Δελτίο Τύπου
Φαρμακευτικός κλάδος:
Αρωγός Ελπίδας και προστασίας για τους ασθενείς.
Πυλώνας ανάπτυξης και δημιουργίας για την Ελληνική οικονομία.
Αθήνα, 23.03.2018 – Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, διεθνών
θεσμικών φορέων και υψηλόβαθμων στελεχών της Αντιπολίτευσης και του Κλάδου
της Υγείας, και με κεντρικό ομιλητή τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής (ΗΠΑ) στην Ελλάδα, κύριο Geoffrey R. Pyatt, πραγματοποιήθηκε το δείπνο
εργασίας από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ),με
θέμα «Φάρμακο: μεταρρυθμίσεις, καινοτομία και ανάπτυξη είναι οι δραστικές
ουσίες του νέου παραγωγικού μοντέλου που χρειάζεται η χώρα»,στο πλαίσιο
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018.
Την εκδήλωση τίμησανως ομιλητές,η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA), κυρία
NathalieMoll και η συνιδρύτρια του Miroculus, κυρία Φαίη Χριστοδούλου. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης,αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος και η συμβολή του
φαρμακευτικού κλάδου, τόσο για τηναποτελεσματική λειτουργία του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας και τη διασφάλιση των ασθενών να λαμβάνουν ισότιμα και
απρόσκοπτα όλες τις αναγκαίες για εκείνους θεραπείες, που φέρνει η επιστημονική
και τεχνολογική πρόοδος, όσο και για το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας σε
βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και προόδου. Οι ομιλητές στάθηκαν στην αξία
υιοθέτησης φιλόδοξων και φιλοεπενδυτικών μεταρρυθμιστικών πολιτικών, που θα
εδράζονται στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και το σταθερό επιχειρηματικό
περιβάλλον, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την αλλαγή του παραγωγικού
οικονομικού μοντέλου της χώρας, την μετατροπή του φαινομένου ‘braindrain’, σε
‘braingain’ και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες
ασθενείς.
Ο κ. Pyatt,τόνισε ότι«Ο αντίκτυπος του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου - άμεσος
και έμμεσος - υπερβαίνει τα 7,5 δισ. Ευρώ και περίπου 87.000 θέσεις εργασίας. Είναι
επίσης ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγικός τομέας στην Ελλάδα με ισχυρή παράδοση
καινοτομίας. Οι αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρίες που δουλεύουν εδώ συχνά
μου λένε ότι είναι περήφανοι για τα καινοτόμα προϊόντα που προσφέρουν στην
Ελλάδα και αναζητούν ευκαιρίες να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους εδώ».
Η κα Moll από την πλευρά της, υπογράμμισετην αξία της καινοτομίας και τη
συμβολή της στη ζωή των ανθρώπων, ώστε να ζουν περισσότερο και καλύτερα.
Παράλληλα, η κα Χριστοδούλου αναφέρθηκεστην προσωπική της ιστορία, που από
τα «σπάργανα» του ΣΦΕΕ και το Innovationproject το 2013, έφτασε την εταιρία της
Mirοculus στο Σαν Φραντζίσκο, από 4 υπαλλήλους στους 22, έχοντας 7
κατοχυρωμένες πατέντες στην Αμερική, 4 παγκοσμίως, και συνολικά 33
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αιτήσεις.Κλείνοντας η κα Χριστοδούλου σημείωσε ότι με τα κατάλληλα κίνητρα θα
ήθελε να φέρει την πρωτοβουλία αυτή και στην Ελλάδα.
Οκ. Αποστολίδης, από την πλευρά του,σημείωσε, πως «Ο φαρμακευτικός κλάδος
αποτέλεσε και αποτελεί κύριο πυλώνα χρηματοδότησης του συστήματος Υγείας,
συνεισφέροντας στο 1/3 της φαρμακευτικής δαπάνης (μόνο για το 2017 επέστρεψε
πάνω από €1 δις στο δημόσιο), 4 φορές πάνω από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο
όρο και παράλληλα, το υψηλότερο ποσοστό από κάθε άλλο κλάδο της Ελληνικής
οικονομίας. Ταυτόχρονα στηρίζει το σύστημα υγείας, καλύπτοντας τους
ανασφάλιστους (850.000 συμπολίτες μας για το 2017 με ετήσιο κόστος €165 εκατ.),
που αναμένεται να ανέβει πολύ πάνω από 200 εκατ. το 2018, υποκαθιστώντας την
κοινωνική πολιτική του κράτους». Και συνέχισε: «Το δικαίωμα της απρόσκοπτης
πρόσβασης στις αναγκαίες θεραπείες, ο κλάδος το υπερασπίστηκε πάση θυσία όλα
αυτά τα δύσκολα χρόνια και είμαστε όλοι περήφανοι. Είμαστε περήφανοι γιατί τα
καινοτόμα φάρμακα αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης και βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής των ασθενών. Είμαστε περήφανοι γιατί επενδύουμε στην Ιατρική
εκπαίδευση και έτσι έχουμε πολλούς από τους καλύτερους ιατρούς στον κόσμο.
