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Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα μας για την πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα στην Ελλάδα. 

Είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε για τις πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών, τις 

εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη σχετικά με την πρόσβαση καθώς και για τις εμπειρίες από την 

καθημερινότητα στα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας. Θέλουμε να ανοίξουμε σήμερα έναν 

διάλογο σχεδόν βιωματικό, όπου θα ακούσουμε και θα μιλήσουμε χωρίς ενδιασμούς, 

αστερίσκους και προϋποθέσεις. 

 

Η κρίση τα τελευταία εφτά χρόνια στην Ελλάδα επηρέασε σημαντικά την πρόσβαση στα 

φάρμακα και τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Ακριβέστερα, ήρθε σαν φακός να μεγενθύνει 

υπάρχοντα προβλήματα αλλά και να ρίξει φως σε συστημικές παθογένειες. Έτσι, καταγράφηκε 

δραματική μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης (από 5,3 δις το 2008, σε 2 δις το 

2015), ενώ παράλληλα αδυναμία ή απροθυμία να υιοθετηθούν πολιτικές και εργαλεία για το 

σήμερα άλλα και την επόμενη μέρα: η Ελλάδα παρουσιάζει τη χαμηλότερη διείσδυση γενοσήμων 

φαρμάκων πανευρωπαϊκά . Η διαπραγμάτευση των τιμών και οι διακρατικές συνεργασίες για 

κοινή προμήθεια φαρμάκων άργησαν να μπουν στο τραπέζι, κι όταν αυτό έγινε πρόσφατα οι 

όροι λειτουργίας έμειναν ασαφείς και αδιαφανείς. 

 

Οι επιπτώσεις στους ασθενείς -αυτές που καταγράφουμε στις δομές  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας της PRAKSIS αλλά και αυτές που βιώνουμε εμείς, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι 

συνάνθρωποί μας- αναδεικνύονται πολλαπλά:  

αύξηση της συμμετοχής στην πληρωμή των φαρμάκων,  

αυτορύθμιση δόσεων των φαρμάκων και  

αυτοθεραπεία που μετακυλίει όλο το κόστος στο ασθενή.  

 

Αυτά είναι τα καλά σενάρια, τα σενάρια όπου το φάρμακο φτάνει στα χέρια του ασθενή. Μεγάλο 

ποσοστό ασθενών που χρειάζονται φάρμακα υψηλού κόστους  μένουν χωρίς θεραπεία:  

ένας στους τρεις ασθενείς με καρκίνο,  

ένας στους δύο ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και  



η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με ηπατίτιτδα C δεν φτάνουν ποτέ στο φάρμακο. 1 

Η προβληματική πρόσβαση στο φάρμακο αλλά και οι τρόποι να την εξορθολογίσεις αποτελούν 

βίωμα από τις καταβολές της PRAKSIS. Με το πέρασμα των χρόνων αυτό που καταγράφαμε σε 

αποστολές σε άλλες χώρες ερχόταν όλο και πιο κοντά σε αυτό που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη. 

Ακόμα και οι ευπορότερες χώρες καταλήγουν πως η αλυσίδα φαρμάκου όπως είναι σήμερα δεν 

λειτουργεί προς το δημόσιο όφελος: από την Έρευνα και Ανάπτυξη των φαρμάκων μέχρι την 

τιμολόγηση και αποζημίωσή τους από τα συστήματα υγείας.  

 

Ο διάλογος για τα εμπόδια στην πρόσβαση και τρόπους αλλαγής των σημερινών μοντέλων έχει 

ανοίξει σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο από διεθνείς οργανισμούς όσο και από την Κοινωνία των 

Πολιτών.  

 

H PRAKSIS σε στενή συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών της Ευρώπης στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκή Συμμαχίας για Υπέυθυνη Έρευνα και Ανάπτυξη και Προσιτά Φάρμακα2 άνοιξε αυτό 

τον διάλογο στην Ελλάδα. Η εκστρατεία PRAKSIS ACCESS επιδιώκει να αποτελέσει μια 

πλατφόρμα όπου μέσα από έναν ειλικρινή και ανεπηρέαστο διάλογο θέλει να εξετάσει τι δεν 

λειτουργεί, τι πρέπει να αλλάξει και ποια εργαλεία και μοντέλα μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή 

την αλλαγή. Λίγα λόγια για την ιστορία αυτής της πρωτοβουλίας θα ακούσετε στη συνέχεια από 

την αντιπρόεδρο της οργάνωσης, Νίκη Βουδούρη. 

 

Συνδιαμορφωτές αυτού του διαλόγου και πρώτοι σύμμαχοι της εκστραατείας 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 και η ΕΚΠΟΙΖΩ. Τους ευχαριστούμε για τη στενή 

συνεργασία όλο τον τελευταίο χρόνο, μια συνεργασία που αποτελεί βάση για τις ακόμα πιο 

δυναμικές δράσεις  που σχεδιάζουμε για την τρέχουσα περίοδο. 

 

Ευχαριστούμε επίσης το Open Society Foundations αλλά και τους πολίτες που με τις 

συνεισφορές τους υποστηρίζουν το πρόγραμμα για την πρόσβαση, καθώς επίσης τους 

εθελοντές και τους εργαζόμενους που με τη δουλειά τους προωθούν την ατζέντα της 

πρόσβασης στα φάρμακα στην Ελλάδα αλλά και στα ευρωπαϊκά δίκτυα. 
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Θεωρούμε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή! Θα θεωρήσουμε ότι κάτι πετύχαμε όταν και αν αυτή την 

εκστρατεία την αγκαλίασουν και άλλοι φορείς και συλλογικότητες που εμπεριέχουν τις φωνές, 

τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τόσο των ασθενών αλλά και κυρίως όλων των ελλήνων 

πολιτών. Επίσης θα θεωρήσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε όταν αυτή η φωνή και οι προτάσεις μας 

θα μετατραπούν σε πολιτικές πρωτοβουλίες. Να στείλουμε ένα μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του 

τόπου: δεν προσπαθούμε μόνο στην Ελλάδα. Η Συμμαχία πιέζει σε πολλά σημεία της Ευρώπης 

και του κόσμου. Δεν είναι η "φτωχή" και "ανήμπορη" Ελλάδα μόνη. Οι πρόσφατες κινήσεις της 

Ολλανδικής Προεδρίας αλλά και των χωρών του νότου δείχνουν ότι αν οι κυβερνήσεις το 

θέλουν, μπορούν να υπηρετήσουν αυτό για το οποίο εκλέχθηκαν: τα συμφέροντα του κόσμου. 
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