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Προς τoν Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Θέμα: «Ελλείψεις φαρμάκων σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής.»
Κύριε Υπουργέ,
Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας που παρεμποδίζει
την πρόσβαση των ασθενών στην ενδεδειγμένη - σύμφωνα με την επιλογή τους φαρμακευτική αγωγή. Οι ελλείψεις αυτές αφορούν τόσο σε φάρμακα σπανίως
χρησιμοποιούμενα όσο και σε ευρέως χορηγούμενα, έχουν δε ως

συνέπεια την

απώλεια εμπιστοσύνης προς το σύστημα υγείας και την Πολιτεία,

καθώς

διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αλυσίδας. Η αντιμετώπιση
του προβλήματος των ελλείψεων αυτών αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το σύνολο
των εμπλεκομένων που συμμετέχουν στην

αλυσίδα του φαρμάκου ή όσων

επηρεάζουν την λειτουργία της ή επηρεάζονται από αυτήν. Η Πολιτεία οφείλει να
μεριμνά έγκαιρα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος των
ελλείψεων. Είναι δεδομένο ότι απαιτείται δέσμευση και δράση από

όλες τις

ενδιαφερόμενες πλευρές για την ικανοποίηση ενός τόσο σημαντικού στόχου,

ο

οποίος συνίσταται στη δυνατότητα οι ασθενείς να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στην
αρμόζουσα φαρμακευτική αγωγή.
Ο κίνδυνος να παραμείνουν χωρίς φαρμακευτική αγωγή δεκάδες χιλιάδες ασθενείς
που λαμβάνουν φάρμακα είναι ορατός όπως επισημαίνεται από τον Φαρμακευτικό
Σύλλογο Αττικής σε δελτίο τύπου που εξέδωσε πρόσφατα. Στη συνέχεια παρατίθεται
το δελτίο τύπου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.
“Οι ελλείψεις φαρμάκων, δυστυχώς συνεχίζονται και αυξάνονται.
Αυτή τη στιγμή λείπουν περισσότερα από 400 φάρμακα πρώτης ανάγκης, που έχει σαν
αποτέλεσμα ασθενείς και φαρμακοποιοί να κάνουν αγώνα δρόμου μήπως μπορέσουν
και εξασφαλίσουν κάποια από αυτά.
Οι ελλείψεις αφορούν σε αναντικατάστατα φάρμακα όπως, παυσίπονα, αντιβιοτικά,
αντιδιαβητικά, αντιεπιληπτικά, αντιπηκτικά, αντικαταθλιπτικά κ.α.
Η Πολιτεία δυστυχώς παρ’ όλες τις επανειλημμένες αναφορές μας, δεν έχει προβεί σε
καμία ουσιαστική ενέργεια.

Οι φαρμακοποιοί κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να εξασφαλίσουν την
αγωγή για τους ασθενείς τους, όμως δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για την
απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στη φαρμακευτική αγορά.
Καλούμε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Φ. που είναι αρμόδιοι για
τον ομαλό εφοδιασμό των ασθενών με φάρμακα, να πάρουν επιτέλους ουσιαστικά
μέτρα προς αυτή τη κατεύθυνση.”
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το φαινόμενο της έλλειψης φαρμάκων όπως
διατυπώνεται από το δελτίο τύπου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής;
- Προτίθεστε να προβείτε σε άμεσο διάλογο με τους αρμόδιους Φορείς ώστε με
δημόσια και ανοιχτή διαβούλευση να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα που
αφορούν στις ελλείψεις φαρμάκων για την ελληνική κοινωνία;
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