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θέμαΌΒΰΛ
Στην

εντατική κινδυνεύει να
μπει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

από την πολιτική της
κυβέρνησης ενώ επιχειρεί να σταθεί όρθια

σε ένα θεσμικό περιβάλλον που διέπεται

από κανόνες μιας στρεβλής πολιτικής

φαρμάκου

Οι φαρμακοβιομηχανίες κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας ότι η παραγωγή

τους κινδυνεύει με αφανισμό με
την συμπίεση της τιμής των γενοσήμων
και τη διατήρηση των εμποδίων στη χρήση

τους και καταγγέλουν την κυβέρνηση
για την πολιτική της Οι ελληνικές εταιρίες

θα μετατραπούν από παραγωγικές
μονάδες σε εισαγωγικές με τις αναμενόμενες

επιπτώσεις στην αποβιομηχάνιση
της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση

Οι Έλληνες φαρμακοβιομήχα
νοι που είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα
διερωτώνται ποια συμφέροντα εξυπηρετεί

τελικά η κυβέρνηση Του Καρόνε,του
Ιταλού εκπροσώπου των θεσμών υπεύθυνου

για την υγεία ή των ισραηλινών
εταιριών γενοσήμων Κύκλοι της αγοράς
μιλούν για βρώμικο πόλεμο που στόχο

έχει να εγκλωβίσει οριστικά το ελληνικό

φάρμακο στα πολύ χαμηλά επίπεδα
της φαρμακευτικής δαπάνης όπου βρίσκεται

τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα

μνημονιακών και κυβερνητικών επιλογών

Που ευνόησαν τις εισαγωγές και
παρέδωσαν την αγορά σε διεθνείς κολοσσούς

οι οποίοι πλέον ελέγχουν το 80
της φαρμακευτικής δαπάνης

Τα ελληνικά φάρμακα συμμετέχουν μόνο
κατά 20 στη συνολική φαρμακευτική
δαπάνη Η ελληνική παραγωγή βρίσκεται

καθηλωμένη σε ετήσιο κύκλο εργασιών

της τάξεως των 420 εκατ ευρώ
ενώ τα εισαγόμενα φάρμακα απολαμβάνουν

κύκλο εργασιών 1,8 δισ Οι Έλληνες
φαρμακοβιομήχανοι υποστηρίζουν πια

ανοικτά πως πίσω από κυβερνητικές αποφάσεις

και μνημονιακές απαιτήσεις κρύβονται

άλλες επιδιώξεις που μπορεί πιθανώς

και να σχετίζονται με τις ξένες φαρμακευτικές

εταιρίες ή πολυεθνικές
Το υπουργείο Υγείας πρόσθεσε στο πολυνομοσχέδιο

με τα προαπαιτούμενα μέτρα

διάταξη για την τιμολόγηση των φαρμάκων

εκτός προστασίας πατέντας Σύμφωνα

με αυτήν η τιμή ενός πρωτότυπου
φαρμάκου μετά τη λήξη της περιόδου

προστασίας των δεδομένων μειώνεται είτε

στο 50 είτε στον μέσο όρο των τριών
χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών
της Ε Ε ανάλογα με το ποια είναι η χαμηλότερη

Οι δανειστές ζήτησαν να αρθεί η προστασία

για τα πιο παλιά φάρμακα και έτσι
τον Σεπτέμβριο του 2015 εκδόθηκε υπουρ

Ο πρόεδρος
του ΠΕΦ
θ Τρύφων

Εξεταστική Επιτροπή για το
φάρμακο πρότεινε

ο αντιπρόεδρος της Βιανέξ
Δ Γιαννακόπουλος

Στο στόχαστρο το
ελληνικό φάρμακο
Οι μνημονιακές απαιτήσεις οι επιπτώσεις των αλλαγών και το SOS

Θ Τρύφων
Πρόεδρος ΠΕΦ

Πρόθεση των θεσμών
είναι να διαλύσουν έναν από

τους τελευταίους πυλώνες
ανάπτυξης της χώρας

γική απόφαση η οποία προέβλεπε μείωση
της τάξης του 50 στις τιμές των εκτός

προστασίας πατέντας φαρμάκων χωρίς
όμως να λαμβάνονται υπ όψιν οι τιμές των
κρατών-μελών της Ε Ε Αυτό προκάλεσε
νέα αντίδραση από την πλευρά των δανειστών

η οποία οδήγησε στο να συμπεριληφθεί

η νέα διάταξη στο πολυνομοσχέδιο

Την αντίθεσή της στη διάταξη έχει εκφράσει

η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας

αφού ο νέος τρόπος τιμο¬

λόγησης των εκτός πατέντας φαρμάκων
θα συμπαρασύρει τις τιμές και των γενοσήμων

που κατά κύριο λόγο παράγει η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία
Στρεβλώνεται η αγορά και οδηγούμαστε

σε ολιγοπώλιο Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν

την πρόθεση των θεσμών να
διαλύσουν έναν από τους τελευταίους πυλώνες

ανάπτυξης της χώρας τονίζει ο

πρόεδρος του ΠΕΦ Οοδ Τρύφων
Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο
της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Βασίλη Πενταφράγκα πρακτικά

ένα καινούργιο εισαγώμενο φάρμακο
των 10 ευρώ συνταγογραφείται με τη

δραστική ταυτοποιείται ο παραγωγός και
όταν το πάραγει ένας Έλληνας παραγωγός

με 3,25 ευρώ αυτό θα κυκλοφορεί χωρίς

ταυτότητα σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα

Και τώρα μας ζητούν τα 3,25 ευρώ

να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα

Ο Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Είναι χαρακτηριστική και η τοποθέτηση
του αντιπροέδρου της Βιανεξ Δημήτρη

