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ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Σοβαρές Ελλείψεις Φαρμάκων και Εμβολίων σε Φαρμακεία 
της Θεσσαλονίκης» 

Σοβαρές  ελλείψεις  παρατηρούνται στα  πρωτότυπα φάρμακα  σε 
φαρμακεία  της  Θεσσαλονίκης  καθώς  και  σε  κατηγορίες  φαρμάκων 
όπου , παρότι υφίστανται  εναλλακτικές  επιλογές , η  αλλαγή 
θεραπευτικού σχήματος  εκτιμάται  ως  αντιεπιστημονική πρακτική 
που  ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία εκάστου ασθενή.  

Σύμφωνα  με  καταγγελίες  του  Φαρμακευτικού  Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, σημαντικές ελλείψεις απαντώνται σε ενέσιμα για τον 
διαβήτη, την  οστεοπόρωση και  τις  ινσουλίνες, η  δοσολογία  των 
οποίων καθορίζεται στην βάση συγκεκριμένου φαρμάκου και ως εκ 
τούτου  δεν  μπορεί να  αντικατασταθεί  από κάποιο άλλο. Ελλείψεις 
επίσης διαπιστώνονται και  σε  φάρμακα  βρογχοδιασταλτικά, 
ψυχιατρικά, ηρεμιστικά, καθώς  και  σε  εμβόλια  όπως της  ιλαράς  - 
παρωτίτιδας - ερυθράς, καθώς  και  της  διφθερίτιδας-τετάνου-
κοκκύτη-πολιομυελίτιδας-αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β.  

Η  τακτική  του  Εθνικού  Οργανισμού  Φαρμάκων  (ΕΟΦ) για  την 
απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών  εκτιμάται  ότι  δεν  αποδίδει ως 
προς την  αντιμετώπιση του  προβλήματος των  φαρμακευτικών 
ελλείψεων. Και τούτο διότι η απαγόρευση ισχύει για σύντομο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο οι εξαγωγείς αποθηκεύουν τα φάρμακα στις 
αποθήκες και μετά το πέρας αυτής, γίνονται μαζικές εξαγωγές. Στο 
συνολικό  σκηνικό  προστίθεται η  πρακτική των  μειωμένων 
εισαγωγών  και  των  αυξημένων  εξαγωγών  οι  οποίες έρχονται  να 
επιτείνουν τις ελλείψεις σε φάρμακα και εμβόλια. 



Προς  αντιμετώπιση της  υφιστάμενης  κατάστασης  κατά  την  οποία 
στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης βρίσκονται καθημερινά στη  λίστα 
αναμονής από 2 έως και 15 άτομα και με χρονικό διάστημα αναμονής 
από 25 ημέρες  έως  και  4 μήνες, σε  πολλές περιπτώσεις οι 
φαρμακευτικές  εταιρείες  εξυπηρετούν απευθείας τα  φαρμακεία 
θέτοντας  ωστόσο  κάποιες από αυτές  πλαφόν σε  κάθε  παραγγελία, 
ενώ  σε  άλλες  περιπτώσεις οι  φαρμακοποιοί επιστρέφουν στον 
ασθενή  τη  συνταγή  προτείνοντας την  ιατρική  αλλαγή  της 
ακολουθούμενης φαρμακευτικής αγωγής.  

Επειδή κατηγορίες ασθενών, όπως οι διαβητικοί και οι καρδιοπαθείς, 
πλήττονται από τις  ελλείψεις  φαρμάκων  λόγω   μη  ύπαρξης 

εναλλακτικών θεραπειών,  

Επειδή οι  μειωμένες  εισαγωγές  και  οι  αυξημένες  εξαγωγές 
φαρμάκων τα οποία πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με την ελληνική 

αγορά  ευθύνονται  για  τις  υφιστάμενες  ελλείψεις  σε  φάρμακα  και 
εμβόλια, 

  

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:  

- Με  ποιον τρόπο σκοπεύετε να  αντιμετωπίσετε τις  ελλείψεις  που 

παρατηρούνται σε  πρωτότυπα φάρμακα  και  εμβόλια  στα 
φαρμακεία  της  Θεσσαλονίκης  που οδηγούν  σε  μακρές  λίστες 

αναμονής για τους ασθενείς;  

- Προτίθεστε  να  κινηθείτε  προς την  επιβολή απαγόρευσης από τον 

ΕΟΦ των παράλληλων εξαγωγών για χρονικό διάστημα άνω του 
ενός έτους ώστε οι εξαγωγείς να απόσχουν από την αποθήκευση 

φαρμάκων  για  τα  οποία επίκειται η  λήξη  τους  και  άρα  δεν  θα 

είναι εφικτή η εξαγωγή;   

- Ποια  η  εναλλακτική  λύση  για  τον  εφοδιασμό  της  αγοράς  με 
πρωτότυπα φάρμακα  και  εμβόλια  λαμβάνοντας  υπόψη ότι 
αφενός  τίθεται  σε  άμεση  διακινδύνευση  η  δημόσια  υγεία  και 
αφετέρου  προσβάλλεται το  δικαίωμα  πρόσβασης όλων  στην 
παροχή αναντικατάστατων φαρμακευτικών προϊόντων λόγω της 



αδυναμίας  εκτέλεσης  από τους  φαρμακοποιούς των  ιατρικών 

συνταγών;  

Ο ερωτών Βουλευτής 
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