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Πεξίιεςε 

Ζ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία απηή δηεξεπλά ηηο ζέζεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θαξκαθνπνηνχ απέλαληη ζην λέν επηρεηξεκαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνπ ξφιν εμεηάδνληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 

πειάηεο, ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ παξνρή θαξκαθεπηηθήο απνδεκίσζεο θαζψο θαη 

ηηο γλψζεηο πνπ θαιείηαη λα έρεη. 
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νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα δηεξεπλψληαο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη θαη αιιαγέο πνπ 

πξνγξακκαηίδνληαη λα ζπκβνχλ θαζψο θαη θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ηελ επεκεξία ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ. Παξάιιεια, δηεξεπλψληαη ζπζρεηίζεηο  

πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζέζεηο 

ησλ Διιήλσλ θαξκαθνπνηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν ξφινο ηνπο ζχγρξνλνπ θαξκαθνπνηνχ ηαπηίδεηαη κε 

ηε ζπκβνπιή θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ. Οη δχν απηέο έλλνηεο 

απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ. Βαζηδφκελνο ζε απηέο θηίδεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπ, 

εληζρχεη ηνλ θνηλσληθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ξφιν θαη δηεθδηθεί θαξκαθεπηηθή 

απνδεκίσζε. 

Γε ζα πξέπεη φκσο λα μερλά θαη λα παξακειεί θακία θαξκαθεπηηθή ππεξεζία. Θα 

πξέπεη λα δηαζέηεη  κεξάθη, δηάζεζε, ρξφλν θαη λα εκπινπηίδεη ζπλερψο  ηηο γλψζεηο ηνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ επίζεο, πςειφ βαζκφ ελεκεξφηεηαο ησλ 

θαξκαθνπνηψλ γηα ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο θαη απεηιέο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο 

θαζψο θαη κεγάιν επεξεαζκφ ηεο επεκεξίαο ησλ θαξκαθείσλ ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε. 
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Γισζζάξην 

Γαιεληθό ζθεύαζκα (Galenic): Θεξαπεπηηθφ κείγκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζην 

Δξγαζηήξην ηνπ Φαξκαθείνπ απφ ηνλ Τπεχζπλν Φαξκαθνπνηφ θαηφπηλ εληνιήο, 

ζπληαγήο θαη νδεγίαο ηνπ ζεξάπνληνο Ηαηξνχ. (http://www.frezyderm.gr, πξφζβαζε 

26/8/2012) 

Καζαξή ηηκή παξαγσγνύ ή εηζαγσγέα (Δx Factory) είλαη ε ηηκή πψιεζεο απφ ηνπο 

εηζαγσγείο, παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο πξνο ηνπο θαξκαθέκπνξνπο. Ζ θαζαξή ηηκή 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ρνλδξηθή ηηκή κεησκέλε α) γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα 

θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ) θαηά 7,24%, β) γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ηα νπνία δελ 

απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο Φ.Κ.Α. θαηά 5,12% θαη γ) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα 

απφ ηνπο Φ.Κ.Α. θαηά 4,67%. (Eθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. 

http://www.fsa.gr , πξφζβαζε: 1/9/2012) 

Ληαληθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ (Retail drug price): είλαη ε ηηκή πνπ δηαηίζεληαη ηα 

θάξκαθα ζην θνηλφ απφ ηα θαξκαθεία θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ρνλδξηθή ηηκή, 

πξνζζέηνληαο ην λφκηκν θέξδνο ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(ΦΠΑ). Οη αλψηαηεο ιηαληθέο ηηκέο είλαη εληαίεο ζε φιε ηε ρψξα, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηνρέο πνπ ηζρχεη κεησκέλνο  ζπληειεζηήο ΦΠΑ. (http://www.sfee.gr, 

πξφζβαζε:1/09/2012) 

Ννζνθνκεηαθή ηηκή θαξκάθσλ (Hospital drug price): είλαη ε ηηκή πψιεζεο απφ ηνπο 

εηζαγσγείο,  παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο πξνο ην δεκφζην, ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ηηο 

Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ηα θαξκαθεία ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ άλσ ησλ 60 

θιηλψλ. Ζ αλψηαηε λνζνθνκεηαθή ηηκή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ρνλδξηθή ηηκή κεησκέλε 

θαηά 13%. (http://www.sfee.gr, πξφζβαζε:1/09/2012) 

http://www.frezyderm.gr/
http://www.sfee.gr/
http://www.sfee.gr/
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Φαξκαθνγλσζία (Pharmacognosy): Γξφγε νλνκάδεηαη θάζε θπζηθφ πξντφλ πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θάξκαθν ή σο πεγή θαξκάθσλ, θαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηηο 

δξφγεο θαη ηε δξάζε ηνπο  νλνκάδεηαη θαξκαθνγλσζία. (νπιειέο, 2000) 

Φαξκαθνινγία (Pharmacology): θαιείηαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηηο νπζίεο πνπ έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαινχλ ιεηηνπξγηθέο κεηαβνιέο ζηα θχηηαξα θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο. Ζ θαξκαθνινγία δελ πεξηνξίδεηαη ζηε κειέηε ησλ ζεξαπεπηηθψλ νπζηψλ, 

αιιά επεθηείλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θαη ζηα δειεηήξηα θαη ζηηο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεηξάκαηα. (http://el.wikipedia.org, πξφζβαζε: 26/8/2012) 

Υνλδξηθή ηηκή θαξκάθσλ (Wholesale drug price): Δίλαη ε ηηκή πψιεζεο πξνο ηα 

θαξκαθεία. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο ηνπ 

θαξκαθέκπνξνπ ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο θαζαξήο ηηκήο παξαγσγνχ ή 

εηζαγσγέα σο εμήο: α) γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα σο πνζνζηφ 5,4% θαη β) γηα 

ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ) σο πνζνζηφ 7,8%. 

(http://www.sfee.gr, πξφζβαζε:1/09/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/
http://www.sfee.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1.1 Δηζαγσγή 

H αγνξά θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε σο παξαγσγηθέο είηε σο εκπνξηθέο, ηηο θαξκαθαπνζήθεο 

θαη ηα θαξκαθεία. 

H Διιάδα είλαη ε ρψξα κε ηα πεξηζζφηεξα θαξκαθεία, αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ ειιεληθψλ θαξκαθείσλ αλήιζε πεξίπνπ ζηηο 11.500 γηα ην 2010 θαη αλαινγεί ζε έλα 

θαξκαθείν αλά 1.000 θαηνίθνπο πεξίπνπ. 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ θαξκαθείσλ ζηελ Διιάδα, δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, απφ πσιήζεηο θαξκάθσλ νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ θαηά κέζν φξν 

ζην 75% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ελψ ην ππφινηπν 25% αθνξά ζε πσιήζεηο θαιιπληηθψλ, 

παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη νξζνπεδηθψλ πξντφλησλ.   

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηε δεκφζηα δαπάλε ζηα θάξκαθα, ηηο 

ηηκνινγήζεηο ησλ θαξκάθσλ απφ ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

‘‘απειεπζέξσζε’’ ηεο αγνξάο ησλ θαξκαθείσλ, ελψ παξάιιεια πξνσζνχληαη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

φιν ην εχξνο ηεο αγνξάο θαξκάθνπ. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη πνιχ ηελ επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ 

θαη έηζη νη θαξκαθνπνηνί πξνζπαζψληαο λα εμνκαιχλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα 

απνηξέςνπλ φζν γίλεηαη ηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ ηνπο, θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε εξγαιείσλ 

marketing θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Φαίλεηαη ζηγά ζηγά λα πηνζεηείηαη έλα λέν πην ζχγρξνλν πξφζσπν ηνπ θαξκαθνπνηνχ 

πνπ δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη πξνάγεη πεξηζζφηεξν ην 
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ηξηπιφ ξφιν ηνπ θαξκαθνπνηνχ πνπ είλαη: επηζηεκνληθφο –επηρεηξεκαηηθφο – 

θνηλσληθφο. 

 Γεκηνπξγείηαη έλα κνληέιν πνπ θαζηζηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ πειάηε κε ηνλ 

θαξκαθνπνηφ βαζηθφ άμνλα. Έλα κνληέιν πνπ απαηηεί έλα ζεκαληηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά ψζηε λα επηηεπρζεί θαη λα εθαξκνζηεί ν δπλακηθφο ξφινο ηνπ 

θαξκαθνπνηνχ.   

 

1.2 θνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν θαζψο θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία πιήξεο 

εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη εξεπλεηηθή κειέηε πνπ έρεη σο ζηφρν λα κειεηεζεί ν 

ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ θαξκαθνπνηνχ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, ησλ ζρέζεψλ 

ηνπ κε ηνπο πειάηεο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη 

ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη θαη απηέο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη λα ζπκβνχλ θαζψο θαη 

θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ επεκεξία ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηδηψθεη λα δψζεη ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θάηη ρεηξνπηαζηφ, 

ζχγρξνλν θαη θαηαλνεηφ γα ηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν.  

 

1.3 Δλδηαθέξνλ ηνπ ζέκαηνο 

Ο ρψξνο ησλ θαξκάθσλ απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θιάδν γηα ηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ θαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ν πςειφο αληαγσληζκφο. 

Ο αληαγσληζκφο ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνπο ηξφπνπο δηάζεζεο 

ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά (πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ) θαη ζηε παξνρή ππεξεζηψλ θαζψο  
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δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο ζε επίπεδν ηηκψλ ιφγσ ηνπ εθαξκνδφκελνπ ηηκνινγηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Πνιιέο εηαηξίεο αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή θαξκάθσλ, κε ηηο 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο θαξκάθσλ, ελψ παξάιιεια κηα πιεζψξα κειεηεηψλ 

αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ. Γχξσ απφ ηνλ θφζκν ηνπ 

θαξκάθνπ θπθινθνξνχλ πνιιά ξεπζηά δηαζέζηκα θαη δηαθπβεχνληαη πνιιά 

ζπκθέξνληαη. 

Σελ πεληαεηία 2004-2009 ν θιάδνο θαξκάθνπ παξνπζίαζε ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο 

θαη ήηαλ απφ ηνπο ιίγνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο πνπ παξνπζίαζε 

αμηφινγεο αληηζηάζεηο ζηελ επηδεηλνχκελε νηθνλνκηθή θξίζε. ήκεξα φκσο βξίζθεηαη ζε 

κία θξίζηκε θακπή, αθνχ αληηκεησπίδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο,  

ηδίσο ηε κείσζε ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

ηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ νη επηπηψζεηο πξνβιέπεηαη λα είλαη αξλεηηθέο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο θαη ελδερνκέλσο ιφγσ απειεπζέξσζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

θαξκαθνπνηνχ. 

ια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ηνλ θιάδν πνιχ ελδηαθέξνλ θαη έηζη απνηέιεζε ην 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο κειέηεο.   

 

1.4 Γνκή εξγαζίαο 

πλνπηηθά ηα επηκέξνπο θεθάιαηα ηεο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην φπνπ αλαιχνληαη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ 

ζηελ έξεπλα φπσο ην επάγγεικα ηνπ θαξκαθνπνηνχ, νη θαηεγνξίεο θαξκάθσλ, ην 

marketing, νη ππεξεζίεο, ε ηηκνιφγεζε θαξκάθσλ, ε έλλνηα ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο, ε αιπζίδα αμίαο θαξκάθνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ 
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θιάδνπ, ε δήηεζε, ηα δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζηνηρεία, νη απεηιέο θαη νη επθαηξίεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ θαξκαθνπνηνχ.   

Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ φπσο ε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ν αξηζκφο θαξκαθείσλ, ε  δαπάλε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, πνπ 

βνεζνχλ λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ.  

 Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε, ε πεξηγξαθή ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο θαη ν ηξφπνο ζπιινγήο ηνπ 

δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα γηα λα δηεμαρζνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

 Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα. 

 ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο παξνπζηάδνληα ηα παξαξηήκαηα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη επηπιένλ αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

2.1 Θεσξεηηθό πιαίζην 

2.1.1 Σν επάγγεικα ηνπ Φαξκαθνπνηνύ  

Ο θαξκαθνπνηφο είλαη ν επηζηήκνλαο πνπ γλσξίδεη ηε ζχλζεζε, ηηο ηδηφηεηεο, ηηο 

επηδξάζεηο θαη ηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηα δηαζέηεη ζηελ αγνξά ζχκθσλα κε ηηο 

ηαηξηθέο ζπληαγέο. Μπνξεί, επίζεο, λα αζρνιεζεί κε ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα  

παξαζθεπήο θαξκάθσλ. 

Πεξηγξαθή 

Ο θαξκαθνπνηφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πψιεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο ζπληαγέο ηνπ γηαηξνχ. Παξέρεη ηαπηφρξνλα 

ζπκβνπιέο γηα ηε δνζνινγία θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ. Μπνξεί λα 

παξαζθεπάδεη θαη ν ίδηνο νξηζκέλα θάξκαθα χζηεξα απφ ηαηξηθή ζπληαγή ή λα δηαζέηεη 

ζηνπο πειάηεο ηνπ θάξκαθα ρσξίο ζπληαγή. Αθφκε, ζην θαξκαθείν ηνπ δηαζέηεη 

θαιιπληηθά ή άιια είδε πγηεηλήο, ηαηξηθφ θαη νξζνπεδηθφ πιηθφ. Πνιιέο θνξέο ζην 

πιαίζην ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνζθέξεη απιέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, φπσο κεηξάεη ηελ 

πίεζε, θάλεη εκβφιηα ή αθφκα θξνληίδεη άιια ηξαχκαηα. Καηά ηελ εξγαζία ηνπ ν 

θαξκαθνπνηφο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα φξγαλα, φπσο δπγαξηά, αλακίθηε, δπλακνπνηεηέο 

γηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα, δνζνκεηξεηέο, θ.α. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαξκαθνπνηνχ κπνξεί λα πνηθίινπλ θαη λα εμηδηθεχνληαη 

αλάινγα κε ην ρψξν απαζρφιεζεο ηνπ. ην θαξκαθείν ηνπ ν θαξκαθνπνηφο θξνληίδεη 

ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηαμηλφκεζε θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηε 

ζπληήξεζε ηνπο, ψζηε λα κελ ππνζηνχλ αιινηψζεηο. Έλα κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ ην 

αθηεξψλεη ζε γξαθενθξαηηθέο εξγαζίεο. Τπνβάιιεη θαηαζηάζεηο ζηα ηακεία, ηεξεί 

θαηαζηάζεηο ζπληαγψλ, ηνμηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, λαξθσηηθψλ θ.α. 
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Χο εξεπλεηήο αζρνιείηε θπξίσο κε ηελ παξαζθεπή λέσλ θαξκάθσλ ή ηε βειηίσζε 

ηεο ζχζηαζεο ησλ ππαξρφλησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζπλεξγάδεηαη κε ην 

γηαηξφ θαη ην ρεκηθφ κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο δηάθνξεο 

παζήζεηο θαη ηελ αλαθάιπςε δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ θαηαπνιεκνχλ ηα αίηηα απηά. 

ε κεγάια λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ν θαξκαθνπνηφο δηαρεηξίδεηαη ηα απνζέκαηα 

θαξκάθσλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ αλαλέσζή ηνπο. ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαζνδεγεί 

ηνπο εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη ηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο, πξαγκαηνπνηεί απιέο 

αλαιχζεηο θαη ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαζθεπαζκάησλ. 

Μέιινλ 

Σν επάγγεικα ηνπ θαξκαθνπνηνχ παξνπζηάδεη ζήκεξα κία δπζθνιία ζηελ απνξξφθεζε 

ησλ πηπρηνχρσλ. Θεσξείηαη αξθεηά θνξεζκέλν, ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο πφιεηο φπνπ 

ππάξρεη πιεζψξα θαξκαθείσλ. Οη ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο βηνκεραλίεο θαξκάθσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. 

Οη ακνηβέο ησλ θαξκαθνπνηψλ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη κπνξνχλ λα θηάζνπλ 

ζε πςειά επίπεδα, φηαλ νη θαξκαθνπνηνί δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο θαξκαθείν. 

Πεξηβάιινλ ελαζρόιεζεο 

Ο θαξκαθνπνηφο κπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε θαξκαθείν, ζε λνζνθνκείν, ζε 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ζε θαξκαθεία ζεξαπεπηεξίσλ θαη ζε βηνκεραλίεο παξαζθεπήο 

θαξκάθσλ ή θαιιπληηθψλ. Αθφκα, κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο δηαηεξψληαο δηθφ ηνπ θαξκαθείν. 

Δπαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο  

Οη θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ην επάγγεικα είλαη ν Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο θάζε 

Ννκνχ θαη ν Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο. 
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Γεληθά ρόιηα 

Σν επάγγεικα ηνπ θαξκαθνπνηνχ απαηηεί ηδηαίηεξε ππεπζπλφηεηα θαη πξνζνρή. Ο 

θαξκαθνπνηφο πξέπεη λα εθηειεί πξνζεθηηθά θάζε ηαηξηθή ζπληαγή πνπ ηνπ 

πξνζθνκίδεηαη, θαζψο θαη λα δίλεη ππεχζπλα ζπκβνπιέο γηα ηε δνζνινγία θαη ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο θάζε θαξκάθνπ ζηνπο πειάηεο ηνπ. 

ηαλ αζθεί ειεχζεξν επάγγεικα ρξεηάδεηαη λα είλαη ππνκνλεηηθφο, επγεληθφο, 

πξφζπκνο θαη λα έρεη άλεζε ζηηο επαθέο ηνπ κε ηνπο αλζξψπνπο. Ο θαξκαθνπνηφο 

νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηελ πξφνδν ηεο έξεπλαο θαη 

γηα ηα λέα ζθεπάζκαηα πνπ θπθινθνξνχλ. (Σξαλνχ, 2007) 

 

2.1.2 Οη θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ 

ηελ Διιάδα, ηα θάξκαθα δηνρεηεχνληαη ζηα θαξκαθεία θαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, 

είηε κέζσ θαξκαθαπνζεθψλ, είηε –ζε κηθξφ βαζκφ- απεπζείαο απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξίεο θαη θαηαηάζζνληαη απφ ηνλ ΔΟΦ (Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ) ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1. Φάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή (πληαγνγξαθνχκελα 

Φάξκαθα). 

2. Φάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη θαη ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή (Με Τπνρξεσηηθψο 

ζπληαγνγξαθνχκελα Φάξκαθα, ΜΤΤΦΑ). 
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Γξάθεκα 1: Καηεγνξίεο θαξκάθσλ 

 

    Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία απφ Study of Regulatory restrictions in the field of pharmacies, 

ECORYS Nederland BV (Rotterdam, 22 June 2007) 

Δπηπιένλ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο απηήο, ηα θάξκαθα ηα νπνία θπθινθνξνχλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Αλαηνκηθήο Θεξαπεπηηθήο 

Υεκηθήο Καηεγνξηνπνίεζεο (Anatomical Therapeutic Chemical Classification –ATC) 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO).  

Σν ζχζηεκα ATC έρεη δελδξνεηδή δνκή πέληε επηπέδσλ. Σν πξψην επίπεδν αθνξά 

ζην αλαηνκηθφ ζχζηεκα ή ζηελ πάζεζε πνπ δξα ην θάξκαθν, ην δεχηεξν επίπεδν αθνξά 

ζηε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία. Σν ηξίην ζηε θαξκαθνινγηθή θαηεγνξία, ην ηέηαξην ζηε 

ρεκηθή/θαξκαθνινγηθή νκάδα θαη ην πέκπην ζηε δξαζηηθή νπζία.  

Σέινο, δχν επηπιένλ θαηεγνξίεο θαξκάθσλ είλαη: 

  Σα ‘‘Οπζησδψο κνηα Φάξκαθα’’, ηα νπνία είλαη γλσζηά θαη σο Generics, θαη 

απνηεινχλ πηζηή αληηγξαθή πξσηφηππσλ θαξκάθσλ κε αθξηβψο ίδηα ρεκηθή ζχλζεζε 

  Σα ‘‘Οξθαλά Φάξκαθα’’, γλσζηά θαη σο Orphan Drugs ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα 

ηε δηάγλσζε πξφιεςε ή ζεξαπεία ζαλάζηκσλ πνιχ ζνβαξψλ, πιελ φκσο ζπάλησλ 

αζζελεηψλ πνπ ε ζπρλφηεηα ηνπο αγγίδεη ηελ ηάμε ησλ πέληε θξνπζκάησλ αλά 10.000 

άηνκα θαη νλνκάδνληαη έηζη γηαηί ην ελδηαθέξνλ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο γηα ηελ 
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αλάπηπμε θαη θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ απηψλ, είλαη πεξηνξηζκέλν. Σα orphan 

drugs δελ εηζάγνληαη απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, αιιά απφ ην Ηλζηηηνχην 

Φαξκαθεπηηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΗΦΔΣ). (Stochasis, 2010) 

 

2.1.3 Ζ αιπζίδα αμίαο ηνπ θαξκάθνπ 

Ζ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, 

νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε σο παξαγσγηθέο, είηε σο εκπνξηθέο θαη ηα δίθηπα 

απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη δηάζεζεο ησλ θαξκάθσλ. Γειαδή, ε αγνξά θαξκάθνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο θαξκαθαπνζήθεο θαη ηα θαξκαθεία. 

Σαπηφρξνλα ηα θαξκαθεία, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, έρνπλ δηθαίσκα λα 

πξνκεζεχνληαη ην θάξκαθν θαηεπζείαλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. Οη πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαξκάθσλ. 

Σν ξφιν ησλ ρνλδξεκπφξσλ ζηνλ θιάδν ηνπ θαξκάθνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

θαξκαθαπνζήθεο, είηε σο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ππφ εηαηξηθή κνξθή, είηε σο 

πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαξκαθνπνηψλ. Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ σο 

δξαζηεξηφηεηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θαξκαθείσλ, ελψ νη πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί 

θαξκαθνπνηψλ δηαλέκνπλ ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζηα θαξκαθεία-κέιε ηνπο. 

