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ΑΦΙΕΡΩΜΑκυριακάτικη δημοκρατία

Από τον
Ολύμπιο Παπαδημητρίου***

Y
ποτίθεται πως το 2019 είναι η 
πρώτη χρονιά στην οποία η χώ-
ρα και η οικονομία βρίσκονται 
έξω από τη μνημονιακή επιτή-
ρηση. Ωστόσο για τον κλάδο του 

φαρμάκου τίποτα δεν έχει αλλάξει προς το 
καλύτερο σε σχέση με τη χρονική περίοδο 
της κρίσης και αυτό που διαπιστώνει κανείς 
είναι πως τα πράγματα συνεχίζουν να χει-
ροτερεύουν χρόνο με τον χρόνο.

Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί πε-
ριγράφεται με απλά λόγια ως εξής: Η Πο-
λιτεία διαχειρίζεται σχεδόν το σύνολο των 
δαπανών για την Υγεία μέσω προκαθορι-
σμένων κλειστών προϋπολογισμών. Ενας 
από αυτούς αφορά το φάρμακο. Η Πολιτεία 
αγοράζει φάρμακα για λογαριασμό ασφα-
λισμένων αλλά και ανασφαλίστων χωρίς 
όριο, εξυπηρετεί κάθε ανάγκη, υπαρκτή ή 
ανύπαρκτη, πολλές φορές δημιουργεί μόνη 
της ανάγκες, αλλά πληρώνει αυτό που έχει 
προαποφασίσει. Τη διαφορά, την υπέρ-
βαση (clawback & rebates), ας πούμε, την 
πληρώνουν πρωτίστως οι εταιρίες που πα-
ράγουν ή διαθέτουν τα φάρμακα και δευ-
τερευόντως οι ασθενείς με τις συμμετοχές 
τους. 

Ο μηχανισμός που έχει στηθεί όμως εί-
ναι θέμα χρόνου να τινάξει στον αέρα το σύ-
στημα της φαρμακευτικής περίθαλψης, αν 
δεν μπει ένα φρένο στην τάση που όλα αυ-
τά τα χρόνια έχει διαμορφωθεί. Οι ανάγκες 
για φαρμακευτική κάλυψη κάθε χρόνο αυ-
ξάνονται*, το κράτος κάθε χρόνο διαθέτει 
τον ίδιο προϋπολογισμό κι έτσι τη διαφο-
ρά πληρώνουν εταιρίες και ασθενείς, αν και 
δεν είναι οι μόνοι εταίροι που εμπλέκονται 
στην αλυσίδα της διακίνησης του φαρμά-
κου. Η κυβέρνηση -ή όλες οι κυβερνήσεις, 
αν θέλετε- έχει μια έμφυτη τάση να διευκο-
λύνει τους ασθενείς, κυρίως για ουσιαστι-
κούς λόγους, αλλά πολλές φορές και για 
ψηφοθηρικούς, με αποτέλεσμα τα τελευ-
ταία χρόνια η συμμετοχή των ασθενών να 
είναι σχεδόν σταθερή σε απόλυτους αριθ-
μούς και η βιομηχανία να επωμίζεται όλο 
και περισσότερο φορτίο μέσω υποχρεωτι-
κών επιστροφών. 

Υπάρχει μια αντίληψη ότι η φαρμακο-
βιομηχανία δεν έχει ανάγκη, κερδίζει πολ-
λά χρήματα, οπότε αντέχει να πληρώνει 

οτιδήποτε κ.λπ. κ.λπ.** Ομως σε όλους τους 
τομείς υπάρχουν όρια τα οποία στην περί-
πτωση του φαρμάκου έχουν πλέον καταπα-
τηθεί. Οι φαρμακευτικές εταιρίες επέστρε-
φαν στο κράτος το 12% των πωλήσεών τους 
το 2012 και το 2018 έφτασαν να επιστρέ-
φουν το 37% των πωλήσεών τους. Είναι δυ-
νατόν να θεωρούν κάποιοι πως αυτή η τάση 
μπορεί να συνεχιστεί χωρίς συνέπειες; Εί-
ναι δυνατόν να περιμένουν κάποιοι πως θα 
συνεχίσουν να έρχονται νέα φάρμακα στη 
χώρα ή να παραμένουν τα υπάρχοντα φάρ-
μακα υπό αυτές τις συνθήκες;

