
Ολύµπιος Παπαδηµητρίου

«Ας αφήσουν τη φαρµακοβιοµηχανία 
να ξεδιπλώσει το τεράστιο δυναµικό της»
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας µιλά στο «b.s.» 
για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στη φαρµακευτική πολιτική

Ζωτικό χώρο για βιώσιµη ανάπτυξη του φαρ-
µακευτικού κλάδου ζητεί από την Πολιτεία ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Ολύµπιος Παπα-
δηµητρίου µιλώντας στο «business stories». 

Ο 
γενικός διευθυντής της εταιρείας Novo 
Nordisk Ελλάς, που βρίσκεται στο τιµόνι 
του ΣΦΕΕ από τον περασµένο Απρίλιο, 
υπογραµµίζει ότι ο κλάδος είναι έτοιµος να 

ξεδιπλώσει το τεράστιο δυναµικό του, αλλά µε την προ-
ϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις στη 
φαρµακευτική πολιτική. Σε ό,τι αφορά, δε, τα φαινόµε-
να διαφθοράς που έχουν καταγραφεί στο πεδίο της 
Υγείας, θεωρεί ότι η λειτουργία θεσµών όπως η ∆ικαιο-
σύνη αλλά και η αυτορρύθµιση του κλάδου θα συµβάλουν 
στην εξάλειψή τους. 
-Συµπληρώσατε ήδη ένα εξάµηνο στην προεδρία του 
ΣΦΕΕ, µια ιδιαίτερα νευραλγική θέση στην παρούσα 
συγκυρία, καθώς η χώρα βγαίνει από βαθιά κρίση, αλλά 
σε ό,τι αφορά τον κλάδο σας µε φόντο (και) κρούσµα-
τα διαφθοράς. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και οι 
δράσεις που θα αποτυπώσουν τη βούληση και τον 
στόχο του ΣΦΕΕ στη µεταµνηµονιακή εποχή; Ο φαρ-
µακευτικός κλάδος κατάφερε κανένας πολίτης να µη 
στερηθεί τη φαρµακευτική του αγωγή στα χρόνια της 
κρίσης, αλλά και να έρθουν νέες καινοτόµες θεραπείες 
στη χώρα σε µια µακρά περίοδο οικονοµικής πίεσης. Η 
δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη µειώθηκε κατά 60%, 
κυρίως χάρη στη συνεισφορά του δικού µας κλάδου µέσω 
της εφαρµογής υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστρο-
φών. Ενα µέρος αυτών µάλιστα αφορά χρήµατα που δεν 
εισπράττουµε εµείς, αλλά οι άλλοι εταίροι της αλυσίδας 
διανοµής. 

Ενώ, λοιπόν, την περίοδο 2012-2017 καταγράφεται 
τουλάχιστον 14% αύξηση στον αριθµό κουτιών που 
καταναλώνονται, οι επιστροφές χρηµάτων στο κράτος 
από τις φαρµακευτικές εταιρείες αυξάνονται κατά 450%. 
Ο σύνδεσµός µας διεκδικεί πλέον τη βιωσιµότητα του 
κλάδου, µε βάση ένα νέο µείγµα φαρµακευτικής πολι-
τικής, το οποίο θα περιλαµβάνει αφενός µια λογική 
αναδιαµόρφωση του συνολικού προϋπολογισµού του 
φαρµάκου και θα εισάγει την αρχή της συνυπευθυνό-
τητας µε την Πολιτεία στον καταλογισµό των αυτόµατων 
επιστροφών (clawback) και αφετέρου την υλοποίηση 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που θα εξασφαλίσουν 
την ορθολογική διαχείριση της ζήτησης και χρήσης 
φαρµάκων. 
-Ο κλάδος του φαρµάκου έχει βρεθεί στη δίνη του 
κυκλώνα σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ενώ έφτασε και 
στη Βουλή µε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Πώς 
θεωρείτε ότι θα βγει ο κλάδος από αυτή την κατάστα-
ση; Η θέση του ΣΦΕΕ από την πρώτη στιγµή ήταν να 
επιληφθεί άµεσα η ∆ικαιοσύνη προκειµένου να διαλευ-