Οη θαξκαθαπνζήθεο ιεηηνπξγνχλ σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ θαη ησλ θαξκαθείσλ θαη δηαηεξνχλ αλεπηπγκέλα δίθηπα δηαλνκήο ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα. Πάλσ απφ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

θαξκαθαπνζεθψλ αθνξά ζε πσιήζεηο θαξκάθσλ πξνο θαξκαθεία, ελψ ην ππφινηπν 

πνζνζηφ αθνξά ζε πσιήζεηο θαξκάθσλ πξνο άιιεο  θαξκαθαπνζήθεο, κε ζθνπφ ηηο 

εμαγσγέο. (Stochasis, 2010) 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς‘‘Αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζέζεηο ησλ θαξκαθνπνηψλ απέλαληη ζηελ λέα επηρεηξεκαηηθή, θνηλσληθή, ζεζκηθή 

θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα’’ 

  
 

 

  Έιιε Πνξηνχια. ΜΠ: Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 2012    

 

       10 

 

Γξάθεκα 2: Γίθηπν δηαλνκήο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία απφ Impact of regulation of Community Pharmacies on efficiency, access and equity.                                                                                   

Evidence from the UK and Spain (Maria Liuch, Panos Kanavos). Health Policy 95 (2010). 

 

2.1.4 H ηηκνιόγεζε ησλ θαξκάθσλ 

Ζ ηηκνιφγεζε θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ζπλνςηζζεί ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

Γξάθεκα 3: Σηκνιόγεζε θαξκάθνπ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία απφ Pharmaceutical pricing and reimbursement in Greece. John Yfamtopoulos, (2008) 
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ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ιεηηνπξγεί ε 

δηεχζπλζε Σηκψλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Φαξκάθσλ κε ην αληίζηνηρν ηκήκα 

Σηκψλ Φαξκάθσλ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

Δηδηθφηεξα, αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ απνηεινχλ νη εμήο: 

1. Ο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο 

ζηα θάξκαθα αλζξψπηλεο ρξήζεο, ε έξεπλα γηα ηηο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ θαξκάθσλ 

ζηελ αιινδαπή αγνξά θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

2. Ζ έθδνζε ησλ δειηίσλ ηηκψλ, κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ ζε 

φιε ηελ επηθξάηεηα. 

3. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ. 

4. Ζ παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαη ε έξεπλα επί ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ ζηα θξάηε-κέιε απηήο. 

5. Ζ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. (Stochasis,2010)   

Πνζνζηά θέξδνπο 

Γηα ηα θαξκαθεία ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

 Γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ) σο πνζνζηφ 35% επί ηεο 

ρνλδξηθήο ηηκήο. 

 Γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ηα νπνία δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ 

(θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο) σο πνζνζηφ 35% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο. 

 Γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ θαη κε ρνλδξηθή κέρξη 200€, σο 

πνζνζηφ 32,4% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο. 
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 Γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ θαη κε ρνλδξηθή πςειφηεξε απφ 

200€, ην πνζνζηφ θέξδνπο είλαη ε αμία θαξκάθνπ (ρνλδξηθήο) ζπλ 30€. 

 Γηα ηα θάξκαθα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ΔΟΦ πςεινχ θφζηνπο, φηαλ 

αγνξάδνληαη απφ ην θαξκαθείν ιφγσ έιιεηςεο απφ ηα θξαηηθά θαξκαθεία, ην 

πνζνζηφ θέξδνπο νξίδεηαη ζην 18%.  

Δθπηώζεηο 

Οη παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο µπνξνχλ λα παξέρνπλ πξφζζεηε 

έθπησζε επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηµήο θαη µφλν ζην ∆εµφζην, ηα Κξαηηθά λνζνθνκεία, 

νξηζκέλεο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ζηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ, µε ηελ 

πξνυπφζεζε αλαγξαθήο ζην ηηµνιφγην πψιεζεο. (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (2012). http://www.fsa.gr, πξφζβαζε:1/9/2012) 

2.1.5 Ζ έλλνηα ησλ ππεξεζηώλ 

Ίζσο δελ είλαη ηφζν εχθνιε ππφζεζε λα δψζνπκε γξήγνξα έλαλ νξηζκφ ππεξεζηψλ. 

Πνιιέο θνξέο, επίζεο, αξθεηά πξντφληα έρνπλ θαη θάπνην ζηνηρείν ππεξεζίαο. 

Αληίζηνηρα πνιιέο ππεξεζίεο πεξηέρνπλ θάπνην ζηνηρείν πξντφληνο. Γεληθφηεξα, αλ 

δίλακε έλαλ γξήγνξν νξηζκφ ηεο έλλνηαο ππεξεζία ζα ιέγακε φηη απνηειεί ηελ 

πξνζσξηλή παξαρψξεζε ελφο πξντφληνο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

πξντφληνο ή ηελ άζθεζε θάπνηαο ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ γηαηί κπνξεί λα κελ 

ππάξρεη θαλ πξντφλ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη νη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα δηαθέξνπλ. 

(Γαιάλεο, 1995). 

Ζ ππεξεζία θαηά ηνλ Κνtler (2001) νξίδεηαη σο: 

«νπνηαδήπνηε πξάμε ή δξαζηεξηφηεηα, πνπ έλα κέξνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε θάπνην άιιν 

κέξνο θαη ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά, κε ρεηξνπηαζηή θαη δελ θαηαιήγεη ζε θακία κνξθή 

ηδηνθηεζίαο. Η παξαγσγή ηεο κπνξεί λα ζπλδέεηαη ή κπνξεί θαη λα κε ζπλδέεηαη κε έλα 

θπζηθφ πξντφλ.» 

http://www.fsa.gr/
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Οη θαηεγνξίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη νη εμήο: 

 Καζαξά ρεηξνπηαζηφ αγαζφ: Πεξηιακβάλεη θαζαξά πιηθά αγαζά ρσξίο 

ζπλνδεπηηθή ππεξεζία φπσο είλαη ην αιάηη. 

 Τιηθά αγαζά κε ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο: Δίλαη πξντφληα κε θαζαξά πιηθή 

ππφζηαζε πνπ ζπλνδεχεηαη φκσο θαη κε θάπνηεο ππεξεζίεο. Απηνθίλεηα π.ρ. κε 

ππεξεζίεο φπσο δσξεάλ ζπληήξεζε 

 Τβξηδηθέο ππεξεζίεο/πξντφληα: ε απηή ηε θαηεγνξία βξίζθνληαη ηξαλά 

παξαδείγκαηα ησλ εζηηαηνξίσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαγεηφ σο πιηθφ πξντφλ αιιά 

θαη κηα γθάκα απφ ππεξεζίεο φπσο ην ζεξβίξηζκα. ηηο πβξηδηθέο ππεξεζίεο/πξντφληα 

ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο είλαη ην ίδην ζεκαληηθά 

 Τπεξεζίεο κε ζπλνδεπηηθά πξντφληα: Δδψ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνλ έρνπλ νη 

ππεξεζίεο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ δεπηεξεχνληα πξντφληα. Οη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

λαη κελ πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία ηεο κεηαθνξάο αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο 

πξνζθέξνπλ θαγεηφ θαη πνηφ. 

 Ακηγείο ππεξεζίεο: ε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη θαζαξά πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

φπσο νη επηρεηξήζεηο πνπ κειεηάκε, ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία. (Κνtler, 2001) 

Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Τπεξεζηώλ 

Σν κάξθεηηλγθ ησλ ππεξεζηψλ, έλαληη ησλ πξντφλησλ, έρεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε. Βέβαηα, εάλ ζθεθηνχκε φηη ην κάξθεηηλγθ έρεη σο ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, ηφηε ζα κηιάγακε γηα έλα εληαίν θαη 

κνλαδηθφ κάξθεηηλγθ. Οη ππεξεζίεο φκσο απφ ηε θχζε ηνπο έρνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

εμήο: 

Α. Άπιε ππφζηαζε: Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ηηο βιέπνπκε, δελ ηηο γεπφκαζηε, δελ ηηο 

αηζζαλφκαζηε, δελ ηηο αθνχκε νχηε ηηο κπξίδνπκε. Δπνκέλσο θαηαιαβαίλνπκε φηη γηα 
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ηνλ θαηαλαισηή, είλαη δχζθνιν λα εκπηζηεπηεί θάπνην παξνρέα ππεξεζίαο θαη λα 

γλσξίδεη αθφκα εθ ησλ πξνηέξσλ, ηη αθξηβψο πιεξψλεη θαη αγνξάδεη.  

Γηα ην ιφγν απηφ, νη marketers ησλ ππεξεζηψλ πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ κηα 

ρεηξνπηαζηή απφδεημε γηα ηελ πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ 

θαηαλαισηή λα βγάιεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Πξνζζέηνπλ έηζη ζηελ πξνβνιή ηεο 

ππεξεζίαο θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία πνπ εκπιέθνληαη ζ’ απηή, φπσο είλαη νη 

άλζξσπνη, νη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα ζχκβνια, νη ηηκέο θ.α. 

Β. Αδπλακία δηαρσξηζκνχ ηεο παξαγσγήο απφ ηελ θαηαλάισζε: ηαλ παξάγεηαη κηα 

ππεξεζία ηελ ίδηα ζηηγκή θαηαλαιψλεηαη θηφιαο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ, είλαη φηη παξνρέαο θαη πειάηεο, είλαη παξφληεο θαηά ηελ 

παξαγσγή ηεο ππεξεζίαο. Έηζη είλαη αλακελφκελν θαη νη δχν, λα επεξεάζνπλ ην 

απνηέιεζκα. 

Γ. Μεηαβιεηφηεηα: Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαρσξίδεη ηηο ππεξεζίεο απφ ηα 

πξντφληα, είλαη ε δπζθνιία δηαηήξεζεο κηαο δεδνκέλεο πνηφηεηαο ζηελ πξνζθνξά 

ηεο. Απηφ ηζρχεη γηαηί νη ππεξεζίεο εμαξηψληαη απφ απηφλ πνπ ηηο παξάγεη, ζην ηφπν 

θαη ζην ρξφλν. Με άιια ιφγηα, κηα ππεξεζία δελ παξέρεηαη ζρεδφλ πνηέ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ζηνλ επφκελν ή θαη ζηνλ ίδην πειάηε. Απηφ κπνξεί λα μεπεξαζηεί ή λα 

πεξηνξηζηεί κε ηξεηο ηξφπνπο. Ο πξψηνο είλαη ε ζσζηή επηινγή θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. Ο δεχηεξνο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο 

κηαο ππεξεζίαο βήκα – βήκα, κέζσ δηαγξάκκαηνο ξνήο θαη πηνζέηεζεο ηνπ απφ φιν 

ηνλ νξγαληζκφ. Μέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ αδπλακίεο θαη 

ζθάικαηα γηα λα δηνξζσζνχλ θαη λα επαλαζρεδηαζηνχλ. Πνιχηηκε είλαη θαη ε 

πξνζθνξά ελφο θαιά εθαξκνζκέλνπ κάλαηδκελη, κε ηηο ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ, 

νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο, ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη. Ο ηξίηνο ηξφπνο, 

είλαη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, πνπ εμεηάδεη θαηά πφζν έλαο πειάηεο είλαη 
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ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ παξερφκελε ππεξεζία ελψ, έξεπλεο, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, 

θαηάζεζε παξαπφλσλ θαη πξνηάζεσλ, θαη ζπγθξίζεηο κε αληαγσληζηέο, βνεζνχλ πξνο 

απηή ηε θαηεχζπλζε. 

Γ. Φζαξηή ππφζηαζε: Αλ ζθεθηνχκε φηη νη ππεξεζίεο θαηαλαιψλνληαη θαη 

παξάγνληαη ηαπηφρξνλα, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο (stock). 

(Πεηξψθ, Σδσξηδαθεο, Σδσξηδάθε, 2002)  

 

2.1.6 Φαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο 

Φαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο είλαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαιείηαη ν θαξκαθνπνηφο 

λα παξάζρεη πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο θαξκαθεπηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Σέηνηεο θαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο είλαη νη εμήο:  

 Τπεξεζία Φαξκαθεπηηθήο Φξνληίδαο  

 Τπεξεζία Φαξκαθνζεξαπεπηηθήο Αλαζθφπεζεο  

 Τπεξεζία Διέγρνπ Φαξκαθνζεξαπεπηηθήο Καξηέιαο  

 Τπεξεζία Αλαθνξάο Αλεπηζχκεησλ Δλεξγεηψλ ζηα Φάξκαθα  

 Τπεξεζία Αλαθνξάο Πξνβιεκάησλ Πνηφηεηαο Φαξκάθσλ  

 Τπεξεζία Αλαθνξάο Πξνβιεκάησλ Απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Φαξκάθσλ  

 Τπεξεζία Φαξκαθνζεξαπεπηηθήο πκκφξθσζεο  

 Τπεξεζία Δθπαίδεπζεο ζηελ Υξήζε Φαξκαθεπηηθψλ πζθεπψλ  

 Τπεξεζία Υνξήγεζεο Φαξκάθσλ  

 Τπεξεζία Φαξκαθεπηηθήο πκβνπιήο  

 Τπεξεζία Φαξκαθεπηηθήο Πιεξνθφξεζεο  

 Τπεξεζία Κιηληθήο Γηάζεζεο Φαξκάθσλ  

 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Φαξκαθεπηηθήο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

 Τπεξεζία Διέγρνπ Φαξκαθεπηηθψλ Αιιεξγηψλ  
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 Τπεξεζία Φαξκαθνγελσκηθνχ Διέγρνπ  

 Τπεξεζία Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθψλ Γεηθηψλ  

 Τπεξεζία Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθψλ 

πγθεληξψζεσλ  

 Τπεξεζία Δμαηνκίθεπζεο Γνζνινγηθψλ ρεκάησλ  

 Τπεξεζία Παξαζθεπήο Γαιεληθψλ Φαξκάθσλ 

(Φαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο. http://www.vision4pharmacy.gr, πξφζβαζε: 1/9/2012) 

 

2.1.7 Ζ αμία ηεο γλώζεο ηνπ κάξθεηηλγθ 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη δνζεί απφ ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε ηνπ Μάξθεηηλγθ  ην 

1985, Μάξθεηηλγθ είλαη ‘‘ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, 

ηηκνιφγεζεο, πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο ηδεψλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

πξφθιεζε ζπλαιιαγψλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο αηφκσλ θαη 

νξγαλψζεσλ’’. 

Tα βαζηθά βήκαηα ζην Μάξθεηηλγθ: 

ην ζεκείν απηφ ζα  πεξηγξαθζνχλ ελ ζπληνκία ηα βαζηθά βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε γηα λα θαηαζηξψζεη απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα 

κάξθεηηλγθ. 

Πξψηνλ, ην λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα πξνζθέξεη αμία ζηνπο πειάηεο ηεο 

πξνυπνζέηεη φηη έρεη θαηαλνήζεη ζε βάζνο φρη κφλνλ ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ 

πειαηψλ ηεο, αιιά ηηο δπλακηθέο ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν απηή 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαιχεη εμνλπρηζηηθά ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, ηνλ θιάδν 

ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο, αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο, ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

http://www.vision4pharmacy.gr/
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εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη νη νπνίεο εμειίζζνπλ ηηο αγνξέο θαη δηακνξθψλνπλ 

λέεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ.  

Γεχηεξνλ, έρνληαο θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αγνξά ηεο, ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα ηκεκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά ηεο ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα ηα νπνία είλαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο απφ απφςεσο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ζα πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Σξίηνλ, έρνληαο δηαγλψζεη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ζηελ αγνξά, ζα 

πξέπεη λα επηιεγεί έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα πάλσ ζηα νπνία ζα εζηηαζηνχλ νη 

πξνζπάζεηέο θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα γηα λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ ππφινηπν 

αληαγσληζκφ. 

Σέηαξηνλ, γηα λα επηηεπρζεί ε δηαθνξνπνίεζε ζηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ επηιεγεί ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ κία ζεηξά απφ απνθάζεηο πνπ νλνκάδεηαη «κίγκα κάξθεηηλγθ» θαη νη 

νπνίεο ελ γέλεη αθνξνχλ ην πιήζνο θαη εχξνο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνσζεζνχλ κέζα 

απφ ην θαξκαθείν, ηελ ηηκνινγηαθή θαη πηζησηηθή πνιηηηθή, ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηεο 

επηρείξεζήο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ζηνπο 

πειάηεο κέζσ, γηα παξάδεηγκα, επηινγήο ηνπνζεζίαο θαηαζηήκαηνο, φηαλ απηφ βέβαηα 

είλαη εθηθηφ. (Παλαγφπνπινο, http://www.pharmamanage.gr, πξφζβαζε: 30/8/2012) 

Δίλαη απφιπην ην γεγνλφο φηη ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ ν πειάηεο δελ αγνξάδεη γηαηί 

επαηζζεηνπνηήζεθε απφ ηελ «πξνζθνξά» ηνπ πξντφληνο, αιιά γηαηί είλαη ππνρξεσκέλνο. 

Κάλεη κία αγνξά ε νπνία ηνπ είλαη απαξαίηεηε.  

Πνηνο φκσο ζα δηαθσλήζεη φηη δελ πξέπεη λα παξακειεζεί θαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ, 

δειαδή ηεο «ζπκβνπιήο πγείαο»; Καη ζε απηήλ ηελ απαξαίηεηε πξνζθνξά, πφζν βνεζά 

ν ρψξνο ή νη δηαζηάζεηο ηνπ πάγθνπ, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε, ηελ επαθή θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηελ επαθή καο κε ηνλ πειάηε; 

Παξάιιεια φκσο, ζην θαξκαθείν δηαηίζεληαη θαη παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα. 

http://www.pharmamanage.gr/
http://www.pharmamanage.gr/cms.asp?id=56
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Δδψ ε αγνξά είλαη ιηγφηεξν αλαγθαία θαη επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πειάηε, απφ ηελ πξνβνιή θαη ηελ έθζεζε ησλ πξντφλησλ ζην 

ρψξν, ρσξίο θπζηθά λα παξακειεζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο πξνζέγγηζεο θαη 

ηεο επηζηεκνληθήο ζπκβνπιήο πνπ εληζρχνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ηεο νκάδαο ηνπ. 

Tν θαξκαθείν ινηπφλ «εξγάδεηαη» παξάιιεια κε δχν αγνξέο. 

Ζ πξψηε, απηή ηνπ θαξκάθνπ, είλαη κηα αλαγθαζηηθή αγνξά, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ κάξθεηηλγθ, εηζάγεη κία «αμία ρξήζεο». Ο πειάηεο κπαίλεη ζην θαξκαθείν γηα 

λα εθηειέζεη κηα ζπληαγή ψζηε λα ζεξαπεπζεί. 

Ζ δεχηεξε αγνξά, πνπ αθνξά ζηα παξαθάξκαθα, εηζάγεη πεξηζζφηεξν κηα «αμία 

εηθφλαο». «Αγνξάδσ θαιιπληηθά ή ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο ή πξντφληα ζηνκαηηθήο 

πγηεηλήο απφ ην θαξκαθείν, γηαηί ηα ζεσξψ πην αμηφπηζηα απφ ηα αληίζηνηρα πνπ 

πσινχληαη ζηα άιια θαλάιηα δηαλνκήο, θαζψο πξνβάιινπλ κηα πην επηζηεκνληθή 

εηθφλα, πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ εγγχεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ρξήζεο 

γηα ηελ νπνία κε δηαβεβαηψλεη ν θαξκαθνπνηφο κνπ». 

Απηέο νη δχν δηαθνξεηηθέο αγνξέο, πνπ πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ κέζα ζηνλ ίδην ρψξν 

θαη πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαηαλαισηή, πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ κε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ζην ρψξν ηνπ θαξκαθείνπ. 

Δάλ αθνινπζεζεί ε ινγηθή ηνπ «ηη ζέιεη ν πειάηεο», φπσο αθνινπζνχλ φια ηα 

ζχγρξνλα θαηαζηήκαηα, πξέπεη λα εθαξκνζηεί κηα επηθνηλσλία θαη έλα merchandizing, 

πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα «κάξθεηηλγθ πξνζθνξάο» θαη φρη ζε έλα «κάξθεηηλγθ 

δήηεζεο». Αιιά ην πξφβιεκα είλαη φηη ηα θαξκαθεία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνπλ 

εθαξκφζεη αληίζηξνθα ηελ παξαπάλσ εξψηεζε. 

http://www.pharmamanage.gr/cms.asp?id=146
http://www.pharmamanage.gr/cms.asp?id=146
http://www.pharmamanage.gr/cms.asp?id=71
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Οη θαξκαθνπνηνί νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηνπο ηχπνπο ηεο πειαηείαο ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ηα «ζέισ» θαη ηηο «αλάγθεο» ηνπο, γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ δξαζθειίδνπλ 

ην θαηψθιη ηνπ θαξκαθείνπ ηνπο. 

Ο γεληθφο ζηφρνο ζηελ αγνξά ζήκεξα είλαη ε πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

πνπ απφιπηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή. Έηζη, ν 

θαξκαθνπνηφο θαιείηαη λα είλαη ζπγρξφλσο θαη θαιφο επηζηήκνλαο θαη θαιφο έκπνξνο. 

