	
στην	προσέλευση	ασθενών	κατά	20-30%.
Δεν	είμαι	αισιόδοξος.	Τα	σημάδια	κατάρρευ-

σης	των	νοσοκομείων	ήταν	ήδη	εμφανή	από	

το	 2008.	 Δεν	 είναι	 τόσο	 θέμα	 πόρων,	 όσο	

θέμα	ηθικού	των	άξιων	γιατρών,	νοσηλευτών	

και	άλλων	εργαζο-

μένων.	Η	αποδιορ-

γάνωση,	λόγω	των	

ακατάλληλων	 και	

ανεπαρκών	 διοι-

κήσεων	τις	οποίες	

τοποθετούσαν	πε-

λατειακές	 	 πολιτι-

κές	ηγεσίες	χωρίς	

αξιοκρατικό	 τρό-

πο,	 	 οι	 «ανίερες»	

συμφωνίες	πολιτικών	και	συνδικαλιστών,	για-

τρών	και	άλλων,	έχουν	υποσκάψει	και	τα	ηθι-

κά	θεμέλια	του	συστήματος	και	έχουν	απογο-

ητεύσει	τον	συνεπή	και	τίμιο	επιστήμονα	και	

εργαζόμενο.	Αυτό	που	φοβάμαι,	περισσότε-

ρο	 και	 από	 τη	 μείωση	 των	 κονδυλίων,	 είναι	

ότι	οι	άνθρωποι	αυτοί	θα	εγκαταλείψουν	την	

προσπάθεια.	 Νομίζω	 ότι	 αυτό	 θα	 πρέπει	 να	

απασχολήσει	 την	 πολιτική	 ηγεσία.	 Τη	 λύση	

δεν	 μπορούν	 να	 δώσουν	 οι	 συνδικαλιστικές	

ηγεσίες.	Ας	συμβουλευθεί	ο	Υπουργός	κατα-

ξιωμένους	 επαγγελματίες	 και	 ας	 ψηλαφίσει	

τις	κύριες	πληγές	του	συστήματος.	Με	αλλα-

γή	 στο	 ηθικό	 του	 αποδοτικού	 εργαζομένου,	

η	πρόσθετη	προσέλευση	ασθενών	μπορεί	να	

αντιμετωπισθεί.	 Ίσως,	μάλιστα,	αυτό	να	κάνει	

και	καλό	σε	νοσοκομεία	που	σήμερα	υπολει-

τουργούν.	

Πόσο	περισσότερο	θα	δυσκολέψουν	την	κατά-
σταση	οι	περικοπές	της	τάξεως	του	1	δις.	Ευρώ,	
από	τους	προϋπολογισμούς	των	νοσοκομείων;
Αν	τα	νοσοκομεία	μας	αποκτήσουν	διοικήσεις,	

οι	οποίες	θα	εμπνεύσουν	και	θα	συνεργασθούν	

με	τους	γιατρούς	και	 τους	εργαζόμενους,	δεν	

θα	υπάρξει	πρόβλημα.	Υπάρχουν	σημαντικά	πε-

ριθώρια	για	οικονομίες.	Τα	ίδια	ισχύουν,	σε	με-

γαλύτερο	ίσως	βαθμό,	όσον	αφορά	τα	διάφορα	

ιατρικά	είδη.	Η	αναμόρφωση	 του	συστήματος	

των	εφημεριών,	ειδικά	στα	μικρότερα	και	επαρ-

χιακά	νοσοκομεία,	είναι	επίσης	αναγκαία.

Πέρα,	όμως,	από	 την	οικονομία,	θα	ενισχυ-

θούν	τα	έσοδα,	από	την	εφαρμογή	και	αύξηση	

του	 εισιτήριου,	 για	 όσους	 προσέρχονται	 στα	

νοσοκομεία	

του	ΕΣΥ.	Σημα-

ντική,	 επίσης,	

μπορεί	να	είναι	

και	η	συμβολή	

του	 κλάδου	

της	 Ιδιωτικής	

Ασφάλισης ,	

στα	λίγα,	έστω,	

νοσοκομεία	

που	 έχουν	 τις	

προϋποθέσεις,	 όπως	 προβλέπει	 και	 σχετική	

πρόταση	που	έχει	κάνει	η	 Ένωση	Ασφαλιστικών	

Εταιρειών,	 μετά	 από	 μελέτη	 του	 Εργαστηρίου	

Οργάνωσης	και	Αξιολόγησης	Υπηρεσιών	Υγείας	

του	Πανεπιστημίου	Αθηνών.	

Τέλος,	 η	 σωστή	 εφαρμογή	 της	 ολοήμερης	

λειτουργίας	και	η	πλήρης	αξιοποίηση	της	βιοϊ-

ατρικής	τεχνολογίας,		μπορούν	επίσης	να	προ-

σφέρουν	έσοδα,	αλλά	και	εισόδημα	για	τους	

εργαζόμενους.	Ορισμένα	από	αυτά	 τα	μέτρα	

ήδη	βρίσκονται	στην	ατζέντα	του	Υπουργείου,	

αλλά	θα	πρέπει	να	γίνουν	πολλά,	για	να	εξα-

σφαλισθεί	η	συνεργασία	των	γιατρών.

Συζητείται	και	ένα	είδος	«Καλλικράτη»	των	νο-
σοκομείων	που	προβλέπει	πλήρη	αναδιάρθρω-
ση	του	νοσοκομειακού	δικτύου	της	χώρας.
Μα	 είναι	 απαραίτητη	 προϋπόθεση	 η	 συγχώ-

  Η λίστα δεν με έχει πείσει, κυρίως λόγω της 
οδυνηρής προϊστορίας και εμπειρίας από 
την εφαρμογή της. Η πραγματική λύση στο 
πρόβλημα της φαρμακευτικής δαπάνης 
βρίσκεται στη σωστή συνταγογράφηση 
και τον έλεγχο με ηλεκτρονικό τρόπο 



νευση	 νοσοκομείων	 και	 η	 μετατροπή	 ορισμέ-

νων	 μικρών	 νοσοκομείων	 –	 Κέντρων	 Υγείας	

στην	ηπειρωτική	Ελλάδα,	σε	κέντρα	νοσηλείας	

με	έμφαση	στις	χρόνιες	παθήσεις.	Τα	132	δη-

μόσια	 νοσοκομεία	 είναι	 πολλά	 για	 μία	 χώρα	

όπως	η	Ελλάδα.	Πολλά	στεγάζονται	σε	παμπά-

λαια	κτίρια,	είναι	μικρής	δυναμικότητας	και	πα-

ρουσιάζουν	έξοδα	συντήρησης	και	λειτουργίας	

δυσανάλογα	 με	 τις	 πραγματικές	 απαιτήσεις.	

Μεσοπρόθεσμα,	 αλλά	 με	 άμεση	 έναρξη	 σχε-

διασμού,	θεωρώ	απαραίτητη	την	«απόσυρση»	

νοσοκομείων	και	την	ανέγερση	νέων,	σε	συνερ-

γασία	με	τον	ιδιωτικό	κατασκευαστικό	τομέα.	

Τα	 μέτρα	 που	 έχουν	 ληφθεί	 ή	 συζητώνται,	 σε	
σχέση	με	τα	φάρμακα	(,	λίστα,	ηλεκτρονική	συ-
νταγογράφηση)	θεωρείτε	πως	κινούνται	προς	τη	
σωστή	κατεύθυνση;	Θα	επιτευχθεί	η	επιδιωκό-
μενη	εξοικονόμηση;
Από	καιρό	έχω	υποστηρίξει	την	αύξηση	της	χρήσης	

γενοσήμων	φαρμάκων	στα	επίπεδα	και	των	άλλων	

ευρωπαϊκών	 χωρών,	 εφόσον	 βέβαια	 συνοδεύο-

νται	από	μελέτες	βιοϊσοδυναμίας.	Η	λίστα	ωστό-

σο	δεν	με	έχει	πείσει,	κυρίως	λόγω	της	οδυνηρής	

προϊστορίας	και	εμπειρίας	από	την	εφαρμογή	της.	

Η	 πραγματική	 λύση	 στο	 πρόβλημα	 της	 φαρμα-

κευτικής	δαπάνης	βρίσκεται	στη	σωστή	συνταγο-

γράφηση	και	τον	έλεγχο	με	ηλεκτρονικό	τρόπο.	Η	

ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	που	έχει	ξεκινήσει	

μας	δίνει	ελπίδες,	αλλά	πρέπει	να	υποστηριχθεί.	

Χρειάζεται	επειγόντως	να	λυθούν	σοβαρά	διαχει-

ριστικά	 προβλήματα	 για	 να	 ανταποκριθεί	 το	 σύ-

στημα	στους	όγκους	που	συνεπάγεται	η	γενίκευση	

της	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης	στο	 ΙΚΑ	και	

άλλους	μεγάλους	φορείς.	Αν	δεν	υπάρξει	ουσια-

στική	υποστήριξη,	το	σύστημα	κινδυνεύει	και	θα	

ήταν	μία	μεγάλη	απογοήτευση	αν	μείνουμε	με	το	

«αστείο»,	αλλά	πανάκριβο	μη-σύστημα	του	ΙΚΑ.

Πώς	κρίνετε	τη	σκέψη	ανάθεσης	του	συστήματος	
προμηθειών	των	νοσοκομείων	σε	ιδιώτες;
Νομίζω	ότι	είναι	μία	πολύ	καλή	 ιδέα.	Ο	σημε-

ρινός	δημόσιος	τομέας	έχει	αποδείξει	ότι	δεν	

μπορεί	να	φέρει	σε	πέρας	ένα	τέτοιο	έργο,	με	
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ΤΟ	ΕΣΥ	ΩΣ	ΜΟΧΛΟΣ	ΑΝΑΠΤΥξΗΣ/2	

«Η	αξιοποίηση	με	εκχώρηση	μέρους	της	
τεράστιας	ακίνητης	δημόσιας	περιου-
σίας,	μπορεί	να	γίνει	το	κίνητρο	για	την	
ιδιωτική	χρηματοδότηση,	ύψους	€ 750	
εκ.	με	στόχο	την	ανέγερση	10	πρότυπων	
νοσοκομείων	της	τάξης	των	350-400	
κρεβατιών,	αξιοποιώντας	σχέδια	και	
μελέτες	της	ΔΕΠΑΝΟΜ.	Πιστεύω	ότι	
στον	τομέα	αυτό	βρίσκεται	μία	θαυμάσια	
ευκαιρία	για	μελλοντική	εξοικονόμηση	
πόρων	και	άμεση	τόνωση	του	κλάδου	
των	κατασκευών,	ως		αναπτυξιακό	«μέ-
ρισμα»	της	υγείας	προς	τη	χώρα.	Τέλος,	
σημαντικά	μπορούν	να	είναι	τα	άμεσα	
οφέλη,	από	την	ενεργειακή	αναβάθμιση	
των	νοσοκομείων,	αξιοποιώντας	ήδη	
διαθέσιμους	πόρους	και	προγράμματα».



χαρακτηριστική	απόδειξη	τη	«λειτουργία»	της	

Κεντρικής	 Επιτροπής	 Προμηθειών.	 Σημαντική	

εδώ	θα	είναι	η	σωστή	μελέτη	του	έργου	που	θα	

πρέπει	να	λάβει	υπόψη	τον	κατακερματισμένο	

χαρακτήρα	της	νοσοκομειακής	υποδομής	και,	

φυσικά,	η	μηχανοργάνωση	και	εφαρμογή,	επί	

τέλους,	 σύγχρονων	 λογιστικών	 μεθόδων	 στα	

νοσοκομεία.	

Κρίνω,	όμως,	απαραίτητο	να	συνοδευτεί	το	μέ-

τρο	με	την	 Ίδρυση	του	Ινστιτούτου	Ελέγχου	Ποι-

ότητας,	 το	 οποίο	 προέβλεψε	 ο	 νόμος	 2519/97	

του	Κ.	Γείτονα	και	το	οποίο,	,	«καταργήθηκε»	από	

την	κ.	Ξενογιαννακοπούλου,	αν	και	δεν	είχε	ποτέ	

συσταθεί!	 Ένας	φορέας	Αξιολόγησης	Τεχνολογί-

ας	και	Υπηρεσιών	Υγείας,	με	προσωπικό	που	ήδη	

υπηρετεί,	 αλλά	 είναι	 μάλλον	 παροπλισμένο	 σε	

νοσοκομεία	 και	 άλλους	 φορείς	 του	 Υπουργείου	

Υγείας,	είναι	απολύτως	απαραίτητος	σήμερα,	για	

τη	σωστή	κατάρτιση	προδιαγραφών	και	ελέγχου	

της	χρήσης	της	τεχνολογίας	και	της	ποιότητας	των	

προσφερόμενων	υπηρεσιών.

Απορρόφηση	 μονάδων	 υγείας	 του	 ΙΚΑ	 από	 το	
ΕΣΥ.	Είναι	αυτή	η	απάντηση	στην	έλλειψη	Πρω-
τοβάθμιας	Φροντίδας	Υγείας	στη	χώρα	μας;
Ως	παλαιός	Υποδιοικητής	του	ΙΚΑ,	αλλά	και	σχετικά	

πρόσφατα	ως	Πρόεδρος	του	Α’	ΠεΣΥ	Αττικής,	έζη-

σα	την	«παράνοια»	της	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	

που	ασκείται	από	δύο	…αντίπαλα	στρατόπεδα.	Η	

επικάλυψη	φορέων	και,	κυρίως,	η	ασυνέχεια	στη	

φροντίδα	 είναι	 τα	 κυριότερα	 προβλήματα	 που	

αντιμετωπίζει	σήμερα	το	υγειονομικό	μας	σύστη-

μα.	Πέρα	από	την	αρνητική	επίπτωση	στην	ποιότη-

τα	της	προσφερόμενης	φροντίδας,	η	παράλληλη	

λειτουργία	ΙΚΑ	και	ΕΣΥ	στην	πρωτοβάθμια	φροντί-

δα,	προκαλεί	τεράστια	σπατάλη	πόρων.	

Τι	προβλήματα	αναμένεται	να	δημιουργηθούν;
Με	 φοβίζει	 το	 σύνθετο	 του	 εγχειρήματος	 στην	

«ελληνική	 πραγματικότητα»,	 αλλά	 θεωρώ	 ότι	

τώρα	 έχουμε,	 επιτέλους,	 τη	 χρυσή	 ευκαιρία.	

