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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ:
ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ &
ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Αιφνιδιαστικά, με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη συνταγογράφηση με βάση
τη δραστική ουσία, η Κυβέρνηση έδωσε την χαριστική βολή στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία
και στη φαρμακευτική υποδομή της χώρας.
Ο έλληνας ασθενής, φτωχός και άνεργος, τώρα καλείται να πληρώνει τα φάρμακα από την
τσέπη του. Γιατί, αυτό θα συμβεί. Δεν θα διακινδυνεύσει την υγεία του για να πάρει ένα
φάρμακο άγνωστης προελεύσεως και αμφίβολης ποιότητας και ασφάλειας. Αν, όμως, δεν έχει
λεφτά να αγοράσει το φάρμακό του, θα πεθάνει στην ψάθα.
Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Λεφτά θέλουν να μαζέψουν για να πληρώσουν τους
δανειστές. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Σαν dealer 3-4 πολυεθνικών generics και με το πρόσχημα του δημοσίου συμφέροντος,
εφαρμόζουν στην Ελλάδα ένα μέτρο που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο.
Η Ελλάδα σύντομα θα βρεθεί σε ένα «υγειονομικό και επιστημονικό apartheid», την ίδια
ώρα που θα μένουν άνεργοι χιλιάδες εργαζόμενοι στο Φάρμακο. Το χειρότερο, όμως, όλων είναι
ότι σε λίγα χρόνια από σήμερα η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα θα πάρει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Τότε, όμως, δεν θα έχουμε φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά

εγκαταλελειμμένα και αραχνιασμένα εργοστάσια.

Η εξάρτηση της χώρας τότε από τους

δανειστές μας θα είναι πλήρης.
Η διάταξη αυτή πρέπει να αποσυρθεί τώρα. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουμε ισότιμη
πρόσβαση στα φάρμακα και το δικαίωμα σε μια καλλίτερη ζωή.
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