Φανταστείτε ότι είστε ο ιδιοκτήτης ενός 
αρτοποιείου και, καλώς ή κακώς, έχετε μό-
νο έναν πελάτη. Κάνετε μια συμφωνία μα-
ζί του ότι θα αγοράζει ψωμί από εσάς και 
θα σας δίνει 100 ευρώ τον μήνα. Τον πρώ-
το μήνα πήρε 30 ψωμιά (ένα την ημέρα), 
σας έδωσε τα 100 ευρώ και όλα είναι καλά. 
Στη συνέχεια όμως αποφάσισε ότι χρειά-
ζεται περισσότερα ψωμιά και έτσι τον επό-
μενο μήνα πήρε 40, στη συνέχεια 50 κ.ο.κ. 
Ομως επειδή ήταν ο μόνος σας πελάτης, σας 
ανάγκασε να συμφωνήσετε πως θα πληρώ-
νεστε σε κάθε περίπτωση με 100 ευρώ τον 
μήνα. Στην αρχή μειώσατε το κέρδος σας, 
στη συνέχεια το μειώσατε κι άλλο, κάποια 
στιγμή διώξατε έναν υπάλληλο που είχατε, 
στη συνέχεια αρχίσατε να παραμελείτε τον 
φούρνο σας, σταματήσατε κάθε επένδυση 
σε αυτόν -για προσλήψεις ούτε λόγος-, ενώ 

ταυτόχρονα άρχισαν οι σκέψεις να κλείσε-
τε την επιχείρηση γιατί δεν έχει πλέον νό-
ημα ύπαρξης. Αν στα παραπάνω προσθέ-
σουμε ότι αυτός ο πελάτης που έχετε δεν 
σας λέει ποτέ εκ των προτέρων πόσα ψωμιά 
θα χρειαστεί, δεν βάζει κανένα όριο στη ζή-
τησή του και, το χειρότερο, δεν ελέγχει με 
κανέναν τρόπο αν τα ψωμιά χρησιμοποιού-

νται για να ταΐσουν ανθρώπους, αν πετιού-
νται, αν χαλάνε σε κάποιο ντουλάπι, αν δι-
ατίθενται παράτυπα σε άλλους που έπρεπε 
να τα πληρώνουν και άλλα πολλά, οδηγού-
μαστε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι μάλλον 
πρέπει να κλείσετε την επιχείρηση. Οταν 
μάλιστα έφτασε να σας ζητήσει κάτι ψωμιά 
που έπρεπε, λέει, να του τα είχατε δώσει 
πριν από 12 χρόνια γιατί το δικαστήριο που 
αποφάσισε ότι δεν τα χρωστάτε τότε είχε 
άδικο, τότε μάλλον θα χρωστάτε και αφού 
έχετε κλείσει την επιχείρηση…

Το ψωμί είναι βασικό συστατικό της δι-
ατροφής του ανθρώπου, αλλά το φάρμακο 
είναι βασικό συστατικό της υγείας του αν-
θρώπου, ανακαλύπτεται και παράγεται με 
πολύ περισσότερες δυσκολίες, δαπάνες και 
μακρά χρονοδιαγράμματα, ενώ ταυτόχρο-
να πρέπει να είναι αποτελεσματικό, ασφα-
λές και άριστης ποιότητας. 

Επίσης δημόσια υγεία χωρίς πληρότητα 
και επάρκεια φαρμάκων δεν επιτυγχάνε-
ται. Αυτή τη στιγμή η πολιτική που ασκείται 
στο φάρμακο οδηγεί με μαθηματική ακρί-
βεια σε μη αντιστρεπτές συνέπειες για τους 
ασθενείς, αλλά και για τις εταιρίες και τους 
εργαζομένους τους. Οι κρατούντες κάνουν 
πως δεν καταλαβαίνουν, επαναπαύονται 
στην ασφάλεια των «κλειστών προϋπολο-
γισμών», ενώ την ίδια στιγμή διακηρύττουν 
ότι οι προϋπολογισμοί δεν επαρκούν και οι 
ενέργειες για τον έλεγχο της ζήτησης είναι 
περισσότερο προσχηματικές παρά ουσια-
στικές.

Δυστυχώς για τους ασθενείς, για τους 
εργαζομένους, για τις εταιρίες, για την οι-
κονομία της χώρας, με αυτές τις τακτικές εί-
ναι λίγα τα ψωμιά μας…

* H δημογραφική εικόνα της χώρας 
εξηγεί εύκολα αυτόν τον ισχυρισμό, το τεκ-
μηρίωσε με πρόσφατη έκθεσή της και αρ-
μόδια επιτροπή της Βουλής.

** Για τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα 
οποία γίνεται αναφορά παραπάνω θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι οι τιμές πώλησης κα-
θορίζονται αποκλειστικά από το κράτος. 
Η λιανική τιμή ορίζεται ως ο Μέσος Ορος 
(ΜΟ) των δύο χαμηλότερων τιμών των κρα-
τών-μελών της ευρωζώνης.
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