Οποιαδήποτε	ολιγωρία	και	υποταγή	σε	συνδικα-

λιστικού	 τύπου	αντιδράσεις	 θα	 είναι	 ασυγχώρη-

τη.	 Δυστυχώς,	 η	 χώρα	 μας	 θα	 πληρώσει	 τώρα,	

στη	 χειρότερη	 στιγμή,	 την	 εγκληματική	 αδιαφο-

ρία	των	ιθυνόντων	της	τελευταίας	35ετίας	για	την	

υπερπαραγωγή	γιατρών.	Αν	και	το	ΑΣΕΠ	αποτελεί	

μία	«πετυχημένη	ιστορία»,	η	διαδικασία	επιλογής	

γιατρών	στο	ΕΣΥ	και	ιδιαίτερα	οι	κρίσεις	σε	θέσεις	

ευθύνης	αποτελούν	παράδειγμα	προς	αποφυγήν.	

Το	δίδαγμα	εδώ	είναι	ότι	θα	πρέπει	να	αποφύγου-

με	την	ανάμιξη	των	συνδικαλιστικών	οργάνων	των	

γιατρών	και	να	ψάξουμε	για	όσο	το	δυνατόν	αντι-

κειμενικότερο	σύστημα	επιλογής.

Ποιες	είναι	οι	παγίδες	-	κίνδυνοι	που	πρέπει	να	
αποφύγει	η	χώρα	μας	και	ποιες	οι	ευκαιρίες	που	
πρέπει	 να	 εκμεταλλευτεί	 σε	 ό,τι	 αφορά	 στην	
πολιτική	 που	 θα	 ακολουθήσει	 στον	 τομέα	 της	
υγείας,	λόγω	και	των	σημαντικών	αλλαγών	που	
φέρνει	μαζί	της	η	οικονομική	κρίση;		
Οι	παγίδες	και	οι	κίνδυνοι	είναι	πολλοί.	Στη	Σύ-

νοδο	 Υπουργών	 στο	 Παρίσι	 τέθηκε	 το	 ζήτημα	

να	απαντήσουν	στην	κρίση	με	περικοπή	δαπα-

νών,	ακόμη	και	στην	υγεία.	Δυστυχώς,	η	χώρα	

μας	έχει	τη	μικρότερη	δυνατότητα	να	αποφύγει	

αυτό	 το	σκόπελο,	αν	και	σε	μεγάλο	βαθμό,	η	

μείωση	των	δαπανών	είναι	απλή	αποφυγή	σπα-

τάλης.	Η	ανάγκη	περικοπών	είναι,	όμως,	τόσο	

μεγάλη	 και	 τα	 διαχειριστικά	 μας	 συστήματα	

τόσο	ανεπαρκή,	που	κινδυνεύουμε	εκτός	από	το	

«λίπος»	να	κόψουμε	και	«σάρκα».	Δυστυχώς	το	

2010	χάθηκε	χωρίς	να	βελτιωθεί	η	κατάσταση	

στη	διαχείριση,	η	οποία,	μάλιστα,	χειροτέρεψε	

λόγω	της	εξάρτησης	της	Υπουργού	από	συνδι-

καλιστές	και	κομματικούς	παράγοντες.	Για	εμέ-

να,	όμως,	ο	μεγαλύτερος	κίνδυνος	θα	προέλθει	

από	την	υπερδιόγκωση	του	ιδιωτικού	τομέα.	Σε	

όγκους	 και	 δαπάνη,	 ο	 ιδιωτικός	 τομέας	σήμε-

ρα	καλύπτει	περίπου	το	50%	του	συνόλου-	αν	

συμπεριλάβουμε	και	τους	ιδιώτες	γιατρούς.	Σε	

εποχή	κρίσης	και	μείωσης	των	εισοδημάτων,	οι	

«τζίροι»	των	ιδιωτών	μειώνονται,	σε	ορισμένες	

περιπτώσεις	 δραματικά.	 Πώς	 θα	 αντιδράσει	 ο	

ιδιωτικός	τομέας	και	τι	θα	κάνουν	οι	«πλεονά-

ζοντες»	γιατροί;	Η	κρίση	ίσως	ωθήσει	κάποιους	

στη	 μετανάστευση	 και,	 στην	 καλύτερη	 περί-

πτωση,	στην	επαρχία.		  

Ο κ τω β ρι οσ  -  Ν ο εμβ ρι οσ  -  Δ ε κεμβ ρι οσ  2 0 1 0 89

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεν

θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

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

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεν

θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

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



90 Θ Ε Σ Ε Ι Σ  #  78

Παραμελημένες 
Τροπικές Ασθένειες 

Ο	Π.Ο.Υ	ΜΑΣ	ΚΑΛΕΙ	ΝΑ	ΤΙΣ	ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ…

Περίπου	ένα	δισεκατομμύριο	
άνθρωποι	στον	πλανήτη	βλέπουν	

τις	ζωές	τους	να	επηρεάζονται,	άμεσα	
ή	έμμεσα,	από	τις	παραμελημένες	τρο-
πικές	ασθένειες.	Tο	πρόβλημα,	ωστόσο	
παραμένει	«κρυμμένο»	.	Ο	Παγκόσμιος	
Οργανισμός	Υγείας,	όμως,	τονίζει	ότι,	
τα	πράγματα	δεν	είναι	τόσο	απλά	και	

«ακίνδυνα»,	όσο	φαίνονται…	
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Ό
πως	επισημαίνει	η	γενική	διευθύντρια	

του	Π.Ο.Υ	κ.	Μάργκαρετ	Τσαν,	«οι	άν-

θρωποι	που	πλήττονται	ή	κινδυνεύουν	

από	αυτές	τις	ασθένειες,	έχουν	ελάχι-

στη	πολιτική	φωνή».	Oι	παθήσεις	αυτές	υποβαθ-

μίζουν	την	ποιότητα	ζωής	των	ανθρώπων	αυτών,	

καθώς	επηρεάζουν	σημαντικά	τη	σωματική	και	δι-

ανοητική	ανάπτυξη	των	παιδιών	ή	προκαλούν	σο-

βαρές	αναπηρίες	και	παραμορφώσεις	στους	ενήλι-

κες,	επηρεάζοντας	την	παραγωγικότητά	τους.	

Φως	στις	διαστάσεις	 του	προβλήματος	έρ-

χεται	να	ρίξει	η	πρώτη	 Έκθεση	του	Παγκό-

σμιου	Οργανισμού	Υγείας	για	τις	τροπικές	

παραμελημένες	 ασθένειες	 (Neglected	

Tropical	 Diseases,	 NTDs).	 Στόχος	 τής	

Έκθεσης	 είναι	 να	 σκιαγραφήσει	 τις	

οικονομικές	 επιπτώσεις	 αυτών	 των	

παθήσεων,	 σε	 απώλεια	 ζωών	 και	

παραγωγικότητα	 και	 να	 πιέσει	 με	

τον	τρόπο	αυτό	κυβερνήσεις,	επι-

στήμονες,	 φαρμακευτικές	 επιχει-

ρήσεις	και	δωρητές	να	επενδύσουν	

στην	 έρευνα	 και	 στην	 αντιμετώ-

πισή	τους.	Στην	έκθεση	αναφέρο-

νται	περίπου	17	ασθένειες.	Αν	και	

η	θεραπεία	τους	κοστίζει	ελάχιστα,	

αρρώστιες	όπως	ο	δάγκειος	πυρετός	

και	 η	 αμερικανική	 τρυπανοσωμίαση	

(νόσος	του	Chagas),	εξαπλώνονται	τα-

χύτατα.	Η	τελευταία,	πλήττει	περίπου	10	

εκατομμύρια	 –νέους	 κυρίως-	 ανθρώπους	

στη	 Λατινική	 Αμερική,	 γεμίζοντας	 τα	 νοσο-

κομεία	 από	 παραγωγικούς	 πληθυσμούς.	 Ένα	

άλλο	 παράδειγμα	 είναι	 η	 λυμφατική	 φιλαρίαση.	

Το	κόστος	της	θεραπείας	ενός	πάσχοντος,	δεν	κο-

στίζει	περισσότερα	από	5-10	σεντς!	Οι	κατάλληλες	

θεραπείες	 δυστυχώς	 συχνά	 δεν	 είναι	 διαθέσιμες,	

ενώ	τα	προσβάσιμα	από	τους	ασθενείς	φάρμακα,	

είναι	παλιά,	δύσκολα	στη	χορήγησή	τους	και	τοξικά.	

Είναι	χαρακτηριστικό	ότι	το	2008,	μόλις	το	8%	των	

ανθρώπων	με	σχιστοσωμίαση	είχαν	πρόσβαση	σε	

υψηλής	ποιότητας	φάρμακα.	

Και	 οι	 G8	 έχουν	 αναφερθεί	 επανειλημμένα	

στην	ανάγκη	εντατικοποίησης	των	προσπαθειών	

για	τον	έλεγχο	ή	την	εξάλειψη	αυτών	των	παθή-

σεων.	«Υπολογίζεται	ότι,	ένα	δισεκατομμύριο	άν-

θρωποι	πάσχουν	από	μια	σειρά	παραμελημένων	

τροπικών	ασθενειών	που	προκαλούν	σημαντική	

υγειονομική,	 οικονομική	 και	 κοινωνική	 επιβά-

ρυνση	 στις	 φτωχές	 χώρες.	 Οι	 προσπάθειες	 να	

ελεγχθούν	ή	να	εξαλειφθούν	οι	ασθένειες	αυτές	

θα	 πρέπει	 να	 ενδυναμωθούν.	 Οι	 G8	 υποστηρί-

ζουν	την	προσπάθεια		του	Π.Ο.Υ,	με	μέτρα	όπως	

η	έρευνα,	τα	διαγνωστικά	μέσα	και	η	θεραπεία,	

η	πρόληψη,	η	αύξηση	της	ευαισθητοποίησης,	η	

ενίσχυση	της	πρόσβασης	σε	ασφαλές	νερό	και	η	

τήρηση	των	κατάλληλων	συνθηκών	υγιεινής.	

Επεκτείνοντας	 την	 κάλυψη	 των	 συστημάτων	

υγείας	και	προωθώντας	τις	κατάλληλες	ολοκληρω-

μένες	προσεγγίσεις	δημόσιας	υγείας,	συμπεριλαμ-

βανομένης	της	μαζικής	χορήγησης	φαρμάκων,	θα	

βοηθήσουμε	τουλάχιστον	το	75%	των	ανθρώπων	

που	 πλήττονται	 από	 σημαντικές	 παραμελημένες	

τροπικές	 ασθένειες	 σε	 χώρες	 της	 Αφρικής,	 της	

Ασίας	 και	 της	 Λατινικής	 Αμερικής.	 Με	 συνεχιζό-

μενη	δράση	τα	επόμενα	3-5	έτη,	θα	επιτύχουμε	

σημαντική	μείωση	της	τρέχουσας	επιβάρυνσης,	με	

την	εξάλειψη	κάποιων	από	αυτές	τις	ασθένειες»,	

ανέφεραν	οι	ηγέτες	στη	σύσκεψη	κορυφής	των	G8	

στην	Ιαπωνία,	το	2008,	επαναβεβαιώνοντας	έκτο-

τε	κάθε	χρόνο,	αυτή	τους	τη	δέσμευση.

Ο	 ΠΟΥ	 εκφράζει	 την	 αισιοδοξία	 ότι	 έως	 το	

2015,	οι	περισσότερες	από	αυτές	τις	ασθένειες	

θα	έχουν	περιοριστεί	ή	θα	έχουν	εκλείψει.	

Υπάρχουν,	όμως,	και	σημαντικές	προκλή-

σεις	 που	 πρέπει	 να	 αντιμετωπιστούν,	 όπως	

η	 αύξηση	 του	 παγκόσμιου	 πληθυσμού	 και	

η	μετανάστευση,	η	διακίνηση	των	ζώων	και	

οι	πολιτικές	και	γεωγραφικές	συνέπειες	της	

αλλαγής	 κλίματος.	 	 Μια	 στρατηγική	 είναι	

επομένως	αναγκαία	για	την	ανάπτυξη	και	τη	

χρήση	 νέων	φαρμάκων,	 για	 νέες	 μεθόδους	

ελέγχου	 των	 ξενιστών,	 για	 εμβόλια	 και	 για	

νέα	διαγνωστικά	 εργαλεία.	 Το	 ζήτημα	 είναι	

να	βρεθούν	τα	κατάλληλα	κίνητρα,	ώστε	να	

ενισχυθεί	 η	 έρευνα	 και	 η	 ανάπτυξη	 θερα-

πευτικών	αγωγών,	για	την	αντιμετώπιση	αυ-

τών	των	παθήσεων.	
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ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Changas	

Ταινία

Δάγκειος	

πυρετός

Εχινοκοκκίαση

Λεμφατική	

φιλαρίαση

Ελμινθίαση

Σχιστοσωμίαση

Τράχωμα

Λύσσα

Έλκος	του	

Buruli

ΕΞΑΠΛΩΣΗ
Λατινική	

Αμερική

Ανατολικό	

ακρωτήριο,	

(Νότια	Αφρική),	

Ονδούρα,	Ινδία

Ινδία

Παγκόσμια

Σε	διάφορες	

χώρες

Κένυα

Φιλιππίνες

Σε	διάφορες	

χώρες

Ασία,	Αφρική

Σε	33	χώρες,	

κυρίως	στην	

Αφρική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Υπολογίζεται	ότι	περίπου	752.000	εργάσιμες	

ημέρες	χάνονται	κάθε	χρόνο	λόγω	πρόωρων	θα-

νάτων.	Το	κόστος	της	χαμένης	παραγωγικότητας	

ανέρχεται	σε	1.2	δις	δολ.		Ετησίως.	Το	μέσο	ετήσιο	

κόστος	ανά	ασθενή	με	χρόνια	μορφή	της	νόσου,	

ανέρχεται,	σύμφωνα	με	έρευνα	που	έγινε	στην	

Κολομβία,	σε	1.028	δολάρια.	

Το	κόστος	της	ασθένειας,	υπολογίζεται	σε	15.27	

εκατ.	δολάρια	στην	Ινδία,	σε	28.3	εκατ.	στην	

Ολλανδία	και	σε	16,6	εκατ.	στην	περιοχή	του	

Ανατολικού	Ακρωτηρίου	(Νότια	Αφρική).	

Η	μέση	οικονομική	επιβάρυνση	λόγω	της	πάθη-

σης,	ανέρχεται	σε	29.3	εκατ.	δολάρια	ετησίως.

