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Ελλείψεις
φαρμάκων
λόγω εξαγωγών
Λείπουν περισσότερα από 400
σκευάσματα πρώτης ανάγκης
Μεγάλες ποσότητεε φαρμάκων εξά
γονται από ns εγχώριεε φαρμακαποθήκεε σε άλλεε χώρεε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε όπου το κέρδοε
είναι πολύ μεγαλύτερο, με συνέπεια
πολλά φάρμακα πρώτηε ανάγκηε να
είναι σε έλλειψη στην Ελλάδα. Αυ
τή τη στιγμή λείπουν περισσότερα
από 400 αναντικατάστατα φάρμα
κα, όπωε αντιβιοτικά, αντιδιαβητι
κά, αντιεπιληπτικά, αντιπηκτικά,
αντικαταθλιπτικά κ.ά., με αποτέ

λεσμα ασθενείε και φαρμακοποιοί
να κάνουν αγώνα δρόμου για να
εξασφαλίσουν κάποια από αυτά.
Το πρόβλημα επιδεινώνεται καθώε
οι φαρμακευτικέε εταιρείεε, βλέπονταε τα φάρμακα που έχουν διαθέ
σει στην Ελλάδα να κυκλοφορούν
στη Γερμανία ή στη Γαλλία, όπου οι
ίδιεε πωλούν τα σκευάσματά τουε
πολύ ακριβότερα, μειώνουν τιε ποσότητεε που διαθέτουν στην ελλη
νική αγορά. Σελ. 6
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Ελλειψη φαρμάκων πρώτης ανάγκης
Αγωνιώδης αναζήτηση για σκευάσματα όπως τα αντιεπιληπτικά, αντιπηκτικά κ.ά.
τα φάρμακα που έχουν διαθέσει
στην ελληνική αγορά να κυκλο
φορούν στη Γερμανία ή στη Γαλ
λία, όπου οι ίδιεε πωλούν τα σκευάσματά τουε πολύ ακριβότερα,
τόσο μειώνουν τιε ποσότητεε που
διαθέτουν στην ελληνική αγορά.

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

«Εδώ και ένα μήνα ψάχνω σε φαρμακαποθήκεε για ένα συγκεκριμέ
νο μυοχαλαρωτικό φάρμακο που
χρειάζεται έναε ασθενήε για την
αντιμετώπιση τηε σπαστικότηταε.
Ο ασθενήε είναι κατάκοιτοε έπει
τα από ένα σοβαρό ατύχημα και
χρειάζεται να λαμβάνει χρόνια θε
ραπεία για την αντιμετώπιση τηε
συγκεκριμένηε πάθησηε. Η θερα
πεία απαιτεί οκτώ ενέσειε και εγώ
έχω καταφέρει να βρω μόνο μία. Τι
να πω στη μητέρα του;» αναφέρει
στην «Κ» ο πρόεδροε του Πανελ
ληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Απόστολοε Βαλτάε περιγράφονταε
το πρόβλημα των ελλείψεων φαρ
μάκων στην ελληνική αγορά. «Ενα
καθημερινό και μη διαχειρίσιμο
πρόβλημα για εμάε αλλά και για
τουε ασθενείε, που αναγκάζονται
να ψάχνουν από φαρμακείο σε
φαρμακείο για το σκεύασμα που
τουε έχει γράψει ο γιατρόε ή ακό
μη και να διακόπτουν την αγωγή
έωε ότου βρουν το φάρμακό τουε»,
όπωε σημειώνει ο κ. Βαλτάε.
Σύμφωνα με τουε φαρμακοποιούε, πάνω από 200 φάρμακα για
σχεδόν όλο το φάσμα των παθήσε
ων είναι σε μόνιμη έλλειψη. Εάν σε
αυτά προστεθούν και όσα διατίθε
νται σε περιορισμένεε ποσότητεε
προε τα φαρμακεία, τότε ο κατάλογοε με τιε ελλείψειε μεγαλώνει.
Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο
Φαρμακευτικόε Σύλλογοε Αθηνών
αναφέρει: «Αυτή τη στιγμή λεί
πουν περισσότερα από 400 φάρ
μακα πρώτηε ανάγκηε, με αποτέ
λεσμα ασθενείε και φαρμακοποιοί
να κάνουν αγώνα δρόμου μήπωε
μπορέσουν και εξασφαλίσουν κά
ποια από αυτά. Οι ελλείψειε αφο
ρούν αναντικατάστατα φάρμακα,
όπωε αντιβιοτικά, αντιδιαβητικά,
αντιεπιληπτικά, αντιπηκτικά, αντι
καταθλιπτικά κ.ά.». Και όπωε εί
πε στην «Κ» ο πρόεδροε του ΦΣΑ
Κωνσταντίνοε Λουράντοε, «πριν

Απαγόρευση

Πολλά σκευάσματα έχουν εξαφανιστεί εδώ και μήνες από τις φαρμακαπο
θήκες και τα ράφια των φαρμακείων.