Γιαννακόπουλου από το βήμα της Βουλής

που ζήτησε τη σύσταση εξεταστικής για
το φάρμακο προειδοποιώντας κυβέρνηση
και αντιπολίτευση για τις ολέθριες συνέπειες

που θα προκαλέσει η υλοποίηση των
σχεδίων της τρόικας η οποία θέλει διακαώς

το κλείσιμο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Ο κ Γιαννακόπουλος έθεσε

κυβέρνηση και αντιπολίτευση προ των
ευθυνών τους καθιστώντας τους απόλυτα

υπεύθυνους για τις καταστροφικές
συνέπειες που θα έχει για τη χώρα αλλά

και τους 11.000 εργαζομένους στην
ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Η πίτα των γενοσήμων περίπου 500
εκατομμύρια ευρώ με τη μείωση της φαρμακευτικής

δαπάνης αποτελεί μεγάλη
πρόκληση για τις ελληνικές και ξένες φαρμακοβιομηχανίες

που παράγουν γενόση
μα φάρμακο Μαζί με τις ελληνικές διεκδικούν

μερίδιο από την πίτα Οι αμερικανικές

Mylan και Watson η ισραηλινή
Teva η ισλανδική Actavis και η ινδική
Ranbaxy Τρία χρόνια μετά την εισαγωγή

του συστήματος συνταγογράφησης με
βάση τη δραστική ουσία των σκευασμάτων

η διείσδυση των γενοσήμων σε όγκο
φθάνει μόλις το 23 ποσοστό πολύ χαμηλότερο

σε σχέση με τις αρχικές επιδιώξεις

του υπουργείου Υγείας
Η απόσταση που πρέπει να διανυθεί

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του
τρίτου Μνημονίου είναι χαοτική Είναι

χαρακτηριστικό

πως μέχρι φέτος το Δεκέμβριο

η αύξηση του μεριδίου των γενοσήμων

φαρμάκων για εξωτερικούς ασθενείς

κατά όγκο θα πρέπει να αγγίξει το
40 και το 60 το 2016 των γενοσήμων

φαρμάκων για ενδονοσοκομεια
κούς ασθενείς το 50 και το 60 αντίστοιχα

και το μερίδιο των προμηθειών
φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική
ουσία από τα νοσοκομεία να φθάσει στα
2/3 και στα 3/4 του συνόλου

Ο Ιταλός Καρόνε και o ρόλος του
Το πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει τη μήνι της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας αλλά και την απόλυτη υπακοή της κυβερνητικής

πλειοψηφίας δεν είναι αλλο από τον εκπρόσωπο
των θεσμών Τζουζέπε Καρόνε Πρόκειται για τον αυστηρό Ιταλό

που επί σειρά ετών έκανε τις πιο σκληρές παρατηρήσεις
και προειδοποιήσεις στις ελληνικές κυβερνήσεις στα θέματα
της Υγείας

Ο τροικανός πιέζει ασφυκτικά να λυθούν άμεσα όλα τα
θέματα που συνδέονται με τα φάρμακα και τα προαπαιτούμενα

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καρόνε μιλούσε με τα
χειρότερα λόγια για τον πρώην υπουργό Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμπλή για τον οποίο έλεγε ότι δεν κάνει τίποτε ορθό

στις κινήσεις τους
Ειδικότερα οι δανειστές είχαν ζητήσει από την ελληνική

κυβέρνηση και τον τέως υπουργό Υγείας να ολοκληρωθούν
σύντομα οι διαδικασίες που συνδέονται με τα προαπαιτούμενα

Δηλαδή να εκδοθεί εγκύκλιος που να επιβάλει συνταγο
γράφηση μόνο με δραστική ουσία και να γίνει ανατιμολόγηση
των φαρμάκων με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος,πράγμα που
δεν έγινε

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που κάθεται δίπλα στους Έλληνες
υπουργούς Υγείας και δε διστάζει ως άλλος αυτοκράτορας
να υψώνει και τη φωνή του και να κάνει τις παρατηρήσεις
του προκαλώντας την οργή τους
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα
εμβολιασμών παιδιών και εφήβων

Δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια η τροποποίηση

του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών
Παιδιών και Εφήβων ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη

που παρατηρείται σε ορισμένα παιδιατρικά εμβόλια

Για να διατηρηθεί ικανοποιητικός ο βαθμός εμ
βολιαστικής κάλυψης για όσο διάστημα υπάρχουν οι
ελλείψεις το χρονοδιάγραμμα τροποποιείται ως εξής
Η 4η δόση του πενταδύναμου εμβολίου Διφθερίτιδας

Τετάνου Κοκκύτη Αιμόφιλου ινφλουέντζας Πολιομυελίτιδας

που χορηγείται στην ηλικία 15-18 μηνών

να αντικατασταθεί με εξαδύναμο Διφθερίτιδας
Τετάνου Κοκκύτη Αιμόφιλου ινφλουέντζας Πολιομυελίτιδας

Ηπατίτιδας Β Για τον βασικό εμβολιασμό

στους 2 4 και 6 μήνες ζωής θα πρέπει να χρησιμοποιείται

το ίδιο ιδιοσκεύασμα από τα κυκλοφορούντα
εξαδύναμα ενώ στην αναμνηστική δόση είναι δυνατή

και η εναλλαγή τους Σχετικά με τον εμβολιασμό
στην προσχολική ηλικία 4-6 ετών προτείνεται η κα
θυστέρησή του ή η χορήγηση του τετραδύναμου εμβολίου

Bostrix polio Το υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει
ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την επιστημονική

κοινότητα και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις
ώστε να διασφαλιστεί στο έπακρο η εμβολιαστική

κάλυψη του πληθυσμού Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας

δηλώνει και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

Τρία σημεία για τον οικονομικό
εξορθολογισμό του ΕΟΠΥΥ

Τους μύθους και τις αλήθειες για
τη βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ καθώς
και τρία σημεία για τον εξορθολογισμό

