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Η συμβολή  
της φαρμακο
βιομηχανίας  
στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας  
του κορονοϊού  
στην Ελλάδα

Τ ο 2020 βρήκε την ανθρωπότητα 
να παραλύει αντιμέτωπη με έναν 
μικροσκοπικό αόρατο εχθρό, τον 
COVID-19. Τα συστήματα υγείας 
παγκοσμίως δίνουν μια άνιση μάχη, 

προσπαθώντας να κρατήσουν τη συνοχή τους, 
να παρέχουν ταυτόχρονη φροντίδα σε χιλιάδες 
πάσχοντες, να κρατήσουν ανθρώπους στη ζωή 
που, αν έχουν βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό ή 
έχουν γεννηθεί με ένα γονιδίωμα που υπερα-
ντιδρά στον ιό, χάνουν τη μάχη μέσα σε λίγες 
μόλις ημέρες.

Το υγειονομικό προσωπικό, γιατροί, νοση-
λευτές/τριες, τραυματιοφορείς και όσοι άλλοι 
εμπλέκονται στη διαχείριση και την αντιμετώ-
πιση των περιστατικών του COVID-19 δίνουν 
και αυτοί μάχη με κίνδυνο και της δικής τους 
υγείας και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την 
τεράστια συνεισφορά τους και να τους αποδώ-
σουμε τον σεβασμό μας. Τα εύσημα θα πρέ-
πει, επίσης, να αποδοθούν στην ηγεσία και τον 
μηχανισμό του υπουργείου Υγείας, αλλά και 
στην Κεντρική Διοίκηση, για την αμεσότητα 
των δράσεων και την αποφασιστικότητα με την 
οποία εφαρμόστηκαν μέτρα που πριν από μερι-
κές εβδομάδες μπορεί να φάνταζαν αδιανόητα.

Η άμεση δράση αυτή τη στιγμή είναι τα μέ-
τρα καραντίνας που οφείλουμε όλοι να τα ακο-
λουθήσουμε όχι μόνο γιατί έτσι εκφράζουμε το 
αίσθημα ατομικής ευθύνης που έχει ο καθένας 
μας αλλά και γιατί αυτός είναι ο ταχύτερος τρό-
πος να επανέλθουμε στην πολυπόθητη κανο-
νικότητα που τόσο πολύ και τόσο γρήγορα μας 
έχει λείψει.

Η φαρμακοβιομηχανία σε αυτή την κρίσιμη 
στιγμή παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Οι προσ-
δοκίες για την ανακάλυψη ασφαλών και απο-
τελεσματικών θεραπειών ή εμβολίων έναντι 
του COVID-19 έχουν αποτεθεί σε μεγάλο βαθμό 
στις ερευνητικές προσπάθειες των εργαστη-
ρίων πολλών, μικρών ή και μεγαλύτερων διε-
θνών φαρμακευτικών εταιρειών. Πάνω από 16 
θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι αυτή τη στιγ-
μή σε κλινικές μελέτες, ενώ περισσότερα από 
40 εμβόλια είναι υπό ανάπτυξη ή δοκιμή. Η ελ-
πίδα είναι ζωντανή πως σύντομα θα υπάρχουν 
θετικά νέα για την αντιμετώπιση του COVID-19, 
ενώ λίγο αργότερα θα βρεθεί και το εμβόλιο.

Στην Ελλάδα οι ερευνητικές προσπάθειες 
γίνονται πράξη με τη συμμετοχή σε κλινικές 
μελέτες, κάποιες μάλιστα έχουν σχεδιαστεί 
και υλοποιούνται αποκλειστικά από ελληνικές 

ερευνητικές ομάδες και αφορούν τη χρήση 
γνωστών ήδη φαρμακευτικών ουσιών κατά 
του COVID-19. Επίσης, οι ελληνικές φαρμακο-
βιομηχανίες προσπαθούν με έκτακτες παραγω-
γές να καλύψουν ανάγκες σε αναλώσιμα όπως 
αντισηπτικά κ.ά., ακόμη και φάρμακα όπως η 
χλωροκίνη.

