
PRAKSIS ACCESS 
Η εκστρατεία για την πρόσβαση σε 

προσιτά φάρμακα στην Ελλάδα 



PRAKSIS ACCESS 
Η PRAKSIS βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο για την πρόσβαση στα φάρμακα 
με τη διεθνή Κοινωνία των Πολιτών, από το 2013 (Trans Atlantic 
Consumer Dialogue) 
 
Το 2015 διαμορφώνεται η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Υπεύθυνη 
Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) και Προσιτά Φάρμακα. Πρόκειται για 
ένα δίκτυο οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ασθενών και 
καταναλωτών.  
 
Μέσα από δύο συναντήσεις (Μαδρίτη/Αθήνα) προκύπτει η Κοινή 
Διακήρυξη της συμμαχίας και μια δραστήρια διαδικτυακή πλατφόρμα  
που παρακολουθεί και παρεμβαίνει ενεργά σε ότι αφορά τις πολιτικές για 
το φάρμακο, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 



PRAKSIS ACCESS 
Η PRAKSIS και περισσότερες από 60 οργανώσεις από όλη την Ευρώπη 
υπογράφουν και υποστηρίζουν την Κοινή Διακήρυξη.  
(Aids Action Europe, BEUC – The European Consumer Organisation, 
Commons Network, ECUO - East Europe and Central Asia Union of 
PLWH, ΕΚΠΟΙΖΩ, European Public Health Alliance – EPHA, European 
AIDS Treatment Group - EATG, Health Action International – HAI, 
International Society of Drug Bulletins - prescrire.org, Knowledge 
Ecology International – KEI, Medecins du Monde/Doctors of the world, 
Médecins Sans Frontières (MSF) Access Campaign, Transparency 
International Pharmaceuticals & Healthcare Programme, Universities 
Allied for Essential Medicines - UAEM κ.α.) 
 
Η Διακήρυξη παραμένει ανοιχτή για υπογραφή και υποστήριξη από 
οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι υποστηρικτές αυξάνονται σταθερά. 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
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Η Κοινή Διακήρυξη καλεί τους φορείς χάραξης πολιτικής: 
 
Να εξασφαλίσουν προσιτές τιμές τώρα 
διαπραγματευόμενοι τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων και 
χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου τιμών, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής αδειοδότησης 
 
Να θέσουν τέλος στα φαρμακευτικά μονοπώλια  
προωθώντας τον ανταγωνισμό γενόσημων και βιοϊσοδύναμων 
 
Να προωθήσουν ένα νέο βιοϊατρικό μοντέλο Έρευνας & 
Ανάπτυξης 
με αυξημένους δημόσιους πόρους και εισάγοντας συνθήκες στη δημόσια 
χρηματοδότηση Ε&Α 
 

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Εκτίμηση αναγκών στην Ελλάδα: 
 
Η χώρα σε μακρόχρονη κρίση. Βασικές ανάγκες δεν καλύπτονται. 
 
Αναγκαίες δομικές αλλαγές στο σύστημα υγείας αναβάλλονται. Τα 
συστήματα υποχρηματοδοτούνται και καταρρέουν. 
 
Ανακατεύθυνση αναγκών σε ιδιωτικά μοντέλα υγείας. Οι ίδιοι παίκτες 
παραμένουν σε ετοιμότητα για να επωφεληθούν από ένα νέο 
επιχειρησιακό μοντέλο. 
 
Η μεγάλη φαρμακοβιομηχανία έχει πολύ ισχυρή παρουσία: Η Ελλάδα 
έχει την χαμηλότερη διείσδυση γενοσήμων σε όλη την Ευρώπη. 
 
Έλλειψη διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα 
 
 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;  
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Εκτίμηση αναγκών στην Ελλάδα: 
 
Η Ελλάδα στην περιφέρεια της Ευρώπης:  
• Είναι αγοραστής και πληρωτής ακριβών φάρμακων.  
• Είναι ευάλωττη σε εμπορικούς χειρισμούς των φαρμακευτικών. 
• Δεν έχει εδραιωμένους μηχανισμούς αξιολόγησης νέων ιατρικών 

τεχνολογιών και φαρμάκων. Ότι εγκρίνεται ευρωπαϊκά εισάγεται στην 
ελληνική αγορά στην ‘τιμή καταλόγου’.  

• Δεν πρωταγωνιστεί στην έρευνα και εχει επιρροή στον σχεδιασμό 
πολιτικών Ε&Α κυρίως ως μέρος μεγαλύτερων ευρωπαϊκών σχημάτων. 
 

