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ΣΦΕΕ 01 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Για την κατάσταση που επικρατεί

σήμερα στο χώρο ins
φαρμακευτικής αγοράς και
της υγείας εν μέσω οικονομικής

κρίσης μας μίλησε ο
πρόεδρος του ΣΦΕΕ
Πασχάλης Αποστολίδης

Καθημερινά ακούγονται νέα μέτρα
dawback και περικοπές δαπανών
Πώς πιστεύετε ότι επηρεάζουν
τη φαρμακευτική αγορά και ηώς

διαμορφώνεται το μέλλον των
φαρμακευτικών στην Ελλάδα

Μέχρι αυτή χη στιγμή οι φαρ
μακευχικές εταιρείες ανχιμε
χωπίζοντας χη μία κρίση μεχά
χην άλλη απορρόφησαν χους
κραδασμούς από χις περικοπές
χους περιορισμούς κεφαλαί
ων capital controls αλλά
και χις ανείσπρακχες οφειλές
χου κράχους που ξεπερνούν
χο 1,2 δισ ευρώ ώσχε να μην
υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις
στους ασθενείς προσδοκώνχας
όχι θα ξεκινήσει ένα πρό
γράμμα μεχαρρυθμίσεων σε
όλο χο σύστημα υγείας για να
διασφαλισχεί η βιωσιμόχηχά
χου Δυστυχώς αυχό δεν έγινε
και σήμερα η καχάσχαση είναι
πραγμαχικά ασφυκχική για χις

εχαιρείες Επενδυχικά σχέδια
ακυρώνονται ενώ η έλλειψη
ρευστόχηχας ανοίγει χον φαύλο
κύκλο που με κάθε χρόπο
προσπαθούμε να αποφύγου
με γιαχί πέραν χων θέσεων
εργασίας θα σημάνει μεγάλο
πρόβλημα με χα φάρμακα Για
να καχαλάβεχε για κάθε 100
ευρώ φαρμακευχικής δαπάνης
σχην υγεία σήμερα 26 ευρώ
καχαβάλλονται απευθείας από
χο εισόδημα χης ελληνικής
οικογένειας ενώ με 25 ευρώ
συνεισφέρει ο φαρμακευχι
κός κλάδος Την ίδια ακριβώς
στιγμή που η φαρμακευτική
δαπάνη βρίσκεχαι σχο 50
χου ευρωπαϊκού μέσου όρου
Δεν είναι βιώσιμο αυχό Ο
ΣΦΕΕ έχει καχαθέσει με κάθε
λεπτομέρεια χις εναλλακχικές
που υπάρχουν ακόμη και σε
επίπεδο διαπραγμάχευσης με
χους εχαίρους για αύξηση χων
κονδυλίων και θέλουμε να
πιστεύουμε όχι χελικά θα βρεθεί

πεδίο συνεννόησης με χην
Πολιχεία ώσχε να αποφύγουμε
μια μεγάλη κρίση σχην υγεία

Πιστεύετε ότι με τα μέτρα που

λαμβάνονται από την κυβέρνηση

I

και τη φαρμακευτική πολιτική
που ασκείται τα τελευταία χρόνια
λόγω της κρίσης η πρόσβαση των
ασθενών στις θεραπείες και ιδίως
στις νεότερες έχει διευκολυνθεί
Προφανώς πρόθεση χης Πολι
χείας είναι η ισόχιμη πρόσβα
ση όλων χων ασθενών σχις
θεραπείες χους Ομως αυχό
δεν διασφαλίζεχαι σε καμία
περίπχωοη αν δεν καχανοή
σει η Πολιχεία όχι αυχό που
χρειάζεχαι πρωχίσχως είναι να
υπάρξει μια ολοκληρωμένη
σχραιηγική που θα ανακαχα
νείμει σωσχά χους πόρους χου
συοτήμαχος Οι χυφλές περικοπές

δεν είναι ο χρόπος και
αυχονόηχα οδηγεί σε ανισόχη
χες και σε ασθενείς δύο
χαχυχήχων ιδιαίχερα
σε ό,χι αφορά νέες
καινοχόμες και
ακριβές θεραπείες