Απηφ ην ηειεπηαίν ζε θακία πεξίπησζε δελ ηνπ αθαηξεί ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζαλ 

επηζηήκνλα. (H αμία ηεο γλψζεο ηνπ marketing. http://www.pharmamanage.gr, 

πξφζβαζε, 25/08/2012) 

 

2.1.8 O ξόινο ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ζπζηεγαδόκελσλ θαξκαθείσλ 

Σα δίθηπα θαξκαθείσλ απνηεινχλ κία λέα κνξθή ζπλελψζεσλ θαξκαθείσλ, ηα νπνία 

μεθίλεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο πξηλ κεξηθά ρξφληα ζηελ Διιάδα, θπξίσο γηα λα 

επσθειεζνχλ νηθνλνκηθά ηα κέιε ηνπο, πεηπραίλνληαο θαιχηεξεο ζπκθσλίεο κε ηηο 

εηαηξίεο-πξνκεζεπηέο. Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, εμειίρζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ, έηζη 

ψζηε λα πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ππεξεζίεο θαη ιηγφηεξν ζην εκπφξην. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ απηψλ είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ/κειψλ, ψζηε λα δηεηζδχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά ησλ 

παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ήδε ζπκβαίλεη κε ηα θαιιπληηθά πνπ δηαθηλνχληαη 

θαη κέζσ άιισλ θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

Σα δίθηπα ιεηηνπξγνχλ σο εμήο: νη θαξκαθνπνηνί πνπ δηαζέηνπλ θαξκαθείν ζπλήζσο 

ζπκκεηέρνπλ σο θπζηθά πξφζσπα ζε πνιπκεηνρηθή εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νπνία 

αλαιακβάλεη νπζηαζηηθά φιε ηελ νξγάλσζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγείηαη κία νκάδα ζπλεξγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, ηα νπνία απνηεινχλ έλα 

http://www.pharmamanage.gr/
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δίθηπν κε θνηλά ζπζηήκαηα κεραλνγξάθεζεο, ηερληθέο πξνψζεζεο πσιήζεσλ, θαη 

management. Κάπνηα απφ απηά ηα δίθηπα θαξκαθείσλ έρνπλ επίζεο θνηλή, εχθνια 

αλαγλσξίζηκε ηαπηφηεηα, ηφζν εμσηεξηθά φζν θαη εζσηεξηθά. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην θαξκαθείν, σο απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, είλαη ζε 

ζέζε λα αληαγσληζηεί ζην ‘‘θνκκάηη’’ ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ηφζν ζε 

επίπεδν ηηκψλ φζν θαη ζε επίπεδν εμππεξέηεζεο, ηα κεγάια supermarket θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο αιπζίδεο θαιιπληηθψλ κέζσ ησλ θεληξηθψλ ζπκθσληψλ πνπ θιείλεη κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ε εηαηξία, ζηελ  νπνία ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ φινη νη θαξκαθνπνηνί. 

Παξάιιεια δηνξγαλψλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαξκαθείσλ ψζηε λα αλαβαζκηζηεί πνηνηηθά ε 

εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ φζν θαη ζην θνκκάηη 

ησλ ππφινηπσλ πξντφλησλ. 

ηελ Διιάδα έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ηέζζεξα δίθηπα 

ζπλεξγαδφκελσλ θαξκαθείσλ: Αdvance, Active Health, Pharma Plus, Pharmaxis. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, ην κέιινλ ησλ δηθηχσλ ησλ θαξκαθείσλ 

πξνδηαγξάθεηαη επνίσλν, αθνχ πνιιά απ’ απηά εμειίζζνληαη θαη ζε θέληξα δηάζεζεο 

πξντφλησλ νκνξθηάο, πξνζπαζψληαο λα θεξδίζνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην απφ ηηο 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο. 

Παξάιιεια, κε ηα δίθηπα θαξκαθείσλ, ιεηηνπξγνχλ θαη ηα ζπζηεγαδφκελα 

θαξκαθεία. Μάιηζηα, ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ππεξάξηζκα θαξκαθεία, θπξίσο ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ρσξνηαμηθνχο θαη 

πιεζπζκηαθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ίδξπζε λέσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

ηάζεο ζπζηέγαζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ θαξκαθνπνηψλ ζε έλα θαξκαθείν. 
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Ζ ζπζηέγαζε απνηειεί κία πξαθηηθή ιχζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ εμεχξεζε θεθαιαίνπ γηα επελδχζεηο ίδξπζεο ή 

εθζπγρξνληζκνχ θαηαζηήκαηνο.  

Δπηπιένλ, νη ηδηνθηήηεο θαξκαθνπνηνί επσθεινχληαη ηεο ζπζηέγαζεο θαη 

απνιακβάλνπλ κία θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ιφγσ ησλ κνηξαζκέλσλ σξαξίσλ, 

ηαπηφρξνλα έρνπλ κεησκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ελψ κπνξνχλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ. 

(Stochasis, 2010) 

2.2 O θαξκαθεπηηθόο θιάδνο ζηελ Διιάδα 

2.2.1 πλζήθεο αγνξάο  

Ζ αγνξά θαξκάθνπ (θαη ππεξεζηψλ πγείαο γεληθφηεξα) είλαη ηδηφκνξθε δηφηη ε ειεχζεξε 

βνχιεζε ηνπ θαηαλαισηή (αζζελή) είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

αζχκκεηξε  πιεξνθφξεζε, ζηελ ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο, ζηε θχζε ηνπ πξντφληνο 

(θνηλσληθφ αγαζφ) θαη ζηελ πξνθιεηή δήηεζε. 

Αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε (information asymmetry) είλαη ε ππεξνρή ηεο ηαηξηθήο 

γλψζεο έλαληη ηεο γλψζεο ηνπ αζζελή ν νπνίνο αδπλαηεί λα αληηιεθζεί ή λα δηαρεηξηζηεί 

απηφλνκα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. 

ρέζε αληηπξνζψπεπζεο (agency relationship) κεηαμχ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη 

αζζελψλ είλαη ν έιεγρνο ηεο δήηεζεο θαξκάθσλ απφ ην γηαηξφ (ν νπνίνο ελεξγεί ζαλ 

δηακεζνιαβεηήο ησλ αζζελψλ) ελψ ν ίδηνο ν αζζελήο (ιφγσ ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο) πεξηνξίδεηαη απιψο ζηε δηαηχπσζε ηεο αλάγθεο. 

Σν θάξκαθν σο θνηλσληθφ αγαζφ (ιφγσ ηεο αξρήο ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ 

πνιηηψλ ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο) δελ ρξεκαηνδνηείηαη άκεζα απφ ηνλ 

αζζελή αιιά απφ ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο (πνπ ηξνθνδνηνχληαη κέζσ θφξσλ θαη 

εηζθνξψλ). 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά νδεγνχλ ζην παξάδνμν ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο, φπνπ 

άιινο δηαηππψλεη ηελ αλάγθε, άιινο ηε δήηεζε θαη άιινο πιεξψλεη ην θφζηνο αγνξάο. 

ην παξάδνμν απηφ νθείιεηαη θαη ε πξνθιεηή δήηεζε (supplier-induced demand) 

θαξκάθσλ (θαη ππεξεζηψλ πγείαο γεληθφηεξα), ε νπνία δήηεζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

πξαθηηθήο ησλ ηαηξψλ πνπ νδεγεί ηειηθά ζε ππεξβάιινπζα θαηαλάισζε. 

Σν θαηλφκελν ηεο ππεξβάιινπζαο θαηαλάισζεο (ππεζπληαγνγξάθεζε), πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ Διιάδα αιιά εκθαλίδεηαη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα Με πληαγνγξαθνχκελα Φάξκαθα (ΜΖΤΦΑ), ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ηα πξνκεζεχνληαη νη αζζελείο ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. Πάλησο αθφκε θαη 

ζηελ θαηεγνξία απηή, ηνπο θχξηνπο ξφινπο ζηε δηακφξθσζε ηεο δήηεζεο ηνπο έρνπλ νη 

γηαηξνί θαη ζε θάπνην βαζκφ νη θαξκαθνπνηνί παξά ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ 

αζζελψλ κέζσ internet. (Δαγκαλίδθσ, 2011) 

 

2.2.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε, είλαη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ εμαξηάηαη απφ δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο 

(γήξαλζε, θ.η.ι.), δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (παρπζαξθία), ηνλ ηξφπν δσήο (θάπληζκα θαη 

ινηπέο θαηαρξήζεηο), ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, θ.η.ι. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ 

πγεία, αλ θαη παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο Δπξσπατθέο ρψξεο, 

παξνπζηάδνπλ εληππσζηαθή βειηίσζε ηελ πεληαεηία 2006-2011. 
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Πίλαθαο 1: Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία 

 

          Πεγή: ΔΓΤ, 2011. 

 

Oη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, είλαη ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, θχιν, κέγεζνο νηθνγέλεηαο, ηφπνο θαηνηθίαο 

θ.η.ι.), ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξκάθσλ (απνηειεζκαηηθφηεηα, παξελέξγεηεο, 

θ.η.ι.), ην prestige ηεο θάζε κάξθαο, ε εκπνξηθή πνιηηηθή ησλ εηαηξηψλ (πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο, έκκεζεο πξνκήζεηεο ζηνπο γηαηξνχο κέζσ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ-δηαθνπψλ, 

θ.η.ι.) θαη νη θξαηηθέο πνιηηηθέο (ηηκνιφγεζεο, πεξηνξηζκνχ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

ζε πεξίνδν θξίζεο, πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ επηδεκίεο, θ.η.ι.). 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ 

(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή) πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε κειέηε ‘‘Παξαγσγή θαη Δκπνξία 

Φαξκάθσλ’’ (Γαγθαιίδεο, 2011), ν πιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δήηεζε 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαξκάθσλ εηδηθφηεξα είλαη ε ειηθία. Απηφ είλαη απφιπηα ινγηθφ 

αθνχ κε ηε γήξαλζε ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ρεηξνηεξεχεη θαη απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή 

ιήςε πνιιψλ θαξκάθσλ. Έηζη ζηα λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν ειηθίαο 65-74 εηψλ ε 

αλαινγία ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηε ζπλνιηθή ηνπο δαπάλε είλαη ηξηπιάζηα απφ απηήλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν σο 24 εηψλ, ελψ ε δαπάλε ηνπο γηα θάξκαθα είλαη δεθαπιάζηα 

(20πιάζηα γηα ηνπο άλσ ησλ 75 εηψλ). Θεηηθή επίπησζε ζηε δήηεζε θαξκάθσλ έρεη 

επίζεο θαη ε χπαξμε κηθξψλ παηδηψλ ζε κηα νηθνγέλεηα. 
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Πίλαθαο 2: Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ ειηθία ηνπ ππεύζπλνπ λνηθνθπξηνύ 

αλά κήλα (2011) 

 

    Πεγή: Δαγκαλίδθσ, 2011. τοιχεία από ΕΛΣΑΣ. 

 

Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη ηελ δαπάλε γηα θάξκαθα, αθνχ 

απφ ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ (2011), πξνθχπηεη φηη 

ηα λνηθνθπξηά κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα έρνπλ ρακειφηεξε δαπάλε (αθφκε θαη ζε 

απφιπηεο ηηκέο) απφ ηα θησρφηεξα λνηθνθπξηά. κσο ην παξάδνμν απηφ νθείιεηαη ζηελ 

θαιχηεξε ειηθηαθή δηάξζξσζε ησλ εχπνξσλ λνηθνθπξηψλ θαη ζηελ γεληθά θαιχηεξε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (πγηεηλή δηαηξνθή, ηξφπνο δσήο, πξνιεπηηθή ηαηξηθή, θ.ι.π.). 

Πίλαθαο 3: Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά αλάινγα κε ην κεληαίν εηζόδεκα ηνπ 

λνηθνθπξηνύ θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο (2011) 

          

Πεγή: Δαγκαλίδθσ, 2011. τοιχεία από ΕΛΣΑΣ. 
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2.2.3 Γηάξζξσζε θιάδνπ 

ηελ Διιεληθή αγνξά θαξκάθνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαγσγηθέο θαη εηζαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζπζθεπαζηέο, ελδηάκεζνη κεηαπσιεηέο (θαξκαθαπνζήθεο θαη 

ζπλεηαηξηζκνί) θαη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο (θαξκαθεία). 

πλνιηθά ην 2011 ππήξραλ 367 θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο (θαξκαθνβηνκεραλίεο) 

πνπ δηέζεηαλ ζηελ εγρψξηα αγνξά πεξίπνπ 13.100 θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα.   

Καηά ην 2011 κείσζε θαηά 4,5% θαη 170 εθαη. επξψ ζε αμία παξνπζίαζαλ ηα έζνδα 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο απφ ηηο πσιήζεηο ηνπο ζηελ εγρψξηα, 

εμσλνζνθνκεηαθή αγνξά. Απηφ πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηεο εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείαο 

κεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα IMS, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο ησλ εγρψξησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ πξνο ηα θαξκαθεία θαη ηηο θαξκαθαπνζήθεο ηεο ρψξαο ηελ 

πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Γεθεκβξίνπ 2011. 

Παξάιιεια, ζπλερίζηεθε ε θαηαγξαθή αλαθαηαηάμεσλ ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, 

κε ηηο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη γελφζεκα θάξκαθα (αληίγξαθα) λα 

θεξδίδνπλ έδαθνο, αλ θαη νη θνξπθαίεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα απέζπαζαλ 

θαη πάιη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο απφ ηνλ ζπλνιηθφ θαξκαθεπηηθφ ηδίξν. χκθσλα κε ηελ 

IMS, ην 2011 ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ θαηά 0,5% ζηηο 

407,4 εθαηνκκχξηα θαξκαθνηερληθέο ζπζθεπαζίεο θαη, ζπγρξφλσο, κείσζε ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ 367 επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαηά 4,5% ζηα 3,79 δηζ. επξψ.                              
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Πίλαθαο 4: Μεξίδηα αγνξάο επηρεηξήζεσλ 2011 

  Πεγή: Greenmarket. τοιχεία ΙΜS. Tα μερίδια των φαρμακοβιομθχανιϊν ςτθν Ελλάδα.        
http://www.greenmarkets.gr (πρόςβαςθ:1/9/2012) 

 

 

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ πέληε πξψησλ εηαηξεηψλ αλέξρνληαη ζε 1,3 δηζ. επξψ θαη 

πξνθχπηνπλ, θπξίσο, απφ εηζαγφκελα θάξκαθα. Με πσιήζεηο ζηα θαξκαθεία θαη ηηο 

θαξκαθαπνζήθεο πνπ μεπέξαζαλ ηα 2,7 δηζ. επξψ, νη «20» ζπγθέληξσζαλ αζξνηζηηθά 

κεξίδην 72,2% ηεο ζπλνιηθήο εμσλνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο, ε νπνία, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Ννεκβξίνπ 2011 κεηψζεθε 

θαηά 4,5%, ππνρσξψληαο ζην επίπεδν ησλ 3,79 δηζ. επξψ. Οη ππφινηπεο πσιήζεηο χςνπο 

πεξίπνπ 1,05 δηζ. επξψ (27,8% ησλ ζπλνιηθψλ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 347 άιιεο 

επηρεηξήζεηο. (Σα κεξίδηα ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ ζηελ Διιάδα, 

http://www.greenmarkets.gr, πξφζβαζε: 1/9/2012) 

Ηζρπξή ζπγθέληξσζε παξαηεξείηαη θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ 

θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. Οη 10 πξψηεο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

http://www.greenmarkets.gr/


Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς‘‘Αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζέζεηο ησλ θαξκαθνπνηψλ απέλαληη ζηελ λέα επηρεηξεκαηηθή, θνηλσληθή, ζεζκηθή 

θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα’’ 

  
 

 

  Έιιε Πνξηνχια. ΜΠ: Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 2012    

 

       27 

 

παξαθάησ πίλαθα έιεγραλ ην 22% πεξίπνπ ησλ ζθεπαζκάησλ ζε θπθινθνξία ην 2011. 

(Γαγθαιίδεο, 2011) 

Πίλαθαο 5: Δηαηξίεο κε ηα πεξηζζόηεξα ζθεπάζκαηα ζε θπθινθνξία 

(Μάηνο 2011) 

 
 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην Γειηίν Σηκψλ θαξκάθσλ 17/5/2011, http://www.sfee.gr                   

(πξφζβαζε: 2/8/2012) 

 

ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ηηο 100 

εηαηξίεο πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ. Δθηφο απφ ηα 

θαξκαθεπηηθά, αξθεηέο εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζηα θαιιπληηθά θαη ηα 

παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα (θπξίσο εηζαγφκελα). Γεληθά ν παξαγσγηθφο θιάδνο δελ 

παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα αθνχ ζπλππάξρνπλ ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ (κε θχξην ζθνπφ 

http://www.sfee.gr/
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χπαξμεο ηελ πξνψζεζε πξσηφηππσλ πξντφλησλ ησλ κεηξηθψλ ηνπο εηαηξηψλ), 

Διιεληθέο εηαηξίεο παξαγσγήο γελφζεκσλ ή θαη πξσηφηππσλ θαξκάθσλ μέλσλ 

εηαηξηψλ, ζπζθεπαζηέο αιιά θαη παξαγσγηθέο εηαηξίεο πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο φκσο 

ησλ πσιήζεσλ ηνπο αθνξά εηζαγφκελα πξντφληα. Λφγσ ηεο αλππαξμίαο εγρψξηαο 

παξαγσγήο δξαζηηθψλ νπζηψλ ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο Διιεληθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο 

είλαη ρακειή. 

Ζ εγρψξηα θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ην 2011 θαηέγξαςε, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 

πνιιά ρξφληα, κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο παξαγσγήο ηεο. χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, ε 

παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο ην δσδεθάκελν Ηαλνπαξίνπ - 

Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ θαηά 0,6% κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2010.  

Ο ηνκέαο ηεο δηαλνκήο είλαη εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλνο θαη απφ ηνπο πιένλ άξηηνπο θαη 

απνηειεζκαηηθνχο ζηελ Δπξψπε, ηφζν απφ άπνςε logistics φζν θαη γεσγξαθηθήο 

θάιπςεο ζε επίπεδν ιηαληθήο. Οη θαξκαθαπνζήθεο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θαξκαθνπνηψλ 

απνηεινχλ ηνλ ελδηάκεζν θξίθν κεηαμχ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ (Διιεληθέο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο, εηζαγσγηθέο εηαηξίεο) θαη θαξκαθείσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πσιήζεσλ ηνπο (πάλσ απφ 80%) θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θαξκαθεία θαη ην ππφινηπν πξνο 

άιιεο θαξκαθαπνζήθεο, ζπλεηαηξηζκνχο. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ παλειιαδηθφ 

δίθηπν δηαλνκήο (κέζσ ηνπηθψλ ρνλδξεκπφξσλ) ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. χκθσλα κε εθηηκήζεηο νη 

ηδησηηθέο θαξκαθαπνζήθεο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 55% ηεο αγνξάο, ελψ ην ππφινηπν 

θαιχπηεηαη απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαξκαθνπνηψλ. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο είλαη 

πςειή αθνχ ζηηο ηδησηηθέο θαξκαθαπνζήθεο νη πξψηεο 5 επηρεηξήζεηο θαιχπηνπλ ην 

30% ησλ πσιήζεσλ, ελψ νη πξψηνη 5 ζπλεηαηξηζκνί θαιχπηνπλ ην 44% πεξίπνπ ηεο 

αγνξάο ηνπο. 
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Ζ θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά πεξηνρή θαλεξψλεη πςειή ζπγθέληξσζε ηνπ 

ζηελ Αηηηθή θαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Σν 32% ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθνληαη ζηελ 

Αηηηθή ην 28% ζηε Μαθεδνλία, ην 10,5% ζηε ηεξεά Διιάδα, ην 7,4% ζηε Θεζζαιία, 

ην 6,1% ζηελ Πεινπφλλεζν, ην 5,6% ζηελ Κξήηε θαη ην 3,4% ζηελ Ήπεηξν. Γηαρξνληθά 

παξνπζηάδεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ (απφ 160 ην 2006 ζε 130 ην 2009) 

αιιά ν αξηζκφο ηνπο ζεσξείηαη αθφκε πςειφο γηα ηα κεγέζε ηεο ρψξαο καο. 

(Γαγθαιίδεο, 2011) 

 

2.2.4 Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 

χκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαηαγξαθήο ηνπ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Τγείαο ηνπ 

ΟΟΑ, ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία HC.5 (Τγεηνλνκηθά Αγαζά 

πνπ Υνξεγνχληαη ζε Δμσ-Ννζνθνκεηαθνχο Αζζελείο) ηεο Γηεζλνχο Σαμηλφκεζεο 

Λνγαξηαζκψλ Τγείαο (International Classification of Health Accounts –ICHA), ε 

θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα αγαζά πγείαο πνπ ρνξεγνχληαη ζε αζζελείο εθηφο 

λνζνθνκείσλ, ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα θάξκαθα πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ηα θαξκαθεία ηεο ρψξαο, ελψ αληίζεηα ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ κέζα 

ζε λνζνθνκεία ζεσξείηαη ελδηάκεζε αλάισζε θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε λνζνθνκεηαθή 

δαπάλε.  

Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεη δαπάλε γηα θάξκαθα θαη ινηπά θαξκαθεπηηθά 

είδε πνπ ρνξεγνχληαη ζε εμσ-λνζνθνκεηαθνχο αζζελείο, δειαδή ζπληαγνγξαθνχκελα 

θαη κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, πξσηφηππα θαη νπζησδψο φκνηα θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα, λαξθσηηθέο νπζίεο, νξνχο θαη εκβφιηα, βηηακίλεο, κέηαιια θαη απφ ηνπ 

ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα αληηζπιιεπηηθά, θαζψο θαη επηδέζκνπο, ειαζηηθέο θάιηζεο, 

πξνθπιαθηηθά θ.ά. Αλαιχεηαη, δε, πεξαηηέξσ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή. Ζ δεκφζηα 

πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή/θαη ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 
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πγείαο γηα θάξκαθα (απνδεκίσζε θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ή 

θάιπςε δαπάλεο απφ ην ΔΤ- Δζληθφ χζηεκα Τγείαο), ε δε ηδησηηθή πεξηιακβάλεη ηελ 

ηδία δαπάλε (out-of-pocket payment), ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ (co-

payments), θαζψο θαη ηελ απνδεκίσζε κέξνπο ηεο δαπάλεο απφ ηηο ηδησηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  

ε απηφ ην ζεκείν, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη έλλνηεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ πσιήζεσλ, ψζηε λα γίλνπλ πην ζαθείο 

νη δηαθνξέο ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ηπρφλ ζχγρπζε ησλ δχν ελλνηψλ. Οη πσιήζεηο 

θαξκάθσλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο πξνο ηα λνζνθνκεία θαη ηηο 

θαξκαθαπνζήθεο/θαξκαθεία θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ 

(ΔΟΦ) θαη είλαη έλα κέγεζνο πνπ αθνξά ζηελ  πιεπξά ηεο πξνζθνξάο. Ζ θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε είλαη έλα κέγεζνο πνπ πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηα δηεζλή πξφηππα 

θαηαγξαθήο ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ Τγείαο ηνπ ΟΟΑ. πσο πεξηγξάθεθε 

πξνεγνπκέλσο, σο θαξκαθεπηηθή δαπάλε νξίδεηαη ε δαπάλε γηα θάξκαθα πνπ 

ρνξεγνχληαη ζε αζζελείο εθηφο λνζνθνκείσλ θαη απνηειεί κέγεζνο πνπ πξνζεγγίδεη ηε 

δήηεζε. Ζ θαηαλάισζε θαξκάθσλ εληφο λνζνθνκείσλ απνηειεί ελδηάκεζε αλάισζε θαη 

απνηειεί κέξνο ηεο δαπάλεο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. (ΗΟΒΔ: ε αγνξά θαξκάθνπ 

ζηελ Διιάδα, 2008)  
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Γξάθεκα 4: Γεκόζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε 2004-2009 

 
   

Πεγή: ΗΟΒΔ, (2011) Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθήο Οίθνπ ηνπ        

Ναχηνπ, *εθηίκεζε 

εκείσζε: Σα πνζνζηά ζηηο παξελζέζεηο παξνπζηάδνπλ ηνλ εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο δαπάλεο 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ηελ πεξίνδν 2004-2009 ε  

θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απμήζεθε, πεξίπνπ, θαηά €0,5 δηζ. ην 

θάζε έηνο. Ζ αχμεζε απηή δε ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, νη νπνίεο ξπζκίδνληαη απφ ην θξάηνο, φζν κε ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαξκάθσλ, ιφγσ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ιφγσ: 

• Έιιεηςεο ειέγρνπ ζηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο θαξκάθσλ  

•  Έιιεηςεο ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ ηαηξψλ  

•  Αλππαξμίαο αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ηηκψλ κεηαμχ πξσηνηχπσλ θαη γελφζεκσλ: 

νη ηηκέο κεηαμχ πξσηνηχπσλ θαη γελφζεκσλ εμηζψλνληαη κεηά ηε ιήμε ηεο παηέληαο 

ζε πςειφ επίπεδν 

•  Έιιεηςεο θηλήηξσλ γηα ζπληαγνγξάθεζε γελφζεκσλ θαξκάθσλ. 

To 2010 ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε, κεηά απφ πνιιά ρξφληα, κεηψζεθε θαηά 

16,5% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη έθηαζε ζηα 4,25 δηο. (ΗΟΒΔ, ε αγνξά θαξκάθνπ ζηελ 

Διιάδα, 2011) 
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2.2.5 Δμέιημε δξαζηεξηόηεηαο 

Μέρξη ην 2000 ε εγρψξηα θαξκαθνβηνκεραλία θάιππηε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εγρψξηαο 

θαηαλάισζεο αιιά ζηε ζπλέρεηα ιφγσ ηεο έληαμεο ζηελ ΟΝΔ θαη ηεο δηφγθσζεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ην πνζνζηφ θάιπςεο κεηψζεθε ζεκαληηθά, ελψ παξάιιεια 

απμήζεθε ε εμσζηξέθεηα ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Σν πνζνζηφ θάιπςεο απφ 55,4% ην 

1990 κεηψζεθε ζε 30,9% ην 1999 θαη ζε 17,6% ην 2004. Απφ ην 2003 κέρξη ην 2009 

παξαηεξείηαη αμηφινγε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ε νπνία κεηαμχ 2003 θαη 

2009 ππεξδηπιαζηάζηεθε (απφ 416,6 εθ. ζε 890,4 εθ. ζχκθσλα κε ηε Eurostat θαη ζε >1 

δηζ. ζχκθσλα κε ηνλ ΦΔΔ, -χλδεζκνο Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδαο-). 

εκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

πηζαλφλ λα είλαη ππνηηκεκέλα, αθνχ ζχκθσλα κε εθπξνζψπνπο ηνπ θιάδνπ ζηελ 

ζηαηηζηηθή έξεπλα δελ ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νξηζκέλα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα ίζσο θαηαρσξνχληαη ζε άιινπο θσδηθνχο. 

Γξάθεκα 5: Δμέιημε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο θαξκάθνπ 2002-2009 (ζε εθ. €) 

 

  Πεγή: ΔΛΣΑΣ (2011). Αλάιπζε αγνξάο: Φαξκαθεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο. 

 

εκαληηθή ππνρψξεζε θαηέγξαςε ε αμία ηεο αγνξάο θαξκάθσλ ην 2010 θαη ην 2011, 

ιφγσ ηεο πεξηθνπήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Μλεκνλίνπ. ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ππνρψξεζε, πεξηιακβάλνληαη νη επίπεδεο κεηψζεηο πνπ 

επηβιήζεθαλ ζηηο ηηκέο, αιιά θαη νη απεξγίεο ησλ θαξκαθείσλ θαη θξαηηθψλ 
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λνζνθνκείσλ θαηά ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2010, ελψ γηα ην 2011 νη πεξαηηέξσ κεηψζεηο 

ηηκψλ θαη ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο. 

H δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε ην 2010 ππνρψξεζε γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 

πνιιά ρξφληα ζπλερνχο αλφδνπ θαηά 16,5%, ζηα €4,25 δηζ. Έηζη, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

ησλ εηαηξεηψλ (ζε ηηκέο ex-factory) δηακνξθψζεθαλ ζε €5,09 δηζ., έρνληαο ππνρσξήζεη 

θαηά 11% ζε ζρέζε κε ην 2009.  

Ζ αγνξά ππνρψξεζε θαη ην 2011, θαζψο ηα λέα Γειηία Σηκψλ επέθεξαλ πεξαηηέξσ 

κεηψζεηο ζηηο ηηκέο, κε ην ζπληειεζηή Φ.Π.Α. λα κεηψλεηαη απφ 11% ζε 6,5%.  

ε ζεζκηθφ επίπεδν, ζηελ αγνξά εηζήρζε εθ λένπ ε ιίζηα ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ 

θαξκάθσλ (εθαξκφδεηαη απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012). Δπίζεο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αλεμέιεγθηεο θαηαλάισζεο θαξκάθσλ πξνσζνχληαη ηα εμήο κέηξα: α) πξσηφθνιια 

ζπληαγνγξάθεζεο, β) ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θαη γ) ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο 

δηαθίλεζεο θαη θαηαλάισζεο θαξκάθσλ (θαη ηδίσο ησλ ηαηληψλ γλεζηφηεηαο κε ηηο 

πιαζηέο ζπληαγέο). 

Πξνβιήκαηα 

Oη ζπρλέο αιιαγέο ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα φπσο ππνρψξεζε ησλ πσιήζεσλ, αχμεζε ησλ παξάιιεισλ εμαγσγψλ, 

απφζπξζε παιαηψλ θαξκάθσλ θαη ππνθαηάζηαζε κε αθξηβφηεξα, αδπλακία 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο, πεξηπηψζεηο ειιείςεσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη 

πςειή πίεζε απφ ηνπο θαξκαθεπηηθνχο νκίινπο ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο πνπ πξνσζνχλ 

ζηε ρψξα καο.  

Σα πςειά λνζνθνκεηαθά ρξέε (€1,02 δηζ. πξνο ηα κέιε ηνπ .Φ.Δ.Δ. ζην ηέινο ηνπ 

2011) θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ απνπιεξσκή ηνπο πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

θαη απμάλνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε θεθάιαην θίλεζεο.  
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Ζ έιιεηςε κεραλνξγάλσζεο ζηνλ θιάδν ηνπ θαξκάθνπ πξνθαιεί ζπαηάιε πφξσλ 

(π.ρ. ππεξβνιηθή θαη πιαζηή ζπληαγνγξάθεζε, απνπζία ειέγρσλ θ.ά.).  

Σέινο, ε ιήμε ησλ παηεληψλ πνιιψλ πξνζνδνθφξσλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ ζηα 

επφκελα έηε ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηηο αθνξά. 

Πξφζζεην πξφβιεκα γηα ηνλ θιάδν είλαη ε πξννπηηθή απνκείσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

PSI (Private Sector Involvement) ηεο αμίαο ησλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηα 

νπνία δφζεθαλ ζηνπο πξνκεζεπηέο γηα εμφθιεζε παιηψλ νθεηιψλ. (Κάκςε ζηελ Αγνξά 

Φαξκάθσλ θαηά 16,5% θαη 18,4% ηελ ηειεπηαία δηεηία. http://www.iatronet.gr, 

πξφζβαζε: 1/9/2012) 

 

2.2.6 πκβνιή ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 

Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία θαξκάθσλ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο αθνχ ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ 3% ηνπ 

ΑΔΠ (2,5% θαηά ηνλ ΦΔΔ), ελψ ν θιάδνο ζπκκεηέρεη θαηά 1% ζηελ ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε (ην 2007 ε θαξκαθνβηνκεραλία απαζρνινχζε πεξίπνπ 10.000 άηνκα θαη νη 

θαξκαθαπνζήθεο θαη ηα θαξκαθεία πεξίπνπ 32.000). Σα θαξκαθεπηηθά πξντφληα 

ζπκκεηέρνπλ κε 5% πεξίπνπ ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο, κε πεξηζζφηεξν απφ 

6% ζηηο εηζαγσγέο, ελψ επζχλνληαη κε 7% πεξίπνπ γηα ην γηα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα. 

http://www.iatronet.gr/
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Γξάθεκα 6: Φαξκαθεπηηθή δαπάλε σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ                                    

(2000-2010) 

 

         Πεγή: ΗΟΒΔ (2011). Γαπάλεο πγείαο θαη θαξκάθνπ θαη πνιηηηθέο εμπγίαλζεο 

 

Γξάθεκα 7: πκκεηνρή ζην εμσηεξηθό εκπόξην θαη ζην εκπνξηθό ηζνδύγην        

(2001-2010) 

 

         Πεγή: Δαγκαλίδθσ, 2011. τοιχεία Εurostat 2011 

 

2.2.7 Σα θαξκαθεία ζηελ Διιάδα 

Σα θαξκαθεία απνηεινχλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δίθηπα ιηαληθήο πψιεζεο ζηελ 

Διιάδα. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηε λνκνζεζία, ηα θαξκαθεία 
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παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη έηζη 

εμαζθαιίδεηαη ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηα θάξκαθα. 

ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 54 Φαξκαθεπηηθνί χιινγνη νη νπνίνη έρνπλ κέιε 

θαξκαθνπνηνχο ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ θαη νη νπνίνη ππάγνληαη ζηνλ Παλειιήλην 

Φαξκαθεπηηθφ ζχιινγν (ΠΦ). 

Πίλαθαο 6: Φαξκαθεία αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα θαη ζύλνιν θαξκαθαπνζεθώλ 

(2006-2009) 

 

           Πεγή: ΔΛΣΑΣ, (2009). http://www.statistics.gr (πξφζβαζε: 30/7/2012) 

 

ηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο (θαξκαθεία) ππάξρεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν πνπ θαιχπηεη 

αθφκε θαη ηηο πιένλ απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σν 38,3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ θαξκαθείσλ βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθήο θαη ην 13,2% ζην Ννκφ 

http://www.statistics.gr/
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Θεζζαινλίθεο. Γηαρξνληθά παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξκαθείσλ, 

θπξίσο ιφγσ ηεο ηδξχζεσο λέσλ ζηελ  πεξηθέξεηα. 

 

2.2.8 Οη δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνύ θαξκαθείνπ 

Γπλαηά ζεκεία 

Πηζηόηεηα πειαηώλ. Σν πειαηνιφγην ηνπ θαξκαθείνπ είλαη πξάγκαηη απφ ηα 

πεξηζζφηεξν πηζηά. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε θχζε ηεο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ηνπ αζζελνχο. Ο θαξκαθνπνηφο ζηα κάηηα 

ηνπ αζζελή γίλεηαη ςπρνιφγνο, εμνκνινγεηήο, ζεξαπεπηήο θαη πξνζσπηθφο ζχκβνπινο 

πγείαο. Ζ δεκηνπξγία πξνζσπηθήο ζρέζεο κεηαμχ θαξκαθνπνηνχ θαη πειάηε-αζζελή, 

νδεγεί ζηελ απμεκέλε πηζηφηεηα. χκθσλα κε έξεπλα ηεο ζπλέλσζεο θαξκαθνπνηψλ 

Forum Sante-CSA πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γαιιία ην 2006, ην 80% ησλ Γάιισλ 

επηζθέπηνληαη πάληνηε ην ίδην θαξκαθείν. 

Πξνκεζεπηέο. Οη ζρέζεηο ηνπ θαξκαθείνπ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ είλαη ζπλήζσο 

άξηζηεο θαη ζηεξίδνληαη θαηά βάζε ζην γεγνλφο φηη νη θαξκαθνπνηνί είλαη 

θαινπιεξσηέο. Οη πξνκεζεπηέο ζηεξίδνπλ ην ειιεληθφ θαξκαθείν θαη απνηεινχλ 

πξάγκαηη έλα απφ ηα πνιχ δπλαηά ηνπ ζεκεία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηνλ ηνκέα απηφ παίδνπλ θαη νη πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο θαξκαθνπνηνχο. 

Μηθξό ξίζθν. Γεληθά σο επέλδπζε ην θαξκαθείν απνηειεί επέλδπζε κηθξνχ σο 

ειάρηζηνπ ξίζθνπ. Έλαο παξάγνληαο πνπ ζπγθξαηεί ην ξίζθν κηθξφ είλαη ε ζπλαιιαγή 

κε ην δεκφζην, πνπ κάιινλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα έρεη γηα ην θαξκαθείν. 

Απηφ βέβαηα δελ ηζρχεη ζε πεξηφδνπο κε νηθνλνκηθή θξίζε. Γπζηπρψο, ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα νη Έιιελεο θαξκαθνπνηνί αληηκεησπίδνπλ πνιχ έληνλα ην πξφβιεκα ηεο 

ζηάζεο πιεξσκψλ.  
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Γηαξθώο απμαλόκελε γθάκα πξντόλησλ πνπ δηαθηλνύληαη κέζσ θαξκαθείσλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξα παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα έρνπλ ηε ζέζε ηνπο 

ζην ξάθη ηνπ θαξκαθείνπ. Ζ ιίζηα πεξηιακβάλεη νπηηθά είδε, ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο 

νξζνπεδηθά είδε θαη δεξκνθαιιπληηθά . 

Αδύλαηα ζεκεία 

Αηνκηθή επηρείξεζε. Έλα αδχλαην ζεκείν ηνπ ειιεληθνχ θαξκαθείν ζεσξείηαη ην 

γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά θαξκαθεία ιεηηνπξγνχλ σο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

ηελεχνπλ έηζη νη επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ππήξραλ αλ ηα θαξκαθεία 

νξγαλψλνληαλ ζε εηαηξείεο. 

Γξαθεηνθξαηία. Αδηακθηζβήηεηα νη θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπ θαξκαθείνπ κε ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην δεκφζην ελ γέλεη, ζπλεπάγεηαη γξαθεηνθξαηία, ε νπνία 

αλαιψλεη πνιχηηκν ρξφλν θαη δπλάκεηο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ θαξκαθείνπ. 

Αλύπαξθηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ηνπ θαξκαθνπνηνύ. δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ θαξκαθνπνηψλ.  

Πξνζσπηθό. Σν πξνζσπηθφ ηνπ θαξκαθείνπ ζπλήζσο απνηειείηαη απφ ηνλ 

θαξκαθνπνηφ θαη ηνπο ππαιιήινπο. Οη ππάιιεινη κπνξεί λα είλαη αηζζεηηθνί ή 

πηπρηνχρνη βνεζνί θαξκαθείσλ, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απινί αλεηδίθεπηνη 

εξγάηεο. Οη αλεηδίθεπηνη βνεζνί απνηεινχλ αδχλαην ζεκείν ηνπ θαξκαθείνπ, δηφηη 

κεηψλνπλ ην θχξνο θαη ηελ επηζηεκνληθφηεηα ηνπ θαξκαθείνπ. 

Διιηπήο δηνίθεζε. Οη πεξηζζφηεξνη θαξκαθνπνηνί έρνπλ κηα άξηηα επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε φζν αθνξά ζηε θαξκαθεπηηθή επηζηήκε, αιιά δελ εθπαηδεχνληαη ζε 

δηνηθεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζέκαηα. πλεπψο, ε δηνίθεζε ηνπ θαξκαθείνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ειιηπήο. 
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Με άξηηα κεραλνγξάθεζε. Μφλν έλα πνζνζηφ ησλ θαξκαθείσλ ζηελ Διιάδα είλαη 

κεραλνγξαθεκέλα θαη ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαξκαθείνπ. 

 

2.2.9 Οη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ειιεληθνύ 

θαξκαθείνπ 

Δπθαηξίεο 

ην πεξηβάιινλ ηνπ ειιεληθνχ θαξκαθείνπ δηαθξίλνπκε αξθεηέο επθαηξίεο, νη νπνίεο δε 

ζα πξέπεη λα κείλνπλ αλαμηνπνίεηεο:  

Δπαηζζεηνπνηεκέλνο αζζελήο. Μηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα ην ειιεληθφ θαξκαθείν 

απνηειεί ε νινέλα απμαλφκελε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ γχξσ απφ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ. 8 ζηνπο 10 πειάηεο- αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαη ην θαξκαθείν 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (π.ρ. αγνξά ελφο αλαγθαίνπ γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο 

θαξκάθνπ), δεηνχλ απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

ηεο πγείαο πνπ ηνπο απαζρνιεί, αιιά θαη γηα άιια ζέκαηα πγείαο πνπ ζεσξνχλ απηνί 

ζεκαληηθά θαη ηνπο απαζρνινχλ θαηά θαηξνχο. 

Απμεκέλε δήηεζε γηα πνηόηεηα. Ζ πνηφηεηα απνηειεί δεηνχκελν ζε πνιινχο θιάδνπο 

ζήκεξα, πφζν κάιινλ ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο φπνπ ε πνηφηεηα ηφζν ησλ πξντφλησλ φζν 

θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δσή ησλ 

πνιηηψλ, αθφκα θαη λα απνβεί κνηξαία. ην θαξκαθείν ε δήηεζε γηα πνηφηεηα 

εθθξάδεηαη κε δήηεζε γηα παξνρή πνηνηηθψλ ζπκβνπιψλ αιιά θαη πξνζθνξά πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ θαξκαθνπνηνχ ελδπλακψλεηαη θαη δείρλεη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηα κάηηα ησλ πειαηψλ-αζζελψλ πνπ αλαδεηνχλ πνηνηηθέο 

ζπκβνπιέο γχξσ απφ: 

 ηε δνζνινγία ησλ θαξκάθσλ πνπ ιακβάλνπλ 
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 ηνλ ζσζηφ ηξφπν ιήςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ (π.ρ. πξν ή κεηά θαγεηνχ) 

 ηηο ηπρφλ αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη ηαπηφρξνλα 

  ηηο ηπρφλ αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ ηξνθή 

 ηελ πγηεηλή δηαηξνθή 

 ηνλ πγηεηλφ ηξφπν δηαβίσζεο 

 ηελ θαιιπληηθή θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο 

 ηε ζχζηαζε ηαηξψλ 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθφο κπνξεί λα θαλεί ν ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ 

θαξκαθνπνηνχ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ν κέζνο 75άξεο ζηηο ΖΠΑ «θαηαπίλεη» νθηψ 

δηαθνξεηηθά ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ζε θαζεκεξηλή βάζε. Μεξηθνί ζπλδπαζκνί 

φκσο θαξκάθσλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κηα απιή δηαηαξαρή ή αθφκα θαη λα απνβνχλ 

ζαλαηεθφξνη. Σν θαηλφκελν γίλεηαη αθφκα πην επηθίλδπλν θαη νη πηζαλφηεηεο 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπγρoξεγνχκελσλ θαξκάθσλ απμάλνληαη απφ ην γεγνλφο 

φηη πνιινί είλαη νη αζζελείο παίξλνπλ θάξκαθα ρσξίο ζπληαγή γηαηξνχ θαη δελ ηα 

ζπκνχληαη. Δπηπιένλ, δελ είλαη ιίγνη νη γηαηξνί πνπ ακεινχλ λα πάξνπλ ην ηζηνξηθφ ηνπ 

αζζελνχο ή κπνξεί λα κελ ηνλ ξσηήζνπλ θαηά πφζν ζπλάδειθνί ηνπο, ηνπ έρνπλ 

ζπληαγνγξαθήζεη άιια θάξκαθα. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν κπνξεί λα επέκβεη ν 

θαξκαθνπνηφο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο παξέρνληαο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ θαξκάθσλ. 

Οη ζπκβνπιέο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα παξαπάλσ. Ο θαξκαθνπνηφο θξίλεηαη θαη 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ πξνηείλεη ν ίδηνο, αιιά θαη ησλ θαξκάθσλ 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπληαγέο ησλ ηαηξψλ. Πνηφηεηα ζηα παξαθαξκαθεπηηθά 

πξντφληα ζεκαίλεη γηα ηνλ θαηαλαισηή επράξηζηε πθή θαη θαιιπληηθή επραξίζηεζε, 

ηήξεζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ππνζρέζεσλ φπσο αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ 

πξντφλησλ θαη αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Πνηφηεηα ζηα θάξκαθα πνπ ρνξεγεί ν 
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θαξκαθνπνηφο ζεκαίλεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ε νπνία ζπληεξείηαη κε 

ζσζηφ ηξφπν απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο, θαη ειάρηζην σο κεδακηλφ ιάζνο ζηε 

ρνξήγεζε ηνπο. 