των δαπανών και την εξοικονόμηση

χρημάτων παρουσίασε από το
βήμα του 6ου Pharma Health
Conference ο πρόεδρος του Οργανισμού

Δημήτρης Κοντός
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε

η συνολική δαπάνη Υγείας
μειώθηκε τα τελευταία χρόνια κατά
35,3 η δημόσια δαπάνη Υγείας κατά

41 και η φαρμακευτική δαπάνη

κατά το ήμισυ Αθροιστικά η υστέρηση

των εισφορών φθάνει το 1,5
δισ ευρώ ενώ μόνο για το πρώτο
8μηνο του 2015 αγγίζει τα 800 εκατ
ευρώ Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους φθάνουν

το 1 8 δισ ευρώ έως και τον Αύγουστο

με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά

τις φαρμακευτικές
Δεδομένων των προαναφερθέντων

ο Δ Κοντός παρουσίασε την
πρόταση του ΕΟΠΥΥ για τον οικονομικό

εξορθολογισμό του Οργανισμού

Αρχικά στόχος είναι η ενίσχυση των
συνταγογραφικών οδηγιών που εκτιμάται

ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση

1 3 με 14 Στη συνέχεια ο
ΕΟΠΥΥ προτείνει ανακοστολόγηση
η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε
εξοικονόμηση πάνω από 30 Τέλος
προτείνεται η εφαρμογή μιας πολιτικής

κλιμακωτών εκπτώσεων rebate
όγκου για τις έξι πιο κοστοβόρες κατηγορίες

εξετάσεων που θα επιτρέψει
να συγκρατηθεί η δαπάνη χωρίς

να χρειαστεί η εφαρμογή clawback
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Επιχορηγούμενες οι κραυγές
για τις τιμές των γενοσημων

Δριμεία κριτική στους φαρμακο
βιομήχανους και τους φαρμακοποιούς

ασκεί με ανάρτηση του στον ι
στότοπο ygeianet.gr ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών

Γιατρών Ελλάδας ΟΕΝΓΕ και
γενικός γραμματέας του Πανελληνίου

Ιατρικού Συλλόγου ΠΙΣ Δημήτρης

Βαρνάβας
Κάθε εχέφρων άνθρωπος θα χαρακτήριζε

πρόκληση την πρόταση να
ακριβύνουν το γάλα το κρέας και το
ψωμί προκειμένου να στηριχτούν
οικονομικά οι κτηνοτρόφοι και οι

αρτοποιοί

Η μείωση τιμών στα γενό
σημα έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών

όπως συνέβη πριν λίγα
χρόνια με τη μείωση του ποσοστού
κέρδους των φαρμακοποιών υπενθυμίζει

ο Δημήτρης Βαρνάβας και
κάνει λόγο για πριμοδοτούμενα έντυπα

και ιστοσελίδες που δημιουργούν

την εντύπωση πως έρχεται
η συντέλεια του κόσμου όταν είναι
γνωστό πως την εποχή του μεγάλου

πάρτι θησαύρισαν από την προκλη
τή ζήτηση και την αχαλίνωτη τιμολόγηση

Φαρμακοβιομήχανοι και
φαρμακοποιοί θυμούνται πως το
φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό μόνον

όταν πλήττονται τα οικονομικά
τους συμφέροντα καταγγέλλει ο
πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ και τονίζει ότι
τον υπόλοιπο καιρό το φάρμακο είναι

απλώς εμπορεύσιμο είδος που
αποφέρει τεράστια κέρδη με αποτέλεσμα

οι φαρμακοβιομηχανίες να εί

Κάθε εχέφρων άνθρωποι
θα χαρακτήριζε πρόκληση
την πρόταση να ακριβύνουν
το γάλα το κρέ as
και το ψωμί προκειμένου
να στηριχτούν οικονομικά
οι κτηνοτρόφοι και
οι αρτοποιοί δηλώνει
ο πρόεδρο ins ΟΕΝΓΕ
Δ Bapvaßos

ναι από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις

μετά τις βιομηχανίες όπλων
Αρκετά πια με τις επιχορηγούμενες

κραυγές Η μείωση των τιμών
στα φάρμακα θα δώσει ανάσα στους
ασθενείς εάν βεβαίως δεν έρθουν οι
γιατροί να αντικαταστήσουν τα φθηνά

γενόσημα με ακριβά πρωτότυπα
ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν
το κατιτίς από τις φαρμακοβιομηχανίες

καταλήγει στο σχόλιο του ο Δημήτρης

Βαρνάβας
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ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΘΕΙ
ΤΟ ΚΟΛΠΟ

ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣη

Η Επιστημονική Υπηρεσία της
Βουλής προειδοποιεί 4

Μη συνταγματικό
το νομοσχέδιο

για τα φάρμακα
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ της τρόικας για την υποτιμολό
γηση των φθηνών ελληνικών φαρμάκων
με σκοπό να ευνοηθούν τα εισαγόμενα είναι

συν τοις άλλοις και αντισυνταγματικό
Αυτό σημειώνει η ίδια η επιστημονική

υπηρεσία της Βουλής αξιολογώντας το πολυνομοσχέδιο

ενώ κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου προς τους αρμόδιους υπουργούς
για παραβιάσεις του Συντάγματος και κατάπτωση

στα αρμόδια δικαστήρια μιας σειράς

άλλων μέτρων που συμπεριλαμβάνονται
σε άρθρα του πολυνομοσχεδίου

Αναφορικά με την τιμή του φαρμάκου
η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής επισημαίνει

ότι για να αξιολογηθεί συνταγματικώς

η κρατική ρύθμιση της τιμής θα
πρέπει να συντρέχουν δύο βασικές προϋποθέσεις

ΤοΣτΕ
Αφενός να μην προσβάλλεται ο πυρήνας
της επιχειρηματικής ελευθερίας και αφετέρου

