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Επίκαιρη Ερώτηση

 Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Τραγικές οι ελλείψεις των φαρμάκων στην αγορά

Εδώ και μήνες η ελληνική φαρμακευτική αγορά στερείται σημαντικών

φαρμακευτικών σκευασμάτων με άμεσο αντίκτυπο στους ασθενείς κατά περίπτωση αλλά και

στη δημόσια υγεία κατ’ επέκταση. Παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του

Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

(ΠΙΣ), δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας

και τους αρμόδιους οργανισμούς για την επίλυση του προβλήματος, με αποτέλεσμα η

κατάσταση σήμερα να χαρακτηρίζεται οριακή από κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους,

καθώς αντιμετωπίζουν καθημερινά ολοένα και πιο έντονες τις ελλείψεις σε πάνω από 200

φάρμακα για όλο σχεδόν το φάσμα των παθήσεων.

Σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι τα φάρμακα που

βρίσκονται σε έλλειψη είναι γνωστά και στο Υπουργείο και στον ΕΟΦ, καθώς είναι αυτά για

τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον εξαγωγής λόγω υψηλότερης τιμής διάθεσής τους σε άλλες

χώρες και πως για τα συγκεκριμένα σκευάσματα έχει δοθεί οδηγία στις

φαρμακοβιομηχανίες για αύξηση της παραγωγής των αντίστοιχων γενοσήμων για κάλυψη

της αγοράς. Στην ίδια συνέντευξη τύπου, Υπουργός και πρόεδρος του ΕΟΦ, ανακοίνωσαν

δυο νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος: 1.Τη δημιουργία λίστας με ονομασίες

εναλλακτικών σκευασμάτων ανά δραστική ουσία προς ενημέρωση των πολιτών και 2. Το

κλείδωμα των συνταγών των γιατρών με αναγραφή μόνο της δραστικής ουσίας. Τα μέτρα

που ανακοινώθηκαν αποτελούν απόλυτο εμπαιγμό, αφού αφενός οι μεν εναλλακτικές

επιλογές των φαρμάκων ανά δραστική ουσία γίνονται γνωστές στους ασθενείς μέσω των

φαρμακοποιών και των γιατρών τους κατά περίπτωση και αφετέρου η συνταγογράφηση της

δραστικής ουσίας από τους γιατρούς έχει υιοθετηθεί εδώ και χρόνια (με τη διαφορά ότι έχει

αφεθεί ένα περιθώριο στο γιατρό να υποδείξει ή να κλειδώσει κάποιες συνταγές προς

συγκεκριμένο σκεύασμα, για προφανείς λόγους).

Δεδομένου ότι:

● Η κατάσταση της δημόσιας υγείας θα επιβαρύνεται ολοένα και περισσότερο τους

επόμενους μήνες, λόγω της έξαρσης των ιώσεων και των λοιμώξεων.
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● Πολλά από τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη είναι αναντικατάστατα και πρέπει να

λαμβάνονται από άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές νόσους.

● Τα μέτρα που αποφασίζονται να ληφθούν σήμερα, ακόμη και για τη μερική

εξομάλυνση του προβλήματος  χρήζουν χρόνο για την υλοποίησή τους.

Ερωτάται ο Υπουργός:

Γιατί ενώ γνωρίζετε την προβληματική κατάσταση εδώ και τόσους μήνες δεν αποτρέψατε

την απαράδεκτη ταλαιπωρία των πολιτών η οποία κορυφώθηκε κατά την περίοδο των

εορτών;
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