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                       ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΦΕΕ – E.F.P.I.A. ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, 

 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 
 
Mε ιδιαίτερη επιτυχία, πραγµατοποιήθηκε σήµερα η ηµερίδα που διοργάνωσαν από κοινού ο 
Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων 
και Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων (E.F.P.I.A.) µε θέµα «ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ». Την ηµερίδα τίµησαν µε 
την παρουσία τους οι αρµόδιοι για τον Τοµέα της Υγείας Υπουργοί, καθώς και εκπρόσωποι της 
Πολιτείας, των επιστηµονικών φορέων, της ακαδηµαϊκής κοινότητας της χώρας, αλλά και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Όλοι οι οµιλητές συµφώνησαν στην ιδιαίτερη βαρύτητα της άµεσης πρόσβασης σε όλα τα φάρµακα 
ως πρωταρχικού παράγοντα για την προαγωγή της δηµοσίας υγείας, στην σηµασία της ανάληψης 
όλων των πρωτοβουλιών για τη κατοχύρωση της ποιότητας των φαρµάκων, καθώς και στην 
αδήριτη αναγκαιότητα της µηχανοργάνωσης και του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού του 
συστήµατος υγείας.  
 
Επιπρόσθετα και ειδικότερα σε ότι αφορά τα παράβολα τόσο ο Υφυπουργός Υγείας κ. 
Αθαν. Γιαννόπουλος, όσο και ο κ. ∆ηµ. Βαγιωνάς, Πρόεδρος του ΕΟΦ δήλωσαν ότι η τιµή 
τους θα µειωθεί.  
 
Την έναρξη των εργασιών της Ηµερίδας κήρυξε ο κ. ∆ιονύσιος Σπ. Φιλιώτης, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ 
ο οποίος επεσήµανε χαρακτηριστικά: «το όφελος για την κοινωνία και την οικογένεια από τη
διατήρηση της δηµοσίας υγείας σε ένα υψηλότατο επίπεδο είναι πολλαπλάσιο από το
κόστος των νέων φαρµάκων και θεραπειών.» Ο κ. ∆. Σπ. Φιλιώτης υπογράµµισε επιπλέον ότι 
«η άµεση πρόσβαση εξαρτάται από την αλληλεπίδραση των πρωτοβουλιών, των θέσεων
και των αποφάσεων του συνόλου των συµµετεχόντων στην αγορά του φαρµάκου». Ακόµα, 
ο κ. Φιλιώτης υπογράµµισε τη σηµασία της 

       
       

   
  

    
συνταγογράφησης µε την εµπορική ονοµασία ως 

αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρµάκων και επιπλέον επεσήµανε ότι 
«η µηχανοργάνωση του συστήµατος θα αποφέρει στην Πολ τεία κατ’ έτος οικονοµικό
όφελος µεγαλύτερο από το ετήσιο κόστος των φαρµάκων, λόγω της δραστικής µείωσης
της σπατάλης που σήµερα ξεπερνά το 20% των συνολ κών δαπανών υγείας». Κλείνοντας
την οµιλία του ο κ. Φιλιώτης  υπογράµµισε ότι «δεν κινδυνεύουν τα ταµεία από τα φάρµακα. 
Κινδυνεύουν από την διαχειριστική αδυναµία. Για αυτό και πρέπει να φύγουµε το
συντοµότερο από την εποχή του καρµπόν. Η µηχανοργάνωση του συστήµατος αποτελε
το µεγαλύτερο έργο πνοής που καλείται να ολοκληρώσει η χώρα µας».  
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Στην ιδιαιτέρως σηµαντική οµιλία του ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 
∆ηµήτρης Αβραµόπουλος τόνισε ότι «Ο ΣΦΕΕ επιτελεί ένα πολύ σηµαντικό έργο για την 
προαγωγή της δηµόσιας υγείας». Ο κ. Υπουργός δήλωσε επίσης ότι «Το φάρµακο για την
Κυβέρνηση θεωρείται επένδυση για την υγεία των πολιτών και όχι δαπάνη. Από την
πρώτη κιόλας µέρα η νέα διακυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι επιδιώκει µία αγορά
φαρµάκου µε επίκεντρο τον πολίτη, µε σταθερούς κανόνες λειτουργίας και
συγκρατηµένους ρυθµούς αύξησης της φαρµακευτικής δαπάνης». Ο κ. Αβραµόπουλος 
υπογράµµισε ακόµα ότι µε βάση τις αρχές αυτές «