ο περιορισμός να είναι αναγκαίος
κατάλληλος και επαρκής εν τη στενή

εννοία ανάλογος προς τον επιδιωκόμενο
σκοπό Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα
και με το Συμβούλιο της Επικρατείας η

τιμή πώλησης ίου φαρμάκου δεν μπορεί
να είναι κατώτερη από το κόστος παραγωγής

ή εμπορίας ορθολογικώς οργανωμένης
επιχείρησης

Οι παρατηρήσεις του επιστημονικού
συμβουλίου ιης Βουλής επικεντρώνονται

και σε πολλές φορολογικές διατάξεις
όπως στα ανείσιιρακτα ενοίκια δεν μπορεί

να επιβληθεί φόρος εισοδήματος αν δεν
υπάρχει κτήση ειοοδήματος από τον

φορολογούμενο

στην παραβίαση του κεκτημένου

ασφαλιστικού δικαιώματος σε περιπτώσεις

που με προγενέστερες ρυθμίσεις
ασφαλισμένοι είχαν εξαιρεθεί από την αύξηση

ορίων ηλικίας τη φορολόγηση του
περιεχομένου των θυρίδων κ.ά
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Ηκαταστροφή
των νοσοκομείων
Στις καλένδες η δωρεάν πρόσβαση
2.000.000 ανασφάλιστων και η κατάργηση

του πεντάευρου 1,3 δια η
επιχορήγηση για το 2016 1,179 δισ
τα χρέη 23

0 Προϋπολογισμός πνίγει το ΕΣΥ
Η δωρεάν πρόσβαση 2.000.000
ανασφαλίστων και η κατάργηση

του πεντάευρου έμειναν στα λόγια

Ρεπορτάζ
Ρίτα Μεηά
rtnela@dimokratianews.gr

νώμαλπ φαίνεται
όιι είναι π προ
ογείωοπ της ηγε
σίας tou υπουργείου

Υγείας στη
οκληρή πραγματικότητα καθώς

από το προσχέδιο ίου
Προϋπολογισμού φαίνεται

πλέον ξεκάθαρα όιι δεν
υπάρχουν περιθώρια για την
υλοποίηση βασικών δεσμεύσεων

ης οποίες είχαν κάνει
σημαία προεκλογικά Μεταξύ

αυτών η δωρεάν πρόσβαση
των 2.000.000 ανασφάλιστων

στο ΕΣΥ και η κατάργηση
too εισιτηρίου των πέντε

ετιρώ στα δημόσια νοσοκο¬

μεία δεσμεύσεις των οποίων
η υλοποίηση μάλλον μεια
τίθεκιι για το μέλλον

Ειδικότερα με την αύξηση

του ποσοστού της εισφοράς

των ασφαλισμένων
για την υγειονομική κάλυψη

τους υπέρ ΕΟΠΥΥ από
4 σε 6 επί των κύριων
συντάξεων και τη θέσπιση

της αντίστοιχης εισφοράς
στις επικουρικές συντάξεις

οι συνταξιούχοι αναμένεται
να χάσουν από την τσέ¬

πη τους 352.000.000 ευρώ το
2015 και 714.000.000 ευρώ
το 201 6 Σύμφωνα με το προσχέδιο

του Προϋπολογισμού
η επιχορήγηση των νοσοκομείων

για τις λειτουργικές
δαπάνες τους είχε οριστεί στο
1 3 δισ ευρώ από 1 6 δισ ευρώ

πέρσι Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται

και τα χρήματα
που οφείλονται από εφημερίες

σε γιατρούς νοσηλευτές
και άλλο προσωπικό του

ΕΣΥ και τα οποία δεν έχουν

ακόμα καταβληθεί Την ίδια
ώρα όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του Προϋπολογισμού

σε διάστημα επτά μηνών

τα ληξιπρόθεσμα χρέη
των δημόσιων νοσοκομείων
διπλασιάστηκαν Συγκεκριμένα

από 607.000.000 ευρώ

τον Δεκέμβριο του 2014
τα ληξιπρόθεσμα εκτινάχτηκαν

στο 1,179 δισ ευρώ τον
Ιούλιο για φάρμακα και λοιπά

υλικά Από τις παραπάνω
οφειλές περισσότερα από
700.000.000 ευρώ είναι τα
χρωστούμενα προς τις εται
ρίες-μέλη του συνδέσμου
προμηθευτών σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις

Είναι πλέον δεδομένο
ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν

και για τον λόγο αυτόν

η κυβέρνηση πλέον παραδέχεται
ότι τα νέα χρέη πηγάζουν

από την υστέρηση της
απόδοσης των προϋπολογιζόμενων

ποσών για επιχορηγήσεις

από τον τακτικό
Προϋπολογισμό

Προτάσεις
Εξαιτίας αυτού στο προσχέδιο

του Προϋπολογισμού
που αναμένεται να ψηφιστεί

τον επόμενο μήνα από
τη Βουλή υπάρχουν προτάσεις

όπως η αύξηση των ιδίων

εσόδων των νοσοκομείων
με την επαναφορά του τέλους
των 5 ευρώ ή άλλης ισοδύναμης

παρέμβασης Εως σήμερα
ωστόσο άλλο ισοδύναμο

δεν έχει προταθεί οπότε φαίνεται

ότι βγαίνουν αληθινοί

όσοι από τον χώρο ιης Υγείας

υποστήριζαν όιι η κατάργηση

του μέτρου ήταν ακόμη

ένα προεκλογικό πυροτέχνημα

Επιπροσθέτως οίο Μνημόνιο

ηροβλέπειαι η διείσδυση

των γενόοημων φαρμάκων

στους ασθενείς που
νοσηλεύονται στα νοσοκομεία

σε ποσοστό 50 έως
το τέλος του 2015 και 60°/ο
έως τον Δεκέμβριο ιου 2016
Ακόμα ηροβλέπειαι αύξηση
του μεριδίου των προμηθειών