Το	τίμημα	της	ασθένειας	ανέρχεται	σε	4,1	δις		

δολάρια	κατ’	έτος.	Το	46%	αφορά	ανθρώπους	και	

το	54%	σε	κτηνιατρικές	δαπάνες.	

Το	ετήσιο	οικονομικό	φορτίο	σε	όρους	χαμένης	

αραγωγικότητας	ανήλθε	το	2008	σε	1.7	δις	

δολάρια.

Η	καταπολέμησή	της	οδηγεί	σε	αύξηση	του	εισο-

δήματος	των	πασχόντων	κατά	40%.	

Κάθε	άτομο	που	πάσχει	από	τη	νόσο,	χάνει	κατά	

μέσο	όρο	45,4	ημέρες	εργασίας	το	χρόνο,	λόγω	

αναπηρίας.	Υπολογίζεται	ότι	πεθαίνουν	περίπου	

41.000	άνθρωποι	κάθε	χρόνο.	

Το	κόστος	του	τραχώματος,	από	την	άποψη	της	

χαμένης	παραγωγικότητας,	υπολογίζεται	ετησίως	

στα	2,9-	5,3	δισεκατομμύρια	δολάρια.Περισσότε-

ρα	από	40	εκατομμύρια	άνθρωποι	έχουν	ανάγκη	

θεραπείας.		

Η	ετήσια	παγκόσμια	δαπάνη	για	την	πρόληψη	

και	τον	έλεγχο	της	λύσσας,	ξεπερνά	το	ένα	δις	

δολάρια.		

Το	μέσο	κόστος	της	θεραπείας	ξεπερνά	κατά	πολύ	

την	κατά	κεφαλή	δαπάνη	των	κυβερνήσεων	για	

υπηρεσίες	υγειονομικής	περίθαλψης.

ΜΕΤΡΑ
Δεδομένου	ότι	εμβόλιο	για	τη	

συγκεκριμένη	πάθηση	δεν	υπάρχει,	

τα	συνήθη	μέτρα	πρόληψη	περιλαμ-

βάνουν	τα	εξής:	έλεγχο	των	ξενιστών,	

μέσω	ψεκασμών,	εφαρμογή	κανόνων	

υγιεινής	και	βελτίωση	των	συνθηκών	

στέγασης	του	πληθυσμού.		

Ο	Π.Ο.Υ	συστήνει	έλεγχο	των	ξενιστών,	

παρακολούθηση	και	διαχείριση	των	

σοβαρών	περιπτώσεων.	Οι	προσπά-

θειες	για	την	ανάπτυξη	εμβολίου	

συνεχίζονται.

Προληπτική	χημειοθεραπεία	και	αντι-

βίωση.	Χειρουργική	αντιμετώπιση	στο	

50%	των	περιπτώσεων.	

Βρίσκονται	σε	εξέλιξη	πιλοτικές	

μελέτες	που	διερευνούν	αν	είναι	οικο-

νομικά	αποδοτική	η	ανοσοποίηση	των	

σκύλων	για	την	πρόληψη	εμφάνισης	

της	λύσσας	σε	ανθρώπους.

Ελλείψει	εμβολίου,	η	έγκαιρη	διάγνω-

ση	είναι	εξόχως	σημαντική,	για	την	

πρόληψη	δυσμορφιών	και	αναπηριών.
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ΘΕοΦΙΛοΣ ροΖΕνΜΠΕρΓΚ*

Οι ξεχασμένες ασθένειες  
αφορούν κι εμάς 

«Οι	 ξεχασμένες	 τροπικές	 αρρώστιες	 είναι	

μια	 σειρά	 από	 ασθένειες,	 σχετικά	 σπά-

νιες	στον	ανεπτυγμένο	κόσμο,	αλλά	πολύ	συχνές	

στην	 υποσαχάρια	 Αφρική	 και	 σε	 άλλες	 περιοχές	

της	ΝΑ	Ασίας.	

Δεν	υπάρχουν	έρευνες,	δεν	υπάρχουν	φάρμακα	

για	αυτές	τις	ασθένειες	και	πραγματικά	δεν	υπάρ-

χει	θεραπεία	για	εκατομμύρια	ανθρώπους.	

Έχουν	γίνει,	ωστόσο,	βήματα	και	πρόοδοι.	Θα	

πρέπει	να	πούμε	π.χ.	ότι	η	λέπρα,	που	μέχρι	πριν	

από	λίγα	χρόνια	μάστιζε	όλες	αυτές	τις	χώρες,	έχει	

μειωθεί,	χωρίς	όμως	να	έχει	εξαλειφθεί.	Τα	τελευ-

ταία	χρόνια,	ο	αριθμός	των	κρατών	που	αναφέρουν	

νέες	περιπτώσεις	λέπρας,	έχει	πέσει	από	122	σε	6	

(υποσαχάρια	Αφρική,	Κογκό,	Μοζαμβίκη).	Κι	άλλες	

παθήσεις	έχουν	μειωθεί	σημαντικά.	Η	λεϊσμανία-

ση,	για	παράδειγμα,	που	ήταν	μεγάλη	«πληγή»	για	

τον	αναπτυσσόμενο	κόσμο,	έχει	κι	αυτή	μειωθεί.	

Υπάρχουν	σήμερα	σύγχρονα	και	φθηνά	φάρμακα,	

που	 είναι	 διαθέσιμα	σε	μεγάλα	 τμήματα	 της	αν-

θρωπότητας.	

	 Εμείς,	 στο	 Πανεπιστήμιο	 Αθηνών	 σκύβου-

με	πάνω	σε	αυτά	 τα	προβλήματα,	δεν	νιώθουμε	

ότι	είναι	ξένα	προς	τη	χώρα	μας	και,	γενικότερα,	

προς	 τον	 ανεπτυγμένο	 κόσμο.	 Ήδη,	 τρία	 χρόνια	

τώρα,	υλοποιούμε	ένα	μεταπτυχιακό	πρόγραμμα	

σπουδών	με	τίτλο	«Διεθνής	Ιατρική	και	Διαχείριση	

Κρίσεων»	στο	πλαίσιο	του	οποίου	έχουμε	πραγμα-

τοποιήσει	τρία	ταξίδια,	σε	χώρες	της	υποσαχάριας	

Αφρικής,	στην	Τανζανία,	στην	Αιθιοπία.	Εκεί,	για-

τροί,	 νέοι	 γιατροί,	 σπουδάζουν	 και	 μελετούν	 επί	

τόπου	τις	ασθένειες	αυτές,	που	είναι	μέχρι	τώρα	

άγνωστες	στη	χώρα	μας,	αλλά	αρχίζουν	πλέον	να	

μας	αφορούν.	

Η	κλιματική	αλλαγή	είναι	ένας	σημαντικός	πα-

ράγοντας	που	κάνει	αυτές	τις	ασθένειες,	που	μέχρι	

τώρα	ήταν	άγνωστες	ή	σπάνιες	στον	ανεπτυγμέ-

νο	κόσμο,	να	εμφανίζονται	και	εκεί.	Για	τη	χώρα	

μας,	ενδεικτικά	αναφέρω	ότι,	ήδη	είχαμε	κάποια	

κρούσματα	 ελονοσίας	 στην	 Πελοπόννησο,	 που	

δεν	 έχουν	διερευνηθεί	 πλήρως	και	 δεν	φαίνεται	

να	ήταν	εισαγόμενα.	Επιπλέον,	η	λεϊσμανίαση	εξα-

κολουθεί	 να	υπάρχει,	 ενώ	ήδη	σε	πολλές	χώρες	

υπάρχουν	στοιχεία	ότι	η	άνοδος	της	θερμοκρασί-

ας,	πραγματικά	έχει	σχέση	με	την	επανεμφάνιση	

ή	την	εξάπλωση	νοσημάτων	που	μέχρι	τώρα	θεω-

ρούνταν	«κατάρα»	μόνο	για	 τις	αναπτυσσόμενες	

χώρες	και	την	υποσαχάρια	Αφρική.		Οι	αλλαγές	του	

περιβάλλοντος	φαίνεται	πως	έχουν	επίδραση	στην	

επιβίωση	διαφόρων	ειδών	που	λειτουργούν	ως	ξε-

νιστές.	Επιπλέον,	οι	μεγάλες	μετακινήσεις	των	πλη-

θυσμών,	κάνουν	μερικά	από	αυτά	τα	νοσήματα,	να	

είναι	εισαγόμενα	στη	χώρα	μας.	

Ας	θυμηθούμε,	την	πρόσφατη	έξαρση	της	επι-

δημίας	το	ιού	του	δυτικού	Νείλου,	με	ξενιστές	τα	

κουνούπια	στο	Δέλτα	του	 Έβρου.	Αυτό	έχει	–	εμ-

φανώς	-	σχέση	με	την	κλιματική	αλλαγή	και	με	τη	

γενική	 υπερθέρμανση	 του	 πλανήτη,	 σε	 συνδυα-

σμό	και	με	την	υγρασία	στην	περιοχή.	Από	τη	μια,	

λοιπόν,	έχουμε	αυξημένη	υγρασία	σε	πολλές	πε-

ριοχές	του	πλανήτη	και	από	την	άλλη	και	μεγάλη	

ξηρασία,	 ξηρές	περιόδους,	ανομβρία,	 που	με	 τη	

σειρά	της	επηρεάζει	ένα	άλλο	μεγάλο	κεφάλαιο,	

που	είναι	το	ασφαλές	νερό.	Μεγάλες	περιοχές	του	

πλανήτη,	όχι	μόνο	η	υποσαχάρια	Αφρική,	αλλά	και	

η	ΝΑ	Ευρώπη	και	η	Μέση	Ανατολή,	θα	βρεθούν	σύ-

ντομα	χωρίς	νερό.	Και	αυτό	θα	έχει	ως	συνέπεια	το	

ξέσπασμα	σοβαρών	επιδημιών.	Αυτή	τη	στιγμή	για	

παράδειγμα,	έχουμε	επιδημία	χολέρας	στην	Αϊτή.	

Παρόλο	 που	 θα	 έπρεπε	 να	 είχε	 εξαλειφθεί	 από	

τον	πλανήτη,	συνιστά	αποτέλεσμα	των	κλιματικών	

αλλαγών,	σε	συνδυασμό	με	 τις	άθλιες	συνθήκες	

διαβίωσης».			

   * Ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ είναι Χειρουργός,  
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Διεθνής Ιατρική  
και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»
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ίναι	 προφανές	 ότι,	 η	

πρώτη	 γραμμή	 άμυ-

νας	για	την	αντιμετώ-

πιση	αυτής	της	κρίσης	

είναι	 η	 εφαρμογή	 αξιόπιστης	

πολιτικής	δημοσιονομικής	εξυ-

γίανσης	για	την	αποκατάσταση	

δημοσιονομικής	ισορροπίας.	Η	

πολιτική	αυτή	 πρέπει	 να	 είναι	

«εμπροσθοβαρής»	και	να	περι-

λαμβάνει	συγκεκριμένα	μέτρα	

που	 θα	 εφαρμοσθούν	 σε	 μέ-

σομακροπρόθεσμο	 ορίζοντα,	

ώστε	 να	 αντιμετωπισθούν	 οι	

ανησυχίες	 για	 τη	 διατηρησι-

μότητα	 των	 δημόσιων	 οικονο-

μικών	 και	 να	 αποκατασταθεί	

η	 εμπιστοσύνη.	 Επιπρόσθετα,	

και	 παράλληλα,	 η	 πολιτική	

δημοσιονομικής	 εξυγίανσης	

πρέπει	 να	 συνοδεύεται	 από	

διαρθρωτικές	 μεταρρυθμίσεις	

προκειμένου	 να	 βελτιωθεί	 η	

διεθνής	 ανταγωνιστικότητα	

των	 οικονομιών	 και	 να	 αντι-

σταθμιστούν,	 τουλάχιστον	 εν	

μέρει,	οι	βραχυπρόθεσμες	αρ-

νητικές	επιπτώσεις	της	δημοσι-

ονομικής	 προσαρμογής	 στην	

οικονομική	 δραστηριότητα.

Από	 τον	 περασμένο	 Μάιο,	

όχι	μόνο	η	Ελλάδα,	που	εφαρ-

μόζει	 το	 πρόγραμμα	 οικο-

νομικής	 προσαρμογής	 που	

συμφωνήθηκε	 με	 την	 Ευρω-

παϊκή	Επιτροπή,	την	ΕΚΤ	και	το	

Διεθνές	 Νομισματικό	 Ταμείο,	

αλλά	 και	 όλες	 οι	 χώρες	 της	

ευρωζώνης	με	σημαντικές	δη-

μοσιονομικές	 ανισορροπίες,	

ειδικότερα	 η	 Πορτογαλία	 και	

η	Ισπανία,	όπως	και	άλλες	χώ-

ρες,	 επαναπροσδιόρισαν	 την	

κατεύθυνση	 της	 δημοσιονο-

μικής	 και	 διαρθρωτικής	 πολι-

τικής	 τους	 προκειμένου	 να	 (i)	

αυξήσουν	το	βαθμό	και	να	επι-

ταχύνουν	το	ρυθμό	της	δημοσι-

ονομικής	προσαρμογής	και	(ii)	

να	 εισάγουν	 μεταρρυθμίσεις	

που	προάγουν	την	οικονομική	

ανάπτυξη.

Ως	γνωστόν,	το	πρόγραμμα	

οικονομικής	προσαρμογής	που	

υιοθέτησε	 η	 ελληνική	 κυβέρ-

νηση	 προβλέπει	 τη	 δραστική	

μείωση	 του	 δημοσιονομικού	

ελλείμματος	 κατά	 10	 ποσο-

στιαίες	μονάδες	του	ΑΕΠ,	έως	

το	2014	και	περιλαμβάνει	σει-

ρά	 μεταρρυθμίσεων	 για	 την	

αντιμετώπιση	 των	 βασικών	

διαρθρωτικών	 αδυναμιών	 της	

ελληνικής	οικονομίας.	Σύμφω-

ΛοΥΚαΣ ΠαΠαΔΗΜοΥ

«Δεν έχουμε δικαίωμα 
να αποτύχουμε»*  

	

* Απόσπασμα από την ομιλία του  
κ. Λουκά Παπαδήμου, πρώην Αντιπροέδρου  

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,  
Συμβούλου του Πρωθυπουργού, κ. Γ. Παπανδρέου, 

10 Νοεμβρίου 2010, Μέγαρο Μουσικής. 
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να	 με	 την	 ενδιάμεση	 έκθεση	

αξιολόγησης	 (της	 τριμερούς	

επιτροπής	ΕΕ,	ΕΚΤ	και	ΔΝΤ)	που	

ολοκληρώθηκε	 το	 καλοκαίρι,	

το	 πρόγραμμα	 εφαρμόζεται	

με	συνέπεια	και	έχει	συντελε-

στεί	 «εντυπωσιακή	 πρόοδος	

στην	 εισαγωγή	 διαρθρωτικών	

μεταρρυθμίσεων»,	 ειδικότερα	

όσον	 αφορά	 στη	 μεταρρύθμι-

ση	 του	 ασφαλιστικού	 συστή-

ματος,	το	οποίο	θα	μειώσει	αι-

σθητά	τις	αντίστοιχες	δαπάνες,	

τρέχουσες	και	μελλοντικές.

