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ΑΦΙΕΡΩΜΑκυριακάτικη δημοκρατία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΗ από ποτέ είναι σήµερα 
η ανάγκη για µια νέα πολιτική στο φάρ-
µακο. Η νηφάλια κριτική αξιολόγηση 
της πραγµατικότητας δείχνει ότι οι εύ-
κολες λύσεις των προηγούµενων ετών, 
οι οριζόντιες βίαιες παρεµβάσεις, οι συ-
νεχείς ανατιµολογήσεις, οι υποχρεωτι-
κές εκπτώσεις (rebate) και οι επιστρο-
φές (clawback), στο πλαίσιο ενός ολο-
φάνερα ανεπαρκούς φαρµακευτικού 
προϋπολογισµού, έχουν εξαντλήσει τα 
όριά τους και πλέον παράγουν επικίν-
δυνες στρεβλώσεις που απειλούν τη βι-
ωσιµότητα της αγοράς και την πρόσβα-
ση των ασθενών στα απαραίτητα ανα-
γκαία φάρµακα.

Οι παρεµβάσεις των τελευταίων ετών 
στη φαρµακευτική πολιτική, όπως εκτι-
µούν άνθρωποι της αγοράς φαρµάκου, 
έχουν οδηγήσει στην αύξηση της συµµε-
τοχής του Ελληνα ασθενούς στη φαρµα-
κευτική δαπάνη, στην ανακοπή της ανα-
πτυξιακής δυναµικής της φαρµακοβιο-
µηχανίας, ενός σηµαντικού πυλώνα της 
ελληνικής οικονοµίας και, το κυριότερο, 
στην ανατροφοδότηση των στρεβλώσε-
ων του συστήµατος φαρµακευτικής πε-
ρίθαλψης. Αν και όλοι συµφωνούν ότι η 
περιστολή της φαρµακευτικής δαπάνης 
ήταν αναγκαία, καθώς είχε γιγαντωθεί 
επικίνδυνα κατά τα τέλη της περασµένης 
δεκαετίας, πλέον έχουµε φτάσει στο άλ-
λο άκρο, αυτό της υπερβολικής συµπίε-
σης των δαπανών σε επίπεδα χαµηλότε-
ρα των αναγκών των ασθενών.

Η µέση φαρµακευτική δαπάνη κατά κε-
φαλή είναι πλέον από τις χαµηλότερες 
στην Ευρώπη και οι φαρµακευτικοί προ-
ϋπολογισµοί δεν ανταποκρίνονται στις 
πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού, 
σε σηµείο απειλητικό για την πρόσβα-
σή τους στις αναγκαίες θεραπείες. Είναι 
ανάγκη, τώρα, να καθοριστεί από µηδε-
νική βάση ένας φαρµακευτικός προϋπο-
λογισµός που θα καλύπτει τις πραγµα-
τικές ανάγκες των Ελλήνων ασθενών, 
ο οποίος τεκµηριωµένα και αναλυτικά 
να χωριστεί ανά θεραπευτική κατηγο-
ρία. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο ώστε το 
κράτος να γνωρίζει ποια φάρµακα συ-
ντελούν στην υπέρβαση των δαπανών, 
ενώ είναι και πιο δίκαιο για τις φαρµα-
κοβιοµηχανίες, ελληνικές και ξένες, κα-
θώς οι υποχρεωτικές επιστροφές που 
καταβάλλουν στο κράτος θα βαραίνουν 
εκείνους που πραγµατικά φουσκώνουν 
τον λογαριασµό. 

Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρείται επιτακτική 
η ανάγκη µεγαλύτερης και ουσιαστικής 
χρήσης των οικονοµικότερων θεραπει-
ών και των γενόσηµων φαρµάκων ως 
µόνης λύσης για ένα βιώσιµο, σταθερό 
και προσιτό σε όλους σύστηµα φαρµα-
κευτικής περίθαλψης. Αυτό, άλλωστε, 
εφαρµόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες, όπου τα καταξιωµένα οικονο-
µικά φάρµακα βρίσκονται στις πρώτες 
επιλογές των ιατρών, των φαρµακο-
ποιών και των ασθενών. Δυστυχώς, 
την ίδια στιγµή στην Ελλάδα τα οικονο-