Είμαστε περήφανοι γιατί η διαφάνεια και η νομιμότητα είναι έννοιες άρρηκτα
συνδεδεμένες με την υγιή επιχειρηματικότητα, έννοιες τις οποίες ο κλάδος προωθεί
ήδη από το 2002 με τον Κώδικα Δεοντολογίας. Όλα τα χρόνια της κρίσης
προστατεύσαμε το μέγιστο κοινωνικό αγαθό, της Υγείας. Δυστυχώς τα μέτρα που
ψηφίστηκαν το 2017 για τα νέα φάρμακα, όπως το τέλος εισόδου 25%, με
αναδρομική μάλιστα ισχύ, το ενοποιημένο rebate, αλλά και το ανεξέλεγκτο clawback
δημιουργούν επιπρόσθετα θέματα βιωσιμότητας για τις εταιρίες του κλάδου και
θέτουν σε υψηλό κίνδυνο πλέον την πρόσβαση των ασθενών σε νέα σωτήρια για
τη ζωή τους φάρμακα».
Αναφερόμενος στα τελευταία γεγονότα και τις ανακρίβειες, τις φημολογίες, ακόμη
και την αμφισβήτηση θεσμικών σχέσεων ιατρού – ασθενή ή την αξία της Ιατρικής
Εκπαίδευσης εκ μέρους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, τόνισεότι«Σύσσωμος ο
Κλάδος καταδικάζει οποιαδήποτε παράνομη πράξη και εκφράζει την εμπιστοσύνη
του στην Ελληνική Δικαιοσύνη, ώστε να διαλευκανθούν οι εικασίες το ταχύτερο
δυνατό».
Συμπερασματικά, ο κ. Αποστολίδης τόνισε:«Αποτελούμε μία ισχυρή Εθνική
φαρμακευτική παραγωγική δύναμη, με περισσότερες από 150 εταιρίες και 28
εργοστάσια, υποστηρίζοντας περισσότερες από 26.000 άμεσεςθέσεις εργασίας, με
το 64% να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επενδύουμε στην Έρευνα και την
Ανάπτυξη και ενισχύουμε την Εθνική μας Ανταγωνιστικότητα. Είμαστε η τρίτη
εξαγωγική δύναμη της πατρίδας μας, εξάγοντας σε 141 χώρες, με επίδραση που
αγγίζει τα €6 δις, συνεισφέροντας κατά 3,5% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)
της χώρας.Ζητούμε από την Πολιτεία την ουσιαστική συνεργασία, καθώς σε πολλά
ζητήματα έχει φανεί πως συμφωνούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι:
-

ότι το Φάρμακο είναι εθνική προτεραιότητα και αποτελεί μέρος της λύσης,
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πως σε καμία περίπτωση η πίεση που δέχεται η χώρα δεν πρέπει να
στοιχίσει στο κοινωνικό αυτό αγαθό και να δημιουργήσει την πιο τρομακτική
ανισότητα, «ασθενείς δύο ταχυτήτων,
ότι μόνο η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και τολμηρής νέας
αρχιτεκτονικής στο χώρο της Υγείας θα θεραπεύσει χρόνιες παθογένειες και θα
εξοικονομήσει τους αναγκαίους πόρους για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς
τους πολίτες,
ότι είναι παράλογο να χάνονται μεγάλες ευκαιρίες από την επενδυτική,
καινοτόμα και ανταγωνιστική δυναμική του Κλάδου, που ακόμη και σήμερα
παραμένει η τρίτη εξαγωγική δύναμη της χώρας.
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, θεσμικά
θωρακισμένο, φορολογικά δίκαιο, με διαφάνεια, κανόνες και διαδικασίες που
διασφαλίζουν ένα υγιές και βιώσιμο κανονιστικό πλαίσιο.
Με πραγματικές μεταρρυθμίσεις, νέες προτεραιότητες, υλοποίηση των
πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών, ουσιαστική αξιολόγηση της κλινικής και
οικονομικής αξίας της τεχνολογίας υγείας. Αξιοποιώντας τη διεπιστημονικότητα και
φυσικά με την προσαρμογή της φαρμακευτικής δαπάνης στις πραγματικές
ανάγκες της χώρας και των Ελλήνων ασθενών».
- Τέλος –
Για περισσότερες πληροφορίες:
Μαρία Λεοντάρη
Communications Director ΣΦΕΕ
τηλ. 210 6821040
e-mail: maria.leontari@sfee.gr
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