 
     

     
   

   η κυβέρνηση κατάργησε τη λίστα φαρµάκων
η οποία δυσχέραινε την πρόσβαση του πολίτη σε φαρµακευτικές θεραπείες     ». ∆ήλωσε 
επίσης ότι «εκµηδενίσαµε το χρονικό διάστηµα των 90 ηµερών που προβλέπει η
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για ένταξη ενός φαρµάκου σε καθεστώς αποζηµίωσης και δώσαµε
τέλος σε πρακτικές που στρέφονταν ενάντια στον πολίτη».  

      
       

  

  
 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γ. Παπαθανασίου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η άµεση πρόσβαση
στα φάρµακα αποτελε υποχρέωση της Πολιτείας, την οποία και τηρούµε  ί    ». Επισήµανε 



                               
  

     ακόµα ότι η κυβέρνηση «δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αξία του φαρµάκου και όχι µόνο στην
τιµή του».   
 
Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αθαν. Γιαννόπουλος τόνισε µεταξύ άλλων «Πρέπει να διασφαλίσουµε
την ποιότητα και το χαµηλό κόστος, ωστόσο η δαπάνη αυξάνετα σε ότι αφορά τα νέα
φάρµακα γιατί τα φαρµακευτικά ιδ οσκευάσµατα εξελίσσονται διαρκώς και είναι σήµερα
πολύ πιο εξελιγµένα από όσο ήταν π χ. το 1970. 
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     .       Με τα νέα φάρµακα ο αριθµός των

χειρουργικών επεµβάσεων έχει µειωθεί σηµαντικά, γεγονός που συµβάλλει στην  
συγκράτηση των συνολικών δαπανών υγείας».     
 

    
Ο κ. Χρ. Πρωτόπαπας, Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ για θέµατα Υγείας - 
Πρόνοιας  επεσήµανε ότι «Οι ελλείψεις στη µηχανοργάνωση κα την παρακολούθηση του
συστήµατος υγείας έχουν ως αποτέλεσµα τη ανυπαρξία ουσιαστικού ελέγχου και την      
απώλεια σηµαντικών πόρων για την ανάπτυξη του    ». 
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Παράλληλα, η αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια της E.F.P.I.A., κα Marie Claire Pickaert, τόνισε  
ότι  «η E.F.P.I.A. υποστηρίζει τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ και ταυτόχρονα
επικροτεί την – καθοριστική για την άµεση πρόσβαση – απόφαση του υπουργείου
Ανάπτυξης να τηρεί την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και να εκδίδει νέα δελτία τιµών εντός 90 
ηµερών».  

Στη συνέχεια ο κ. ∆ηµ. Βαγιωνάς Πρόεδρος του ΕΟΦ ανέφερε «Στην Ελλάδα έχουµε επιτύχε
υψηλή εµπιστοσύνη στα φάρµακα. Εφόσον ελεγχθούν και εγκριθούν από τον ΕΟΦ δεν
υπάρχει καµία αµφιβολία για την ποιότητα τους».  

Ο κ. Βασ. Κοντοζαµάνης, Αντιπρόεδρος ΕΟΦ επεσήµανε ότι «η µηχανοργάνωση του Τοµέα της
Υγείας συµβάλλει καθορ στικά στην επίτευξη των δύο πολιτικών στόχων του συστήµατος
υγείας, τη µακροοικονοµική σταθερότητα κα την µακροο κονοµική
αποτελεσµατικότητα». 