Ωστόσο,	 οι	 αγορές	 δεν	

έχουν	ακόμη	πεισθεί	ότι	το	οι-

κονομικό	πρόγραμμα	θα	εφαρ-

μοσθεί	 αποτελεσματικά	 στο	

σύνολό	του	τα	επόμενα	χρόνια	

και	ότι	θα	επιτευχθεί	διατηρή-

σιμη	 δημοσιονομική	 εξυγίαν-

ση.	Οι	αποδόσεις	των	κρατικών	

ομολόγων	 της	 Ελλάδας,	 ενώ	

μειώθηκαν	σημαντικά	το	Μάιο	

και	Ιούνιο,	αυξήθηκαν	και	πάλι	

στις	αρχές	Σεπτεμβρίου.	Μετά	

υποχώρησαν	 αισθητά,	 αλλά	

πρόσφατα	επανήλθαν	σε	υψη-

λά	 επίπεδα.	 Οι	 αγορές	 έχουν	

εκφράσει	 ανησυχίες	 σχετικά	

με	 διάφορους	 μελλοντικούς	

κινδύνους	 συμπεριλαμβανο-

μένου	 και	 του	 ενδεχόμενου	

της	 αναδιάρθρωσης	 του	 υφι-

στάμενου	χρέους.	Οι	ανησυχί-

ες	αυτές	έχουν	εστιαστεί:

•		Στον	 κίνδυνο	 μεγαλύτερης	

υποχώρησης	της	οικονομικής	

δραστηριότητας	 από	 αυτή	

που	προβλέπεται	στο	βασικό	

σενάριο	του	προγράμματος.

•		Στο	 ενδεχόμενο	 πολιτικών	

εντάσεων	 και	 κοινωνικής	

αναταραχής.

•		Στο	ενδεχόμενο	νέων	εκπλή-

ξεων,	 ως	 προς	 το	 ύψος	 του	

δημόσιου	 χρέους,	 κυρίως	

λόγω	 των	 ελλειμμάτων	 επι-

χειρήσεων	εκτός	του	γενικού	

κυβερνητικού	τομέα.

•		Σε	 ενδεχόμενη	 δυσκολία	

αναχρηματοδότησης	 του	

δημόσιου	 χρέους,	 το	 οποίο	

προβλέπεται	να	αυξηθεί	με-

σοπρόθεσμα,	 και	 λόγω	 της	

χρονικής	 διάταξης	 του	 δη-

μόσιου	χρέους	που	λήγει	 τα	

επόμενα	χρόνια.

Οι	 ανησυχίες	 αυτές	 δεν	

μπορεί	 να	 απορριφθούν	 εκ	

των	προτέρων.	Και	δεν	μπορεί	

να	αποκλεισθεί	ότι	ορισμένοι	

κίνδυνοι	 θα	 υλοποιηθούν.	

Πράγματι,	το	ύψος	του	δημο-

σιονομικού	 ελλείμματος	 και	

του	δημόσιου	χρέους	το	2009	
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αναμένεται	ότι	θα	αναθεωρη-

θεί,	 κυρίως,	 λόγω	 της	 έντα-

ξης	 ζημιογόνων	 δημόσιων	

επιχειρήσεων	στον	τομέα	της	

γενικής	 κυβέρνησης.	 Ωστό-

σο,	συνολικά,	η	σημασία	των	

κινδύνων	 αυτών	 και	 των	 εν-

δεχόμενων	 επιπτώσεών	 τους	

στην	επίτευξη	των	στόχων	του	

προγράμματος	 οικονομικής	

προσαρμογής	 υπερεκτιμάται	

από	τις	αγορές.

Η	 ουσιαστική	 συνθήκη	 για	

την	 επιτυχία	 του	 προγράμμα-

τος	 οικονομικής	 προσαρμογής	

της	 Ελλάδας	 είναι	 η	 συνεχής,	

συνεπής	 και	 αποτελεσματική	

εφαρμογή	των	προβλεπόμενων	

μέτρων	 δημοσιονομικής	 εξυ-

γίανσης	και	 των	αναγκαίων	δι-

αρθρωτικών	 μεταρρυθμίσεων.	

Καθώς	θα	βελτιώνεται	η	δημο-

σιονομική	 κατάσταση	 της	 χώ-

ρας,	 θα	 πραγματοποιούνται	 οι	

διαρθρωτικές	αλλαγές	ενισχύο-

ντας	τις	προοπτικές	οικονομικής	

ανάπτυξης	και	θα	αυξάνεται	η	

αξιοπιστία	 της	 πολιτικής,	 ενώ	

οι	συνθήκες	στην	αγορά	κρατι-

κών	 ομολόγων	θα	 εξομαλύνο-

νται	 σταδιακά	 και	 σημαντικά.	

Η	 συζητούμενη	 κατά	 καιρούς	

αναδιάρθρωση	 του	 υφιστάμε-

νου	δημόσιου	χρέους	(που	δια-

κρατείται	από	τους	επενδυτές)	

δεν	 αποτελεί	 επιθυμητή	 λύση	

είτε	για	την	Ελλάδα	είτε	για	την	

Ευρωπαϊκή	 Ένωση.	 Επιπλέον,	

η	 αναδιάρθρωση	 του	 χρέους	

δεν	 είναι	 ούτε	 αναγκαία	 ούτε	

αναπόφευκτη.	Η	συνδυασμένη	

εφαρμογή	 των	 μέτρων	 δημο-

σιονομικής	εξυγίανσης	και	των	

διαρθρωτικών	 μεταρρυθμίσε-

ων	θα	διασφαλίσει	κατ’	αρχήν	

τη	 συγκράτηση	 και	 στη	 συνέ-

χεια	 τη	 σταδιακή	 μείωση	 του	

δημόσιου	χρέους	σε	σχέση	με	

το	ΑΕΠ.

Η	 δυναμική	 του	 δημόσι-

ου	 χρέους	 είναι	 ελεγχόμενη	

ακόμη	 και	 στην	 περίπτωση	

ενός	 συντηρητικού	 σεναρίου	

που	 προβλέπει	 σχετικά	 χα-

μηλούς	ρυθμούς	οικονομικής	

ανάπτυξης.	 Το	 νέο	 πλαίσιο	

χάραξης,	εφαρμογής	και	αξι-

ολόγησης	 της	 οικονομικής	

πολιτικής	που	έχει	υιοθετηθεί	

και	 η	 πολιτική	 δέσμευση	 της	

κυβέρνησης	να	επιτύχει	 τους	

στόχους	 του	 προγράμματος	

διαμορφώνουν	 πρόσφορες	

συνθήκες	 για	 την	 εμπέδωση	

της	 δημοσιονομικής	 πειθαρ-

χίας.	Καθώς	ικανοποιούνται	οι	

προσδοκίες	ότι,	η	διαδικασία	

δημοσιονομικής	 εξυγίανσης	

υλοποιείται	 με	 συνέπεια	 και	

αποτελεσματικότητα	 και	 ότι	

δεν	 είναι	 αναστρέψιμη,	 και,	

επομένως,	ότι	η	σχέση	δημό-

σιου	 χρέους	προς	 το	ΑΕΠ	θα	

ακολουθεί	 σταθερά	 πτωτική	

τροχιά,	η	πρόσβαση	του	Ελλη-

νικού	 Δημοσίου	 στις	 αγορές	

θα	 καταστεί	 εφικτή	 και	 με	

ευνοϊκότερους	όρους	που	δεν	

θα	δυσχεραίνουν	τη	δημοσιο-

νομική	προσαρμογή.

Οι	 διαπιστώσεις	 αυτές,	

ασφαλώς,	 δεν	 πρέπει	 να	 ερ-

μηνευθούν	 ότι	 συνεπάγονται	

ότι	η	πορεία	προς	τη	δημοσι-

ονομική	 εξυγίανση	 θα	 είναι	

εύκολη	και	σύντομη.	Δεν	είναι	

δυνατόν	να	αναστραφεί	η	με-

γάλη	 συσσώρευση	 δημόσιου	

  Η ουσιαστική συνθήκη για 
την επιτυχία του προγράμμα-

τος οικονομικής προσαρμογής 
της Ελλάδας είναι η συνεχής, 

συνεπής και αποτελεσματική 
εφαρμογή των προβλεπόμενων 

μέτρων δημοσιονομικής εξυγί-
ανσης και των αναγκαίων διαρ-
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χρέους	σε	μικρό	χρονικό	διά-

στημα	χωρίς	 τη	λήψη	γενναί-

ων	μέτρων	για	την	περιστολή	

του	 δημοσιονομικού	 ελλείμ-

ματος.	 Μάλιστα,	 το	 δημόσιο	

χρέος	θα	συνεχίσει	 να	αυξά-

νεται	 για	 κάποιο	 χρονικό	 δι-

άστημα,	παρά	τη	μείωση	του	

ελλείμματος,	 έως	 ότου	 επι-

τευχθούν	πρωτογενή	πλεονά-

σματα	 και	 αρχίσει	 να	 ανακά-

μπτει	η	οικονομία.	Δεν	πρέπει	

να	 τρέφουμε	 αυταπάτες	 ότι	

είναι	εφικτή	η	ανώδυνη	αντι-

μετώπιση	 ενός	 προβλήματος	

που	αντανακλά	 λανθασμένες	

πολιτικές	 και	 πρακτικές	 επί	

σειρά	 ετών.	 Όμως,	 το	 τελικό	

αποτέλεσμα	 αυτής	 της	 επί-

πονης	διαδικασίας	–	η	δημο-

σιονομική	 εξυγίανση	 –	 δεν	

είναι	 μόνο	 αναγκαίο	 για	 να	

αποφευχθεί	η	 χρεοκοπία	 της	

χώρας	 –	 με	 όσα	 οικονομικά	

και	 πολιτικά	 δεινά	 αυτή	 συ-

νεπάγεται	 –	 αλλά	 αποτελεί	

ουσιαστική	 προϋπόθεση	 για	

να	 διασφαλιστεί	 η	 χρηματο-

πιστωτική	 σταθερότητα	 και	

να	 διαμορφωθούν	 συνθήκες	

διατηρήσιμης	 ανάπτυξης	 και	

σταθερής	 αύξησης	 της	 απα-

σχόλησης.	 Απλά:	 Εάν	 δεν	

επιτευχθεί	ουσιαστική	και	μό-

νιμη	 δημοσιονομική	 εξυγίαν-

ση,	δεν	πρόκειται	να	διασφα-

λιστεί	 η	 χρηματοπιστωτική	

σταθερότητα,	και	δεν	θα	είναι	

δυνατή	η	ανάκαμψη	της	οικο-

νομίας	και	η	ανάπτυξή	της	με	

ρυθμούς	 ικανούς	να	απορρο-

φήσουν	 σε	 μόνιμη	 βάση	 το	

υψηλό	ποσοστό	ανεργίας.

Μελλοντικά,	 η	 δημοσιο-

νομική	 εξυγίανση	 θα	 απαι-

τήσει	 δύσκολες	 αποφάσεις	

και	 ακόμη	 δυσκολότερες	

ενέργειες	 προκειμένου	 να	

υλοποιηθούν	 οι	 αποφάσεις	

αυτές	 αποτελεσματικά	 και	

έγκαιρα.	 Οι	 αποφάσεις	 που	

ελήφθησαν	 έως	 τώρα	 ήταν	

πράγματι	 εξαιρετικά	 δύσκο-

λες	 και	 πολιτικά	 θαρραλέες.	

Επιπλέον,	αναπόφευκτα	είχαν	

επώδυνες	 επιπτώσεις	 βρα-

χυπρόθεσμα	 σ’	 ένα	 μεγάλο	

τμήμα	 του	 ελληνικού	 λαού.	

Αλλά	στις	περισσότερες	περι-

πτώσεις	–	με	 λίγες	 εμφανείς	

εξαιρέσεις	–	η	εφαρμογή	των	

αποφάσεων	αυτών	ήταν	σχε-

τικά	απλή	από	τεχνικής	πλευ-

ράς.	 Τα	 επόμενα	 βήματα	 της	

δημοσιονομικής	 εξυγίανσης	

συνεπάγονται	 δύσκολες	 επι-

λογές	 που	 αφορούν	 μεταξύ	

άλλων:	(i)	την	αναδιάρθρωση	

και	εξυγίανση	αγορών,	(ii)	την	

ιδιωτικοποίηση	δημόσιων	επι-

χειρήσεων,	 (iii)	 την	αξιοποίη-

ση	 της	δημόσιας	περιουσίας,	

καθώς	και	(iv)	τον	περιορισμό	

δραστηριοτήτων	του	κράτους	

που	δεν	προσφέρουν	στο	κοι-

νωνικό	σύνολο	παρά	μόνο	το	

οικονομικό	 βάρος	 της	 διατή-

ρησής	τους.