ρέζε εκπηζηνζύλεο κε ην θαξκαθνπνηό. χλεζεο θαηλφκελν απνηειεί ε επηδίσμε απφ 

ηε κεξηά ησλ αζζελψλ, ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηνλ θαξκαθνπνηφ. πλεηδεηά επηιέγνπλ, 

ινηπφλ νη αζζελείο, λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ην ίδην θαξκαθείν, δηφηη βιέπνπλ ζηα 

κάηηα ηνπ θαξκαθνπνηνχ, έλα επηζηήκνλα πγείαο πνπ δχλαηαη λα παίμεη ην ξφιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ  ζπκβνχινπ πγείαο ηνπο. Δπηζπκνχλ ν θαξκαθνπνηφο ηνπο λα γλσξίδεη πνηα 

θάξκαθα παίξλνπλ ή έρνπλ θαηά θαηξνχο πάξεη θαη πνηεο είλαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζηα 

θαιιπληηθά πξντφληα ηνπ θαξκαθείνπ, φρη κφλν ησλ ίδησλ αιιά θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγελείαο ηνπο. 

Πεξηζζόηεξεο ρξόληεο παζήζεηο. Σα ρξφληα λνζήκαηα (δηαβήηεο, νζηενπφξσζε, 

αξηεξηαθή ππέξηαζε, ππεξιηπηδαηκία θα) ηαιαηπσξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο. Οη lifestyle αζζέλεηεο είλαη θπξίαξρεο θαη ζπλερίζνπλ λα είλαη γηα πνιιά 

ρξφληα. Σν απνηέιεζκα είλαη νη πειάηεο - αζζελείο λα επηζθέπηνληαη ζπρλά θαη αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην θαξκαθείν, αθξηβψο ιφγσ ηεο ρξφληαο θχζεο ηεο πάζεζεο 

απφ ηελ νπνία πάζρνπλ. 

Απεηιέο 

Πηζαλόηεηα εηζόδνπ μέλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ θιάδν. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη 

ε ηάζε λα δεκηνπξγεζνχλ εηαηξίεο θαξκαθείσλ, απφ επηρεηξεκαηίεο εθηφο ηνπ θιάδνπ 

ησλ θαξκαθνπνηψλ. Πξνο ην παξφλ ε θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία δελ ην επηηξέπεη, αιιά ν 

θίλδπλνο είλαη νξαηφο. Ζ αηνκηθή επηρείξεζε θαξκαθείν δελ ζα είλαη βηψζηκε ζε κηα 

ηέηνηα πξννπηηθή, δηφηη δε ζα κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηηο εηαηξίεο θαξκαθείσλ. 

ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ηέζζεξα δίθηπα ζπλεξγαδφκελσλ 

θαξκαθείσλ, ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί κε πνιχ ηαρείο ξπζκνχο κέζα ζε ιίγα ρξφληα. 
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Πξφθεηηαη γηα ηηο εηαηξείεο Pharmaxis, Pharma Plus -ζπγαηξηθή ηεο Lavipharm-, 

Advance θαη Active Health. Πξφθεηηαη γηα δίθηπα δεθάδσλ θαξκαθείσλ κε πσιήζεηο πνπ 

μεπεξλνχλ ηα 70εθ. επξψ εηεζίσο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα.  

Απεηιή γηα ην ειιεληθφ θαξκαθείν απνηειεί θαη ε εηαηξεία Alapis, ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε ην 2007 θαη εηζέβαιιε ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο πνιχ δπλακηθά, 

εμαγνξάδνληαο δεθάδεο εηαηξίεο -θαξκαθνβηνκεραλίεο, θαξκαθαπνζήθεο-. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο έκπεηξσλ ζηειερψλ ηνπ θιάδνπ, ζα 

πξνζπαζήζεη λα θαζεηνπνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εηζεξρφκελε θαη ζηε ιηαληθή 

πψιεζε θαξκάθσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο αιπζίδαο θαξκαθείσλ Δπίζεο απεηιή 

απνηειεί θαη ε πηζαλφηεηα πψιεζεο θαξκάθσλ απφ ελαιιαθηηθά θαλάιηα δηαλνκήο 

φπσο super market. 

Φαξκαθεπηηθή λνκνζεζία. Ζ θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία δελ είλαη ζχγρξνλε. Σε 

ραξαθηεξίδεη ε πνιπλνκία θαη νη απνζπαζκαηηθέο δηαηάμεηο. Πεξηνξίδεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ θαξκαθνπνηψλ. 

Πνιπδηάζπαζε. Σα θαξκαθεία ζηελ Διιάδα είλαη ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 11.000. Ζ 

αλαινγία θαηνίθσλ αλά θαξκαθείν είλαη ε κηθξφηεξε ζηελ Δπξψπε. Παξαηεξείηαη, 

ινηπφλ, ην θαηλφκελν ζε θάζε γεηηνληά λα ιεηηνπξγνχλ 2 θαη 3 αθφκε θαξκαθεία σο 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ πνιπδηάζπαζε απηή απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

θαξκαθείσλ θαη ηνπο σζεί ζε πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

Αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. Απνηειεί απεηιή πνπ ζα 

επεξεάζεη ζίγνπξα ην κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ θαξκαθείνπ καθξνπξφζεζκα. 

Αληαγσληζκόο κε κε λόκηκα κέζα. Παξαηεξνχληαη ζπρλά θαηλφκελα φπσο 

θαηεπζπλφκελε ζπληαγνγξάθεζε, εθπηψζεηο ζηνπο αζζελείο ζε θάξκαθα, δσξνδνθία 
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πειαηψλ θα. Ο αληαγσληζκφο κε ηέηνηα κέζα θαζηζηά θάζε άιιε πξνζπάζεηα λφκηκνπ 

αληαγσληζκνχ αλαπνηειεζκαηηθή. 

Απεξίγξαπηε γξαθεηνθξαηία. Ο θαξκαθνπνηφο βπζίδεηαη θαζεκεξηλά ζηα γξαλάδηα 

κηαο απεξίγξαπηεο γξαθεηνθξαηίαο, πνπ πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηελ θαθή νξγάλσζε ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

Λνγηζηηθή ζεώξεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην ρώξν ηεο πγείαο. Ο Έιιελαο 

θαξκαθνπνηφο εμαηηίαο ηεο ινγηζηηθήο ζεψξεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο 

θαη ηεο ζέζπηζεο γξαθεηνθξαηηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, αληηκεησπίδεηαη 

σο ππνηειείο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, παξφηη ηα πηζηψλεη κε ηεξάζηηα πνζά 

αλαιακβάλνληαο ην θφζηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Ηδησηηθνπνίεζε ζην ρώξν ηεο πγείαο. Ζ κείσζε ηνπ ιεγφκελνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ε 

δξαζηηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ δεκφζηαο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ε ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιεηψλ, ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ε αδεθάγνο ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζα απνηειέζνπλ 

ζνβαξή απεηιή αθφκε θη γηα ηελ χπαξμε ηνπ ειιεληθνχ θαξκαθείνπ. Σν ειιεληθφ 

θαξκαθείν απεηιείηαη επίζεο απφ ηελ πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ θαξκάθνπ, ηελ 

ακθηζβήηεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ θαξκαθείνπ. 

Ζιεθηξνληθό εκπόξην.  

Σα δηαδηθηπαθά θαξκαθεία απνηεινχλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα πξαγκαηηθφηεηα θαη 

απμάλνπλ δηαξθψο. Ζ επηηξνπή αληαγσληζκνχ ζηελ Δπξψπε πξνσζεί ηδηαίηεξα ηελ 

πψιεζε παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο, ήδε ζηελ 

Δπξψπε έρνπλ δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθά θαξκαθεία γηα ηε δηαθίλεζε θαξκάθσλ θαη 

Μ.Τ.Τ.ΦΑ., ελψ ζηηο Ζ.Π.Α. δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ην 12% ησλ 
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ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. Σα ειιεληθά θαξκαθεία είλαη παληειψο 

απξνεηνίκαζηα ζηελ είζνδν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε δηαθίλεζε θαξκάθσλ. 

Δπίζεο, απεηιή ζεκαληηθή απνηειεί θαη ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ησλ θαιιπληηθψλ 

θαη παξαθαξκεθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο ε θαηαλάισζε ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ θαηαλαισηή, ε νπνία έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Σέινο, απεηιή 

ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη ην ‘‘άλνηγκα’’ ηεο αγνξάο, ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηελ ίδξπζε 

θαξκαθείσλ απφ θπζηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο. (Πηηζηιίδεο, 2011) 

 

2.2.10 Οη πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter 

ηελ παξνχζα ελφηεηα επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ 

θαξκαθείσλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter. 

Οη πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter απνηεινχλ έλα πιαίζην αλάιπζεο ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζκνχ ζε έλα θιάδν, θαζψο θαη έλδεημε γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα/θεξδνθνξία ηνπ 

θιάδνπ. Λνγηθά πξνθχπηεη φηη φζν πην έληνλνο είλαη ν αληαγσληζκφο ηφζν ιηγφηεξν 

ειθπζηηθφο είλαη ν θιάδνο. 

Οη πέληε δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ είλαη: 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ πξνκεζεπηψλ  

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ πειαηψλ 

 Ζ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

 Ζ απεηιή απφ λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ θιάδν 

 Σν επίπεδν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ πέληε δπλάκεσλ, φζν ηζρπξφηεξνη είλαη νη πξνκεζεπηέο 

θαη νη αγνξαζηέο ζε έλα θιάδν θαη φζν κεγαιχηεξε ε απεηιή εηζφδνπ λέσλ 
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αληαγσληζηψλ θαη ππνθαηάζηαησλ, ηφζν πην αλαζθαιέο είλαη ην κέιινλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε πξνκεζεπηώλ: Πξνκεζεπηέο ησλ θαξκαθείσλ είλαη θπξίσο 

νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη νη θαξκαθαπνζήθεο θαη δεπηεξεπφλησο, νη εηαηξίεο 

παξαγσγήο – εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο θαιιπληηθψλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ θαξκαθαπνζεθψλ θξίλεηαη 

πεξηνξηζκέλε ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, θαζψο, νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ θαη ηα 

πεξηζψξηα θεξδψλ είλαη ζεζκηθά θαζνξηζκέλα. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε πειαηώλ: Πειάηεο ησλ θαξκαθείσλ απνηεινχλ θπξίσο ηα 

ηακεία γηα ηα θάξκαθα θαη νη θαηαλαισηέο γηα ηα παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ηα 

κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα. 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ηακείσλ, σο απνθιεηζηηθφ πειάηε θαξκάθσλ, είλαη 

ζεκαληηθή, κε απνηέιεζκα ηνλ άκεζν αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ απφ ηα 

ζπζζσξεπκέλα ρξέε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θαηαλαισηέο δηαζέηνπλ ηελ επρέξεηα 

επηινγήο ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο γηα παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα (super 

market, θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ), δηαζέηνληαο εληζρπκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, 

θπξίσο φκσο γηα πξντφληα γηα ηα νπνία δε ρξεηάδνληαη ηε ‘‘ζπκβνπιή’’ ηνπ 

θαξκαθνπνηνχ. 

Δίζνδνο λέσλ αληαγσληζηώλ: ηνλ θιάδν ησλ θαξκαθείσλ ππάξρνπλ ζεζκηθά εκπφδηα 

εηζφδνπ γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη πσο γηα λα εηζέιζεη θάπνηνο ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηνπο θαλφλεο ησλ πιεζπζκηαθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ θξηηεξίσλ πνπ 

επηβάιεη ε Διιεληθή λνκνζεζία. Τθίζηαηαη ζπλεπψο ζεκαληηθά εκπφδηα, ππέξ ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

Γπλεηηθνί αληαγσληζηέο ησλ θαξκαθείσλ, ζε πεξίπησζε άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

ηδηνθηεζηαθφπ θαζεζηψηνο, είλαη νη αιπζίδεο super market θαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 
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πψιεζεο θαξκάθσλ απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο παξάγνπλ κηα επξεία γθάκα 

πξντφλησλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζπληεξήζνπλ έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θαηάζηεκα 

ιηαληθήο. Δπηπιένλ, δπλεηηθνί αληαγσληζηέο απνηεινχλ θαη νη πνιπεζληθέο αιπζίδεο 

πψιεζεο θαξκάθσλ (π.ρ. Boots ζηελ Αγγιία). 

Τπνθαηάζηαηα πξντόληα: Σνλίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 75% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

θαξκαθείσλ πξνέξρεηαη απφ θάξκαθα. Τπνθαηάζηαηα ησλ θαξκάθσλ δελ ππάξρνπλ, 

νπφηε δελ επεξεάδεηαη ν θιάδνο κε απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεηαη θαη ε θεξδνθνξία 

ηνπ, ε νπνία νχησο ή άιισο είλαη πξνθαζνξηζκέλε. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ην ππφινηπν 

25% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε θαιιπληηθψλ, 

παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη άιισλ εηδψλ κε πιεζψξα αληαγσληζηηθψλ 

επηινγψλ, φπνπ ηα θαξκαθεία ιεηηνπξγνχλ κε αληαγσληζηηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο 

(πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, εθπηψζεηο θ.α) ζηνρεχνληαο ζε φζν ην δπλαηφ πςειφηεξε 

θεξδνθνξία. 

Αληαγσληζκόο επηρεηξήζεσλ: Ο αληαγσληζκφο ησλ θαξκαθείσλ, ιφγσ ησλ 

θαζνξηζκέλσλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ, εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ 

ζα αλαπηχμεη ν θαξκαθνπνηφο κε ηνπο πειάηεο ηνπ θαη ζην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζα παξέρεη, θαζψο θαη ζηελ πνηθηιία ησλ ινηπψλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαζέηεη. 

Άιιεο δχν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θαξκαθείνπ είλαη ε 

ηνπνζεζία θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, χκθσλα κε ζηειέρε ηνπ θιάδνπ, έλα 

θαηάζηεκα ζε θεληξηθφ δξφκν ή θνληά ζε λνζνθνκείν ή ίδξπκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ην νπνίν είλαη ηαπηνρξφλσο επξχρσξν θαη κε ζσζηή ιεηηνπξγηθή δηαξξχζκηζε, εκθαλίδεη 

κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα θαη απμεκέλεο πσιήζεηο . 

Σέινο, αξθεηά αληαγσληζηηθά εκθαλίδνληαη ηα θαξκαθεία πνπ νξγαλψλνληαη ζε 

δίθηπα, έρνληαο εληαίν κάξθεηηλγθ παξαγγειηψλ, επηηπγράλνληαο θαιχηεξεο ηηκέο απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. (Stochasis, 2010) 
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2.2.11 Αλάιπζε PEST 

ε φηη αθνξά  ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, εληφο ηνπ νπνίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

λνκνζεζία, ε θαηάζηαζε είλαη ξεπζηή. Μέρξη θαη ζήκεξα, ε ιηαληθή πψιεζε ηνπ 

θαξκάθνπ είλαη απζηεξά ξπζκηδφκελε. Οη πεξηνξηζκνί αθνξνχλ θπξίσο ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ θαξκάθσλ, ζηε ζηειέρσζε ηνπο, ζηα είδε θαξκάθσλ πνπ 

εκπνξεχνληαη, θαζψο θαη ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ζηηο ζπληαγέο. Με ην 

ελδερφκελν ‘‘άλνηγκα’’ ηεο αγνξάο, θάπνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο ζα 

θαηαξγεζνχλ θαη ν θιάδνο ελδέρεηαη λα νδεγεζεί ζε αθφκε εληνλφηεξν αληαγσληζκφ. 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε θαη 

γίλνληαη ελέξγεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο.  

ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηε ρψξα έρεη νδεγήζεη 

ζε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαιιπληηθά θαη ηα παξαθάξκαθα, 

κεηψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο πσιήζεηο ησλ θαξκαθείσλ. Χζηφζν, ε θαηαλάισζε 

θαξκάθνπ είλαη ζρεηηθά αλειαζηηθή ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ.  

ε φηη αθνξά ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην θαξκαθείν, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, δηαδξακαηίδεη αλακθίβνια πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

θιάδν πγείαο. Δηδηθά, ζε απνκαθξπζκέλα κέξε ν θαξκαθνπνηφο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ππνθαζηζηά αθφκε θαη ην γηαηξφ. Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ εληζρχεηαη παξέρνληαο εχθνιε 

πξφζβαζε ζηε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. ηε λννηξνπία ηνπ θαηαλαισηή ην θαξκαθείν 

απνηειεί θχξηα επηινγή γηα ηελ θάιπςε ζρεηηθψλ βαζηθψλ αλαγθψλ, ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ν θιάδνο ησλ θαξκαθείσλ δε 

ζεσξείηαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλνο θαη δελ αθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο 
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ηερλνινγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ εθηηκάηαη φηη νη αιπζίδεο θαξκαθείσλ, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ θνηλή νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ, έρνπλ πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν 

αληαγσληζκφ, ζε επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο νξγάλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πεξηνξίδνληαο ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο. Με ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ιηαληθήο, βξίζθεηαη ήδε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην 

επηδνηνχκελν πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ, Digi-retail, γηα ην νπνίν επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο 

κεηαμχ άιισλ απνηεινχλ θαη ηα θαξκαθεία. (Stochasis, 2010) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

3.1  Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε  

Γηα ηελ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ. Χο ζρέδην έξεπλαο 

επηιέρζεθε ε πεξηγξαθηθή έξεπλα ε νπνία κπνξεί λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο θαη λα ππνινγίζεη ην πνζνζηφ ή ηελ αλαινγία 

πιεζπζκνχ πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηελ έξεπλα δελ ππήξραλ θαη έηζη έγηλε ζπιινγή 

πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κε βνήζεηα ηεο ρξήζεο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην έρεη σο πιενλέθηεκα φηη απνηειεί κηα πςειά δνκεκέλε κέζνδν κε 

πςειφ βαζκφ ακεζφηεηαο θαη παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο απφ ην θαηάιιειν 

δείγκα ζην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Ζ κέζνδνο απηή ζπιινγήο ζηνηρείσλ έρεη ηε 

κνξθή ηππνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ θαη έηζη είλαη εχθνιε ζηε 

ζπκπιήξσζε θαη ζηελ αλάιπζε. Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ: ζρεδηαζκφο 

εξσηεκαηνινγίνπ, δεηγκαηνιεςία, ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ.  

 

3.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα – ηόρνο  

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ζην πξψην κέξνο ηεο ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

παξαθάησ: 

1.  Πψο βιέπνπλ νη θαξκαθνπνηνί ην επάγγεικά ηνπο. 

2. Καηά πφζν πξνζθέξνληαη απφ ηνπο θαξκαθνπνηνχο ζηνπο αζζελήο-πειάηεο νη 

θαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο 

3.  Δάλ έρνπλ επελδχζεη νη θαξκαθνπνηνί ζηε πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο 

4.  Πνηέο γλψζεηο ρξεηάδεηαη λα έρεη ν ζχγρξνλνο θαξκαθνπνηφο θαη  
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5. Ζ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη ή φρη, λα ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή 

απνδεκίσζε. 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο, ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη: 

1.  Οη ιφγνη πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

2.  Καηά πφζν ηα κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί είλαη απνηειεζκαηηθά 

3.  Φαηλφκελα πνπ κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηελ επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ 

4.  Πφζν ε θξίζε επεξεάδεη ην ζχγρξνλν θαξκαθείν θαη  

5.  Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. 

Δπίζεο θαηαγξάθεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, σο εμήο: α) 

θχιν, β) ειηθία, γ) ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηνπ θαξκαθείνπ δ) αξηζκφο ησλ αζζελψλ-

θαηαλαισηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη θαηά πξνζέγγηζε εκεξεζίσο, ε) ρξφληα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαξκαθείνπ, ζη) κνξθσηηθφ επίπεδν δ) ηδίξνο αλά κήλα ε) ζπληαγέο αλά κήλα. 

Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ θαη 

ηέινο, ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη θαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ κε 

δηάθνξα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θαξκαθνπνηψλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ θνηλσληθνί 

θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

θαξκαθνπνηψλ. 

 

3.3 Πεξηγξαθή ηνπ εξγαιείνπ ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

κνηξάζηεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε θαξκαθνπνηνχο πνπ δηέζεηαλ δηθφ ηνπο 

θαξκαθείν. Σν ζχλνιν ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ήηαλ 50. Καηά 

ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απιέο ιέμεηο θαη απνθεχρζεθαλ 
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ιέμεηο κε ακθίβνιε ή αζαθή έλλνηα. Δπίζεο, απνθεχρζεθαλ εξσηήζεηο πνπ νδεγνχζαλ 

ζηελ επηζπκεηή απάληεζε. Μεγάιε ζεκαζία δφζεθε θαη ζηε ινγηθή ζεηξά ησλ 

εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε αιιεινεμαξηψκελσλ εξσηήζεσλ ηε κία κεηά 

ηελ άιιε.   

Ζ δεηγκαηνιεςία ήηαλ ηπραία (non-probability) ή αιιηψο βνιηθή δεηγκαηνιεςία.  

Οη εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο έξεπλαο (βι. παξάξηεκα 1- εξσηεκαηνιφγην) 

Α,Β,Γ θαη Γ κεηξήζεθαλ κε ηε ρξήζε πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert φπνπ ην 1 

αληηπξνζψπεπε ην δηαθσλψ πιήξσο/πνηέ/θαζφινπ απαξαίηεηεο αλάινγα κε ηελ 

εξψηεζε θαη ην 5 αληηπξνζψπεπε ην ζπκθσλψ πιήξσο/ζπλέρεηα/απνιχησο απαξαίηεηεο 

αλάινγα κε ηελ εξψηεζε. 

Δπηπιένλ ζην πξψην κέξνο ππήξραλ αθφκα 2 εξσηήζεηο (Δ,Ε) πνπ αθνξνχζαλ ζην αλ 

ζπκθσλνχλ κε ηε θαξκαθεπηηθή απνδεκίσζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή θιίκαθα ηεο 

θαξκαθεπηηθήο απνδεκίσζεο. Ζ πξψηε ήηαλ δηρνηνκηθή εξψηεζε (απαληήζεηο: ΝΑΗ-

ΟΥΗ) θαη ε δεχηεξε πεξηειάκβαλε κηα θιίκαθα απιήο επηινγήο. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηελ Ζ εξψηεζε έσο ηελ Κ 

πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο θιίκαθαο Likert (βι. παξάξηεκα 1, εξσηεκαηνιφγην). 

