
 

Αθήνα, 9 Ιανοσαρίοσ 2023 

Δπίκαιρη Δρώηηζη  

 Προς ηον Υποσργό Υγείας 

Θέμα: Τραγικές οι ελλείψεις ηων θαρμάκων ζηην αγορά 

Εδώ θαη κήλεο ε ειιεληθή θαξκαθεπηηθή αγνξά ζηεξείηαη ζεκαληηθώλ 

θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ κε άκεζν αληίθηππν ζηνπο αζζελείο θαηά πεξίπησζε αιιά θαη 

ζηε δεκόζηα πγεία θαη’ επέθηαζε. Παξά ηηο αιιεπάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ 

Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ (ΠΦΣ) θαη ηνπ Παλειιήληνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ 

(ΠΙΣ), δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία νπζηαζηηθή παξέκβαζε από ην  Υπνπξγείν Υγείαο 

θαη ηνπο αξκόδηνπο νξγαληζκνύο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε απνηέιεζκα ε 

θαηάζηαζε ζήκεξα λα ραξαθηεξίδεηαη νξηαθή από θαηά ηόπνπο θαξκαθεπηηθνύο ζπιιόγνπο, 

θαζώο αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νινέλα θαη πην έληνλεο ηηο ειιείςεηο ζε πάλσ από 200 

θάξκαθα γηα όιν ζρεδόλ ην θάζκα ησλ παζήζεσλ. 

Σε πξόζθαηε ζπλέληεπμε ηύπνπ ν Υπνπξγόο Υγείαο αλέθεξε όηη ηα θάξκαθα πνπ 

βξίζθνληαη ζε έιιεηςε είλαη γλσζηά θαη ζην Υπνπξγείν θαη ζηνλ ΕΟΦ, θαζώο είλαη απηά γηα 

ηα νπνία ππάξρεη ελδηαθέξνλ εμαγσγήο ιόγσ πςειόηεξεο ηηκήο δηάζεζήο ηνπο ζε άιιεο 

ρώξεο θαη πσο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα έρεη δνζεί νδεγία ζηηο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο γηα αύμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αληίζηνηρσλ γελνζήκσλ γηα θάιπςε 

ηεο αγνξάο. Σηελ ίδηα ζπλέληεπμε ηύπνπ, Υπνπξγόο θαη πξόεδξνο ηνπ ΕΟΦ, αλαθνίλσζαλ 

δπν λέα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο: 1. Τε δεκηνπξγία ιίζηαο κε 

νλνκαζίεο ελαιιαθηηθώλ ζθεπαζκάησλ αλά δξαζηηθή νπζία πξνο ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ 

θαη 2. Τν θιείδσκα ησλ ζπληαγώλ ησλ γηαηξώλ κε αλαγξαθή κόλν ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. Τα 

κέηξα πνπ αλαθνηλώζεθαλ απνηεινπλ  απόιπην εκπαηγκό, αθνύ αθελόο ε κελ ιίζηα κε ηηο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ (Με Σπληαγνγξαθνπκελα Φάξκαθα) είλαη γλσζηή 

ζηνπο αζζελείο κέζσ ησλ θαξκαθνπνηώλ θαη ησλ γηαηξώλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ε 

ζπληαγνγξάθεζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο από ηνπο γηαηξνύο έρεη πηνζεηεζεί εδώ θαη ρξόληα 

(κε ηε δηαθνξά όηη έρεη αθεζεί έλα πεξηζώξην ζην γηαηξό λα ππνδείμεη ή λα θιεηδώζεη 

θάπνηεο ζπληαγέο πξνο ζπγθεθξηκέλν ζθεύαζκα, γηα πξνθαλείο ιόγνπο). 

Γεδομένοσ όηι: 

 Η θαηάζηαζε ηεο δεκόζηαο πγείαο ζα επηβαξύλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηνπο 

επόκελνπο κήλεο, ιόγσ ηεο έμαξζεο ησλ ηώζεσλ θαη ησλ ινηκώμεσλ. 
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 Πνιιά από ηα θάξκαθα πνπ είλαη ζε έιιεηςε είλαη αλαληηθαηάζηαηα θαη πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη από άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο λόζνπο. 

 Τα κέηξα πνπ απνθαζίδνληαη λα ιεθζνύλ ζήκεξα αθόκε θαη γηα ηε κεξηθή 

εμνκάιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο  ρξήδνπλ ρξόλν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Δρωηάηαι ο Υποσργός: 

Γηαηί ελώ γλσξίδεηε ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε εδώ θαη ηόζνπο κήλεο δελ απνηξέςαηε 

ηελ απαξάδεθηε ηαιαηπσξία ησλ πνιηηώλ ε νπνία θνξπθώζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

ενξηώλ;  

 

Ο Δρωηών Βοσλεσηής 

  

Κρίηων Αρζένης 

 

 

 

 

 