Συνεπώς,	 οι	 νέες	 προκλή-

σεις	για	την	οικονομική	πολιτι-

κή	απορρέουν	από	την	ανάγκη	

αντιμετώπισης	 του	 σκληρού	

πυρήνα	 του	 δημοσιονομικού	

προβλήματος	 που	 αποτελεί	

πηγή	αναποτελεσματικότητας	

και	σπατάλης	και	είναι	αποτέ-

λεσμα	 λανθασμένων	 δομών,	

θεσμών	 και	 πρακτικών	 εδώ	

Ο κ τω β ρι οσ  -  Ν ο εμβ ρι οσ  -  Δ ε κεμβ ρι οσ  2 0 1 0

  Εάν δεν επιτευχθεί ουσιαστι-
κή και μόνιμη δημοσιονομική 
εξυγίανση, δεν πρόκειται να 
διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτι-
κή σταθερότητα, και δεν θα είναι 
δυνατή η ανάκαμψη της οικο-
νομίας και η ανάπτυξή της με 
ρυθμούς ικανούς να απορροφή-
σουν σε μόνιμη βάση το υψηλό 
ποσοστό ανεργίας 
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και	 δεκαετίες.	 Η	 αντιμετώπι-

ση	 των	 βασικών	 αιτιών	 του	

υπερβολικού	 δημόσιου	 χρέ-

ους	είναι	απαραίτητη	όχι	μόνο	

επειδή	 θα	 διασφαλίσει	 με	

μονιμότερο	τρόπο	τη	δημοσι-

ονομική	 εξυγίανση,	 αλλά	 και	

επειδή	 έχουν	 εξαντληθεί	 τα	

περιθώρια	μείωσης	μισθών	και	

συντάξεων	 και	 αύξησης	 των	

φορολογικών	 συντελεστών.	

Επιπλέον,	η	αντιμετώπιση	του	

σκληρού	πυρήνα	του	δημοσι-

ονομικού	 προβλήματος	 είναι	

επιβεβλημένη	και	αναπόφευ-

κτη	γιατί	η	αναποτελεσματική	

δημόσια	 διαχείριση	 οικονο-

μικών	 δραστηριοτήτων	 έγινε	

ουσιαστικά	εφικτή	με	δανεικά	

κεφάλαια	 και	 πίστωση	 χρό-

νου.	Οι	δανειστές	του	κράτους	

δεν	είναι	πλέον	διατεθειμένοι	

να	παρέχουν	πιστώσεις	για	τη	

χρηματοδότηση	 δραστηριο-

τήτων	 που,	 όπως	 προκύπτει	

εκ	 του	 αποτελέσματος,	 δεν	

συνεπάγονται	 οικονομικά	

και	 κοινωνικά	οφέλη	και	 δεν	

εξασφαλίζουν	πόρους	για	την	

εξυπηρέτηση	 των	 δανειακών	

υποχρεώσεων	του	κράτους.

Η	 διαδικασία	 δημοσιονομι-

κής	 εξυγίανσης	 μπορεί	 να	 δι-

αγράφεται	 δυσχερής,	 απαιτη-

τική	και	επίπονη,	αλλά	εφόσον	

πραγματοποιηθεί	 σωστά	 θα	

έχει	σίγουρα	αίσιο	τέλος	και	θα	

διαμορφώσει	 ένα	 περιβάλλον	

σταθερότητας	και	ανάπτυξης.

Αυτό	 που	 έχει	 ιδιαίτερη	

σημασία	είναι	να	ελαχιστοποι-

ηθεί	 ο	 χρόνος	 και	 το	 κόστος	

προσαρμογής	 με	 τη	 συνδυα-

σμένη	εφαρμογή	κατάλληλων	

πολιτικών	και	 τη	διαμόρφωση	

πρόσφορων	συνθηκών	που	θα	

αμβλύνουν	το	βραχυπρόθεσμο	

κόστος	και	θα	επιταχύνουν	την	

επίτευξη	 των	στόχων.	Η	 εισα-

γωγή	μεταρρυθμίσεων	που	θα	

βελτιώσουν	τη	διεθνή	ανταγω-

νιστικότητα	της	οικονομίας	θα	

συντελέσει	 στην	 αύξηση	 των	

εξαγωγών	και	στην	προσέλκυ-

ση	ξένων	επενδύσεων	που	θα	

αποτελέσουν	τον	κύριο	μοχλό	

για	 τη	 μονιμότερη	 μεγέθυνση	

της	οικονομίας.	Επιπλέον,	πρω-

τοβουλίες	 του	 δημόσιου	 και	

του	 ιδιωτικού	 τομέα	που	προ-

άγουν	 την	 καινοτομία	 και	 την	

επιχειρηματικότητα	 μπορούν	

να	 ενισχύσουν	 το	 δυναμισμό	

και	 το	 παραγωγικό	 δυναμικό	

της	 ελληνικής	 οικονομίας	 και	

πρέπει	 να	 προωθηθούν,	 γιατί	

θα	 αποφέρουν	 αναπτυξιακά	

οφέλη	με	περιορισμένο	δημο-

σιονομικό	κόστος.

Η	επιτυχής	έκβαση	του	εγ-

χειρήματος	 προϋποθέτει	 τη	

διασφάλιση	δύο	ακόμη	ανα-

γκαίων	 συνθηκών:	 Πρώτον,	

την	 κοινωνικά	 δίκαιη	 κατα-

νομή	του	κόστους	της	δημο-

   Η συμβολή όλων και η ενότητα, παρά τις 
διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, στην 
κοινή προσπάθεια αναδιάρθρωσης και ανόρ-

θωσης της οικονομίας μπορεί να παίξει καταλυ-
τικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας προσαρμογής. Δεν έχουμε δικαίωμα να 

αποτύχουμε στην προσπάθεια αυτή, ούτε για 
τη χώρα μας ούτε για την Ευρώπη  
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σιονομικής	και	διαρθρωτικής	

προσαρμογής,	 η	 οποία	 είναι	

επιβεβλημένη	πρωτίστως	για	

λόγους	κοινωνικής	δικαιοσύ-

νης,	αλλά	και	για	να	αποφευ-

χθούν	 κοινωνικές	 εντάσεις	

που	 θα	 δυσχεράνουν	 την	

υλοποίηση	 του	 προγράμμα-

τος.	Δεύτερον,	 τη	δέσμευση	

όλων,	 σε	 όλους	 τους	 τομείς	

και	 σε	 όλα	 τα	 επίπεδα,	 να	

πράξουν	 το	 καθήκον	 τους,	

ώστε	να	επιτευχθούν	οι	στό-

χοι	 της	 οικονομικής	 πολιτι-

κής	 το	 ταχύτερο	δυνατόν.	Η	

συμβολή	 όλων	 και	 η	 ενότη-

τα,	 παρά	 τις	 διαφορετικές	

απόψεις	 και	 προσεγγίσεις,	

στην	κοινή	προσπάθεια	ανα-

διάρθρωσης	 και	 ανόρθωσης	

της	 οικονομίας	 μπορεί	 να	

παίξει	καταλυτικό	ρόλο	στην	

επιτυχή	ολοκλήρωση	της	δια-

δικασίας	 προσαρμογής.	 Δεν	

έχουμε	 δικαίωμα	 να	 απο-

τύχουμε	 στην	 προσπάθεια	

αυτή,	 ούτε	 για	 τη	 χώρα	 μας	

ούτε	για	την	Ευρώπη.

Ποιος	είναι	ο	ρόλος	της	κε-

ντρικής	 τράπεζας	στον	περι-

ορισμό	 των	 συστημικών	 κιν-

δύνων,	 που	 απορρέουν	 από	

ακραίες	καταστάσεις	ασυνή-

θιστων	 πιέσεων	 στις	 αγορές	

κρατικών	χρεογράφων;	Κατά	

τη	 διάρκεια	 της	 χρηματοπι-

στωτικής	κρίσης	οι	κεντρικές	

τράπεζες	προέβησαν	σε	αγο-

ρές	 κρατικών	 χρεογράφων	

προκειμένου	 να	 επιτύχουν	

τους	νομισματικούς	και	χρη-

ματοπιστωτικούς	 στόχους	

τους.	Η	ΕΚΤ	δεν	είχε	παρέμ-

βει	 στην	 αγορά	 κρατικών	

χρεογράφων,	 έως	 τον	 Μάιο	

του	τρέχοντος	έτους.	Καθώς	

οι	 ανησυχίες	 των	 αγορών	

εντάθηκαν	 και	 η	 εμπιστοσύ-

νη	 κατέρρευσε,	 παρουσιά-

στηκαν	 δυσλειτουργίες	 σε	

ορισμένες	 αγορές	 κρατικών	

ομολόγων,	η	ρευστότητα	των	

αγορών	 εξανεμίστηκε	 και	 ο	

κίνδυνος	 αρνητικών	 επιπτώ-

σεων	 στο	 χρηματοπιστωτικό	

σύστημα	 αυξήθηκε.	 Η	 ΕΚΤ	

εισήγαγε	 «Το	 Πρόγραμμα	

Αγοράς	 Τίτλων»	 και	 άρχισε	

να	 διενεργεί	 παρεμβάσεις	

στις	 δευτερογενείς	 αγορές	

προκειμένου	να	βελτιώσει	τη	

λειτουργία	 τους,	 όπου	 αυτή	

είχε	 εξασθενήσει	 σοβαρά	

και	 προκειμένου	 να	 αποκα-

ταστήσει	την	ομαλή	μετάδο-

ση	 της	 νομισματικής	 πολιτι-

κής	σε	όλη	την	ευρωζώνη.

Προκειμένου	να	κατανοη-

θεί	 και	 αξιολογηθεί	 ορθά	 η	

φύση	και	η	αποτελεσματικό-

τητα	αυτών	των	παρεμβάσε-

ων,	πρέπει	να	ληφθούν	υπό-



ψη	τα	εξής	τρία	σημεία.

Πρώτον,	 οι	 παρεμβάσεις	
αυτές	 είναι	 προσωρινές	 και	

διενεργούνται	 προκειμένου	

να	αντιμετωπίσουν	 τις	συνέ-

πειες	συνθηκών	κρίσεων	και	

δυσλειτουργίας	των	αγορών.	

Θα	 διακοπούν,	 όταν	 αποκα-

τασταθεί	η	ομαλή	λειτουργία	

των	αγορών.

Δεύτερον,	 η	 αγορά	 τίτ-
λων	από	την	ΕΚΤ	δεν	οδηγεί	

σε	 αύξηση	 της	 ποσότητας	

χρήματος	 από	 την	 κεντρι-

κή	 τράπεζα	 και	 δεν	 ενέχει	

πληθωριστικούς	 κινδύνους	

δεδομένου	ότι	η	ΕΚΤ	συστη-

ματικά	απορροφά	τη	ρευστό-

τητα	 που	 δημιουργείται	 με	

την	αγορά	των	χρεογράφων.

Τρίτον,	 το	 Πρόγραμμα	

Αγοράς	 Τίτλων	 έχει	 διαδρα-

ματίσει	σημαντικό	ρόλο	στον	

περιορισμό	 της	 μετάδοσης	

των	πιέσεων	από	 τις	αγορές	

κρατικών	 τίτλων	 στα	 τραπε-

ζικά	συστήματα	και	 της	δια-

σποράς	 τους	 στην	 ευρωζώ-

νη.	Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 έχει	

συμβάλει	 στον	 περιορισμό	

της	 ενδεχόμενης	 επίδρασης	

του	 συστημικού	 κινδύνου	

από	 αγορές	 κρατικών	 χρε-

ογράφων	 που	 δυσλειτουρ-

γούν,	 ενώ	 έχει	 αποκαταστή-

σει	την	ομαλή	μετάδοση	της	

νομισματικής	 πολιτικής,	 και	

επομένως	 την	 αποτελεσμα-

τική	άσκησή	της	στο	σύνολο	

της	ευρωζώνης.

Το	 Πρόγραμμα	 Αγοράς	

Τίτλων	 έχει	 δώσει	 πολύτιμη	

πίστωση	χρόνου,	μια	ανάσα,	

που	μπορεί	να	αξιοποιήσουν	

οι	κυβερνήσεις	προκειμένου	

να	αντιμετωπίσουν	τα	βασικά	

αίτια	των	κινδύνων	του	δημό-

σιου	 χρέους,	 να	 ενισχύσουν	

την	 ανθεκτικότητα	 του	 χρη-

ματοπιστωτικού	 συστήματος	

και	να	εγκαταστήσουν	μηχα-

νισμούς	χρηματοδοτικής	στή-

ριξης	 που	 θα	 διευκολύνουν	

την	 εφαρμογή	 της	πολιτικής	

δημοσιονομικής	εξυγίανσης.

Τελικές παρατηρήσεις
Συνολικά,	 η	 πολιτική	 δημο-

σιονομικής	 εξυγίανσης	 και	

διαρθρωτικής	 προσαρμογής	

που	εφαρμόζεται	στις	χώρες	

της	 ευρωζώνης,	 καθώς	 και	

το	 νεοϊδρυθέν	 Ευρωπαϊκό	

Ταμείο	 Χρηματοπιστωτικής	

Σταθερότητας	θα	συμβάλουν	

στην	αποκατάσταση	δημοσι-

ονομικής	ισορροπίας	και	την	

αντιμετώπιση	 των	 πιέσεων	

και	των	κινδύνων	που	εξακο-

λουθούν	να	ελλοχεύουν	στις	

αγορές	 κρατικών	 χρεογρά-

φων.	 Ωστόσο,	 σημαντικές	

προκλήσεις	 για	 την	 οικονο-

μική	 πολιτική	 σε	 ευρωπαϊκό	

και	 εθνικό	 επίπεδο	 βρίσκο-

νται	μπροστά	μας.	Επιτρέψτε	

μου	 να	 ολοκληρώσω	 με	 μία	

συνοπτική	αναφορά	στις	δύο	

κυριότερες	 από	 αυτές	 τις	

προκλήσεις.

Η	πρώτη	πρόκληση	αφορά	

στην	ενδυνάμωση	και	διεύ-

ρυνση	του	πλαισίου	οικονο-

μικής	 διακυβέρνησης	 στην	

Οικονομική	 και	 Νομισματι-

κή	 Ένωση	 προκειμένου	 να	

ενισχυθεί	 ταυτόχρονα	 (1)	

αφενός	 η	 επιτήρηση	 της	

   Η διαδικασία δημοσι-
ονομικής εξυγίανσης 
μπορεί να διαγράφεται 
δυσχερής, απαιτητική 
και επίπονη, αλλά εφό-
σον πραγματοποιηθεί 
σωστά θα έχει σίγουρα 
αίσιο τέλος και θα δι-
αμορφώσει ένα περι-
βάλλον σταθερότητας 
και ανάπτυξης  
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δημοσιονομικής	 πολιτικής	

των	κρατών-μελών,	ώστε	να	

αποτρέπονται	 αλλά	 και	 να	

διορθώνονται	 με	 αποτελε-

σματικό	 τρόπο	 τα	 υπερβο-

λικά	δημοσιονομικά	ελλείμ-

ματα	 και	 η	 συσσώρευση	

δημόσιου	 χρέους	 και	 (2)	

αφετέρου	η	επιτήρηση	 των	

εξελίξεων	 στην	 ανταγωνι-

στικότητα,	ώστε	να	αποτρέ-

πονται	και	να	διορθώνονται	

εγκαίρως	 μη	 διατηρήσιμες	

μακροοικονομικές	 ανισορ-

ροπίες	 στις	 χώρες	 της	 ευ-

ρωζώνης	 και	 να	 διευκολύ-

νεται	η	συνεκτική	και	ομαλή	

λειτουργία	 της	 Ευρωπαϊκής	

Νομισματικής	 Ένωσης.	 Η	

ενδυνάμωση	 του	 πλαισίου	

οικονομικής	 διακυβέρνη-

σης	 πρέπει	 να	 διαδραματί-

σει	 καθοριστικό	 ρόλο	 στην	

αποτροπή	και	αντιμετώπιση	

κρίσεων	στο	μέλλον.