Οι ανάγκες των ωφελουμένων μας παραμένουν ανικανοποίητες ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των παραμέτρων. 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;  
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Η εκστρατεία PRAKSIS ACCESS, με κεντρικό 
θέμα ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ: 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, 
ξεκινά τον Απρίλιο του 2016 
 
praksisaccess.org  
Με νέα και παρεμβάσεις σχετικά με την 
πρόσβαση 
  
social media 
Facebook, Twitter 
 
video 
(>15.000 προβολές στο facebook) 
 



PRAKSIS ACCESS 
ΠΟΙΟΙ; 
Πολιτικοί/διαμορφωτές πολιτικών 
Δημόσιοι φορείς για την υγεία 
Κοινωνία των Πολιτών 
Δημοσιογράφοι 
Επαγγελματίες Υγείας (γιατροί, φαρμακοποιοί) 
Ακαδημαϊκοί/ερευνητές/σπουδαστές 
Ασθενείς και ενώσεις 
Ευρύ κοινό 

ΠΩΣ; 
Άρθρα/Κείμενα θέσεων 

Συναντήσεις 
Βriefs (δημοσιογράφοι / ΚτΠ) 

Επιστολές σε φορείς 
Συμμετοχή και παρεμβάσεις σε συνέδρια 

Δικτύωση με ευρωπαϊκές και τοπικές οργανώσεις 
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Θέματα που ανεβάσαμε: 
 
Η ολλανδική προεδρία της ΕΕ και οι 
συστάσεις της προς την Κομισιόν, για μια σε 
βάθος έρυνα για την τιμολόγηση των φαρμάκων 
 
Τα φάρμακα στα σούπερ μάρκετ (ΓΕΔΙΦΑ) 
 
Νέα δεδομένα στην πρόσβαση για τους 
ανασφάλιστους 
 
Η νέα ορολογία των φαρμακευτικών (‘αξία’, 
‘αποτελέσματα’ και ‘προσαρμοστικοί δρόμοι’) 
 
Υποχρεωτική αδειοδότηση 
Διαπραγμάτευση και Διαφάνεια 
Προτάσεις για καλύτερη πρόσβαση (η περίπτωση 
των αντιρετροϊκών ως θεραπεία και ως 
πρόληψη) 
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1) Δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο που θα 
διασφαλίζει: 
 
• προσιτά φάρμακα 
• την πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων για όλους τους 

ανθρώπους που τα χρειάζονται 
• τη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας 
• το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του κάθε ασθενή να 

τίθενται πάνω από μονοπώλια και πατέντες που τυχόν εμποδίζουν 
την πρόσβαση σε παλιά και νέα φάρμακα 

• τη διερεύνηση εναλλακτικών πολιτικών πρόσβασης όπως η από 
κοινού προμήθεια, η ευρύτερη χρήση γενοσήμων και εκτός 
πατέντας φαρμάκων και η υποχρεωτική αδειοδότηση κατά 
περίπτωση 

• την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες σε προσιτές τιμές που δεν 
θα υπονομεύουν τη συνολική στρατηγική πρόσβασης 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
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2) Διαφάνεια σε όλο το σύστημα έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής 
και προμήθειας φαρμάκων: 
 
• Διαφάνεια στη διαπραγμάτευση και δημοσιοποίηση των τιμών 

των φαρμάκων υψηλού κόστους 
• Δημόσια διάθεση του συνόλου των κλινικών δεδομένων που 

προκύπτουν από την έρευνα και ανάπτυξη των φαρμάκων 
• Διαφάνεια και λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τους 

κανονισμούς και τη νομοθεσία που διέπουν τον τομέα του 
φαρμάκου 

• Αξιολόγηση των νέων φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας ώστε 
να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και να 
παρέχουν προστιθέμενη θεραπευτική αξία 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
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Συνδιαμορφωτές και πρώτοι σύμμαχοι του PRAKSIS ACCESS στην 
Ελλάδα είναι 
 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, που από το 1999 μέσω της διεθνούς 
εκστρατείας τους MSF ACCESS CAMPAIGN στηρίζουν κάθε προσπάθεια για 
να σταματήσει το φάρμακο να είναι πολυτέλεια, 
 
οι Γιατροί του Κόσμου 
 
η ΕΚΠΟΙΖΩ 
 

ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
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Δες κι εσύ πώς μπορείς να βοηθήσεις. Μοιράσου το μήνυμα: 
 
• Διαβάζεις τη διακήρυξη και το υλικό της εκστρατείας 
• Ενημερώνεις τους συνεργάτες σου αλλά και τους φίλους και τους 

γνωστούς σου για την εκστρατεία και τη διακήρυξη 
• Έρχεσαι σε επαφή με την PRAKSIS για να ενημερωθείτε 
• Συνυπογράφεις τη διακήρυξη 
• Ανεβάζεις την εκστρατεία στα social media (#praksisaccess) 
• Γίνεσαι μέρος της εκστρατείας: μιλάς για τη δουλειά σου, γράφεις για 

τα προβλήματα πρόσβασης, γυρίζεις και ανεβάζεις βίντεο μαζί μας 
• Γίνεσαι πρέσβευτής της εκστρατείας και βοηθάς να γίνουν και άλλοι 

υποστηρικτές συνυπογράφωντας τη διακήρυξη 
• Μένεις σε επαφή με τις ειδήσεις και τις εξελίξεις στον ιστότοπο και 

στα social media της καμπάνιας 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ! 



PRAKSIS ACCESS 

Νίκη Βουδούρη, Ιατρός Msc, Αντιπρόεδρος ΔΣ PRAKSIS 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο  
τμήμα Διεκδίκισης Δικαιωμάτων (Advocacy) της PRAKSIS 

 
 