των φαρμακευιικών προϊόντων

ανά δραστική ουσία
από τα νοσοκομεία στα 2/3
επί του ούνολου έως ιον Δεκέμβριο

του 201 5 και στα 3/4
επί τοτι συνόλου έτος τον Δεκέμβριο

του 2016
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Το Πρόγραμμα Εθνικού
Εμβολιασμού αλλάζει σε

δύο σημεία προκειμένου να
διατηρηθεί σε ικανοποιητικά

επίπεδα η εμβολιαστική
κάλυψη των ελληνόπουλων

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΑΠείψεκ στα εμβόλια
λόγω έξαρσικ επιδημιών
Η έλλειψη απαραίτητων παιδιατρικών

εμβολίων που καταγράφηκε

πρόσφατα στη
χώρα μας και δεν αποτελεί αμιγώς
ελληνικό φαινόμενο αλλά πανευρωπαϊκό

πρόβλημα υποχρεώνει το
υπουργείο Υγείας να προχωρήσει
άμεσα σε τροποποίηση του Προγράμματος

Εθνικού Εμβολιασμού σε δύο
σημεία προκειμένου να διατηρηθεί σε
ικανοποιητικά επίπεδα η εμβολιαστική
κάλυψη ίων ελληνόπουλων Πρόκειται

για μια επιβεβλημένη παρέμβαση
καθώς σημειώθηκαν μεγάλες ελλείψεις

ειδικά στα πολυδύναμα εμβόλια
που περιέχουν το αντιγόνο του κοκ
κύτη και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας θα χρειαστεί να περάσουν

αρκετοί μήνες μέχρι να αποκατασταθεί

η τροφοδοσία της φαρμακευτικής

αγοράς Για όσο διάστημα
λοιπόν παραμένουν οι ελλείψεις στα
παιδιατρικά εμβόλια το χρονοδιάγραμμα

του Εθνικού Προγράμματος

D ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
asvolou@e-typos.com

Εμβολιασμών τροποποιείται σε δύο
σημεία ως εξής

ΙΣτα
νήπια κάτω των δύο ετών

ηλικίας 15-18 μηνών η 4η δόση
του πενταδύναμου εμβολίου διφθερίτιδας

τετάνου κοκκύτη αιμόφιλου
ινφλουέντζας και πολιομυελίτιδας
μπορεί να αντικαταυταθεί με το εξα
δύναμο εμβόλιο διφθερίτιδας τετάνου

κοκκύτη αιμόφιλου ινφλουέντζας

πολιομυελίτιδας και ηπατίτιδας
Β Οι γονείς καλό είναι να γνωρίζουν
ότι για το βασικό εμβολιασμό των
παιδιών τους στους πρώτους μήνες
ζωής και ειδικότερα στο 2μηνο στο
4μηνο και στο 6μηνο θα πρέπει να
χορηγείται υτο βρέφος το ίδιο ιδιοσκεύασμα

από τα κυκλοφορούντα
εξαδύναμα εμβόλια Αντίθετα στην
αναμνηστική δόση είναι δυνατή και
η εναλλαγή τους

2 Η δεύτερη τροποποίηση αφορά
το μεταγενέυτερο εμβολιασμό της

προσχολικής ηλικίας σε παιδιά 4-6
ετών για τον οποίο υπάρχουν δύο
εναλλακτικές Είτε να καθυστερήσει
χρονικά μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα

είτε να χορηγηθεί το τετραδύναμο
εμβόλιο Bostrix-polio αντί των άλλων

πολυδύναμων Κατά τα λοιπό το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών των
Παιδιών και των Εφήβων παραμένει
ως έχει Από την πλευρά του υπουρ

Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό
YYEi'as θα χρειαστεί να
περάσουν αρκετοί μήνε5
μέχρι να αποκατασταθεί
η τροφοδοσία ins
φαρμακευτικά αγοράς

Ν

γείου Υγείας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδας και
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
έγινε γνωστό ότι οι πρόσφατες ελλείψεις

στα πολυδύναμα παιδιατρικά
εμβόλια οφείλονται στις αυξημένες
ανάγκες των χωρών όπου σημειώθηκαν

επιδημικές εξάρσεις κοκκύτη
καθώς και στην επέκταση του αντι
κοκκυτικού εμβολιασμού και σε άλλες
ηλικίες ειδικότερα τους εφήβους τις
έγκυες και τους ενήλικες πέραν των
παιδιών

Διαβεβαίωση
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε
συνεχή συνεργασία με την επιστημονική

κοινότητα και τις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις ώστε να διασφαλιστεί
η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού

που είναι προαπαιτούμενο
για την προάσπιση της δημόσιας
υγείας
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► ► ΦΑΡΜΑΚΑ

Οι ασθενείς
τα πληρώνουν
ακριβά
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ Και 01

στρεβλώσεις του συστήματος
υγείας στην πατρίδα μας
κυρίως σε ό,τι αφορά την

πολιτική του φαρμάκου
καταγράφηκαν χθες στο 6ο
Συνέδριο Pharma Health
Conference όπου έγινε
μνεία για την παγκόσμια
ελληνική πρωτοτυπία
να περιλαμβάνονται τα
εμβόλια στην ασφυκτική
φαρμακευτική δαπάνη ενώ
δεν αποτελούν φάρμακα
αλλά μέσο πρόληψης
Το έτερο παράδοξο
όπου επικεντρώθηκαν οι
εκπρόσωποι των πολιτείας
οι πανεπιστημιακοί και τα
στελέχη των θεσμικών
φορέων της αγοράς αφορά
στο γεγονός ότι ενώ οι τιμές
των φαρμάκων διαρκώς
μειώνονται μετά τις πιέσεις
της τρόικας οι ασθενείς τα
πληρώνουν ακριβότερα