Η	 δεύτερη	 μεγάλη	 πρό-

κληση	 αφορά	 στη	 συνεπή	

και	 αποτελεσματική	 εφαρ-

μογή	 της	 δημοσιονομικής	

και	διαρθρωτικής	πολιτικής	

που	έχει	ήδη	δρομολογηθεί	

στις	επιμέρους	χώρες,	ώστε	

να	αποκατασταθεί	η	δημοσι-

ονομική	 ισορροπία,	να	στη-

ριχθεί	η	οικονομική	ανάπτυ-

ξη	και	να	μειωθεί	η	ανεργία.	

Η	συνέχιση	και	ολοκλήρωση	

αυτής	 της	πολιτικής	δεν	εί-

ναι	 εύκολη	 υπόθεση,	 αλλά	

είναι	 αναγκαία	 και	 εφικτή.	

Κατά	 την	 άποψή	 μου,	 η	 δι-

αδικασία	 δημοσιονομικής	

εξυγίανσης	και	η	εφαρμογή	

αναπτυξιακής	πολιτικής	δεν	

είναι	 αναγκαστικά	 ασυμβί-

βαστες.	 Αντίθετα,	 μπορούν	

να	 αλληλοενισχύονται,	 υπό	

την	προϋπόθεση	ότι	θα	χρη-

σιμοποιηθούν	 τα	 κατάλλη-

λα	 μέσα	 πολιτικής	 και	 θα	

εγκαταλειφθούν	 οι	 αποτυ-

χημένες	 πολιτικές	 και	 πρα-

κτικές	 που	 εφαρμόσθηκαν	

στο	παρελθόν.

Πράγματι,	 η	 εισαγωγή	

μεταρρυθμίσεων	για	τη	βελ-

τίωση	 της	 ανταγωνιστικό-

τητας	 και	 την	 αύξηση	 του	

παραγωγικού	δυναμικού	της	

οικονομίας	 θα	 οδηγήσει	 σε	

θετικές	συνεργίες	μεταξύ	(i)	

των	μέτρων	που	αποσκοπούν	

στη	 δημοσιονομική	 εξυγί-

ανση	 και	 (ii)	 των	 πολιτικών	

που	επηρεάζουν	την	αύξηση	

της	 απασχόλησης	 και	 των	

πραγματικών	 εισοδημάτων.	

Υπό	 το	 πρίσμα	 της	 κρίσης	

που	έπληξε	τη	χώρα	μας	και	

την	ευρωζώνη	γενικότερα,	η	

αποκατάσταση	 της	 εμπιστο-

σύνης	θα	εξαρτηθεί	από	την	

αποτελεσματική	 εφαρμογή	

αυτής	της	οικονομικής	στρα-

τηγικής.

Παραφράζοντας	τον	Ιούλιο	

Καίσαρα	του	Shakespeare,	η	

εφαρμογή	 της	 πρόσφορης	

πολιτικής	και	το	αποτέλεσμα	

της	 μεγάλης	 προσπάθειας	

για	 την	 ανόρθωση	 της	 οικο-

νομίας	«δεν	εξαρτώνται	από	

τα	 άστρα,	 αλλά	 από	 εμάς	

τους	ίδιους».		
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Παγκόσµια δέσµευση
στη φροντίδα του διαβήτη

Η προσπάθειά σας, εµπνέει τη δική µας.

Πρόγραµµα Μαθαίνοντας το Διαβήτη 
Το πρόγραµµα Μαθαίνοντας το Διαβήτη, µε τους Χάρτες Συζήτησης (Conversation Maps), 
υποστηρίζεται από το IDF (Ιnternational Diabetes Federation) και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο 
µάθησης που βοηθά τα άτοµα µε διαβήτη να κατανοήσουν καλύτερα τη νόσο και να αποκτήσουν την 
απαραίτητη γνώση για να αντιµετωπίσουν µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο το διαβήτη. Το πρόγραµµα 
Μαθαίνοντας το Διαβήτη είναι σήµερα σε εφαρµογή στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες 40 χώρες.

Τι είναι οι «Χάρτες Συζήτησης»
Είναι διαδραστικά εργαλεία που βασίζονται στην εικόνα και τον λόγο και έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
κάνουν τα άτοµα µε διαβήτη να συµµετέχουν σε µια ουσιαστική συζήτηση για το διαβήτη. Αποτελού-
νται από µια σειρά εικόνων και παραβολών ενός οριζόντιου πίνακα (διαστάσεων 1 m x 1,5 m) και 
ένα οδηγό εκπαιδευτή, προκειµένου να δηµιουργήσουν µια ενεργή συζήτηση µεταξύ 3 έως 10 
ασθενών.

Σε τι διαφέρουν οι «Χάρτες Συζήτησης» από άλλα 
προγράµµατα;
Προκαλώντας το διάλογο και την συνεργασία εντός της οµάδας, οι εκπαιδευτές διευκολύνουν τους 
ασθενείς στον εντοπισµό της «αλήθειας» και του «µύθου» για το διαβήτη και στην ανακάλυψη βασικών 
πληροφοριών. Μέσω αυτής της εµπειρίας εικόνας και λόγου, τα άτοµα µε διαβήτη µπορούν να 
κατανοήσουν εις βάθος και να συγκρατήσουν τις πληροφορίες.

 
Είµαστε πεπεισµένοι ότι το πρόγραµµα Μαθαίνοντας το Διαβήτη µε τους «Χάρτες Συζήτησης» θα επιδράσουν 
θετικά στη ζωή των ατόµων µε διαβήτη και θα συµβάλλουν σηµαντικά στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 
νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ιατρό σας ή στη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Στη Lilly έχουµε δεσµευτεί να πρωτοστατούµε στη φροντίδα του διαβήτη σε όλο τον κόσµο αλλά κατανοούµε ότι η επιτυχία της 
θεραπείας του διαβήτη δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε ιατρικές παρεµβάσεις. Για αυτό, ως Εταιρεία, έχουµε δεσµευτεί όχι 
µόνο στη συνεχή εξέλιξη καινοτόµων προϊόντων και συστηµάτων χορήγησης για το διαβήτη αλλά και στην εξέλιξη και στην 
εφαρµογή πρακτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που βοηθούν τα άτοµα µε διαβήτη, στην καλύτερη και πιο αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση του διαβήτη, από τον οποίο υποφέρουν στην Ελλάδα 1 στους 8 συµπολίτες. 

Ποια θέµατα καλύπτονται
Οι «χάρτες Συζήτησης»
είναι τέσσερις:
• Η ζωή µε το διαβήτη

• Πώς λειτουργεί ο διαβήτης 

• Υγιεινή διατροφή και άσκηση

• Έναρξη της θεραπείας µε ινσουλίνη  

Καλύπτουν διαφορετικά θέµατα για το
διαβήτη και περιλαµβάνουν αντίστοιχο
εκπαιδευτικό υλικό. 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ
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Αρχές Δεοντολογίας  
στην Ιπποκρατική  

Φαρμακολογία     

Κ. ΔΗΜοΠοΥΛοΥ, Ε. ΠοΥΛαΚοΥ-ρΕΜΠΕΛαΚοΥ*

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην Ιπποκρατική Συλλογή δεν έχουν διασωθεί μέχρι τις μέ-
ρες μας μία ή περισσότερες πραγματείες με αμιγές φαρμα-
κολογικό περιεχόμενο. Από διάφορες φιλολογικές πηγές 
είναι γνωστό ότι έχει οριστικά χαθεί το βιβλίο Φαρμακίτις 
Βίβλος ή Φάρμακα που θα ήταν διαφωτιστικό για το σύνολο 
των γνώσεων των ιατρών της εποχής εκείνης σχετικά με την 
παρασκευή, τη χορήγηση και την αξιολόγηση της δράσης των 
φαρμακευτικών ουσιών της αρχαιότητας [1]. Με δεδομένη 
την έλλειψη του αυθεντικού κειμένου με το θεωρητικό και 
πρακτικό φαρμακολογικό περιεχόμενο, δεν υπάρχει άμεση 
πληροφόρηση και αναγκαστικά οι πληροφορίες αντλούνται 
από έμμεσες πηγές, όπως τα νοσολογικού περιεχομένου Ιπ-
ποκρατικά έργα, ιδιαίτερα από το τμήμα με τις θεραπευτικές 
οδηγίες, όπου μνημονεύονται τα κατάλληλα σκευάσματα. 
Οι σύγχρονοι ερευνητές περισυλλέγουν τις διάσπαρτες πλη-
ροφορίες και η συστηματική συγκέντρωσή τους δημιουργεί 
ένα corpus της Ιπποκρατικής Φαρμακολογίας, η μελέτη του 
οποίου προσφέρει την απογραφή των φαρμακευτικών ου-
σιών αλλά και τις βασικές αρχές δεοντολογίας, που εφαρ-
μόζονται στη χρήση τους. Κατά την πρακτική εφαρμογή της 
Φαρμακολογίας αντικατοπτρίζονται οι ιδέες της Ιπποκρατι-
κής Ιατρικής όπως είναι α) ο σεβασμός στην προσωπικότητα 
του ασθενούς που αντιμετωπίζεται ως ενιαία ψυχοσωματική 
οντότητα και β) η ποιότητα της προσφερόμενης ιατρικής φρο-
ντίδας που είναι ανεξάρτητη από την οικονομική ή κοινωνι-
κή θέση του ασθενούς και ανεπηρέαστη από υλικά ωφέλη ή 
παντός είδους ανταλλάγματα. [2] Αναγνωρίζοντας τις αρχές 
αυτές, προστατεύοντας τους αρρώστους και σεβόμενος την 
ανθρώπινη ύπαρξη, ακολουθεί την επιστημονική και ορθο-
λογική μεθοδολογία στις θεραπευτικές του προσπάθειες. 

Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

	Τι	ορίζεται	όμως	ως	φάρμακο;	

Στην	 πραγματεία	 «Περί	 Τόπων	
των	 κατά	 άνθρωπον»	 υπάρχει	
ένας	 ορισμός:	 Πάντα	φάρμακά	
εισί	τα	μετακινέοντα	το	παρεόν.	
Πάντα	δε	τα	ισχυρότερα	μετακι-
νέουσιν,	έξεστι	δε,	ην	μη	βούλη,	
φαρμάκω	μετακινέειν,	ην	δε	μη	
βούλη,	 σιτίω.	 (Ό,τι	 τροποποιεί	
την	 παρούσα	 κατάσταση	 του	

οργανισμού	είναι	φάρμακο,	και	

ό,τι	είναι	πιο	ισχυρό	από	τον	ορ-

γανισμό	την	τροποποιεί.	Αν	θέ-

λει	κανείς,	μπορεί	να	μεταβάλει	

την	 παρούσα	 κατάσταση	με	 τη	

χορήγηση	 κάποιου	 φαρμάκου.	

Αν	όμως	δε	θέλει	με	φάρμακο,	

μπορεί	να	το	επιτύχει	με	χορή-

γηση	κάποιας	τροφής).	Σήμερα	

θα	ήταν	πολύ	δύσκολο	να	απο-

τιμηθεί	η	αξία	των	Ιπποκρατικών	

σκευασμάτων,	επειδή	αγνοούμε	

την	ακριβή	φαρμακολογική	δρά-

ση	αυτών	των	ουσιών	και	την	πο-

σοτική	και	ποιοτική	σύνθεση	των	

σκευασμάτων.	Εντυπωσιάζει	 το	

πλήθος	 των	ουσιών	που	 χρησι-

μοποιούνται	 αποκλειστικά	 ως	
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αμιγή	φάρμακα,	επειδή	ο	αριθ-

μός	 τους	 υπερβαίνει	 τα	 400.	

Η	πλειοψηφία	 των	φαρμάκων	

που	παρουσιάζονται	στα	έργα	

νοσολογικού	 περιεχομένου	

της	 Ιπποκρατικής	 Συλλογής	
προέρχεται	από	το	φυτικό	βα-

σίλειο	 και	 λίγα	 μόνο	 από	 το	

ζωικό	ή	από	ορυκτά.	[3]	Εκτός	

από	 τα	 εγχώρια	 θεραπευτικά	

βότανα,	 όπως	 ο	 ελλέβορος,	

η	 βαλεριάνα,	 το	 αψίνθιον,	 το	

κορρίανον,	 μεταφέρονταν	 με-

ρικά	 από	 το	 εξωτερικό,	 όπως	

το	 σησάμιον,	 το	 καρδάμωμον	

και	 άλλα.	 Εντυπωσιακή	 είναι	

και	η	πληθώρα	των	σκευασμά-

των	προκειμένου	για	φάρμακα	

της	 ίδιας	κατηγορίας.	Τα	φάρ-

μακα	παίρνουν	το	όνομά	τους	

από	τη	δράση,	τον	τόπο	εφαρ-

μογής	ή	από	τις	θεραπευτικές	

τους	ιδιότητες	π.χ.