-Η σύσταση και λειτουργία του Φορέα Αξιολόγησης 
Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) έχει δροµολογηθεί από την 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Τι περιµένει ο ΣΦΕΕ 
από την ενεργοποίηση αυτού του οργανισµού; Η 
αντικειµενική αξιολόγηση της φαρµακευτικής καινοτο-
µίας είναι ζητούµενο, αφού µόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρµακα µε βιώσιµους 
όρους και για τα ασφαλιστικά ταµεία και για τις φαρµα-
κευτικές εταιρείες. Προς το παρόν η λειτουργία του φορέα 
αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα, παρά τις φιλότιµες 
προσπάθειες κάποιων ανθρώπων. Φαίνεται λοιπόν ότι 
το HTA αναδεικνύεται σε... επίσηµη µέθοδο καθυστέρη-
σης της εισόδου νέων φαρµάκων στη χώρα. Ελπίζω η 
πραγµατικότητα να µε διαψεύσει και το υποτιθέµενο 
χρονοδιάγραµµα των 6 µηνών για την αξιολόγηση ενός 
νέου προϊόντος να µην υπερτριπλασιαστεί.
-Ποια είναι η εκτίµησή σας για το µέτρο του clawback, 
το οποίο θα ισχύσει µέχρι το 2022, δηλαδή εννέα χρό-
νια µετά τη θεσµοθέτησή του, η οποία σηµειωτέον το 
χαρακτήριζε προσωρινό µέτρο. Θεωρείτε ότι δροµο-
λογούνται µεταρρυθµίσεις στην Υγεία που θα επιτρέ-
ψουν την άρση του; ∆εν θα κουραστώ να επαναλαµβά-
νω πως ο έντονα απρόβλεπτος µηχανισµός του clawback 
καλύπτει τις αστοχίες τής εκάστοτε κυβέρνησης να 
ελέγξει τη δαπάνη και τη συνταγογράφηση, ενώ παράλ-
ληλα λειτουργεί ως ένας επιπρόσθετος κωδικός εσόδων 
του κράτους κι έχει ένα ανεξέλεγκτο ύψος 3,5 φορές πάνω 
από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο που φέρνει τις εταιρείες σε 
µεγάλη απόγνωση. Είναι µαγικό αυτό, το κράτος έχει 
µετατρέψει σε έσοδο τις δαπάνες του! Η προσέγγιση 
«κλειστός προϋπολογισµός - ανοιχτή κατανάλωση» 
πλήττει ευθέως τη βιωσιµότητα του κλάδου, ενώ ταυτό-
χρονα απαλλάσσει την Πολιτεία από την ευθύνη της να 
υλοποιήσει δοµικές µεταρρυθµίσεις. Τέτοιες είναι η 
αξιοποίηση του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογρά-
φησης, η εφαρµογή περιοριστικών θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων, η κατάρτιση µητρώων ασθενών, η δηµι-
ουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, η θέσπιση ενός 
νέου συστήµατος τιµολόγησης και η συγκράτηση της 
υποκατάστασης καταξιωµένων οικονοµικών θεραπειών 
µε πιο σύγχρονες και ακριβότερες. Αρκετές έχουν δρο-
µολογηθεί, άλλες όχι, σίγουρα όµως η ταχύτητα υλοποί-
ησης είναι βραδύτερη του αναµενοµένου και, το κυριό-
τερο, δεν υπάρχει ακόµη ορατό αποτέλεσµα.
-Υπάρχουν πολλές προσδοκίες τόσο από την κυβέρ-
νηση όσο και από τον κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας, 
σε συνέχεια της τυπικής εξόδου από τα µνηµόνια. Εσείς 
τι θεωρείτε ότι σηµατοδοτεί ουσιαστικά η έξοδος αυτή 
σε επιχειρηµατικό, εργασιακό, επιστηµονικό επίπεδο, 
αλλά και γενικότερα για την ελληνική οικονοµία και 
κοινωνία; Τώρα είναι η ευκαιρία να διασφαλιστεί η βιω-
σιµότητα του κλάδου µε το µείγµα πολιτικής που περιέ-
γραψα προηγουµένως. Αν γίνει αυτό, αυτός ο κατεξοχήν 
αναπτυξιακός και εξωστρεφής κλάδος θα ξεδιπλώσει το 
τεράστιο δυναµικό του. Με τη θεσµοθέτηση, δε, και των 
κατάλληλων επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων θα 
υλοποιήσει επενδυτικά πλάνα, θα φέρει περισσότερη 
κλινική έρευνα στη χώρα, θα αυξήσει την απασχόληση 
σε ποσότητα αλλά και ποιότητα και εν τέλει θα έχει ακόµη 
µεγαλύτερη συµβολή στην εθνική οικονοµία.

κανθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες αν και όπου 
υπάρχουν. Εφόσον αποδειχθούν παράνοµες πρακτικές, 
ο πρώτος που θα πρέπει να προβληµατιστεί είναι η Πολιτεία 
αφού φαίνεται ότι υπάρχουν θεσµικά κενά και ανεπάρκεια 
των ελεγκτικών µηχανισµών, ώστε τέτοια φαινόµενα να 
αποτρέπονται εν τη γενέσει τους.

Ωστόσο, οι γενικεύσεις και οι αφορισµοί σε επίπεδο 
όλου του κλάδου είναι άδικοι και ισοπεδώνουν ό,τι συ-
νεισφέρουµε στο σύστηµα υγείας και στην καλή υγεία 
των πολιτών. Εµείς συνεχίζουµε τη διαχρονική προσπά-
θειά µας για περισσότερη αυτορρύθµιση και διαφάνεια 
ώστε να εξαλειφθούν τυχόν κρούσµατα διαφθοράς. 
Ακολουθούµε έναν Κώδικα ∆εοντολογίας που επικαιρο-
ποιείται συνεχώς και έχει ως βάση του τον αντίστοιχο 
Κώδικα της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φαρµακευτικών 
Επιχειρήσεων (EFPIA). Η δηµοσιοποίηση των σχέσεων 
των φαρµακευτικών εταιρειών µε τους επαγγελµατίες 
υγείας και τις επιστηµονικές εταιρείες, που προβλέπεται 
από τον Κώδικα, εντάχθηκε και σε νόµο, τον Ν. 4316/2014, 
αλλά εφαρµόστηκε µερικώς λόγω κωλυµάτων, που όµως 
δεν προέρχονται από τον κλάδο του φαρµάκου. Εχουµε 
κάνει σηµαντικά βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση και 
µεριµνούµε για το πώς θα κάνουµε και τα επόµενα.

«Με τις µεταρρυθµίσεις και τη θεσµοθέτηση 
κατάλληλων επενδυτικών και φορολογικών 
κινήτρων, ο φαρµακευτικός κλάδος θα 
υλοποιήσει επενδυτικά πλάνα, θα φέρει 
περισσότερη κλινική έρευνα στη χώρα, θα 
αυξήσει την απασχόληση σε ποσότητα αλλά 
και ποιότητα και εν τέλει θα έχει ακόµη 
µεγαλύτερη συµβολή στην εθνική οικονοµία»
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