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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Υγείας και ο ΕΟΦ ανακοίνωσαν την απαγόρευση των εξαγωγών σε
ένα μεγάλο αριθμό φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναφορές ελλείψεων
τις οποίες είχε αποστείλει ο ΠΦΣ στον Οργανισμό που περιλάμβανε ένα κατάλογο
200 περίπου ελλειπτικών φαρμάκων, τα οποία σταθερά απουσιάζουν από το
φαρμακείο μας, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του Έλληνα ασθενούς.

Ο ΠΦΣ ήταν εκείνος ο οποίος ανέδειξε εξαρχής το θέμα των ελλείψεων ως ένα
εξέχον ζήτημα Δημόσιας Υγείας και ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της
καθημερινότητας του Φαρμακείου. Προσκαλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη -

Υπουργείο Υγείας, ΕΟΦ, ΣΦEE, ΠEΦ, OΣΦE & Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων
– σε συσκέψεις, κατάφερε να προσδώσει στο πρόβλημα των ελλείψεων, μια
πανελλαδική διάσταση. Με συνεχείς πρωτοβουλίες και συναντήσεις αλλά και αδιάλειπτη
παρουσία στα ΜΜΕ, με δηλώσεις συνδικαλιστών των Φαρμακευτικών Συλλόγων και
Συνεντεύξεις τύπου του ΠΦΣ, καταφέραμε να πιέσουμε για τη λήψη αποφάσεων υπέρ
της Υγείας των πολιτών. Με σταθερή και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, πείσαμε την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι η απαγόρευση των εξαγωγών δεν μπορεί να αφορά
ένα μικρό αριθμό φαρμάκων αλλά την πλειοψηφία των φαρμάκων που λείπουν από το
ελληνικό φαρμακείο.

Η απόφαση αυτή του Υπουργού Υγείας κατά αρχάς μας ικανοποιεί, αφού πέραν της
διευρυμένης λίστας απαγόρευσης φαρμάκων, ξεκινάει ο έλεγχος της τροφοδοσίας της
εφοδιαστικής αλυσίδας ως προς την τήρηση των αποθεμάτων, ζήτημα το οποίο είχαμε
επισημάνει εγκαίρως και το οποίο πρέπει να επεκταθεί με αυστηροποίηση των ελέγχων
σε όλους όσους μετέχουν στην διακίνηση του φαρμάκου. Επίσης η απόφαση αυτή μας
ικανοποιεί και ως προς τα χρονικά πλαίσια της απαγόρευσης των εξαγωγών, αφού δεν
προσδιορίζεται η χρονική διάρκειά της, γεγονός που σημαίνει ότι εφόσον δεν επιλυθεί το
πρόβλημα των ελλείψεων, τότε θα συνεχίσει να ισχύει. Τότε μόνο θα επιτευχθεί ο
στόχος που είναι η αποτροπή αποθεματοποίησης των εν λόγω φαρμακευτικών
σκευασμάτων με σκοπό την εξαγωγή τους.

Εμείς οι φαρμακοποιοί αγωνιούμε και επαγρυπνούμε, για τη διασφάλιση της
εφαρμογής των αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας και θα βρισκόμαστε σε
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διαρκή εγρήγορση και επιτήρηση ως προς την επικαιροποίηση των στοιχείων
των ελλείψεων σε φάρμακα, προκείμενου να προστατευθεί το αγαθό της Υγείας
και η ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Εκ του Π.Φ.Σ.
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