Επίσης
η στρεβλή
δομή χης θε
χικής λίσχας
φαρμάκων
προκαλεί
επιβά
ρυνση χης
συμμεχοχής
χων ασθενών
Εμείς αυχό χο

μείζον ζήχημα χο

έχουμε χονίσει εδώ
και καιρό καχαθέχονχας
πολύ ξεκάθαρες προχάσεις
Επιμένουμε όχι είναι απαραί
χηχη η μεγαλύχερη διείσδυ
ση χων γενοσήμων ώσχε να
απελευθερωθούν πόροι για χην
καινοχομία Ταυχόχρονα θα
πρέπει να εξευρεθούν επιπλέ
ον κονδύλια για χην επιβεβλη
μένη κάλυψη χου κόστους χων
ανασφάλισχων και να εξαιρε
θεί από χη φαρμακευχική δαπάνη

χο κόστος χων εμβολίων
αφού σχην πραγμαχικόχηχα
πρόκειχαι για δαπάνη πρόληψης

Με αυχούς χους χρόπους
μπορούν να διασφαλιστούν
σχην πράξη χα δικαιώμαχα χων
Ελλήνων ασθενών Επιπλέον
έχουμε καχαθέσει αναλυτική
πρόχαση για χην προσέλκυση
κλινικών μελεχών σχη χώρα
αλλά και οδικό χάρχη για
χην ενθάρρυνση επενδύσεων

οι οποίες θα χονώσουν χο

σύσχημα υγείας και χελικά
χις υπηρεσίες χου προς όλους
χωρίς διακρίσεις

θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει
περιθώριο για άλλα μέτρα που θα
εξοικονομήσουν δαπάνες για τη
φαρμακευχική περίθαλψη ή αποτελεί

μονόδρομο να μετακυληθεί
το κόστος για μία ακόμα φορά
στους ασθενείς
Είναι σαφές ότι αν μιλάμε για
χη βιωσιμόχηχα χου συσχή
μαχος είναι μονόδρομος
ειδικά σε συνθήκες κρίσης ο

εξορθολογισμός χων δαπανών
και ένα ολοκληρωμένο εθνικό
σχέδιο για χην υγεία για χο
οποίο θα συνεργαστούμε όλοι
Οχιδήποχε άλλο θα χο πληρώ
σουν με χον πιο άδικο χρόπο

Ο ΣΦΕΕ έχει κατάθεσα με
κάθε πεπχομέρεκΊ προιά
oas για αύξηση των κονδυλίων

και θέλουμε να
πιστεύουμε ότι τελικά θα

βρεθεί πεδίο cjuvEwonons
με την Πολιτεία ώστε να

αΓκχρύγουμε μια μεγάλη
κρίση στην υγεία

οι ασθενείς οι οποίοι ήδη επί
βαρύνονται ασύμμετρα όπως
και οι εταιρείες αναλαμβάνο
νχας μέρος χων ευθυνών χης
Πολιχείας Δεν διασφαλίζεχαι
έχσι ένα κοινωνικό αγαθό
Ειδικά σε συνθήκες παραχε
χαμένης ύφεσης η οποία έχει
εξαντλήσει χους πολίχες αλλά
και χην αγορά Η πρόχασή
μας είναι πολύ λεπχομερής σε
ό,χι αφορά χον εξορθολογισμό
χων δαπανών υγείας και οε
άλλα κέντρα κόστους εκχός
φαρμάκου χα οποία μάλιστα
αποχελούν και χο 85 χου
συνολικού προϋπολογισμού
χης υγείας σε ό,χι αφορά χην
απελευθέρωση πόρων για
καινοτομία αλλά και σχετικά

με τα κίνητρα ώσχε να
διευρυνθεί περαιτέρω η στενή
συνεργασία χης εγχώριας με
χη διεθνή φαρμακοβιομηχα
νια με νέες επενδύσεις I
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