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Ερώτηση  

 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά. 

Κύριε Υπουργέ,  

Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η έλλειψη φαρμάκων, ένα χρόνιο πρόβλημα που 

όμως αντί να επιλύεται επιδεινώνεται συνεχώς. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι ανά την 

επικράτεια, καταγγέλλουν το γεγονός και τονίζουν ότι καταγράφουν ελλείψεις 

περίπου 400 σκευασμάτων πρώτης γραμμής, με το 60% των παραγγελιών να μην 

παραδίδονται. Τόσο οι φαρμακοποιοί όσο και οι γιατροί αδυνατούν να 

προμηθεύσουν τα απαραίτητα για την υγεία των ασθενών τους φαρμακευτικά 

σκευάσματα. Χαρακτηριστικό της κατάστασης, είναι το γεγονός πως στη Βόρεια 

Ελλάδα ασθενείς καλούνται να προμηθευτούν τα φάρμακά τους από τις γειτονικές 

χώρες. Πολλοί μάλιστα ασθενείς χρειάζεται να περιμένουν μήνες μέχρι να βρεθεί το 

απαραίτητο φαρμακευτικό σκεύασμα την ώρα που η κατάσταση της υγείας τους 

επιδεινώνεται. Η έλλειψη αυτή αφορά τόσο σε πρωτότυπα όσο και σε γενόσημα. 

Σύμφωνα με τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας, οι ελλείψεις αυτές 

προκύπτουν από την εξαγωγή των φαρμάκων σε χώρες του εξωτερικού όπου 

πωλούνται ακριβότερα, καθώς δεν παρατηρούνται ελλείψεις στις ελληνικές ιδιωτικές 

φαρμακευτικές εταιρείες. Έτσι η υγεία των πολιτών βρίσκεται στο έλεος των 

υπολογισμών κέρδους και ζημίας των φαρμακευτικών εταιριών που ως μόνο σκοπό 

έχουν τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Επιπλέον το ΙΦΕΤ που είναι υπεύθυνο για 

την επάρκεια σε φάρμακα  δεν προχωρά σε παραγγελίες και εισαγωγές καθώς τα 

φάρμακα είναι ακριβότερα. Εταιρείες στην Ελλάδα προτιμούν να μην προμηθεύσουν 
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τα εγχώρια φαρμακεία, που λαμβάνουν όλο και μικρότερες ποσότητες, αλλά να τα  

εξάγουν σε τρίτες χώρες όπου πωλούνται ακριβότερα αυξάνοντας το κέρδος των 

χονδρεμπόρων από τις φαρμακαποθήκες την ώρα που η υγεία των πολιτών εξαιτίας 

της έλλειψης που δημιουργείται στην εγχώρια αγορά, επιδεινώνεται συνεχώς.  

Δεδομένης της υποχρέωσης του κράτους να προφυλάξει τον ασφαλισμένο και να 

του εξασφαλίσει τα φάρμακά του και την υγεία του, ερωτάται ο κ. Υπουργός:   

1. Συμφωνείτε πως η πρόσβαση των πολιτών σε φάρμακα δεν πρέπει να 

εξαρτάται από την ανάλυση κόστους οφέλους των φαρμακευτικών εταιρειών; 

2. Έχετε γνώση των σημαντικών ελλείψεων σε φάρμακα που παρατηρούνται 

στην ελληνική αγορά και τι προτίθεστε να πράξετε γι αυτό; 

3. Σκοπεύετε να νομοθετήσετε την απαγόρευση των εξαγωγών στο βαθμό που 

δεν έχουν καλυφθεί οι εγχώριες ανάγκες;  

4. Προτίθεστε να πράξετε τα απαραίτητα ώστε το φάρμακο στην Ελλάδα να 

επιτελεί τον πραγματικό σκοπό του, δηλαδή την βελτίωση της υγείας των 

πολιτών και όχι να αποτελεί ένα κερδοσκοπικό εργαλείο προς τον πλουτισμό 

εμπόρων και παραγωγών;         
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