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Κύριε Υπουργέ, Mr Ambassador of the USA, Κυρίες και Κύριοι Καλημέρα,
Σας καλωσορίζω στο 18ο Συνέδριο HealthWorld του Ελληνο-Αμερικανικού επιμελητηρίου με
τίτλο ‘ Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα, From Noise to Signal ‘ υπονοώντας ότι τα μηνύματα
είναι σαφή ως προς την ανάγκη να περάσουμε από τον θόρυβο και την φλυαρία στον
καθορισμό στόχων και πολιτικών για την επιβίωση του Συστήματος Υγείας . Το συνέδριο
πραγματοποιείται, όπως πάντα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και
Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), της MEDTECH Europe, και της European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).
Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ως μεταμνημονιακή και επομένως πιο ελεύθερη από
πλευράς σύνταξης του προϋπολογισμού και εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης θα ανέμενε
κανείς και τη λήψη θετικών και αναπτυξιακών μέτρων και στην πολιτική Υγείας που έχει
πληγεί όσο κανείς άλλος Τομέας από τις περιοριστικές πολιτικές που επέβαλλαν τα
Προγράμματα Προσαρμογής.
Αντι αυτού είδαμε την παράταση της εφαρμογής ενός παράλογου, άδικου και τελείως
αντιαναπτυξιακού μέτρου, στο clawback αναφέρομαι, μέχρι το 2021.
Είδαμε ακόμη τη λήψη επιδοματικών μέτρων που δυσχεραίνουν την επίτευξη των
δημοσιονομικών υποχρεώσεων και συνεχίζουν να εξαντλούν τον προυπολογισμό τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις αντί να λαμβάνονται μέτρα που θα διεύρυναν τη φορολογική
βάση και θα επέτρεπαν τη μείωση των φορολογικών συντελεστών με προφανείς
αναπτυξιακές προθέσεις.
Είδαμε επίσης την αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική, που θα επέτρεπε την διόρθωση των
αδικιών σε πολλές κατηγορίες αλλά ακόμη δεν εφαρμόζεται καθόσον οι συνέπειες στην
εφαρμογή της φαίνεται ότι δεν είχαν εκτιμηθεί επαρκώς ώστε να μην διακινδυνεύεται η
βιωσιμότητα τους συστήματος και η κατανομή του clawback.
Αυτό που τελικά βλέπουμε στην πράξη είναι η κατάρρευση του συστήματος Υγείας με τα
Διαγνωστικά Εργαστήρια να προχωρούν σε δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων τους με
αύξηση του προυπολογισμού, και με τον ΣΦΕΕ και PIF σε κοινή ανακοίνωση, την περασμένη
εβδομάδα, να αναφέρουν ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων τινάζεται στον αέρα και Το
Υπουργείο Υγείας αφήνει τους ασθενείς χωρίς φάρμακα ενώ σε πρόσφατη επιστολή στον
Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας οι τρείς Σύλλογοι ΣΦΕΕ ΠΕΦ και PIF
επισημαίνουν ότι το 2019 διαμορφώνεται καταστροφικό για την φαρμακοβιομηχανία χάρη
στις συνειδητές επιλογές της Κυβέρνησης με οδυνηρές συνέπειες για εργαζόμενους και
ασθενείς.
Μετά από 10 χρόνια κρίσης και μετά από τρία δημοσιονομικά προγράμματα προσαρμογής,
το Ελληνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας βρίσκεται σε αδιέξοδο και τα μηνύματα είναι σαφή
και ξεκάθαρα. Όπως και τα διλήμματα.
Επειδή δεν πρέπει να φθάσουμε σε ελλείψεις φαρμάκων και υπηρεσιών, επειδή δεν πρέπει
να δούμε περιορισμούς στην παραγωγή και το εργασιακό δυναμικό και επειδή ο κλάδος
πέρα από αναπτυξιακός πυλώνας είναι ζωτικός για τον ασθενή και τον πολίτη οφείλουμε
έστω και την τελευταία στιγμή να προσεγγίσουμε το θέμα των δαπανών Υγείας με τον
πλέον δόκιμο τρόπο συζητώντας για τις καταστροφικές συνέπειες του περιορισμού των
δαπανών Υγείας στα Μνημονιακά χρόνια, προτείνοντας ορθολογικά κριτήρια για τις
δυνατότητες και προοπτικές της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας και επαναφέροντας στο

διάλογο τις δυνατότητες του κλάδου Υγείας να συμβάλλει δυναμικά στην διεύρυνση των
Αναπτυξιακών Προοπτικών της χώρας.
Κυρίες και Κύριοι,
Για να έχουμε μια επιτυχημένη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας μετα τα
Μνημόνια πρέπει σήμερα να διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα υποστηρίζουν και θα
διασφαλίζουν την επιστροφή στην κανονικότητα. Χωρίς βεβαίως να ανατραπεί η
δημοσιονομική εξισορρόπηση, οφείλουμε να συνεχίσουμε και να εντείνουμε την
μεταρρυθμιστική προσπάθεια στους τομείς εκείνους που υπολειπόμαστε σημαντικά και
αφορούν την ανταγωνιστικότητα της χώρας, τη δημόσια διοίκηση, τις αδειοδοτήσεις και το
χωροταξικό, την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και την σταθερότητα του φορολογικού
πλαισίου, βεβαίως και την διόρθωση των υπερβολικά υψηλών φορολογικών συντελεστών
και ασφαλιστικών εισφορών.
Στον δικό μας χώρο, ξεκινώντας από το δικαίωμα του πολίτη στις καλύτερες, πιο σύγχρονες
και καινοτόμες υπηρεσίες Υγείας και με δεδομένες τις περιορισμένες δημοσιονομικές
δυνατότητες πρέπει να εστιάσουμε στούς δύο σημαντικούς και αλληλεξαρτώμενους
άξονες, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.
Μαζί με την επισήμανση της δύσκολης κατάστασης που σήμερα βρίσκονται όλοι οι
επαγγελματίες Υγείας και σίγουρα η φαρμακευτική βιομηχανία οφείλουμε να αναδείξουμε
την θετική διάσταση της Υγειονομικής Περίθαλψης. Αυτή που συμβάλλει στην Ανάπτυξη
πρωταγωνιστεί στις εξαγωγές και στην αύξηση του ΑΕΠ και δημιουργεί θέσεις εργασίας.
Και παράλληλα, μαζί με την απαίτηση για την αύξηση της δημόσιας φαρμακευτικής
δαπάνης να προτείνουμε και να επιμείνουμε στην εφαρμογή διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που θα περιορίσουν των όγκο των φαρμάκων και όχι την ποιότητα των
υπηρεσιών και τις αντοχές των εταιρειών μας
Ο στόχος του Ελληνο Αμερικανικού Επιμελητηρίου παραμένει σταθερός και για μια ακόμη
φορά, ακόμη ένα Συνέδριο Healthworld, επιθυμούμε να συμβάλλουμε παραγωγικά στην
δημιουργία ενός μοντέρνου, βιώσιμου και προβλέψιμου Συστήματος Υγείας που θα
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας
και στην απαίτηση των επιχειρήσεων για ένα σταθερό δίκαιο και προβλέψιμο περιβάλλον
που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε προς όφελος όλων.
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του
Συνεδρίου.