µικά φάρµακα απαξιώνονται και υπο-
καθίστανται -συχνά αναίτια- από νεότε-
ρα και πολύ ακριβότερα. Δεν είναι δυ-
νατό σε µια χώρα που εξακολουθεί να 
βρίσκεται αντιµέτωπη µε σοβαρούς δη-
µοσιονοµικούς περιορισµούς, όπως εί-
ναι η Ελλάδα, η φαρµακευτική περίθαλ-
ψη να µονοπωλείται από τις ακριβές 
θεραπείες. Δυστυχώς, ύστερα από τό-
σες παρεµβάσεις, η χώρα µας παραµέ-
νει «πρωταθλήτρια» στην αναίτια χρήση 
ακριβών θεραπειών και, µάλιστα, χω-
ρίς να υπάρχει αρµόδιος φορέας αξιο-
λόγησης της καινοτοµίας, προκειµένου 
να γνωρίζουµε αν η αποτελεσµατικότη-
τα των νέων φαρµάκων που αποζηµιώ-
νονται από το κράτος είναι τέτοια που να 
δικαιολογεί τις υψηλές τιµές τους. 

Από τα παραπάνω, λοιπόν, είναι προφα-
νές ότι η χώρα µας εξακολουθεί να στε-
ρείται πραγµατικές δοµικές µεταρρυθ-
µίσεις στον τοµέα του φαρµάκου. Πριν 
από λίγο καιρό, σε ηµερίδα του συλλό-
γου εργαζοµένων του ΕΟΦ υπήρξε κοι-
νή παραδοχή από τους οµιλητές ότι η 
υπερβολική και συχνά αδικαιολόγητη 
συνταγογράφηση ακριβών φαρµάκων 
αποτελεί τον κύριο λόγο της υπέρβα-
σης των προϋπολογισµών της φαρµα-
κευτικής δαπάνης. Σε αυτό φαίνεται να 
συντελεί και η ανυπαρξία κινήτρων για 
τη χορήγηση οικονοµικών φαρµάκων 
στο επίπεδο του φαρµακείου, όπως επί-
σης και οι πεποιθήσεις και η κουλτού-
ρα χρήσης των φαρµάκων από τους Ελ-

ληνες που θεωρούν απαραίτητα καλύτε-
ρες τις ακριβότερες θεραπείες, κάτι που 
προκύπτει ως αποτέλεσµα της ελλιπούς 
ενηµέρωσης για την ορθή χρήση και την 
αξία των φαρµάκων.

Μαζί µε τον εξορθολογισµό της κατα-
νάλωσης και τη συγκράτηση των δαπα-
νών, η Πολιτεία θα πρέπει να διαµορ-
φώσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα 
επιτρέψουν στην ελληνική φαρµακοβιο-
µηχανία, στα ελληνικά εργοστάσια παρα-
γωγής, να αξιοποιήσουν την αναπτυξια-
κή δυναµική τους. Οι ελληνικές φαρµα-
κοβιοµηχανίες ενισχύουν την απασχόλη-
ση, διατηρούν κεφάλαια και διενεργούν 
επενδύσεις στη χώρα, κυρίως στην έρευ-
να και την ανάπτυξη οριακής καινοτοµίας, 
που αποτελεί την απάντηση των ευρωπα-
ϊκών φαρµακοβιοµηχανιών στον αντα-
γωνισµό των χωρών χαµηλού κόστους. 
Μόνο µέσα από πραγµατικές µεταρρυθ-
µίσεις, µε στόχο τον εξορθολογισµό και 
τον έλεγχο της συνταγογράφησης και 
της ασφαλιστικής αποζηµίωσης, η Πολι-
τεία θα µπορέσει να πετύχει την εξυγίαν-
ση του συστήµατος φαρµακευτικής περί-
θαλψης. Δυστυχώς, τα µέτρα µέχρι σήµε-
ρα εξακολουθούν να αποφασίζονται σε 
κλειστά δωµάτια, από τεχνοκράτες των 
Μνηµονίων χωρίς γνώση της ελληνικής 
πραγµατικότητας, χωρίς τη συνδροµή της 
κοινότητας των ασθενών, των επαγγελ-
µατιών υγείας -ιατρών και φαρµακοποι-
ών- και της φαρµακοβιοµηχανίας. Αυτό 
πρέπει, επιτέλους, να αλλάξει.
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