Αύξηση
Οπως επισήμανε ο Νίκος
Πολύζος καθηγητής
Διοίκησης και Οργάνωσης
των Υπηρεσιών Υγείας
στο Τμήμα Κοινωνικής
Διοίκησης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης η

συμμετοχή των ασθενών
έχει αυξηθεί στο 27
από το 23 και είναι
αφενός δυσβάσταχτη και
αφετέρου μεγαλύτερη από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
25 Από την πλευρά του

ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
Δημήτρης Κοντός σημείωσε
ότι οι μειώσεις στις δαπάνες
υγείας ήταν εξαιρετικά
μεγάλες τα τελευταία
χρόνια καθώς άγγιξαν
το 35,3 στη συνολική
δαπάνη Για φέτος και για
το 201 6 η φαρμακευτική
δαπάνη κλείδωσε στο
εξαιρετικά χαμηλό όριο των
1 945 δισ ευρώ στο οποίο
περιλαμβάνονται εκτός
από τα εμβόλια και οι
ανασφάλιστοι και ο ΦΠΑ

Α Σ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Avonoies οι θεωρι περί εβραϊκήε
ouvœpooias στην αγορά φαρμάκου
Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ του Ισραήλ έβγαλε
ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις

εκπροσώπων της ελληνικής
φαρμακευτικής βιομηχανίας κατά
τη διάρκεια συζήτησης στο ελληνικό
Κοινοβούλιο Οι δηλώσεις ορισμένων
εκπροσώπων της ελληνικής φαρμακευτικής

βιομηχανίας σε συζήτηση στο
ελληνικό Κοινοβούλιο την Τετάρτη
1 4.1 0201 5 που απέδωσαν τα μέτρα

για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται

στο πολυνομοσχέδιο υπό συζήτηση σε

παγκόσμια ισραηλινή ή εβραϊκή συνωμοσία

με τον ισχυρισμό ότι Ισραηλινοί

ωφελούνται απ αυτά μπορούν
μόνο να χαρακτηριστούν ως καθαρές
ανοησίες και τίποτε περισσότερο

θα ήταν περισσότερο ωφέλιμο
εάν η συνεχής προσπάθεια κριτικής
και δυσφήμησης μετατρεπόταν σε μια
εποικοδομητική επαφή με παγκόσμιες
φαρμακευτικές εταιρείες μεταξύ των

οποίων και ισραηλινές προς όφελος
των Ελλήνων ασθενών και για την
περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη επιτυχημένου

ελληνικού φαρμακευτικού
τομέα Η πρεσβεία του Ισραήλ θα ήταν
πολύ πρόθυμη να βοηθήσει ελληνικές
φαρμακευτικές εταιρείες να έρθουν σε
επαφή με σοβαρές ισραηλινές εταιρείες

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα
ωφέλιμο πεδίο οικονομικής συνεργασίας
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34 1 Ελλάδα Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Παρασκευή 1 6 Οκτωβρίου 201 5

Οροθετικές φωνές για
τις ελλείψεις σε φάρμακα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Του ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ετική Φωνή στου κουφού την πόρτα
Πα πολλοστή φορά από το 2013 οι οροθετικοί

της Βόρειας Ελλάδας καταγγέλλουν

ελλείψεις αντιρετροϊκών φαρμάκων
από τη μοναδική σε Μακεδονία Ηπειρο
και Θεσσαλία Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων

που βρίσκεται στο Νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας
Θετική Φωνή έχει κατ επανάληψη

χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου
ενώ χθες το HOMOphonia Thessaloniki
Pride επανέφερε το θέμα λόγω των νέων
ελλείψεων που καταγράφονται

Οι ελλείψεις που παρατηρούνται
από το καλοκαίρι καταγράφονται όλο
και συχνότερα αναφέρει Τότε αντιλαμβανόμενοι

το μέγεθος του προβλήματος

κινητοποιηθήκαμε άμεσα και
συναντηθήκαμε τόσο με τον διοικητή
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ
Πλωμαρίτη όσο και με τον διοικητή του
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ κ Παντελιάδη
οι οποίοι επέδειξαν μεν κατανόηση και
αναγνώρισαν το πρόβλημα προέβησαν
δε σε παροδικές ενέργειες που έδωσαν

Λ Για ακόμη μία φορά καταγγέλλεται ότι η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του ΑΧΕΠΑ
που είναι και η μοναδική που καλύπτει γεωγραφικά Μακεδονία Θεσσαλία και Ηπειρο
αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα και στις στοιχειώδεις ανάγκες των ασθενών για θεραπεία

προσωρινή λύση Ωστόσο σχεδόν κάθε
μήνα καταγράφεται σημαντική έλλειψη
φαρμάκων στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
όπως επισημαίνεται

Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης

αναφέρει το HOMOphonia
Thessaloniki Pride είναι το γεγονός

ότι σε πολλές περιπτώσεις χορηγούνταν
από το φαρμακείο ακόμα και ημερήσιες
δόσεις αντιρετροϊκών στους οροθετικούς
ασθενείς Η συνέχεια αυτής της ανεύθυνης

αντιμετώπισης θέτει σε κίνδυνο την
ήδη επιβαρημένη υγεία εκατοντάδων συμπολιτών

μας καθώς ακόμα και η προ¬

σωρινή διακοπή λήψης αντιρετροϊκής
θεραπείας μπορεί να απειλήσει τη ζωή
του ασθενούς

Οι οροθετικοί έχουν επισημάνει κατά
καιρούς και με διάφορες αφορμές ότι
η ΜΕΛ του ΑΧΕΠΑ είναι η μοναδική
που υπάρχει για την κάλυψη της γεω¬