Σέινο, ε εξψηεζε Λ πνπ αθνξνχζε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θαηέθεπγαλ νη θαξκαθνπνηνί 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ήηαλ κηα εξψηεζε πνπ επηδερφηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο απφ κία ζεηξά πξνηεηλφκελσλ απαληήζεσλ θαη άλεθε ζηελ θιίκαθα 

πνιιαπιήο επηινγήο. 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ζηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμεηάζζεθε. Οη εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ αιιά θαη 

αλνηρηνχ ηχπνπ (ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαξκαθείνπ, ειηθία) θαη επηπιένλ, πεξηιακβάλνληαλ 

θαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο απάληεζεο φπσο πνην ην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηνπ 

θαξκαθείνπ ζαο, πνην ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν γηα λα είλαη αξθεηά εχθνιν ζηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ θαη λα κελ απαηηεί πνιχ ρξφλν απφ ηελ πνιπάζρνιε θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ θαξκαθνπνηψλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξνήιζαλ απφ ηνπο παξαθάησ λνκνχο: Αηηηθήο, 

Υαλίσλ, Γσδεθαλήζνπ, Αραΐαο, Θεζζαινλίθεο, Μεζζελίαο, Αηησιναθαξλαλίαο, 

Γξάκαο θαη Πέιιαο . Ζ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, 

φζνλ αθνξά ζην λνκφ  Αηηηθήο θαη κέζσ e-mail ζηνπο ππφινηπνπο λνκνχο. 

 

3.4 Μέζνδνο θσδηθνπνίεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ 

H θσδηθνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα SΡSS 

λ.16. Γεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 92 κεηαβιεηέο.  Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ 

ησλ εξσηήζεσλ θσδηθνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε έλα αξρείν δεδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζε θάζε απάληεζε δφζεθε έλαο αξηζκφο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ εξψηεζε 

‘‘Ζ δνπιεία κνπ είλαη δεκηνπξγηθή’’ ζηελ θαηεγνξία δηαθσλψ πιήξσο δφζεθε ν αξηζκφο 

1, ζηελ θαηεγνξία δηαθσλψ ν αξηζκφο 2, ζηελ θαηεγνξία νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

o αξηζκφο 3, ζηελ θαηεγνξία ζπκθσλψ ν αξηζκφο 4, θαη ζηελ θαηεγνξία ζπκθσλψ 

πιήξσο ν αξηζκφο 5.  

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο δελ απάληεζαλ ζε 

νξηζκέλεο εξσηήζεηο ζηελ πεξίπησζε απηή ε θσδηθνπνίεζε έκεηλε θελή θαη έηζη ζε 

θάπνηα απνηειέζκαηα εκθαλίδεηαη θαη ν φξνο missing value. 

 

3.5 Πεξηνξηζκνί – Δπηθπιάμεηο 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε κηα αξθεηά δχζθνιε πεξίνδν γηα ηα θαξκαθνπνηνχο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δηάζηεκα 14 Ηνπλίνπ 2012 κε 14 Ηνπιίνπ 2012, νη θαξκαθνπνηνί 

δελ εθηεινχζαλ ζπληαγέο ησλ αζθαιηδνκέλσλ ιφγσ ηεο παχζεο πιεξσκψλ απφ ηνλ 
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ΔΟΠΤΤ (Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο). Έηζη, ινηπφλ ππήξρε έλα 

θιίκα αξθεηά ηεηακέλν θαη κηα έληνλε απνγνήηεπζε κε απνηέιεζκα πνιχ λα αξλνχληαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη άιινη λα είλαη αξθεηά επηθπιαθηηθνί. 

Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ζα έρνπλ θαη ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο απφ ηεο ζηηγκή 

πνπ ξσηήζεθαλ 50 θαξκαθνπνηνί απφ ηνπο ρηιηάδεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. Έλαο 

άιινο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ απαξηίδεηαη απφ 

νξηζκέλεο  πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα νη αληηιήςεηο θαη νη 

ζηάζεηο ηνπο λα δηαθέξνπλ απφ άιινπο θαξκαθνπνηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 
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KΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 

4.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

To δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά απφ θαξκαθνπνηνχο πνπ θαηείραλ 

δηθφ ηνπο θαξκαθείν. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 50 (Ν=50) θαξκαθνπνηνί απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 30 άληξεο (60%) θαη 20 (40%) 

γπλαίθεο (γξάθεκα 8). Οη πεξηνρέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ νη εμήο: Αηγάιεσ, 

Υατδάξη, Μαξνχζη, Γιπθάδα, Αγία Βαξβάξα, Κνξπδαιιφο, Νέα Δξπζξαία, Κεθηζηά, 

Πεξηζηέξη, Νέν Ζξάθιεην, Αζήλα, Πεηξνχπνιε, Εσγξάθνπ, Πεηξαηάο, Βχξσλαο, Νίθαηα, 

φζνλ αθνξά ζηελ Αηηηθή. Δθηφο Αηηηθήο νη ζπκκεηέρνληεο πξνήιζαλ απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο: Κξήηε, Κσο, Πάηξα, Θεζζαινλίθε, Πχινο, Καιακάηα, Γξάκα, Γηαλληηζά, 

Βφληηζα, Ναχπαθηνο. 

Γξάθεκα 8: Φύιν ζε απόιπηεο ζπρλόηεηεο 
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Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ  έξεπλα 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ειηθηψλ νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη, απφ 

ην ζχλνιν απηψλ πνπ απάληεζαλ, άλεθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 51-55εηψλ (27,7%). O 

κέζνο φξνο ησλ ειηθηψλ ήηαλ 45,79 ρξφληα. 

Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ θαξκαθείσλ ήηαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο 

ζην θέληξν πφιεο (38,1%), ελψ νη ιηγφηεξνη ζπκκεηέρνληεο θαξκαθνπνηνί είραλ ην 

θαξκαθείνπ ηνπο ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή (4,8%). 

ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 8 βιέπνπκε ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο επί ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξνχζε λα δψζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεηηθέο 

απαληήζεηο θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη ζεηηθέο ζπρλφηεηεο αζξνίδνπλ 126%. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν θάζε ζπκκεηέρσλ θαηά κέζν φξν έδσζε 1,26 ζεηηθέο απαληήζεηο. Άξα, ην 

48% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ θαξκαθείνπ 

ηνπ ην ‘‘θέληξν πφιεο’’. Σν 32% αλέθεξε κεηαμχ άιισλ ηελ επηινγή ‘‘εθηφο θέληξνπ 

πφιεο’’ θαη ην 18% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ 

θαξκαθείνπ ηνπ ηελ επηινγή ‘‘θνληά ζε ηαηξεία’’. 
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Πίλαθαο 8: εκείν εγθαηάζηαζεο θαξκαθείσλ 

 

ην γξάθεκα 9 παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα θαξκαθεία ηνπ δείγκαηνο είραλ 

εκεξήζηα επηζθεςηκφηεηα 31-50 πειάηεο (31,3%). Αθνινπζνχλ νη θιάζεηο πάλσ απφ 

121 πειάηεο κε πνζνζηφ 20,8% θαη 51-70 πειάηεο κε πνζνζηφ 18,8%. 

Γξάθεκα 9: Δπηζθεςηκόηεηα αλά εκέξα 

 

ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε ‘‘πφζεο ζπληαγέο εθηειείηε θάζε κήλα’’, ζεκαληηθφ είλαη λα 

αλαθεξζεί φηη δελ απάληεζαλ 16 άηνκα απφ ην ζχλνιν ησλ 50 εξσηψκελσλ (missing 

value :16/valid: 34). 
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Σν 26,5%, απφ ην ζχλνιν ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, εθηειεί 

θάζε κήλα 301-400 ζπληαγέο. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε θαηεγνξία 401-500 ζπληαγέο 

αλά κήλα κε πνζνζηφ 23,5%. Σν 2,9% κφλν ησλ θαξκαθνπνηψλ εθηεινχλ αλά κήλα 

θάησ απφ 100 ζπληαγέο θαη ην 2,9%  101-200 ζπληαγέο (βι. γξάθεκα 10). 

Γξάθεκα 10: πληαγέο αλά κήλα 

 

Αλαθνξηθά κε ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ησλ θαξκαθείσλ ηα πεξηζζφηεξα άλεθαλ ζηελ 

θαηεγνξία 26-30 ρξφληα (16,3%) θαη 1-5 ρξφληα (16,3%). Αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο 16-

20, 21-25 ρξφληα κε πνζνζηφ 14,3% ε θάζε κία. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ππάξρεη θαη 

έλα θαξκαθείν ην νπνίν ιεηηνπξγεί πάλσ απφ 100 ρξφληα, ζπγθεθξηκέλα 135 ρξφληα. Σν 

θαξκαθείν απηφ βξίζθεηαη ζηελ Πάηξα θαη αλήθεη ζηνλ θ. Καιιηβσθά (βι. γξάθεκα 11). 

Ο κέζνο φξνο ησλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαξκαθείσλ είλαη ηα 21,4 ρξφληα. 
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Γξάθεκα 11: Υξόληα ιεηηνπξγίαο θαξκαθείσλ 

 

ην γξάθεκα 12 παξνπζηάδεηαη κέρξη πνην ζεκείν έρνπλ πξνρσξήζεη ηηο ζπνπδέο 

ηνπο νη εξσηψκελνη θαξκαθνπνηνί. 

Σν 92% έρεη απνθηήζεη 1
ν
 πηπρίν ζηελ  Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ. Ζ πιεηνςεθία 

πξνέξρεηαη απφ θαξκαθνπνηνχο πνπ έρνπλ πηπρίν Φαξκαθεπηηθήο απφ ηελ Διιάδα (37 

άηνκα, 74%) θαη ην ππφινηπν 18%  πξνέξρεηαη απφ θαξκαθνπνηνχο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη ην πηπρίν ηνπο απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Μφιηο ην 6% έρεη Μaster 

θαη κφλν ην 2% δηδαθηνξηθφ (1 ζηνπο 50). 
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Γξάθεκα 12: Δπίπεδν πνπδώλ 

 

Σέινο, ν πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηνλ ηδίξν ησλ θαξκαθείσλ αλά κήλα. εκαληηθφ είλαη 

λα αλαθεξζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη θαξκαθνπνηνί δελ απάληεζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ππήξμαλ κφλν 23 απαληήζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ 50 

ζπκκεηερφλησλ (23: valid/27: missing). 

Πίλαθαο 9: Σδίξνο αλά κήλα 
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4.2 Απνηειέζκαηα Α’ κέξνπο εξσηεκαηνινγίνπ-Δπαγγεικαηηθόο ξόινο 

θαξκαθνπνηνύ 

Ζ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλά ηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν 

ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ απέλαληη ζε ζέκαηα γλψζεσλ θαη θαξκαθεπηηθήο 

απνδεκίσζεο. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη θαξκαθνπνηνί θαίλνληαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο. Αληηκεησπίδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο σο 

ιεηηνχξγεκα, ηε ζεσξνχλ δεκηνπξγηθή, παίξλνπλ απφ απηή ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

αίζζεζε ηεο επηηπρίαο. Λίγνη ζεσξνχλ φηη είλαη βαξεηή (4%) θαζψο θαη φηη δελ είλαη 

παξαγσγηθνί θαηά ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο ηνπο (2%).  

Γξάθεκα 13: Πσο βιέπνπλ νη θαξκαθνπνηνί ην επάγγεικά ηνπο (%) 

 

Πίλαθαο 10: Μέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο ζρεηηθά κε ην πώο βιέπνπλ νη 

θαξκαθνπνηνί ην επάγγεικά ηνπο 

 

ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΘ ΔΟΤΛΕΙΑ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΘΜΑ 

ΒΑΡΕΣΘ ΔΟΤΛΕΙΑ 

ΑΙΘΘΘ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΘ 

ΜΘ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 

2% 

36% 

66% 

46% 

26% 

22% 

10% 

12% 

36,70% 

22% 

6% 

50% 

58% 

2% 

59,20% 

62% 

26% 

32% 

4% 

4,10% 

16% 

2% 

Διαφωνϊ Πλιρωσ Διαφωνϊ Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ υμφωνϊ υμφωνϊ πλιρωσ 
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χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ θαξκαθνπνηψλ, ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηε ζρέζε 

ηνπο κε ηνπο πειάηεο (βι. εξσηεκαηνιφγην εξψηεζε Γ), πξνθχπηεη φηη έρνπλ αξθεηά 

θαιή επηθνηλσλία καδί ηνπο, λνηάδνληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ ζσζηή 

εμππεξέηεζε ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο, ηνπο ελεκεξψλνπλ, έρνπλ καθξνρξφληα ζρέζε καδί 

ηνπο θαη ηνπο ζπκβνπιεχνπλ (βι. πίλαθα 11). 

Πίλαθαο 11: Μέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο ζρεηηθά κε ην πώο βιέπνπλ νη 

θαξκαθνπνηνί ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπ πειάηεο (%) 
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Βαζηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα κειεηεζεί ε άπνςε ησλ θαξκαθνπνηψλ ζρεηηθά κε 

ηηο γλψζεηο πνπ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα έρεη ν ζχγρξνλνο θαξκαθνπνηφο πάλσ ζε 

ζέκαηα: Management, Marketing, Human Resources, Finance, Φαξκαθνγλσζίαο, 

Φαξκαθνηερλνινγίαο, Φαξκαθνινγίαο. 

ην γξάθεκα 14 παξαηεξνχκε φηη νη γλψζεηο θαξκαθνινγίαο ζπγθεληξψλνπλ έλα 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζην πεδίν  ‘‘απνιχησο απαξαίηεηεο’’, πην ζπγθεθξηκέλα ην 84% 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαξκαθνπνηνχο ζηελ έξεπλα. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ θαξκαθνπνηψλ ε γλψζε ηεο θαξκαθνινγίαο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε 

θαη απηφ είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ κηαο θαη απνηειεί ηε βάζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο 

ξφινπ.  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

Οη γλψζεηο θαξκαθνηερλνινγίαο ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ 

θιίκαθα ‘‘απνιχησο απαξαίηεηεο’’. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ αγγίδεη ην 46%. Σν 

54% ζπγθεληξψλεηαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο κε επηθξαηέζηεξν πνζνζηφ ην 

36% πνπ ηηο ζεσξεί ‘‘πνιχ απαξαίηεηεο’’. 

 

 

Γξάθεκα 14: Γλώζεηο θαξκαθνινγίαο (%) 
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εκαληηθά πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ θαη νη γλψζεηο marketing θαη management. Καη 

νη δχν απηέο κεηαβιεηέο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ην γξάθεκα 16 ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά απαληψληαη ζηελ θιίκαθα 

‘‘πνιχ απαξαίηεηεο’’ γλψζεηο marketing. O ζχγρξνλνο θαξκαθνπνηφο πξέπεη θαη νθείιεη 

λα είλαη θαηάιιεια εθνδηαζκέλνο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο marketing.                                      

 

                                   Γξάθεκα 16: Γλώζεηο marketing (%) 

 

 

To 38%, κε βάζε ην γξάθεκα 17, ζεσξεί ηηο γλψζεηο δηνίθεζεο απνιχησο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επεκεξία θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ.  

 

Γξάθεκα 15: Γλώζεηο θαξκαθνηερλνινγίαο (%) 
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Οη γλψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαίλεηαη λα κπεξδεχνπλ ηνπο εξσηψκελνπο κηαο 

θαη ην 30% ηηο ζεσξεί ‘‘απνιχησο απαξαίηεηεο’’ θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

θιίκαθεο πνιχ θαη αξθεηά απαξαίηεηεο. 

Γξάθεκα 18: Γλώζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ (%) 

. 

Σηο γλψζεηο θαξκαθνγλσζίαο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, 14%,  θαίλεηαη λα ηηο ζεσξεί  

‘‘θαζφινπ απαξαίηεηεο’’ θαη 14% ‘‘ιίγν απαξαίηεηεο’’. Κάηη πνπ δε ζπλαληήζεθε ζε 

θακία απφ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο. 

 Γξάθεκα 17: Γλώζεηο management (%) 
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 Σέινο, ην 38% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί ηηο γλψζεηο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ 

(γξάθεκα 20) αξθεηά απαξαίηεηεο γηα ην επάγγεικα ηνπ ζχγρξνλνπ θαξκαθνπνηνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθνινπζνχλ, νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ γλψζεσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. 

 

        

Γξάθεκα 19: Γλώζεηο θαξκαθνγλσζίαο (%) 

Γξάθεκα 20: Γλώζεηο δηνίθεζεο πξνζσπηθνύ (%) 
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Πίλαθαο 12: Μέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηηο γλώζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ 

θαξκαθνπνηνύ 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο είλαη ζεκαληηθφο κηαο θαη καο βνεζά λα ηεξαξρήζνπκε, 

ζχκθσλα κε ην κέζν φξν, ηηο γλψζεηο. Πξψηεο ινηπφλ έξρνληαη νη γλψζεηο 

θαξκαθνινγίαο (Μ=4,78), αθνινπζνχλ νη γλψζεηο ηερλνινγίαο θαξκάθσλ (Μ=4,22), 

marketing (Μ=3,96), management (Μ=3,94), ρξεκαηννηθνλνκηθψλ (Μ=3,78), 

θαξκαθνγλσζίαο (Μ=3,64) θαη ηέινο νη γλψζεηο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ (Μ=3,50). 

Παξαηεξείηαη φκσο φηη φιεο νη γλψζεηο ζπγθεληξψλνπλ πνιχ ζεκαληηθνχο κέζνπο φξνπο 

θαη φιεο έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην επάγγεικα ηνπ ζχγρξνλνπ θαξκαθνπνηνχ.   

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζπρλφηεηαο πνπ νη θαξκαθνπνηνί 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ην αλ πηζηεχνπλ φηη 

πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη θαξκαθεπηηθή απνδεκίσζε κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 
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Γξάθεκα 21: πρλόηεηα πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ από ηνπο θαξκαθνπνηνύο ζηνπο πειάηεο (%) 

 

ΧΟΡΘΓΘΘ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΜΒΑΣΟΣΘΣΑ ΦΑΡ/ΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΑΛΕΡΓΙΩΝ 

ΑΝΕΠΙΘΤΜΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙ 

ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΦΑΡ/ΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ … 

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΤΜΒΟΤΛΘ 

ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ ΑΠΟΘΘΚΘ 

ΓΑΛΘΝΙΚΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ 

ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΝΣΑΓΩΝ 

ΠΡΩΣΕ ΒΟΘΘΕΙΕ-ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΕΡΙΘΑΛΨΘ 

ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΑΘΕΝΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 

ΜΕΣΡΘΘ ΠΙΕΘ/ΗΑΧΑΡΟ 

ΕΜΒΟΛΙΑ-ΕΝΕΘ 

ΔΙΑΓΝΩΘ - ΠΡΟΣΑΘ ΧΩΡΙ ΙΑΣΡΙΚΘ … 

2% 

6% 

4% 

10,20% 

6,10% 

6,30% 

24% 

16% 

12% 

44% 

30,60% 

8,20% 

14% 

12% 

16,30% 

4,10% 

4% 

14,60% 

37,50% 

2% 

46% 

42% 

50% 

32% 

30,60% 

4,10% 

22% 

34% 

42,90% 

36,70% 

20% 

20,80% 

18,80% 

8% 

26% 

38% 

20% 

14% 

24,50% 

32% 

34,70% 

40% 

12% 

32% 

28,60% 

40,80% 

34% 

35,40% 

29,20% 

90% 

2% 

4% 

12% 

6% 

4,10% 

68% 

53,10% 

24% 

88% 

22% 

12,20% 

12,20% 

42% 

29,20% 

8,30% 

Ποτζ πάνια Μερικζσ φορζσ υχνά υνζχεια 
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Απφ ην γξάθεκα 21 πξνθχπηεη φηη νη θαξκαθνπνηνί ζε ζπλερή ξπζκφ ζηελ  

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπο θαη γηα ην θαξκαθείν ηνπο ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

  Υνξήγεζε θαξκάθσλ (90%)  

  Δθηέιεζε ζπληαγψλ (88%) 

  Φαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή (68%) 

  Γηαρείξηζε απνζήθεο (53,1%) 

  Μέηξεζε πίεζεο/δαράξνπ (42%) 

Πνιχ ζπρλά παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνχο ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

  Γεκηνπξγία γαιεληθψλ ζθεπαζκάησλ (40%) 

  Δθπαίδεπζε ρξήζεο θαξκαθεπηηθψλ ζπζθεπψλ (40,8%)  

  Πξαγκαηνπνίεζε ελέζεσλ/ εκβνιίσλ (35,4%) 

Μεξηθέο θνξέο πξαγκαηνπνηνχλ ηα αθφινπζα: 

  Έιεγρνο θαξκαθεπηηθψλ αιιεξγηψλ (42%) 

  Έιεγρνο αζπκβαηφηεηαο θαξκάθσλ (46%) 

  Αλαθνξά αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαξκάθσλ (50%) 

  Πξψηεο βνήζεηεο – Ηαηξηθή πεξίζαιςε (34%) 

  Φαξκαθεπηηθή ζπκκφξθσζε (42,90%) 

Σέινο, ζπάληα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

  Αλαθνξά πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο θαξκάθσλ (44%) 

  Πξφηαζε- ρνξήγεζε θαξκάθσλ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ηαηξηθή δηάγλσζε (37,50%) 

ζνλ αθνξά ηελ αλαθνξά πξνβιεκάησλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαξκάθσλ νη 

απαληήζεηο ηνπο βξίζθνληαη κεηαμχ πάληα (30,6%) θαη Μεξηθέο θνξέο (30,6%) .  
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ρεηηθά κε αλ νη θαξκαθνπνηνί πηζηεχνπλ αλ πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη απνδεκίσζε 

γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ζε πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ, 76%,  απάληεζαλ ΝΑΗ. 