Επιπλέον, ο κ. ∆ηµοσθένης Μαµµωνάς, Γενικός Γραµµατέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων επεσήµανε ότι 
«Ο εκσυγχρονισµός και η µηχανοργάνωση του τοµέα Υγείας, προωθείται άµεσα από την
Κυβέρνηση, ως µία από τα απαραίτητες προϋποθέσεις για  ισχυρή κοινωνική ασφάλιση σε
βάθος χρόνου».  

Παράλληλα, ο κ. Peter Heer, Επικεφαλής του τµήµατος Πολιτικών Υποθέσεων της Roche ανέφερε ότι «Η
φαρµακευτική βιοµηχανία διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο για την παροχή υψηλής
ποιότητας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης καθώς και για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας».  
  
Στη συνέχεια ο κ. Πασχ. Αποστολίδης, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ στο πλαίσιο της οµιλίας του σηµείωσε 
ότι  «Η πολιτεία έχει θέσει σωστές βάσεις για την πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα, 
γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό αφού η κυκλοφορία νέων και καινοτόµων φαρµάκων
συµβάλλει καθοριστικά στην προαγωγή της δηµοσίας υγείας»

Ο κ. Τ. Ζερβακάκης, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, µίλησε επίσης για τους αυξανόµενους κινδύνους σε 
διεθνές επίπεδο από τη κυκλοφορία πλαστών φαρµάκων και τόνισε ότι «είναι σηµαντικό να
είµαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση προκειµένου να διασφαλίσουµε ποιότητα ανωτάτου
επιπέδου σε όλα τα φάρµακα». 

Στη συνέχεια, ο κ. Χριστ. Στεφανάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας ανέφερε ότι «Οι τρεις παράµετροι
για το σωστό φάρµακο είναι η ποιότητα, η αποτελεσµατικότητα και το κόστος. Ο τελικός
στόχος όµως είναι η ίαση του ασθενούς και δεν πρέπει να τον θυσιάζουµε µε βάση το
κόστος». 
 
Ο κ. Γ. Κυριόπουλος Καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας ΕΣ∆Υ ανέφερε  ότι «Το επώνυµο
φάρµακο, αυτό που έχει εµπορικό σήµα είναι το καλύτερο ποιοτικά».  
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Επεσήµανε ακόµη ότι «Σε όλο τον κόσµο η «λίστα» είναι 15η στην ατζέντα. ∆εν έχε
αποδειχθεί από καµία χώρα ότι η «λίστα» φέρνει τα επιθυµητά αποτελέσµατα».     
 
Ο κ. Γ. Κατζουράκης, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ, ανέφερε ότι «Η µηχανοργάνωση του συστήµατος
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εξυγίανση του τοµέα Υγείας». 
 
Τέλος, ο κ. Ι. Υφαντόπουλος, Καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
Πρόεδρος ΕΚΚΕ δήλωσε ότι «η οικονοµική εξυγίανση των ταµείων αποτελεί πρωταρχική
προϋπόθεση για τη διατήρηση και ενίσχυση της δυνατότητάς τους να εγγυώνται άµεση
πρόσβαση σε όλες τις θεραπείες και τα νέα φάρµακα». 

- Τέλος - 
 

 
 *Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) εκπροσωπεί 64 φαρµακευτικές
επιχειρήσεις που δραστηρ οποιούνται στην Ελλάδα και καλύπτουν το σύνολο των φαρµακευτικών
προϊόντων έρευνας και το 90% της ελληνικής φαρµακευτικής αγοράς.  
Ο ΣΦΕΕ είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συνδέσµων Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων EFPIA. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε τις κ.κ. Χριστίνα Φατούρου, 
Έλενα Λαλαγιάννη, V+O Communication, Τηλ: 210.72.49.000 

http://www.efpia.org/
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