γραφικής περιοχής που περιλαμβάνει
Θεσσαλία Ηπειρο και Μακεδονία Εάν
αναλογιστεί κανείς ότι η Αθήνα διαθέτει
1 1 παρόμοιες ΜΕΛ γίνεται εύκολα αντιληπτό

ότι μία μόνο ΜΕΛ για έκταση που
υπερβαίνει κατά πολύ τη Βόρεια Ελλάδα
αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα και στις
στοιχειώδεις ανάγκες των ασθενών που
της αναλογούν Περίπου 1.200 φορείς
HIV καταφεύγουν σε αυτήν ενώ

δημιουργήθηκε

για να εξυπηρετεί το πολύ
150 άτομα

Η απρόσκοπτη λήψη των αντιρετροϊκών
φαρμάκων για κάθε οροθετικό είναι

η βασική προϋπόθεση που μετατρέπει
την HIV λοίμωξη από θανατηφόρα σε
χρόνια νόσο Οι οροθετικοί δεν έχουν
περιθώρια ζωής χωρίς την αντιρετροϊκή
θεραπεία τονίζει ο Σύλλογος Οροθετικών

Ελλάδας

Κίνδυνοι
Ειδικοί επιστήμονες και γιατροί προειδοποιούν

ότι η διακοπή θεραπείας
εγκυμονεί κινδύνους για τους ίδιους
τους ασθενείς ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται

και ο δημόσιος κίνδυνος Ενας
ασθενής που παίρνει τα φάρμακά του
δεν μεταδίδει τον ιό ή τον μεταδίδει σε
πολύ μικρή πιθανότητα Ενας ασθενής
όμως που δεν παίρνει τα φάρμακά του
είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός λένε

Τα παραπάνω προβλήματα είναι
απόρροια αφενός των μνημονιακών
πολιτικών που εφαρμόζονται στη χώρα
αφετέρου της αδικαιολόγητης και εν μέρει

προκλητικής έλλειψης πολιτικού σχεδιασμού

στον χώρο της υγείας
Οι οροθετικοί ζητούν• Την άμεση αποκατάσταση της έλλειψης

των αντιρετροϊκών φαρμάκων• Τη δημιουργία ξεχωριστού και μόνιμου
κονδυλίου από τον προϋπολογισμό

του φαρμακείου του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

για την αδιάλειπτη χορήγηση των
φαρμάκων• Τη δημιουργία άλλων δύο ΜΕΛ ώστε
να εξυπηρετούνται στοιχειωδώς οι ασθενείς

με HIV λοίμωξη
Σύμφωνα με πληροφορίες το 60

70 του προϋπολογισμού του ΑΧΕΠΑ
αφορά τα αντιρετροϊκά φάρμακα που
είναι τα ακριβότερα και το κόστος τους
υπολογίζεται σε 550.000 ευρώ τον μήνα
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ζεπερνούν το 1,8 διο. τα χρεη προς τους παροχους υγείας

«Σιάοπ πληρωμών»
από τον ΕΟΠΥΥ

......
I

mι .1
m I Ι m

pi / ι ι m Ik.
1 ΕΘΗΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ϊhiilA
■ I

ΕΟΠΥΥ

ΙΔΡΥΜΑ
— II 	

» Την ίδια στιγμή τα έσοδα

είναι ανύπαρκτα Το οκτάμηνο
του 2015 δεν αποδόθηκαν
στον ΕΟΠΥΥ εισφορές ύψους
800 εκατ. ευρώ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε 
«στάση πληρωμών» έχει

προχωρήσει ο ΕΟΠΥΥ, με τα
χρέη του Οργανισμού προς

τους παρόχους υγείας να ξεπερνούν
το 1,8 δισ. ευρώ! Από αυτά, περίπου
το 1/3, περί τα 750 εκατ. ευρώ, οφείλονται 

σης φαρμακευτικές εταιρείες.
Και ενώ οι οφειλές <σρέχουν», τα έσοδα 

είναι... ανύπαρκτα. Ενδεικτικά
είναι ότι το οκτάμηνο του 2015 δεν
αποδόθηκαν στον ΕΟΠΥΥ εισφορές
ύψους 800 εκατ. , ενώ σε ετήσια βάση
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1,5
δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, περιπτώσεις
σπατάλης στη συνταγογράφηση επιθεμάτων 

κατακλίσεων και σκευασμάτων 

ειδικής διατροφής εντόπισε ο
ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με στοιχεία του
Οργανισμού, το κόστος για τα σκευάσματα 

ειδικού τύπου (λαμβάνουν
κυρίως οι ογκολογικοί ασθενείς)
μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο άγγιξε 

τα 17,9 εκατ. ευρώ, όταν το 2013
είχαν δαπανηθεί μόλις 2,5 εκατ. ευρώ.
Επίσης, περίπου 1 17.000 ασφαλισμένοι 

φαίνεται να λαμβάνουν επιθέματα 
κάθε μήνα. Η σχετική δαπάνη εκτινάχθηκε 

από τα 12,8 εκατ. το 2012
στα 26,5 εκατ. ευρώ για τους πρώτους
πέντε μήνες του 2015.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε 

χθες ο πρόεδρος ΕΟΠΥΥ κ.
Δημήτρης Κοντός κατά τη διάρκεια

του 6ου Pharma & Health Conference,
ανακοινώνοντας παράλληλα μέτρα
για τον εξορθολογισμότων δαπανών
και την εξοικονόμηση πόρων. Συγκεκριμένα, 

εφαρμόζονται νέες συντα-
γογραφικές οδηγίες για τους γιατρούς 

(αναμένεται να έχει εξοικονόμηση 

τηςτάξεωςτου 13%), ανακοστο-
λογούνται οι διαγνωστικές εξετάσεις
(εξοικονόμηση κατά 30%) και καθιερώνονται 

υποχρεωτικές εκπτώσεις
(rebate) ανά κατηγορία διαγνωστικών 

εξετάσεων και ανά κατηγορία
παρόχου.