Γξάθεκα 22: Απνδεκίσζε θαξκαθνπνηώλ 

 

Απφ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα παξέρεηαη απνδεκίσζε ην 57,9% πηζηεχεη 

φηη ε απνδεκίσζε ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη 10€ αλά ζπληαγή. Σν 15,8% επέιεμε ηελ 

νηθνλνκηθή θιίκαθα 11-15€, νκνίσο ην 15,8% επέιεμε 16-20€. Σέινο, κφλν ην 10,5% 

πηζηεχεη φηη ε απνδεκίσζε ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 31€. 

Γξάθεκα 23: Οηθνλνκηθή θιίκαθα απνδεκίσζεο 
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Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην κέζν αξηζκφ ζπληαγψλ πνπ εθηεινχλ αλά κήλα νη θαξκαθνπνηνί 

κπνξεί λα  ππνινγηζηεί φηη έλα κέζν πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ απνδεκίσζε 

ππεξεζηψλ ζα είλαη γχξσ ζηηο 4.000€ ην κήλα (απνδεκίσζε αλά ζπληαγή -10€-

*ζπληαγέο αλά κήλα -400-). 

 

4.2.1 πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ 

Απφ ηελ αλάιπζε cross tabulation παξαηεξνχκε φηη 24 άληξεο επέιεμαλ φηη πξέπεη λα 

παξέρεηαη απνδεκίσζε ζηνπο θαξκαθνπνηνχο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο 

πειάηεο θαη 6 ππνζηήξημαλ ην αληίζεην. 

ζνλ αθνξά ζηηο γπλαίθεο 14 επέιεμαλ Ναη ζηελ παξνρή απνδεκίσζεο  θαη 6 (φπσο 

θαη νη άληξεο) ρη. 

Πίλαθαο 13: Απνδεκίσζε θαξκαθνπνηώλ ζε ζρέζε κε ην θύιν 

 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε t-test (βι. πίλαθα 15) γηα λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κέζσλ ειηθηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα παξέρεηαη 
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θαξκαθεπηηθή απνδεκίσζε θαη απηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη δελ πξέπεη λα παξέρεηαη 

απνδεκίσζε.  

Απφ ηνλ πίλαθα βιέπνπκε ν κέζν φξνο ειηθίαο ησλ εξσηψκελσλ πνπ είλαη ζεηηθνί ζηελ 

παξνρή απνδεκίσζεο είλαη 45,17 θαη απηψλ πνπ πηζηεχνπλ ην αληίζεην είλαη 47,82. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ κηθξή δηαθνξά ζην κέζν ησλ ειηθηψλ. 

Πίλαθαο 14: Mέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο απνδεκίσζεο θαξκαθνπνηώλ 

ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

  

 

 

 

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία βιέπνπκε φηη δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ 

αξρηθή ππφζεζε. Με ην t-test ινηπφλ δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε θάπνηα ζηαηηζηηθά 

αμηφπηζηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ειηθηψλ απηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο πξέπεη λα 

παξέρεηαη απνδεκίσζε (Μ=45,17, SD=10,13) θαη απηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην 

(Μ=47,82, SD=12,77), t(45)=0,714, p=0,479, α=0,05. 

 

 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ  N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

ΖΛΗΚΗΑ ΝΑΗ 36 45,17 10,132 1,689 

ΟΥΗ 11 47,82 12,774 3,851 

Πίλαθαο 15: t-tests γηα ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο ηεο ειηθίαο κε ηε θαξκαθεπηηθή 

απνδεκίσζε 
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Σν test Spearman πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο γηα λα δνχκε ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ 

νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε ζπλερή βάζε νη θαξκαθνπνηνί θαζψο θαη 

ηε ζπζρέηηζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε ηε ζρέζε ησλ θαξκαθνπνηψλ κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο. 

Πίλαθαο 16: πζρεηίζεηο ππεξεζηώλ θαη ζρέζεσλ θαξκαθνπνηώλ κε πειάηεο 

(Spearman) 

 

Τπάξρνπλ ινηπφλ, νη αθφινπζεο ζπζρεηίζεηο: 

 Δπραξηζηεκέλνη πειάηεο – Δμππεξέηεζε πειάηε πάλσ απφ φια (rho=0,409, 

p=0,003<0,01) 

 Eπραξηζηεκέλνη πειάηεο – Τςειή εκπηζηνζχλε πειαηψλ (rho=0,402, 

p=0,004<0,01) 

  Δμππεξέηεζε  πειάηε πάλσ απφ φια - Φαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή (rho=0,375, 

p=0,007<0,01) 
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 Δμππεξέηεζε  πειάηε πάλσ απφ φια – Kαηαλφεζε αλαγθψλ πειάηε (rho=0,808, 

p=0,00<0,01) 

 Mαθξνρξφληα ζρέζε κε πειάηεο –πςειή εκπηζηνζχλε πειαηψλ (rho=0,549, 

p=0,00<0,01)  

 Λνγηζηηθή παιηλδξφκεζε κε ηε κέζνδν enter εθαξκφζηεθε γηα λα δηεξεπλεζεί ε 

ζρέζε κεηαμχ απνδεκίσζεο θαη θαξκαθεπηηθήο ζπκβνπιήο, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηελ ‘‘απνδεκίσζε θαξκαθνπνηψλ’’ θαη αλεμάξηεηε ηε ‘‘θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή’’. Ζ 

ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε επηιέρζεθε γηαηί νη κεηαβιεηέο είλαη θαηεγνξηθέο θαη ε 

κεηαβιεηή ‘’απνδεκίσζε’’ είλαη δίηηκε. Δμεηάδνληαο πψο ε αλακελφκελε ηηκή ηεο 

εμαξηεκέλεο δίηηκεο κεηαβιεηήο επεξεάδεηαη απφ ηε θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή, 

παίξλνπκε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

Πίλαθαο 17: εκαληηθόηεηα κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο 

  Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 6,222 1 ,013 

Block 6,222 1 ,013 

Model 6,222 1 ,013 

 

Ο πίλαθαο καο δείρλεη φηη ην κνληέιν καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κηαο θαη 

p=0,013<0,05, νπφηε απνξξίπηεηαη ε αξρηθή ππφζεζε φηη φινη νη β ζπληειεζηέο είλαη 

ίζνη κε 0. 
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Πίλαθαο 18: Λνγηζηηθή παιηλδξόκεζε κεηαβιεηώλ πξόβιεςεο πνπ αθνξνύλ ηε 

ζρέζε απνδεκίσζεο κε ηε θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή 

 

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I .for EXP(B) 

 Lower Upper 

Step 1
a
 Β7 ,364 ,148 6,027 1 ,014 1,439 1,076 1,923 

Constant -2,897 ,703 16,999 1 ,000 ,055   

  a. Variable(s) entered on step 1: Β7. 

 

Ζ αλάιπζε έγηλε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ‘’απνδεκίσζε ππεξεζηψλ’’ θαη 

αλεμάξηεηε ηε  ‘‘θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή’’. Σν κνληέιν απηφ κε ρ
2
 =6,22, p=0,014, 

wald=6, έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. πγθεθξηκέλα ε ‘‘θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή’’ βξέζεθε λα έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ ‘‘απνδεκίσζε ησλ ππεξεζηψλ’’ κε β=0,364 θαη p=0,014. 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ην test Kruskal-Wallis (κε παξακεηξηθφο έιεγρνο γηαηί 

παξαβηάδεηαη ε θαλνληθφηεηα) γηα λα ειεγρζεί ε ηζφηεηα ησλ δηακέζσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ειηθία θαη ηηο γλψζεηο management-marketing-HR-ρξεκαηννηθνλνκηθψλ. 

χκθσλα κε ην test νη δηάκεζνη δε θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ (p>0,05) άξα δελ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ειηθία ησλ θαξκαθνπνηψλ επεξεάδεη ηηο γλψζεηο (βι. πίλαθα 19). 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ζπζρεηηζκφ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ θαη γλψζεσλ 

(βι. πίλαθα 20). 
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Πίλαθαο 19: Κrusθal – Wallis test γηα έιεγρν ζπζρέηηζεο ειηθίαο θαη γλώζεσλ 

(Test Statistics
a,b 

) 

 ΓΝΧΔΗ 

MANAGMENT 

ΓΝΧΔΗ 

MΑRKETING ΓΝΧΔΗ HR 

ΓΝΧΔΗ 

ΥΡΖ/ΚΧΝ 

Chi-Square 5,316 6,828 11,724 6,837 

Df 7 7 7 7 

Asymp. Sig. ,621 ,447 ,110 ,446 

            a. Kruskal Wallis Test 
                b. Grouping Variable: Ζιηθία2 

 

Πίλαθαο 20: Κrusθal – Wallis test γηα έιεγρν ζπζρέηηζεο ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο 

θαξκαθείνπ θαη γλώζεσλ (Test Statistics
a,b 

) 

 ΓΝΧΔΗ 

MANAGMENT 

ΓΝΧΔΗ 

MΑRKETING ΓΝΧΔΗ HR 

ΓΝΧΔΗ 

ΥΡΖ/ΚΧΝ 

Chi-Square 10,587 5,968 14,843 7,472 

Df 8 8 8 8 

Asymp. Sig. ,226 ,651 ,062 ,487 

                      a. Kruskal Wallis Test, b. Grouping Variable: ΥΡΟΝΗΑ_2 
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4.3 Απνηειέζκαηα Β΄ κέξνπο εξσηεκαηνινγίνπ-Πξνβιήκαηα θιάδνπ, 

Οηθνλνκηθή θξίζε 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ Διιήλσλ 

θαξκαθνπνηψλ απέλαληη ζηηο ζεζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα,  

πξαγκαηεχεηαη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαξκαθνπνηψλ απέλαληη ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο, ηνπο ιφγνπο αχμεζεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ην πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ επεκεξία ησλ 

θαξκαθείσλ θαζψο θαη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ην γξάθεκα 24 θαη ηνλ πίλαθα 21, ε έιιεηςε ειέγρνπ ζηελ  

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ ηνπο γηαηξνχο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο  παξάγνληαο πνπ 

έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο. Αθνινπζεί κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ε έιιεηςε ειέγρνπ ζηελ αιπζίδα 

δηαθίλεζεο θαξκάθσλ. 

Λίγν, κε βάζε ηνπο θαξκαθνπνηνχο, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο νη ηηκέο θαξκάθσλ θαη ε θαηεπζπλφκελε ζπληαγνγξάθεζε απφ ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο πξνο ηνπο γηαηξνχο. 

Γξάθεκα 24: Παξάγνληεο πνπ ζπληειέζαλ ζηελ αύμεζε θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

(%) 

 

ΖΛΛΕΙΨΘ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΘΝ ΑΛΤΙΔΑ ΔΙΑΚΙΝΘΘ 

ΕΛΛΕΙΨΘ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΘΘ ΙΑΣΡΩΝ 

ΜΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΓΕΝΟΘΜΩΝ-ΠΡΩΣΟΣΤΠΩΝ 

ΕΛΛΕΙΨΘ ΚΙΝΘΣΡΟΤ ΓΙΑ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΘΘ ΓΕΝΟΘΜΩΝ 

ΣΙΜΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΟΜΕΝΘ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΘΘ ΑΠΟ ΦΑΡ/ΠΟΙΟ-
ΓΙΑΣΡΟ 

4,10% 

2% 

6% 

20% 

26,50% 

10,20% 

4% 

26% 

16% 

20% 

14,30% 

16,30% 

8% 

42% 

48% 

24% 

32,70% 

28,60% 

46% 

22% 

20% 

16% 

20,40% 

40,80% 

42% 

8% 

10% 

20% 

6,10% 

Kακόλου Λίγο Μζτρια Πολφ  Πάρα πολφ 
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Πίλαθαο 21: Μέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηνπο  παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

ζπληειέζεη ζηελ αύμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 

Γηα ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, 

πην απνηειεζκαηηθφο παξάγνληαο ζεσξήζεθε ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο (Μ=4,26, SD=0,922). Σε δεχηεξε ζέζε αμηνινγήζεθε λα έρεη θαηά 

κέζν φξν ε ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε γηαηξψλ κε βάζε ηε δξαζηηθή 

νπζία (Μ=4,12, SD=0,940). Ληγφηεξν, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζεσξήζεθε ε  κείσζε 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαξκαθνπνηψλ επί ηεο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ θαξκάθσλ             

(βι. πίλαθα 22). 

Πίλαθαο 22: Μέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα 

νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο   

 

ζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα δηάθνξα θαηλφκελα λα απεηιήζνπλ ηελ επεκεξία ησλ 

θαξκαθείσλ νη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ σο πην ζεκαληηθή θαηά κέζν φξν ηε κείσζε 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (M=4,58, SD=0,928) ακέζσο 

κεηά θαη κε πνιχ κηθξή δηαθνξά ηελ  πηζαλή πψιεζεο θαξκάθσλ ζηα super market 

(Μ=4,52, SD=0,814) θαη ηελ είζνδν αιπζίδσλ θαξκαθείσλ (Μ=4,42, SD=0,928)  Ζ 

πψιεζε θαξκάθσλ κέζσ δηαδηθηχνπ αθνινχζεζε κε κέζν φξν 4,14. 
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πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 23 πνπ αθνινπζεί, φινη νη παξάγνληεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ γηα ηελ πηζαλή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ 

δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ζεσξνχληαη πςειήο 

ζεκαζίαο. 

Πίλαθαο 23: Μέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ απεηινύλ ηελ 

επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ 

 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξά ζην θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαξκαθείνπ θαζψο θαη πνηεο ελέξγεηεο ζα αθνινπζνχζαλ νη 

θαξκαθνπνηνί γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς‘‘Αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζέζεηο ησλ θαξκαθνπνηψλ απέλαληη ζηελ λέα επηρεηξεκαηηθή, θνηλσληθή, ζεζκηθή 

θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα’’ 

  
 

 

  Έιιε Πνξηνχια. ΜΠ: Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 2012    

 

       79 

 

Γξάθεκα 25: Πόζν έρεη επεξεάζεη ε θξίζε ηελ επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ (%) 

 

 

Σν 44% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαίλεηαη λα έρεη επεξεαζηεί πνιχ απφ ηελ 

θξίζε, ην 32% κέηξηα θαη ην 22% πάξα πνιχ. 

ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 24 βιέπνπκε ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξνχζε λα δψζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο θαη απηφο είλαη 

ν ιφγνο πνπ νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο αζξνίδνπλ 292%. Καηά κέζν φξν ινηπφλ, ν θάζε 

ζπκκεηέρσλ πξνζέθεξε 2,92 ζεηηθέο απαληήζεηο. Σν 76% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε 

κεηαμχ άιισλ ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζαλ έλα κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

Σν 64% κεηαμχ άιισλ αλέθεξε ηελ πξνψζεζε πεξηζζφηεξσλ παξαταηξηθψλ πξντφλησλ 

θαη θαιιπληηθψλ θαη ηέινο ην 40% κεηαμχ άιισλ επέιεμε ηε κείσζε πξνζσπηθνχ σο έλα 

κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο.  

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς‘‘Αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζέζεηο ησλ θαξκαθνπνηψλ απέλαληη ζηελ λέα επηρεηξεκαηηθή, θνηλσληθή, ζεζκηθή 

θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα’’ 

  
 

 

  Έιιε Πνξηνχια. ΜΠ: Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 2012    

 

       80 

 

Πίλαθαο 24: Δλέξγεηεο γηα αληηκεηώπηζε θξίζεο 

 

 

4.3.1 Παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ζπζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ 

Με παξαγνληηθή αλάιπζε ζε θχξηεο ζπληζηψζεο (principal component analysis) κε 

νξζνγψληα πεξηζηξνθή Varimax εμήρζεθαλ παξάγνληεο γηα ηηο εξψηεζε Ζ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ‘‘Καηά πφζν πηζηεχεηε φηη νη παξαθάησ παξάγνληεο έρνπλ ζπληειέζεη 

ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο’’ . 

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε απαηηεί ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεγαιχηεξεο απφ 0,30 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάιπζε. Γηα απηή ηελ νκάδα 

κεηαβιεηψλ ππάξρνπλ 5 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (correlations matrix) 

κεγαιχηεξεο ηνπ 0,3 νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 25 θαη είλαη ηνληζκέλεο κε θίηξηλν 

ρξψκα. 
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Πίλαθαο 25: Matrix correlation παξαγόλησλ αύμεζεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην παξαθάησ πίλαθα 26 φηη ην MSA (Measure of Sampling 

Adequacy) είλαη 0,637 θαη ζπλεπψο μεπεξλά ην ειάρηζην απαηηνχκελν ηνπ 0,50 γηα ην 

ζπλνιηθφ MSA.  

Δπηπιένλ ε πηζαλφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην test Bartlett είλαη <0,001 θαη ζπλεπψο 

ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε. 

Πίλαθαο 26 : KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 

,637 

Bartlett's 

Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

36,681 

Df 15 

Sig. ,001 

 

Απφ ηνλ πίλαθα Communalities (αληηπξνζσπεχνπλ ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ 

αξρηθψλ κεηαβιεηψλ) παξαηεξνχκε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο καο μεπεξλνχλ ην 0,5 άξα ε 

αλάιπζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί. 
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Πίλαθαο 27: Communalities 

 

Initial Extraction 

ΈΛΛΔΗΦΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖΝ 

ΑΛΤΗΓΑ ΓΗΑΚΗΝΖΖ 

1,000 ,411 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

ΗΑΣΡΧΝ 

1,000 ,451 

ΜΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

ΓΔΝΟΖΜΧΝ-

ΠΡΧΣΟΣΤΠΧΝ 

1,000 ,553 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΓΗΑ 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

ΓΔΝΟΖΜΧΝ 

1,000 ,636 

ΣΗΜΔ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 1,000 ,633 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΖ 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ ΑΠΟ 

ΦΑΡ/ΠΟΗΟ-ΓΗΑΣΡΟ 

1,000 ,659 

                                          Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε εμήρζεζαλ 2 παξάγνληεο κε ξίδεο (eigenvalues) κεγαιχηεξεο ηνπ 1 

(βι. πίλαθα 28), πνπ εξκελεχνπλ ην 55,71% ηεο παξαηεξνχκελεο δηαθχκαλζεο. Ο 

πξψηνο παξάγνληαο (1) πνπ πξνέθπςε νλνκάζηεθε ‘‘Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 1’’  θαη νη 

εξσηήζεηο κε ηελ πςειφηεξε θφξηηζε φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 29 Rotated 

component matrix είλαη: 

  Έιιεηςε ειέγρνπ ζηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο θαξκάθσλ 

  Έιιεηςε ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ηαηξψλ 

  Αλππαξμία αληαγσληζκνχ γελφζεκσλ – πξσηφηππσλ θαξκάθσλ 

  Καηεπζπλφκελε ζπληαγνγξάθεζε απφ θαξκαθνπνηφ ζε γηαηξφ 
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Ο δεχηεξνο παξάγνληαο (2) πνπ πξνέθπςε νλνκάζηεθε ‘‘Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 2’’ 

θαη νη εξσηήζεηο κε ηελ πςειφηεξε θφξηηζε είλαη: 

 Έιιεηςε θηλήηξνπ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε γελφζεκσλ θαξκάθσλ 

 Σηκέο θαξκάθσλ   

Πίλαθαο 28: Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,137 35,611 35,611 2,137 35,611 35,611 1,962 32,700 32,700 

2 1,206 20,103 55,714 1,206 20,103 55,714 1,381 23,014 55,714 

3 ,959 15,989 71,703 

      

4 ,676 11,267 82,969 

      

5 ,527 8,790 91,759 

      

6 ,494 8,241 100,000 

      

Extraction Method: Principal Component Analysis 

 

Πίλαθαο 29: Rotated Component Matrix
a

 

  Component 
  1 2 

ΈΛΛΕΙΦΗ ΕΛΕΓΥΟΤ 
ΣΗΝ ΑΛΤΙΔΑ 

ΔΙΑΚΙΝΗΗ 
,640 ,045 

ΕΛΛΕΙΦΗ ΕΛΕΓΥΟΤ 
ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΗΗ 

ΙΑΣΡΧΝ 
,627 ,239 

ΜΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ 
ΓΕΝΟΗΜΧΝ-
ΠΡΧΣΟΣΤΠΧΝ 

,696 ,263 

ΕΛΛΕΙΦΗ ΚΙΝΗΣΡΟΤ 
ΓΙΑ 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΗΗ 
ΓΕΝΟΗΜΧΝ 

,214 ,768 

ΣΙΜΕ ΦΑΡΜΑΚΧΝ -,030 ,795 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΟΜΕΝΗ 
ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΗΗ 

ΑΠΟ ΦΑΡ/ΠΟΙΟ-
ΓΙΑΣΡΟ 

,793 -,175 

  Extraction Method: Principal Component Analysis.  

  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.                                                                                                            

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Γηα λα ειεγρηνχλ νη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνέθπςαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο spearman. Έηζη ινηπφλ, έγηλε έιεγρνο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ηε λέα κεηαβιεηή ‘’Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 1’’θαη ηε λέα κεηαβιεηή 

‘’Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 2’’ κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηε κείσζε 

ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπζρεηίζεηο θαίλνληαη ζηνπο  

παξαθάησ πίλαθεο. 