Σε μια περίοδο αυξημένης κοινωνικής 
ανησυχίας, όπου η αβεβαιότητα για τη φαρ-
μακευτική κάλυψη του πληθυσμού μπορεί να 
ενισχύεται και να αυξάνει τη ζήτηση για φάρ-
μακα, ιδιαίτερα στους χρονίως πάσχοντες, οι 
φαρμακοβιομηχανίες, ελληνικές και διεθνείς, 
εξασφαλίζουν αυτή τη στιγμή πλήρη επάρ-
κεια φαρμάκων στην αγορά και αυτή είναι η 
δέσμευσή μας και για το άμεσο μέλλον. Είναι δε 
σημαντικό οι χρονίως πάσχοντες, που λαμβά-
νουν κάποια φάρμακα σε συνεχή βάση, να μην 
προχωρούν σε αχρείαστες μαζικές προμήθειες 
των φαρμάκων τους, αφενός γιατί μπορεί να 
τα στερήσουν από κάποιους συμπολίτες τους, 
αφετέρου γιατί είναι πιθανό ένα μεγάλο απόθε-
μα να μην καταναλωθεί πριν από τη λήξη του, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει άσκοπη σπατάλη.

Μια άλλη πρακτική που είναι απαραίτη-
το να αποφύγουν οι συμπολίτες μας είναι να 
προμηθεύονται χωρίς οδηγία γιατρού κάθε 
φαρμακευτική ουσία που ακούγεται στα μέσα 
ενημέρωσης ότι μπορεί να έχει κάποια ευνοϊκή 
δράση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Κιν-
δυνεύουν κυριολεκτικά να βλάψουν την υγεία 
τους από πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που 
μπορεί να έχει ένα φάρμακο που χρησιμοποι-
είται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και, το 
ακόμη χειρότερο, να στερήσουν ένα φάρμακο 
από τον διπλανό τους που μπορεί να το λαμ-
βάνει για μια άλλη χρόνια πάθηση, βάσει των 
ενδείξεών του.

Τέλος, o ΣΦΕΕ και οι εταιρείες-μέλη του, με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής προ-
σφοράς, συμμετέχουν στη συλλογική εθνική 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ταχείας 
εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19) και των 
αυξημένων νοσοκομειακών αναγκών, προσφέ-
ροντας στο υπουργείο Υγείας νοσοκομειακό 
εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό.

Για τον σκοπό αυτό, ο ΣΦΕΕ και οι εταιρεί-
ες-μέλη του προχώρησαν στην αγορά υλικών 
άμεσης προτεραιότητας:
• 22 αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας ΜΕΘ,
• 122 οθόνες ζωτικών λειτουργιών ΜΕΘ,
• 300 αεροθαλάμους εισπνοών,
• 6.000 πιστοποιημένες μάσκες ιατρών και 
νοσηλευτών,
• αντισηπτικά διαλύματα (22 τόνους αιθυλικής 
αλκοόλης),
• σημαντική δωρεά σε καινοτόμο φάρμακο για 
θεραπεία του ιού.

Οι εταιρείες-μέλη που συμμετείχαν μαζί 
με τον Σύνδεσμο είναι (με αλφαβητική σειρά): 
AbbVie, AstraZeneca, Chiesi, CSL Behring, 
Gilead, GlaxoSmithKline, Ipsen, Lavipharm, 
Novartis, Novo Nordisk, Pfizer και Servier. Σε 
συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας, ο ΣΦΕΕ θα 
συντονίσει μια νέα προσπάθεια για τη συγκέ-
ντρωση μεγάλης παραγγελίας αναλωσίμων 
(μάσκες και στολές ιατρών και νοσηλευτών, 
γάντια κ.ο.κ.).

Δεν εφησυχάζουμε, αυτή η μάχη θα κερδη-
θεί!

ΣΦΕΕ

Δέσμευση για επάρκεια φαρμάκων
Γράφει ο Ολύμπιος 
Παπαδημητρίου, 
πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
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