Οι εκπτώσεις θα συνδέονται με
τον όγκο των εξετάσεων και θα αφορούν 

μαγνητικές τομογραφίες, μέτρηση 

οστικής πυκνότητας, αξονικές
τομογραφίες, σπινθηρογραφήματα
και υπερήχους - πρόκειται για τις έξι
πιο κοστοβόρες κατηγορίες εξετάσεων. 

Στο συνέδριο, κ. Νίκος Πολύζος,
καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης 

Υπηρεσιών Υγείας, του Πανεπιστημίου 

Θράκης, παρουσίασε μελέτη
σύμφωνα με τα οποία τρεις ιατρικές

ειδικότητες (γενικοί ιατροί, παθολόγοι 

και καρδιολόγοι) συνταγσγρα-
φούν το 80% της φαρμακευτικής
δαπάνης του ΕΟΠΥΥ.

Ο κ. Νίκος Κωστάρας, γενικός
διευθυντής, IMS Hellas επισήμανε
ότι «η αγορά φαρμακείου την πενταετία 

2010-2015 υποχώρησε κατά μόλις 

0,7% σε όγκο και αυτό οφείλεται
στην καλή πορεία των μη συνταγο-
γραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥ-
ΦΑ), καθώς το φάρμακο (με κουπόνι)
υποχώρησε κατά 8%, ενώ τα ΜΗΣΥ-
ΦΑ την ίδια περίοδο αυξήθηκαν
κατά 17,4%».

Όπως είπε, η αγορά του Φαρμακείου, 

την ίδια πενταετία μειώθηκε
κατά 20% σε αξίες, με τα φαρμακευτικά 

σκευάσματα να έχουν υποχωρήσει 
κατά 28,1%, ενώ τα ΜΗΣΥΦΑ

παρουσίασαν άνοδο 37,1%. Αξίζει,
δε , να προσθέσουμε ότι στη συνολική
αγορά φαρμακείου τα συνταγογρα-
φούμενα φάρμακα αποτελούν πλέον
το 74% των συνολικών πωλήσεων,
έναντι του 82% που ήταν το 2010».
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ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ

Ελλείψεις σε παιδιατρικά εμβόλια
Σε προσωρινή αλλαγή ίου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών

Παιδιών και Εφήβων προχώρησε το υπουργείο
Υγείας ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε παιδιατρικά

εμβόλια Ετσι η 4η δόση του πενταδύναμου εμβολίου
διφθερίτιδας τετάνου κοκκύτη αιμόφιλου ινφλουέν

τζας πολιομυελίτιδας που χορηγείται στην ηλικία 15-18
μηνών αντικαθίσταται με εξαδύναμο διφθερίτιδας τετάνου

κοκκύτη αιμόφιλου ινφλουέντζας πολιομυελίτιδας
ηπατίτιδας Β Για τον βασικό εμβολιασμό στους 2 4

και 6 μήνες θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ίδιο εμβόλιο
από τα κυκλοφορούντα εξαδύναμα ενώ στην αναμνηστική

δόση είναι δυνατή η εναλλαγή του Στην προσχολική
ηλικία 4-6 ετών προτείνεται είτε η καθυστέρηση του
εμβολιασμού ή η χορήγηση του τετραδύναμου εμβολίου
Bostrix-polio
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Αλλαγή
του τοπίου

Και ελληνικό επιχειρηματικό
ενδιαφέρον έχει η επικείμενη εξαγορά
των γενόσημων της πολυεθνικής Allergan

πρώην Actavis από την πολυεθνική

TEVA καθώς η πρώτη πριν από
τέσσερα περίπου χρόνια είχε εξαγοράσει

και την ελληνική βιομηχανία Spe
cifar Μην ξεχνάμε ότι η TEVA προχωρά

σε ριζική αλλαγή της δραστηριοποίησης

της στη χώρα και επίκεινται
εξελίξεις που μάλλον θα αλλάξουν το
τοπίο στην ελληνική αγορά Γ Σακ
SID:9794982
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Σε συνεχή και στενή συνεργασία βρίσκεται

οΣύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ και οι εταιρείες

μέλη που διαθέτουν εμβόλια
με τοΥπουργείοΥγείας την Εθνική Επιτροπή

Εμβολιασμών και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τη
διαθεσιμότητα ορισμένων παιδικών

εμβολίων Σελ 9

0 ΣΦΕΕ για τα παιδικά εμβόλια
Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας διαβεβαιώνει

Σε συνεχή και στενή συνεργασία
βρίσκεται ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος
ΣΦΕΕ και οι εταιρείες μέλη που

διαθέτουν εμβόλια με το Υπουργείο
Υγείας την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών

και όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς σχετικά με τη διαθεσιμότητα

ορισμένων παιδικών
εμβολίων

Ο Σύνδεσμος καταβάλει κάθε

προσπάθεια να ξεπεραστούν όποια

θέματα έχουν προκύψει και
να διατηρηθεί η ομαλή και απρόσκοπτη

τροφοδοσία των παιδικών
εμβολίων στη χώρα μας με ποιότητα

και ασφάλεια
Ο ΣΦΕΕ διαβεβαιώνει πως δεν

υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας
δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες

εναλλακτικές δυνατότητες για
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού

πάντοτε με την καθοδήγηση του
θεράποντος Ιατρού Σε κάθε περίπτωση

προτεραιότητα του ΣΦΕΕ
και των φαρμακευτικών εταιρειών
είναι να παρέχουν στους αρμόδιους

φορείς μία σαφή και
μακροπρόθεσμη

προοπτική των δυνατοτήτων

τους για τη διάθεση εμβολίων
ώστε οι Αρχές να μπορούν να

προγραμματίσουν για το μέλλον με
μεγαλύτερη ασφάλεια
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