
 

 

Αγαπητοί εκπρόσωποι των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου, 

Ως συντονιστής της συζήτησης στο συνέδριο Hellas PHARM 2019 με θέμα "Θέσεις των 

πολιτικών κομμάτων για την υγεία και το φάρμακο", θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη 

θετική ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας για συμμετοχή σε αυτό. Θα ήθελα επίσης, για 

την καλύτερή σας προετοιμασία,  να σας ενημερώσω για τα θέματα. τα οποία θα θέλαμε να 

θιγούν στη συζήτηση. 

Σχεδιάζουμε η συζήτηση να κινηθεί γύρω από 5 βασικούς άξονες, με επιμέρους ερωτήματα. 

Σε κάθε έναν από αυτούς τους άξονες θα καλείστε να τοποθετείστε, είναι δε οι εξής: 

1. Θέσεις γενικά για την αγορά του φαρμάκου: 

 Θεωρείτε ότι οι αλλαγές και οι απορρυθμίσεις στην αγορά φαρμάκου, που 

φέρανε τα μνημόνια λειτούργησαν θετικά ή αρνητικά στην αγορά 

φαρμάκου; Μπορεί η αγορά του φαρμάκου να λειτουργήσει στη λογική του 

ελεύθερου ανταγωνισμού; 

 Ποια είναι η θέση σας απέναντι στο αίτημα της βιομηχανίας για επιμερισμό 

του clawback σε όλη την αλυσίδα; 

 Ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι πρέπει να λάβει η πολιτεία στο θέμα των 

ελλείψεων φαρμάκων; 

 

2. Πως αντιμετωπίζετε μια σειρά θέματα που έχουν σχέση με τη διακίνηση των 

φαρμάκων, όπως: 

 Ποια είναι η θέση σας στην απελευθέρωση της αγοράς των ΜΥΣΥΦΑ 

 Ποια είναι η θέση σας στη διακίνηση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία του 

ΕΟΠΥΥ. Ποια προβλήματα πιστεύετε ότι δημιουργούνται;  

 Ποια είναι η θέση σας στην πώληση φαρμάκων από το διαδίκτυο; 

 Ποια είναι η θέση σας στην αποστολή φαρμάκων μέσω ταχυδρομείου ή 

courier; 

 

3. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο σημερινός ρόλος του Ελληνικού Φαρμακείου στο 

Σύστημα Υγείας και ποιος θα πρέπει να είναι στο μέλλον; Τι άποψη έχετε για: 

 Την αξιοποίηση του δικτύου των φαρμακείων ως σημείων παροχής 

υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας 



 Τη δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών για την εποχική γρίπη κλπ από τα 

φαρμακεία, που πρόσφατα ψηφίστηκε. Ποια είναι η θέση σας σε αυτή την 

εξέλιξη; Θα μπορούσαν να νομοθετηθούν και άλλες ανάλογες υπηρεσίες; 

 Ποιες νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να λάβετε 

προκειμένου να μπορέσει το ελληνικό φαρμακείο να επιβιώσει και να 

εκπληρώσει το σκοπό του; 

 

4. Τι θέσεις έχετε για τον τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων στη χώρα μας και 

ειδικότερα: 

 Ποια είναι η θέση σας απέναντι στην ιδιοκτησία φαρμακείων από μη 

φαρμακοποιούς; 

 Ποια είναι η θέση σας απέναντι στην είσοδο μεγάλων αλυσίδων 

φαρμακείων του εξωτερικού στην ελληνική αγορά; 

 Ένα μείζον ζήτημα για τα φαρμακεία είναι το θέμα του ωραρίου. Πιστεύετε 

ότι η απορρύθμιση και η απελευθέρωσή του  είχε θετικές ή αρνητικές 

επιπτώσεις  

 Στο φαρμακείο 

 Στην κοινωνια 

Αν ήσασταν κυβέρνηση πως θα ρυθμίζατε το θέμα του ωραρίου; 

 Το περιθώριο κέρδους των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών έχει 

συρρικνωθεί σε δραματικά επίπεδα. Θεωρείτε ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

είναι βιώσιμα τα φαρμακεία;  Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί; 

 Μια πρόταση για το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου είναι τα δίκτυα 

φαρμακείων, αλλά και οι συνενώσεις/ συγχωνεύσεις φαρμακείων. Ποιες 

πρωτοβουλίες θα μπορούσατε να αναλάβετε ως κυβέρνηση ώστε να 

διευκολυνθούν τέτοιες κινήσεις; 

 

5.  Συνοψίζοντας, ποιό είναι το μήνυμα του κόμματός σας προς τους έλληνες 

φαρμακοποιούς. 

 

Είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθειά σας θα πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική και 

παραγωγική συζήτηση, με συμβολή στη φαρμακευτική περίθαλψη και την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.   

 

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση ή σχόλιο. 

 

Mε εκτίμηση 

Τάσος Τερζής 

Πρόεδρος Φ.Σ. Έβρου  

Συντονιστής στρογγυλού τραπεζιού 

 

 

 


