
                      Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2020 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                               ΝΠΔΔ 

  

Αριθμ. Πρωτ. 5030 

                                                              Προς  

                                  Την εταιρεία GLAXO SMITH KLINE 

 Υπ’ όψιν Προέδρου και Διευθύνοντα 

Συμβούλου  κ. Roberto Greco 

  Εμπορικού Διευθυντή κ. Σταύρο 

Οικονόμου  

 Ιατρικής Διευθύντριας κα. Σοφία 

Ευκλείδου   

Kοινοποίηση 

 Υπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κικίλια  

 Πρόεδρο ΕΟΦ κ. Δημήτρη Φιλίππου  

 Πρόεδρο ΟΣΦΕ κ.Σταύρο Μπελώνη  

 

 

Θέμα: «Ανάκληση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης δειγμάτων του 

φαρμακευτικού σκευάσματος TRELEGY ELLIPTA INH.PD.DOS (92+55+22) 

μg/DOSE .» 

 

       Αξιότιμοι κύριοι , 

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε στον φαρμακευτικό κλάδο η ενημέρωση  ότι 

εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση  δειγμάτων του φαρμακευτικού σκευάσματος TRELEGY 

ELLIPTA INH.PD.DOS (92+55+22) μg/DOSE.» ως «μέσο εξοικείωσης και 

εκπαίδευσης των ιατρών!».  

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται 

αποκλειστικά και μόνο δια χειρός φαρμακοποιού (άρθρο 4 του Ν. 1963/1991) και 

διατίθενται μόνο από τα φαρμακεία (άρθρο 1 του ΠΔ 312/1992 και άρθρο 13 παρ. 1 του 

ΝΔ 96/1973).  

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0


Αλίμονο αν όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες χορηγούσαν ανεξέλεγκτα δωρεάν 

δείγματα στους ιατρούς, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις Με την 

πρόφαση της διάθεσης δειγμάτων, πλείστα όσα φαρμακευτικά σκευάσματα θα 

μπορούσαν να διατίθενται εν τέλει από τους ιατρούς απευθείας στους ασθενείς.  

Η αντιθεσμική αυτή διαδικασία αποτελεί υποκατάσταση του ρόλου του 

Φαρμακοποιού πέραν του γεγονότος ότι  προκαλεί μείωση του κύκλου εργασιών των 

φαρμακοποιών και απώλεια του πόρου 4%ο υπέρ του ΠΦΣ, καθώς και μείωση του 

κύκλου εργασιών των φαρμακαποθηκών.  

Πληροφορηθήκαμε  ότι αντιπρόσωποι της Φαρμακευτικής σας Εταιρείας ζητούν  

από τους ιατρούς να υπογράψουν ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.  

Είναι ευνόητο ότι με την  ανωτέρω πρακτική, τίθενται σοβαρά ζητήματα 

ασφάλειας και προστασίας της Δημόσιας Υγείας (  Τρόπος διάθεσης- αποστέλλονται 

ταχυδρομικά , τόπος φύλαξης – επιλεκτική χορήγηση  των σκευασμάτων αυτών από 

τους ιατρούς στους ασθενείς .  

Με την προσχηματική αυτή διαδικασία εγκαινιάζετε μια μεθόδευση ενός 

αθέμιτου ανταγωνισμού, η οποία διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς του 

φαρμάκου. Η επίκληση της εταιρείας σας για δήθεν εκπαιδευτικούς λόγους είναι 

προσχηματική γιατί η ανάγκη αυτή μπορούσε να ικανοποιηθεί χωρίς τη χρήση του 

πραγματικού σκευάσματος (αλλά με κάποιο εικονικό). 

 Επίσης, είναι σε όλους γνωστό ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 

υλοποιεί ένα πανελλαδικής εμβέλειας επιμορφωτικό - εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 

ορθή χρήση των αναπνευστικών συσκευών σε συνεργασία με τις Ιατρικές Σχολές 

ελληνικών πανεπιστημίων, μέσω του ΙΔΕΕΑΦ,  το οποίο πρόγραμμα θα μπορούσε 

κάλλιστα να καλύψει την ανωτέρω ανάγκη που επικαλείσθε. 

Είναι προφανές, ότι η ως άνω αναφερόμενη καταχρηστική πρακτική δημιουργεί 

ένα αντιθεσμικό προηγούμενο το οποίο μπορεί να βρει και αλλού μιμητές με πολλές 

δυσμενείς επιπτώσεις για όλες τις πλευρές. 

Καταλήγοντας, είναι αναγκαίο να τονιστεί και πάλι  ότι η συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία της εταιρείας σας δυναμιτίζει την καλή σχέση συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην εταιρεία σας και στον 

φαρμακευτικό κλάδο. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να περιφρουρήσουμε το θεσμικό μας ρόλο στην 

διαδικασία διάθεσης των φαρμάκων. 



Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε  όπως ανακαλέσετε  άμεσα το 

πρόγραμμα διάθεσης των εν λόγω φαρμακευτικών σκευασμάτων σε ιατρούς και να 

τηρήσετε με τον τρόπο αυτό τη νομιμότητα της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. 

Είμαστε στη διάθεση σας ώστε να συνεργαστούμε και να διασφαλίσουμε τόσο 

την ενημέρωση όσο και την απρόσκοπτη και νόμιμη διάθεση των προϊόντων σας μέσω 

των φαρμακείων.   

 

Με εκτίμηση 

 

           

 