Οι φαρμακαποθήκες
εξάγουν μεγάλες ποσό
τητες σε άλλες χώρες
της Ε.Ε. όπου οι τιμές
είναι υψηλότερες,
λένε οι φαρμακοποιοί.
από λίγεε ημέρεε ήρθε έναε πολίτηε στο φαρμακείο μου (σ.σ. σε
μεγάλη περιοχή τηε Αθήναε) και
έψαχνε φάρμακο για ένα συγγενή
του στην Καστοριά».

Παράλληλεε εξαγωγέε
Ο βασικόε λόγοε για τιε ελλείψειε φαρμάκων, σύμφωνα με τουε
φαρμακοποιούε, είναι οι συνεχώε
αυξανόμενεε παράλληλεε εξαγω
γέε. Οπωε επισημαίνει ο κ. Βαλ
τάε, είμαστε η χώρα τηε Ε.Ε. με
τιε χαμηλότερεε τιμέε φαρμάκων,

με αποτέλεσμα η εξαγωγή τουε
να είναι πολύ κερδοφόροε για τιε
φαρμακαποθήκεε. Είναι ενδεικτι
κό ότι το κέρδοε των φαρμακαπο
θηκών για τα σκευάσματα που
διακινούν, το οποίο στην Ελλά
δα ορίζεται στο 4,67%, μπορεί να
πολλαπλασιαστεί όταν τα σκευά
σματα πωληθούν στο εξωτερικό.
Ετσι, σύμφωνα με καταλόγουε που
κυκλοφορούν μεταξύ των ενδι
αφερομένων, με βάση την τιμή
διάθεσηε των σκευασμάτων στο
εξωτερικό, για ένα πολύ κοινό κολ
λύριο το κέρδοε φτάνει στο 189%,
για ένα σκεύασμα για το άσθμα
στο 106,7%, για ένα σκεύασμα
για την ημικρανία στο 80% και
για ένα μυοχαλαρωτικό το κέρ
δοε εκτινάσσεται στο 277%. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το 2020 έγιναν
παράλληλεε εξαγωγέε φαρμάκων
αξίαε 427 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, όσο οι φαρμακευτικέε εταιρείεε βλέπουν

Η απάντηση τηε πολιτείαε σε
αυτό το φαινόμενο είναι να απα
γορεύει τιε παράλληλεε εξαγω
γέε των φαρμάκων που είναι σε
έλλειψη. Στιε αρχέε Σεπτεμβρίου
ο ΕΟΦ επικαιροποίησε τον κατά
λογο των φαρμάκων για τα οποία
έχουν απαγορευτεί προσωρινά οι
παράλληλεε εξαγωγέε και ο οποίοε περιλαμβάνει 79 σκευάσματα.
Ο κατάλογοε αυτόε δεν συμπίπτει
με τη λίστα των ελλείψεων που
έχουν οι φαρμακοποιοί.
«Εχουν γίνει συσκέψειε επί
συσκέψεων αλλά χωρίε αποτέ
λεσμα», σημειώνει ο κ. Βαλτάε.
Κατά τον ΠΦΣ απαιτούνται συγκεκριμένεε δράσειε για να απο
κατασταθεί η επάρκεια τηε αγοράε. Αυτέε, σύμφωνα με τον κ.
Βαλτά, αφορούν την αυστηρή
επιτήρηση των ποσοτήτων που
διαθέτουν οι εταιρείεε στην αγο
ρά, τον έλεγχο των φαρμακαπο
θηκών και τη real time παρακο
λούθηση των εξαγωγών, καθώε
και την καθιέρωση ενόε πιο αυ
στηρού χρονικού πλαισίου όσον
αφορά την απαγόρευση των πα
ράλληλων εξαγωγών. «Θα πρέπει
η απαγόρευση να ισχύει για ένα
χρόνο και όχι για λίγουε μήνεε
όπωε είναι σήμερα, προκειμένου
να μην αποθεματοποιούνται φάρ
μακα με σκοπό να εξαχθούν αμέσωε μόλιε λήξει η απαγόρευση»,
τονίζει ο πρόεδροε του ΠΦΣ και
προσθέτει: «Θα πρέπει επίσηε να
υπάρξει σύστημα ειδοποίησηε
των γιατρών μέσω τηε ηλεκτρονικήε συνταγογράφησηε, ώστε
να μη γράφουν φάρμακα που εί
ναι αποδεδειγμένα σε έλλειψη».
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