Φθόρια=		τα	επιφέροντα	φθο-

ρά	του	εμβρύου,	

εκτρωτικά

Υστερικά=		τα	χορηγούμενα	

επί	παθήσεων	της	

μήτρας	(υστέρας)

Ξηρά=		τα	εξωτερικής	χρήσης	

που	εμποδίζουν	τη	

διαπύηση	των	τραυ-

μάτων

Κατωτερικά=		καθαρτικά	του	

εντέρου

Θυμιατά=		ευώδεις	ουσίες	

που	χρησιμοποιού-

νται	στους	υποκα-

πνισμούς

Μαλθακτήρια=		μαλακτικά	

υπόθετα	σε	

κολπικές	

παθήσεις

Οι	 συχνές	 αναφορές	 των	

βιβλίων	της	Ιπποκρατικής	Συλ-
λογής	 στην	 κάθαρση	 και	 τα	
καθαρτικά	 τείνουν	 να	 αποδώ-

σουν	 την	 ονομασία	 τους	 σε	

όλα	τα	φάρμακα.	 Έτσι	οι	όροι	

«φάρμακον»,	 «φαρμακεία»,	

«φαρμάκευσις»	 και	 «φαρμα-

κοποσία»	συχνά	δηλώνουν	 τα	

σκευάσματα	 και	 την	 τεχνική	

αυτής	της	διαδεδομένης	μεθό-

δου.	Σχετικά	με	τα	καθαρτικά,	

διατυπώνεται	 η	 άποψη	 που	

πιθανότατα	 αποτέλεσε	 καρ-

πό	 πολύχρονης	 εμπειρίας:	 Το	
φάρμακον	 χρη	 διδόναι	 προς	
την	 δύναμιν	 του	 ανθρώπου	
ορών,	 ως	 αν	 έχη	 ισχύος	 (το	
φάρμακο	 πρέπει	 να	 χορηγεί-

ται	 παρακολουθώντας	 προσε-

κτικά,	εάν	ο	άρρωστος	έχει	τη	

δύναμη	 να	 το	 αντέξει).	 Η	 πα-

ρατήρηση	αυτή	ανήκει	σε	μια	

γενική	 θεραπευτική	 αρχή	 των	

Ιπποκρατικών	 ιατρών,	 ότι	 για	

τη	 χορήγηση	 ενός	 φαρμάκου	

πρέπει	 να	 λαμβάνεται	 υπόψη	

όχι	μόνο	η	δράση	του	και	οι	εν-

δείξεις	και	οι	αντενδείξεις	του	

αλλά	και	η	 ιδιοσυγκρασία	του	

ασθενούς	 καθώς	 και	 η	 κατά-

στασή	του	κατά	τη	στιγμή	της	

χορήγησης.	Είναι	γνωστό	ότι	οι	

ιατροί	της	εποχής	εκείνης	ετοί-

μαζαν	μόνοι	τους	τα	φάρμακά	

τους,	αφού	προμηθεύονταν	τις	

πρώτες	ύλες	από	τους	ριζοτό-

μους	που	ασχολούνταν	με	την	

εξώρυξη	 και	 συλλογή	 ριζών	

και	 βοτάνων.	 Μερικοί	 ιατροί	

όμως	υπήρξαν	ταυτόχρονα	και	

εξαιρετικοί	 ριζοτόμοι	 που	 δι-

εύρυναν	με	τις	γνώσεις	τους	τη	

Βοτανολογία	 και	 εμπλούτισαν	

τη	Θεραπευτική	με	νέες	φαρ-

106 Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Κώδικας Δεοντολογίας
θέσειςεν

Ο Καθηγητής  
Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος  

τ. Πρύτανης του ΕΚΠΑ  
Πρόεδρος της Εθνικής  

Επιτροπής Δεοντολογίας 



μακευτικές	ουσίες.	[4]			

Η	από	μνήμης	φαρμακογνω-

σία	 του	 ιατρού	 αποτελεί	 απα-

ραίτητη	 προϋπόθεση	 για	 την	

άσκηση	 της	 κλινικής	 ιατρικής.	

Είναι	 χαρακτηριστική	 η	 ρήση	

από	 την	 Ιπποκρατική	 πραγμα-

τεία	Περί	Ευσχημοσύνης:	Έστω	
δε	σοι	ευμνημόνευτα	φάρμακά	
τε	και	δυνάμιες	απλαί	και	ανα-
γεγραμμέναι,	 είπερ	άρα	εστίν	
εν	νόω	και	τα	περί	νούσων	ιή-
σιος,	και	οι	τουτέων	τρόποι,	και	
οσαχώς	και	ον	τρόπον	περί	εκά-
στων	έχουσιν.	Αύτη	γαρ	η	αρχή	
εν	ιητρική	και	μέσα	και	τέλος.	
(Ο	ιατρός	πρέπει	να	θυμάται	με	

ευκολία	τα	φάρμακα	και	τις	συ-

νήθεις	 ή	 ασυνήθεις	 ιδιότητές	

τους	-	εάν	βέβαια	έχει	σκεφθεί	

τη	 θεραπεία	 των	 νοσημάτων	

με	 φαρμακευτική	 αγωγή	 -	 τα	

είδη	και	τους	τρόπους,	καθώς	

και	τη	μορφή	με	την	οποία	χο-

ρηγείται	το	καθένα	από	αυτά.	

Τα	 φάρμακα	 αποτελούν	 για	

την	ιατρική	την	αρχή,	τη	μέση	

και	το	τέλος).	Για	το	ίδιο	θέμα	

επανέρχεται	 ο	 συγγραφέας	

του	 Περί	 παθών	 γράφοντας:	
Τα	φάρμακα	όσα	ποτά,	και	όσα	
προς	 τα	 τρώματα	 προσφέρε-
ται,	μανθάνειν	χρη,	άξιον	γαρ	
άπαντος.	Ου	 γαρ	από	 γνώμης	
ταύτα	 ευρίσκουσιν	 οι	 άνθρω-
ποι,	 αλλά	 μάλλον	 από	 τύχης.	
Όσα	δε	εν	τη	τέχνη	τη	ιητρική	
γνώμη	 ευρίσκεται,	 η	 περί	 σι-
τίων	 ή	 περί	 φαρμάκων,	 παρά	
των	 οίων	 τε	 διαγινώσκειν	 τα	
εν	τη	τέχνη	μανθάνειν	χρη,	ην	
τι	θέλης	μανθάνειν.	(Πρέπει	να	
γνωρίζετε	τα	πόσιμα	φάρμακα	

καθώς	και	εκείνα	που	χρησιμο-

ποιούνται	 στην	 αντιμετώπιση	

των	τραυμάτων,	διότι	η	γνώση	

αυτή	έχει	μεγάλη	σημασία.	Οι	

άνθρωποι	 δεν	 ανακαλύπτουν	

τα	φάρμακα	με	τη	σκέψη	τους	

αλλά	μάλλον	τυχαία.	Τα	σχετι-

κά	 όμως	 με	 τις	 ιδιότητεςτων	

τροφών	ή	των	φαρμάκων	που	

ανακαλύπτονται	 στην	 ιατρική	

με	 τη	 σκέψη,	 πρέπει	 να	 μα-

θαίνετε	από	αυτούς	 που	 γνω-

ρίζουν	την	 ιατρική,	αν	φυσικά	

θέλετε	να	 τα	μάθετε).	Η	 τύχη	

δε	διαδραματίζει	κανένα	ρόλο	

στην	αποτελεσματικότητα	 του	

φαρμάκου,	η	οποία	εξαρτάται	

από	 την	 επιλογή	 του	 κατάλ-

ληλου	 σκευάσματος	 και	 από	

την	 ανταπόκριση	 που	 επιτυγ-

χάνεται	 από	 τον	 άρρωστο.	 Οι	

Ιπποκρατικοί	 ιατροί	 υπερασπί-

σθηκαν	 τον	 ορθολογισμό	 της	

επιστήμης	τους	απορρίπτοντας	

την	 επίδραση	 του	 παράγοντα	

της	 τύχης	 στο	 έργο	 της.	 Στην	

πραγματεία	 Περί	 τόπων	 των	
κατά	 άνθρωπον	 αναφέρεται:	
Έπειτα	 τι	 και	 δείται	 ιητρική	
τύχης;	 ει	 μεν	 γαρ	 έστι	 των	
νοσημάτων	 φάρμακα	 σαφή,	
οίμαι,	 ουκ	 επιμένει	 την	 τύχην	
τα	 φάρμακα	 υγιά	 ποιήσαι	 τα	
νοσήματα.	 Ει	 δε	 συν	 τη	 τύχη	
διδόναι	 ωφελέει,	 ουδέν	 μάλ-
λον	 τα	 φάρμακα	 ή	 και	 τα	 μη	
φάρμακα	συν	γε	τη	τύχη	υγιά	
ποιέουσι	 προσφερόμενα	 τοίσι	
νοσήμασιν.	 (Τι	 ανάγκη	 έχει	 η	
ιατρική	από	τύχη;	Αν	υπάρχουν	

φάρμακα	 αποτελεσματικά,	

δεν	 περιμένουν	 τη	 βοήθεια	

της	τύχης	για	να	θεραπεύσουν	

τις	αρρώστιες.	Αν	τα	φάρμακα	

χορηγούμενα	 ωφελούσαν	 με	

τη	βοήθεια	της	τύχης,	τότε	δεν	

θα	 θεράπευαν	 καλύτερα	 από	

ό,τι	αυτά	που	δεν	είναι	φάρμα-

κα	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 τύχης).	

Αυτή	η	επιχειρηματολογία	του	

συγγραφέα	 του	 έργου	 ότι	 η	

δύναμη	 των	 φαρμάκων	 είναι	

ελεγχόμενη,	 επαναλαμβανό-

μενη	 και	 ακριβώς	 καθορισμέ-

νη	σε	αντίθεση	με	 τη	δύναμη	

της	 τύχης	 που	 είναι	 ανεξέλε-

γκτη,	απροσδιόριστη	και	απρό-

βλεπτη	 και,	ως	 εκ	 τούτου,	 μη	

επαληθεύσιμη,	 αποτελεί	 άπο-

ψη	 πρωτοποριακή.	 Η	 ιατρική	

στον	 τομέα	 της	 θεραπευτικής	

δεν	 έχει	 επιτύχει	 ακόμη	 την	

απόλυτη	 ακρίβεια,	 το	 μέτρο,	

επειδή	 υπεισέρχεται	 αφενός	

ο	παράγων	της	ιδιοσυγκρασίας	

του	αρρώστου	και	αφετέρου	η	

φύση	και	το	είδος	του	νοσήμα-

τος	που	αμφότερα	επιβάλλουν	

την	 κατά	 περίπτωση	 προσαρ-

μογή	του	δοσολογικού	σχήμα-

τος.	[1]				

ΦΕΙΔΩ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η	 μελέτη	 της	 θεραπευτικής	

μεθοδολογίας	 καταδεικνύει	

ότι	οι	Ιπποκρατικοί	ιατροί	ήταν	

φειδωλοί	 στη	 χρήση	 φαρμά-

κων	και	η	ολιγοφαρμακία	είναι	

καταφανής	 σε	 όλες	 τους	 τις	

δραστηριότητες.	Η	συνιστώμε-

νη	 από	 όλους	 αυτή	 πρακτική	

δεν	αντιβαίνει	προς	την	ευρεία	

φαρμακογνωσία	 του	 ιατρού,	

αντίθετα	 διευρύνει	 τον	 ορί-

ζοντα	 των	 επιλογών.	Η	 τελική	

απόφαση	 χορήγησης	 ενός	

φαρμάκου	πρέπει	να	διέπεται	

από	αυστηρά	κριτήρια,	όπως	η	
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δραστικότητα	 του	 σκευάσμα-

τος,	η	βαρύτητα	της	νόσου	και	

η	ιδιοσυστασία	του	ασθενούς.	

Βασικό	στοιχείο	παραμένει	και	

ο	 περιορισμός	 της	 απόλυτης	

ένδειξης	και	σημαντικοί	παρά-

γοντες	 επίσης	 είναι	 η	 γνώση	

των	 ενδείξεων	 και	 των	αντεν-

δείξεων,	 των	 οδηγιών	 χρήσης	

και	 ο	 έλεγχος	 της	 αυστηρής	

τήρησης	 των	 κανόνων	 αυτών.	

Χαρακτηριστικό	 είναι	 το	 από-

σπασμα	από	το	Περί	τόπων	των	
κατά	 άνθρωπον:	Φάρμακα	 ου	
χρη	 τα	 ισχυρά	 φύσει	 επί	 των	
ασθενέων	 νοσημάτων	 διδό-
ναι,	 ολιγότητι	 του	 φαρμάκου	
ασθενές	 ποιεύντα,	 αλλά	 τοίσι	
μεν	 ισχυροίσι	 φύσει	 φαρμά-
κοις	χρήσθαι,	τοις	δ’	ασθενέσι	
φαρμάκοις	μη	ισχυροίσι,	μηδέ	
μεταποιεύντα	 το	 φάρμακον,	
αλλά	 κατά	 φύσιν	 εκάστοισιν.	
Τοίσι	μη	ασθενέσι	ασθενή	φάρ-
μακα	φύσει,	τοίσι	δε	ισχυροίσι	
νοσήμασιν	 ισχυρά	 φύσει	 τα	
φάρμακα	(Στις	ελαφρές	αρρώ-
στιες	 δεν	 πρέπει	 να	 χρησιμο-

ποιούνται	ισχυρά	από	τη	φύση	

τους	φάρμακα	μειώνοντας	την	

ισχύ	τους	με	την	ελάττωση	της	

δόσης.	 Αντίθετα	 στις	 βαριές	

αρρώστιες	πρέπει	να	χορηγού-

νται	ισχυρά	από	τη	φύση	τους	

φάρμακα	 και	 στις	 ασθενείς	

ασθενή,	 χωρίς	 να	 μεταβάλλε-

ται	η	ισχύς	του	φαρμάκου	αλλά	

να	χορηγείται	το	καθένα	με	την	

ένδειξή	 του.	 Για	 τις	 ελαφρές	

ασθένειες	 να	 χρησιμοποιού-

νται	 φάρμακα	 από	 τη	 φύση	

τους	ελαφρά	και	για	τις	βαριές	

από	τη	φύση	τους	ισχυρά).

Βασική	αρχή	της	Ιπποκρατι-

κής	Θεραπευτικής	είναι	η	Ομοι-

οθεραπεία	(τα	όμοια	θεραπεύ-

ουν	τα	όμοια	ή	similia	similibus	

curantur).	Κατά	την	εφαρμογή	

της	δεν	έπαυε	να	ισχύει	η	αρχή	

της	 πρόσθεσης	 και	 της	 αφαί-

ρεσης	 ομοίων	 φαρμάκων	 ή	

διαιτημάτων,	 τα	 οποία,	 για	 να	

επιτύχουν	θεραπευτικό	αποτέ-

λεσμα,	 έπρεπε	 να	 προσαρμό-

ζονται	προς	την	ηλικία	και	την	

ιδιοσυστασία	 του	 ασθενούς	

(στόχος	 που	 αποπειράται	 να	

επιτύχει	η	επιστήμη	μέχρι	σή-

μερα,	 την	 εξατομίκευση),	 το	

χαρακτήρα	 του	 υποκειμένου	

νοσήματος	 (οξύ-χρόνιο,	 ήπιο-

βαρύ)	και	την	εποχή	του	έτους.	

Στο	 τελευταίο	 η	 Ιπποκρατική	

Οικολογία	που	περιέχεται	στην	

πραγματεία	Περί	 αέρων,	 υδά-
των	 και	 τόπων	 καταλαμβάνει	
την	παγκόσμια	πρωτιά,	καθώς	

δίκαια	 θεωρείται	 το	 πρώτο	

σύγγραμμα	 περιβαλλοντικής	

ιατρικής.	[5]	

Η	χρησιμοποίηση	των	φαρ-

μάκων	 με	 φειδώ,	 σύνεση	 και	

προσοχή	 και	 μόνον	 όταν	 κρί-

νονται	 απαραίτητα	 πρέπει	 να	

είναι	 κατευθυντήρια	 σκέψη	

του	 ιατρού.	 Η	 ιδιαιτερότητα	

που	 υπάρχει	 στα	 γυναικολο-

γικά	φάρμακα	έχει	μια	λογική	

εξήγηση:	 ο	 μεγάλος	 αριθμός	

τους	 πολύ	 μεγαλύτερος	 από	

εκείνων	 των	 άλλων	 ειδικοτή-

των,	 αποδίδεται	 στη	 χρήση	

πολλών	υποκατάστατων	με	την	

ίδια	δράση	φαρμάκων	για	την	

αντιμετώπιση	 της	 ίδιας	 πάθη-

σης,	πιθανότατα	«δάνεια»	της	

λαϊκής	 ιατρικής	 των	 γυναικών	

και	της	εμπειρικής	των	μαιών.	

Αποδεικνύεται	έτσι	η	αδυναμία	

ουσιαστικής	 αντιμετώπισης	

των	γυναικολογικών	παθήσεων	

και	η	στήριξη	των	 ιατρών	στις	

μαίες,	λόγω	της	περιστασιακής	

τους	απασχόλησης	στον	τομέα	

αυτό,	ήτοι	με	τις	«απόκρυφες»	

παθήσεις	των	γυναικών.		

ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
Ακόμη	 ένα	 στοιχείο	 που	 επι-

σημαίνεται	 στο	 Ιπποκρατικό	

έργο	 Αφορισμοί	 είναι	 η	 υπο-

μονή	 του	 ιατρού	 στην	 παρα-

κολούθηση	του	ασθενούς	που	

υποβάλλεται	 σε	 θεραπεία	 και	

η	σταθερότητά	 του	στο	θερα-

πευτικό	σχήμα	που	έχει	ο	ίδιος	

επιλέξει,	 χωρίς	 σπασμωδικές	

κινήσεις	και	βεβιασμένες	απο-

φάσεις.	 Αναφέρεται	 ότι:	 Πά-
ντα	 κατά	 λόγον	 ποιέοντι,	 μη	
γινομένων	των	κατά	λόγον,	μη	
μεταβαίνειν	αφ’	έτερον,	μένο-
ντος	 του	 δόξαντος	 εξ	 αρχής.	
(Όταν	εφαρμόζουμε	τη	σωστή	

θεραπευτική	αγωγή	και	το	θε-

ραπευτικό	 απότέλασμα	 δεν	

είναι	 το	 αναμενόμενο	 θετικό,	

δεν	πρέπει	να	αλλάζουμε	αγω-

γή,	αλλά	να	μένουμε	σε	αυτή	

που	 αποφασίσαμε	 εξ	 αρχής).	

Ένας	 ακόμη	Αφορισμός	 ασχο-

λείται	 με	 το	 θέμα	 της	 υπερ-

θεραπείας,	της	υπερβολής	και	

της	 πολυπραγμωσύνης	 εκ	 μέ-

ρους	 του	 θεράποντος	 ιατρού:	
Τα	κρινόμενα	και	τα	κεκριμένα	
αρτίως,	 μη	 κινέειν,	 μηδέ	 νεω-
τεροποιέειν,	 μήτε	φαρμακείη-
σι,	μητ’	άλλοισιν	ερεθισμοίσιν,	
αλλ’	εάν.	 (Δεν	πρέπει	να	προ-
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καλούμε	μεταβολή	 της	πορεί-

ας	στα	νοσήματα	που	οδεύουν	

ομαλά	προς	την	κρίση,	ούτε	και	

σε	αυτά	που	έχουν	κριθεί	κατά	

τρόπο	πλήρη	και	οριστικό,	ούτε	

με	την	εφαρμογή	καινούργιων	

θεραπευτικών	 μεθόδων	 ούτε	

με	τη	χορήγηση	καθαρτικών	ή	

άλλων	φαρμακευτικών	ουσιών	

του	πεπτικού,	αλλά	να	τα	αφή-

νουμε	 στη	 φυσιολογική	 τους	

εξέλιξη.)	[6]			

Όμως	 είναι	 σημαντική	 η	

αυτογνωσία	 των	 Ιπποκρατι-

κών	 ιατρών	και	 τα	όρια	 των	

δυνατοτήτων	τους:	στο	Περί	
Τέχνης	 αναφέρεται	 απο-

φθεγματικά	 η	 γνώμη	 ότι,	

όταν	η	δύναμη	της	νόσου	εί-

ναι	 μεγαλύτερη	 από	 τις	 θε-

ραπευτικές	δυνατότητες	της	

ιατρικής,	 δεν	 πρέπει	 κανείς	

να	 ελπίζει	 ότι	 το	 κακό	 θα	

υπερνικηθεί.	 Στο	 ίδιο	 πνεύ-

μα	κινείται	και	ο	γνωστός	τε-

λευταίος	Ιπποκρατικός	Αφο-

ρισμός	 περιχαρακώνοντας	

με	ακρίβεια	τα	όρια	των	αν-

θρωπίνων	 δυνατοτήτων	 στο	

πεδίο	 της	 Θεραπευτικής:	

Οκόσα	 φάρμακα	 ουκ	 ιήται,	
σίδηρος	 ιήται.	 Όσα	σίδηρος	
ουκ	 ιήται,	 πυρ	 ιήται.	 Όσα	
δε	πυρ	ουκ	ιήται,	ταύτα	χρη	
νομίζειν	 ανίατα	 (Όσα	 νοσή-
ματα	 δεν	 θεραπεύονται	 με	

τα	 φάρμακα,	 θεραπεύονται	

με	 τις	 εγχειρήσεις,	όσα	δεν	

θεραπεύονται	 με	 τις	 εγχει-

ρήσεις,	 θεραπεύονται	 με	

τις	 καυτηριάσεις	 και	 τέλος,	

όσα	 δεν	 θεραπεύονται	 με	

τις	 καυτηριάσεις,	 πρέπει	

αναγκαστικά	να	θεωρούνται	

ανίατα).	 [6]	 Αξιοσημείωτη	

είναι	και	η	παρατήρηση	από	

το	«Περί	τόπων	των	κατά	άν-

θρωπον»	ότι	Τα	παλαιά	νου-
σήματα	χαλεπώτερον	ιάσθαι	
των	 νέων	 (Τα	 χρόνια	 νοσή-
ματα	 θεραπεύονται	 δυσκο-

λότερα	από	τα	πρόσφατα).

ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Σχετικά	 με	 τη	 συμπεριφορά	

του	 ιατρού	 στην	 πλημμελή	

συμμόρφωση	 του	 ασθενούς	

ή	 στην	 πλήρη	 ανυπακοή	 και	

αλλαγή	 της	 ορισθείσας	 θερα-

πείας,	 συνιστάται	 ψυχραιμία,	

αδιαφορία	που	πρέπει	να	συν-

δυάζεται	με	τη	διακοπή	της	πα-

ρακολούθησης	 (πράξη	 θεμιτή	

μέχρι	 σήμερα)	 αλλά	 και	 την	

απόλυτη	 έλλειψη	 εκδικητικών	

συναισθημάτων	 και	 επιθυμία	

τιμωρίας	 για	 τον	 ασθενή	 αυ-

τόν:	 Καί	 τοι	 ένιοι	 νοσέοντες	
αλλάσσουσι,	 το	 ξενοπρεπές	
και	 το	 άδηλον	 προκρίνοντες,	
άξιοι	μεν	αμελίης,	ου	μεντοι	γε	
κολάσεως.	 (Μερικοί	 ασθενείς	
αλλάζουν	τη	θεραπεία	και	δεί-

χνουν	προτίμηση	στο	παράδο-

ξο	και	το	άγνωστο,	είναι	άξιοι	

αδιαφορίας	όχι	όμως	και	τιμω-
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ρίας).	 Την	 ίδια	 ψυχραιμία	 συ-

νιστούν	οι	 Ιπποκρατικοί	 ιατροί	

και	 σε	 ακόμη	 πιο	 δύσκολες	

περιπτώσεις,	 όταν	 ο	 ασθενής	

χάνεται	 λόγω	 των	 δικών	 του	

παραλείψεων	 και	 το	 οικογε-

νειακό	 περιβάλλον	 κατηγορεί	

τον	ιατρό.	Επιτηρείν	δε	δει	και	
τας	 αμαρτίας	 των	 καμνόντων,	
δι’	ων	πολλοί	πολλάκις	διεψεύ-
σαντο	εν	τοίσι	προσάρμασι	των	
προσφερομένων.	Επεί	τα	μιση-
τά	ποτήματα	ου	λαμβάνοντες	ή	
φαρμακευόμενοι	ή	θεραπευό-
μενοι	 ανηρέθησαν,	 και	 αυτών	
μεν	ουχ	ως	ομολογίην	τρέπεται	
το	 ποιηθέν,	 τω	 δε	 ιητρώ	 την	
αιτίην	 προσήψαν	 (Πρέπει	 να	
παρακολουθεί	και	τα	σφάλμα-

τα	των	αρρώστων,	πολλοί	απο	

τους	οποίους	πολλές	φορές	εί-

παν	ψέματα,	όσον	αφορά		στη	

δίαιτα	που	συνέστησε	ο	ιατρός.	

Και	επειδή	δεν	έλαβαν	ούτε	τα	

δυσάρεστα	 φάρμακα	 από	 το	

στόμα	ούτε	τα	καθαρτικά	ούτε	

και	 τα	 άλλα	 φάρμακα,	 πέθα-

ναν.	Αυτοί	δεν	ομολόγησαν	τα	

σφάλματα	 που	 έκαναν	 και	 οι	

οικείοι	έριξαν	την	ευθύνη	στον	

ιατρό.	 Η	 αυθαίρετη	 διακοπή	

του	 φαρμάκου,	 η	 παράλειψη	

δόσεων	ή	η	επιμήκυνση	της	θε-

ραπείας	πέραν	των	συνιστώμε-

νων	ορίων	μπορεί	να	επιφέρει	

τα	αντίθετα	αποτελέσματα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η	 μελέτη	 της	 Ιπποκρατικής	
Συλλογής	 αποδεικνύει	 ότι	 η	
φειδώ	 στη	 χορήγηση	 φαρμά-

κων	 εθεωρείτο	 προσόν	 του	

ιατρού	και	ότι	η	πολυφαρμακία	

καταδικαζόταν.	Είναι	χαρακτη-

ριστική	 η	 ρήση	 Αγαθόν	 γαρ	
φάρμακόν	 εστιν	 ενίοτε	 και	 το	
μηδέν	 προσφέρειν	 και	 προς	
ους	 και	 προς	 άλλα	 πολλά	 (Το	
καλύτερο	 πράγματι	 φάρμακο	

είναι	 μερικές	φορές	 το	 να	μη	

χορηγείται	 απολύτως	 τίποτε	

και	στο	αυτί	[=εννοεί	σε	ωτίτι-

δες]	και	σε	πολλές	άλλες	περι-

πτώσεις),	από	την	πραγματεία	

Περί	 άρθρων.	 Η	 αμφίδρομη	

σχέση	 ιατρού-ασθενούς	 προ-

ϋποθέτει	την	άριστη	επικοινω-

νία,	 τις	 σχέσεις	 εμπιστοσύνης	

και	 τη	 συνεργασία	 στη	 θερα-

πευτική	 διαδικασία,	 ώστε	 να	

βοηθήσουν	τη	φύση	στο	έργο	

της	 ίασης.	 [7]	Συνεπείς	με	την	

ολιστική	 ιδεολογία	 τους	 οι	 ια-

τροί	 της	 Ιπποκρατικής	 Σχολής	

θεράπευαν	τον	ασθενή	κυρίως	

και	όχι	τόσο	την	ασθένεια.	 [8]	

Η	 γενική	 θεραπεία	 (σώματος	

και	ψυχής)	και	οι	συστάσεις	για	

το	σωστό	τρόπος	διαβίωσης	(η	

δίαιτα)	 υπόσχονται	 την	 ίαση	

και	 τη	 διατήρηση	 της	 υγείας	

αντίστοιχα.	 Δίπλα	 στη	 θεμελι-

ώδη	αρχή	Ωφελέειν	ή	μη	βλά-
πτειν,	 το	 μεγάλο	 ιδανικό	 των	
ανθρωπιστών	επιστημόνων,	[9]		

ο	ιατρός	δε	θεωρείται	περιττός	

και	πιθανόν	εκείνος	που	κατα-

φεύγει	σε	άσκοπες	ενέργειες,	

αλλά	σύμμαχος	του	ασθενούς	

στη	 μάχη	 με	 τη	 νόσο,	 που	 το	

έργο	 του	 υποστηρίζει	 και	 η	

φύση.	 Για	 το	 λόγο	αυτό,	 ο	 Ιπ-

ποκρατικός	ιατρός		ασχολείται	

μόνο	 με	 τις	 δυνητικά	 ιάσιμες	

ασθένειες,	διότι	χωρίς	τη	βοή-

θεια	της	φύσης,	ο	αγώνας	του	

θα	 ήταν	 μάταιος.	 Τέλος,	 είναι	

ανάγκη	 να	 μη	 λησμονούν	 οι	

θεραπευτές	 τις	 δυνατότητες	

της	ιατρικής	τέχνης	και	τα	όριά	

της:	 Υγιέας	 μεν	 γαρ	 ποιέειν	
άπαντας	 τους	 ασθενέοντας	
αδύνατον	 (Είναι	 αδύνατον	 να	
θεραπεύει	 πλήρως	 κάποιος	

όλους	 τους	 αρρώστους	 του)	

(Προγνωστικόν).	[10]			
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