Πίλαθαο 30: Spearman κεηαμύ παξαγόλησλ θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 1 θαη 

κεηαβιεηώλ πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

  

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 

ΥΡΖΖ 

ΓΔΝΟΖΜΧΝ 

ΑΠΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 

ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΘΔΖ 

ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

ΤΦΖΛΟΤ 

ΚΟΣΟΤ 

ΜΔΗΧΖ 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΔΟΠΤΤ 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖ 

ΜΔ ΒΑΖ ΟΤΗΑ 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

ΗΑΣΡΧΝ 

Correlation 

Coefficient 

,143 ,096 ,036 ,057 ,393** 

Sig. (2-

tailed) 

,320 ,510 ,805 ,694 ,005 

N 50 49 50 50 50 

ΜΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

ΓΔΝΟΖΜΧΝ-

ΠΡΧΣΟΣΤΠΧΝ 

Correlation 

Coefficient 

,380** ,357* ,271 -,039 ,127 

Sig. (2-

tailed) 

,006 ,012 ,057 ,787 ,380 

N 50 49 50 50 50 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΖ 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

ΑΠΟ ΦΑΡ/ΠΟΗΟ-

ΓΗΑΣΡΟ 

Correlation 

Coefficient 

,142 -,235 ,319* -,329* -,196 

Sig. (2-

tailed) 

,059 ,108 ,025 ,021 ,178 

N 49 48 49 49 49 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Πίλαθαο 31: Spearman κεηαμύ παξαγόλησλ θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 2 θαη 

κεηαβιεηώλ πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

  

ΜΔΗΧΖ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ 

ΓΗΑ 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ 

ΓΔΝΟΖΜΧΝ 

Correlation 

Coefficient 

,309
*
 

Sig. (2-tailed) ,029 

N 50 

ΣΗΜΔ ΦΑΡΜΑΚΧΝ Correlation 

Coefficient 

,351
*
 

Sig. (2-tailed) ,012 

N 50 

                 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Παξαηεξείηε ινηπφλ, φηη νη εξσηήζεηο κε ηελ  πςειφηεξε θφξηηζε πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ 

παξάγνληα ‘‘Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 1’’ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο: 

ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία, δηεχξπλζε ρξήζεο γελφζεκσλ θαξκάθσλ, 

αιιαγή ζηε δηάζεζε θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο θαη κε ηε κείσζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο 

ησλ θαξκαθνπνηψλ.  

Αξλεηηθή ζπζρέηηζε ππήξμε κε ηε δεκηνπξγία εληαίνπ ηακείνπ ΔΟΠΤΤ. 

Οη εξσηήζεηο κε ηελ  πςειφηεξε θφξηηζε πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ παξάγνληα                        

‘‘Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 2’’ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε κεηαβιεηή κείσζε πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο πνπ απνηειεί κέηξν πνπ ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε crosstab analysis γηα λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θαηέθεπγαλ νη θαξκαθνπνηνί αλάινγα κε ην θαηά πφζν 

έρεη επεξεαζηεί ε επεκεξία ηνπ θαξκαθείνπ ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 
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Πίλαθαο 32: Crosstab analysis επεκεξία θαξκαθείνπ θαη ελέξγεηεο γηα 

αληηκεηώπηζε θξίζεο 

ΒΑΘΜΟ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ ΚΡΗΖ: ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

    ΟΥΗ ΝΑΗ TOTAL 

Μείσζε 

πξνζσπηθνχ 

Count 4 7 11 

% within ΚΡΗΖ 36,4% 63,6% 100,0% 

Πξνψζεζε 

παξαταηξηθψλ 

πξντφλησλ 

Count 5 6 11 

% within ΚΡΗΖ 45,5% 54,5% 100,0% 

Πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο 

Count 3 8 11 

% within ΚΡΗΖ 27,3% 72,7% 100,0% 

Μείσζε θεξδψλ 
Count 5 6 11 

% within ΚΡΗΖ 45,5% 54,5% 100,0% 

ΒΑΘΜΟ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ ΚΡΗΖ: ΠΟΛΌ 

    ΟΥΗ ΝΑΗ TOTAL 

Πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο 

Count 4 18 22 

% within ΚΡΗΖ 18,2% 81,8% 100,0% 

Πξνψζεζε 

παξαταηξηθψλ 

πξντφλησλ 

Count 9 13 22 

% within ΚΡΗΖ 40,9% 59,1% 100,0% 

ΒΑΘΜΟ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ ΚΡΗΖ: ΜΔΣΡΗΟ 

    ΟΥΗ ΝΑΗ TOTAL 

Πξνψζεζε 

παξαταηξηθψλ 

πξντφλησλ 

Count 4 12 16 

% within ΚΡΗΖ 25,0% 75,0% 100,0% 

ΒΑΘΜΟ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ ΚΡΗΖ: ΜΔΣΡΗΟ 

    ΟΥΗ ΝΑΗ TOTAL 

Δθπαίδεπζε ζηε 

δηαρείξηζε & 

management 

Count 8 8 16 

% within ΚΡΗΖ 50,0% 50,0% 100,0% 

Πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο 

Count 5 11 16 

% within ΚΡΗΖ 31,3% 68,8% 100,0% 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη θαξκαθνπνηνί πνπ ηα θαξκαθεία ηνπο έρνπλ 

επεξεαζηεί πάξα πνιχ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα επηιέγνπλ θπξίσο ηηο εμήο 

ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο: πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, κείσζε πξνζσπηθνχ, 

πξνψζεζε πεξηζζφηεξσλ παξαταηξηθψλ πξντφλησλ θαη κείσζε θεξδψλ. Δθείλνη νη νπνίνη 

έρνπλ επεξεαζηεί πνιχ επέιεμαλ ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηελ πξνψζεζε 

πεξηζζφηεξσλ παξαταηξηθψλ πξντφλησλ. Σηο ίδηεο επηινγέο έθαλαλ θαη νη θαξκαθνπνηνί 

πνπ έρνπλ κέηξηα επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε νη νπνίνη φκσο επέιεμαλ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη management. 

Γηα λα ειεγρζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ‘‘πφζν έρεη επεξεάζεη ε θξίζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαξκαθείνπ’’ θαη ησλ ‘‘ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ’’ έγηλε 

αξρηθά έιεγρνο θαλνληθφηεηαο θαηαινίπσλ γηα λα δηεξεπλεζεί πνην ζηαηηζηηθφ εξγαιείν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ θαλνληθφηεηα απνξξίθζεθε (p<0,05) θαη έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

κε παξακεηξηθφ εξγαιείν Kruskal-Wallis.  

Πίλαθαο 33: Kruskal Wallis γηα έιεγρν ζπζρέηηζεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ρξόληα 

ιεηηνπξγίαο θαξκαθείσλ 

 ΥΡΟΝΗΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Chi-Square 2,040 

Df 3 

Asymp. Sig. ,564 

                                                              a. Kruskal Wallis Test  

                                                              b. Grouping Variable: ΠΟΟ ΔΥΔΗ ΔΠΖΡΔΑΔΗ Ζ ΚΡΗΖ 

 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη δελ βξέζεθε θάπνηα ηδηαίηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

δηακέζνπο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ (p=0,564>0,05). Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη 

δελ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θξίζεο θαη ησλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαξκαθείσλ.  
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Σέινο, crosstab analysis έγηλε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζεκείνπ εγθαηάζηαζε 

θαξκαθείνπ θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απφ ην πίλαθα 34 θαίλεηαη φηη νη κηζνί 

θαξκαθνπνηνί πνπ δηαηεξνχλ ην θαξκαθείν ηνπο ζην θέληξν ηεο πφιεο έρνπλ 

επεξεαζηεί πνιχ. Δπίζεο πνιχ έρνπλ επεξεαζηεί νη θαξκαθνπνηνί πνπ έρνπλ ην 

θαξκαθείν ηνπο θνληά ζε ηαηξεία. Μέηξηα έρεη επεξεαζηεί ε επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ 

πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε λνζνθνκεία. 

Πίλαθαο 34: Crosstab analysis κεηαμύ ζεκείνπ εγθαηάζηαζεο θαξκαθείνπ θαη 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

     Percentages and total are based on respondents 

     a. Dichotomy group tabulated at value 1 
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KΔΦΑΛΑΗΟ 5 
 

5.1 πκπεξάζκαηα - Α’ κέξνο εξσηεκαηνινγίνπ 

Οη θαξκαθνπνηνί αληηκεησπίδνπλ ην επάγγεικά ηνπο σο ιεηηνχξγεκα, παίξλνπλ κεγάιε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δνπιεία ηνπο θαη ηελ αίζζεζε ηεο επηηπρίαο, ηέινο, ηε 

ραξαθηεξίδνπλ δεκηνπξγηθή. Οη ραξαθηεξηζκνί ‘‘κνλφηνλε’’ θαη ‘‘δελ είκαη 

παξαγσγηθφο ζηε δνπιεηά κνπ’’ θαηέρνπλ ζηελ έξεπλα ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

ππνδειψλνληαο φηη νη θαξκαθνπνηνί βηψλνπλ ιηγφηεξν έληνλα απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Σν θαξκαθείν  ιεηηνπξγεί πειαηνθεληξηθά θαη απηφ απαηηεί πνιχ κεγάιε πξνζνρή 

ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηνπο πειάηεο. 

Πξνζθέξεη έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Οη ππεξεζίεο 

πξέπεη λα παξέρνληαη εμαηνκηθεπκέλα θαη πξνζσπνπνηεκέλα.  

Με ην λα αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο δεκηνπξγίαο εμαηνκηθεπκέλσλ (one to one) 

ζρέζεσλ κε φινπο ηνπο αζζελείο-πειάηεο, θαιείηαη θάζε θαξκαθνπνηφο λα επελδχζεη θαη 

λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

Tν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ θαξκαθείνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ 

πξνηάζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 

Ο ζχγρξνλνο θαξκαθνπνηφο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, θαίλεηαη λα επελδχεη 

αξθεηά ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πειάηεο. Γλσξίδεη φηη ε εμππεξέηεζε είλαη πάλσ απφ 

φια, απαληά ζε φιεο ηηο απνξίεο ησλ θαηαλαισηψλ, θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ηνπο, ηνπο 

ελεκεξψλεη θαη θξνληίδεη λα ρηίδεη ηηο ζρέζεηο καδί ηνπο κηαο θαη απηφ ζα ηνλ νδεγήζεη 

λα δεκηνπξγήζεη ην πειαηνιφγην ηνπ, λα ην δηαηεξήζεη (πηζηφηεηα πειαηψλ) θαη λα ην 

δηεπξχλεη. 
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Ζ αχμεζε ηνπ πειαηνινγίνπ κεηαθξάδεηαη θαη ζε αχμεζε ηνπ ηδίξνπ. κσο νη 

δπλαηφηεηεο γηα αχμεζε πνπ έρεη θάζε θαξκαθείν εμαξηψληαη θαη απφ παξάγνληεο νη 

νπνίνη ζρεδφλ κέλνπλ ζηαζεξνί φπσο ε γεσγξαθηθή ζέζε, ε εκπνξηθφηεηα ηνπ ζεκείνπ 

θαη ε χπαξμε θνξέσλ  πγείαο ζηελ πεξηνρή. 

Σν ζέκα ηεο πηζηφηεηαο πειαηψλ είλαη ηδηαίηεξν. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο θαξκαθνπνηνί επελδχνπλ αξθεηά ζηε 

δεκηνπξγία καθξνρξφληαο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη θαξκαθνπνηνί πξνζπαζνχλ 

λα δψζνπλ ζηνλ πειάηε ηελ αίζζεζε ηεο κνλαδηθήο εκπεηξίαο αγνξάο ελφο αγαζνχ, ην 

νπνίν ήηαλ ην θαηάιιειν γη απηφλ, αγνξάζηεθε ζηελ θαιχηεξε ‘‘ςπρνινγηθή’’ ηηκή ζε 

έλαλ ρψξν πνπ ηνλ εθθξάδεη, κε απψηεξν ζηφρν ν πειάηεο λα επηζθεθζεί μαλά ην 

θαξκαθείν.  

Ο θαξκαθνπνηφο πέξα απφ ην ξφιν πνπ έρεη λα ρνξεγεί θάξκαθα (εκπνξηθφο ξφινο) 

θαη λα αζρνιείηαη κε ηελ πγηή ιεηηνπξγία ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ (εθηέιεζε ζπληαγψλ, 

δηαρείξηζε απνζήθεο) θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ 

ζηνπο πειάηεο ηνπ (ζπλέρεηα παξέρεη θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή-κε βάζε ηελ έξεπλα). 

Δπίζεο, θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη αξθεηά γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ άκεζα κε ηνλ 

επηζηεκνληθφ ηνπ ξφιν φπσο ε δεκηνπξγία γαιεληθψλ ζθεπαζκάησλ, πξαγκαηνπνίεζε 

ελέζεσλ-εκβνιίσλ, κέηξεζε πίεζε δαράξνπ, θαζψο θαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαηαλαισηψλ 

γηα ηε ρξήζε ζπζθεπψλ. 

 Ζ ζπκβνπιή θαη νη ππεξεζίεο απνηεινχζαλ, απνηεινχλ θαη ζα απνηεινχλ ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ ζπκβνπιή ζην ρψξν ηνπ θαξκαθείνπ γηα λα 

απνδψζεη εκπνξηθά θαη λα δηαθνξνπνηεζεί ζην ζεκείν ζα πξέπεη: λα δίλεηαη 

ζπζηεκαηηθά, λα έρεη δηάξθεηα (παξνρή θαξκαθεπηηθήο ζπκβνπιήο – ζπλέρεηα: 68%), λα 

ππεξεηεί θαη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ (θαηαλφεζε αλαγθψλ πειάηε 
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– ζπκθσλψ απφιπηα: 56%) θάηη πνπ φπσο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηείηαη.  

Θα πξέπεη φκσο νη θαξκαθνπνηνί λα δψζνπλ έκθαζε θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο  ηηο 

νπνίεο θαίλεηαη λα έρνπλ παξακειήζεη. Ζ θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή δελ έγθεηηαη κφλν 

ζην ζσζηφ ηξφπν ιήςεο ησλ θαξκάθσλ θαη ην ζσζηφ ηξφπν ζπληήξεζεο ηνπο.  πρλά 

έσο ζπάληα θαίλεηαη κε βάζε ηελ έξεπλα, λα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο: έιεγρνο 

θαξκαθεπηηθψλ αιιεξγηψλ, έιεγρνο αζπκβαηφηεηαο θαξκάθσλ, αλαθνξά αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ θαξκάθσλ, αλαθνξά πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο θαξκάθσλ, αλαθνξά 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαξκάθσλ. ιεο απηέο νη κεηαβιεηέο ζαθψο θαη απνηεινχλ 

πξνέθηαζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ζπκβνπιήο θαη ζαθψο ζα πξέπεη νη ελδηαθεξφκελνη λα 

επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν θαη ζε απηέο. 

Μέζσ θαη απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζα  εληζρπζεί ε  πξνζσπηθή ζρέζε ησλ 

θαξκαθνπνηψλ κε ηνπο αζζελείο-πειάηεο θαη ν θνηλσληθφο ηνπο ξφινο, παξάγνληεο  πνπ 

απνηεινχλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ειιεληθνχ θαξκαθείνπ. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαξκαθνπνηνί ζήκεξα βξίζθνληαη ζε έλα θξίζηκν ζηαπξνδξφκη γηα 

ηελ επηβίσζή ηνπο. Ζ αμία ηνπ θπξηφηεξνπ πξντφληνο πνπ εκπνξεχνληαλ γηα δεθαεηίεο, 

ηνπ θαξκάθνπ, αξρίδεη λα θζίλεη. Γε θζίλνπλ φκσο θαη νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

πγεία ηνπο. Γηα θάπνηνλ πνπ ελδηαθέξεηαη νπζηαζηηθά γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζήο 

ηνπ, απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα ππαγνξεχεη φηη θάηη πξέπεη λα αιιάμεη, λα γίλεη 

δηαθνξεηηθά, λα πξνζηεζεί ζην ππάξρνλ κίγκα δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ ην ‘‘θάηη’’ είλαη ε 

ζηξνθή πξνο ηηο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πειάηε. ζν θαη αλ απηφ αθνχγεηαη εχθνιν ε 

ζηξνθή δε κπνξεί λα γίλεη μαθληθά. Δίλαη κηα επέλδπζε πνπ πξνυπνζέηεη κεξάθη, 

δηάζεζε, ρξφλν γηα ζπλερή αλαλέσζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ.  

Οη βαζηθνί παξάγνληεο γηα λα είλαη επραξηζηεκέλνη νη πειάηεο, κε βάζε ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εμππεξέηεζε θαζψο θαη κε ηελ πςειή 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη πειάηεο ζην πξφζσπν ηνπ θαξκαθνπνηνχ ηνπο ε νπνία 

ζαθψο θαη νδεγεί ζηε καθξνρξφληα ζρέζε θαξκαθνπνηνχ - πειάηε. 

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηε θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή 

θαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ   

ρεηηθά κε ηηο γλψζεηο πνπ πηζηεχνπλ νη ζχγρξνλνη θαξκαθνπνηνί πσο πξέπεη λα 

θαηέρνπλ, πξψηε έξρεηαη ε γλψζε ηεο θαξκαθνινγίαο πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππξήλα 

ηεο επηζηήκεο ηνπο. Αθνινπζεί ε γλψζε ηερλνινγίαο θαξκάθσλ θαη έπνληαη νη γλψζεηο 

management θαη marketing πνπ ζπγθεληξψλνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ κηαο θαη 

ζπλεηδεηά πηζηεχνπλ πιένλ νη θαξκαθνπνηνί πσο είλαη αλαπφζπαζηα εξγαιεία ηνπ 

ζχγρξνλνπ θαξκαθείνπ. Σέινο αθνινπζνχλ νη γλψζεηο θαξκαθνγλσζίαο θαη δηνίθεζεο 

πξνζσπηθνχ. ιεο νη γλψζεηο φκσο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πνζνζηά θαη φπσο 

θαίλεηαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην επάγγεικα ηνπ θαξκαθνπνηνχ.  

O ξφινο ηνπ θαξκαθνπνηνχ ινηπφλ, φπσο ζπκπεξαίλνπκε είλαη ηξηπιφο: 

επηζηεκνληθφο, επηρεηξεκαηηθφο θαη θνηλσληθφο.  

Σν θαξκαθείν αζθεί ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα βαζηζκέλν ζηνλ 

θνηλσληθφ θαη επηζηεκνληθφ ηνπ ξφιν. Οη θαξκαθνπνηνί  ‘‘δελ πσινχλ πξντφληα’’ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο, κε ην πξντφλ λα είλαη ην φρεκα γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ. 

ζν απμάλεη ν θνηλσληθφο θαη επηζηεκνληθφο ξφινο ηνπ θαξκαθνπνηνχ, ηφζν εληζρχεηαη 

θαη ν επηρεηξεκαηηθφο. 

Ο θαξκαθνπνηφο είλαη ν επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο πγείαο θαη νκνξθηάο. Μέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο, αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε κεγάιε επζχλε θαη 

θαηαζέηεη θαζεκεξηλά ηελ επηζηεκνληθή ηνπ γλψζε ηνπ, δίλνληαο ιχζεηο θαη ζσζηέο 

θαηεπζχλζεηο ζηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ πειαηψλ ηνπ. 
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πσο θάλεθε θαη απφ ηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ (βι. 4.2.1 θεθάιαην) ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θαξκαθνπνηψλ δε θάλεθε λα δηαδξακαηίδνπλ θάπνην 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο γλψζεηο management, marketing, δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνπ θαιείηαη λα έρεη ν ζχγρξνλνο θαξκαθνπνηφο. Οχηε ε ειηθία 

αιιά νχηε θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ ζχκθσλα κε ην test Kruskal-Wallis 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ θαξκαθνπνηψλ απέλαληη ζηηο γλψζεηο. 

Έλα άιιν κεγάιν θνκκάηη πνπ απαζρνιεί αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο έρεη λα θάλεη κε ηε θαξκαθεπηηθή απνδεκίσζε. ε απηφ ην ζεκείν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο νη θαξκαθνπνηνί αλακηγλχνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη φρη κφλν πξντφλησλ (θαξκάθσλ), ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

αλαιακβάλνπλ κεγαιχηεξεο επζχλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ρνξήγεζε 

θαξκάθσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θαξκαθνπνηνί ελζσκαηψλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην 

εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, νχησο ψζηε, ζηαδηαθά θαη εθφζνλ αξρίζνπλ λα ππάξρνπλ 

δείγκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπο, λα κπνξέζνπλ λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνπλ ζηνπο αζζελείο ηνπο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 76% ησλ εξσηψκελσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, ζεσξεί φηη πξέπεη νη θαξκαθνπνηνί λα ιακβάλνπλ απνδεκίσζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο – αζζελείο ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην 70% ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πηζηεχεη πσο 

πξέπεη λα παξέρεηαη απνδεκίσζε γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Απφ ηνπο άληξεο 

εξσηψκελνπο ην 80% είλαη ζχκθσλν κε ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα. 

Γελ εληνπίδεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε δηαθνξά ζηελ ειηθία απηψλ πνπ πηζηεχνπλ ζηελ  

παξνρή νηθνλνκηθήο απνδεκίσζε θαη απηψλ πνπ δελ πηζηεχνπλ. 

http://www.pharmamanage.gr/clinical_pharmacist.asp
http://www.pharmamanage.gr/cms.asp?id=89
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χκθσλα κε ηνπο θαξκαθνπνηνχο ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε ην φηη ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ απνδεκίσζε είλαη ην φηη δελ αζθνχλ επάγγεικα αιιά ιεηηνχξγεκα 

θαη πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ελψ εξγάδνληαη ππεξσξηαθψο θαηά ηηο 

εθεκεξίεο ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή. Σνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο, ηνπο ελδηαθέξεη πξψηηζηα ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε πξνζθνξά δσξεάλ 

ππεξεζηψλ πγείαο - ρσξίο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο. 

H νηθνλνκηθή θιίκαθα απνδεκίσζεο ππεξεζηψλ πνπ απέζπαζε ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ (59,9%) ήηαλ έσο 10€ αλά ζπληαγή. 

Σέινο, βξέζεθε φηη ε κεηαβιεηή ‘’απνδεκίσζε ππεξεζηψλ΄΄ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ 

ηε κεηαβιεηή ‘’ θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή’’ έπεηηα απφ ηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Απηή ε ζπζρέηηζε είλαη ζαθψο 

αλακελφκελε κηαο θαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο γηα ηελ χπαξμε 

απνδεκίσζεο έρεη λα θάλεη κε ηε ζπκβνπιή πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο.   

«Η θαπμακεςηική ζςμβοςλή είναι ηο κςπιόηεπο όπλο ηος θαπμακοποιού, και ηο μόνο 

πος ηον διαθοποποιεί από ένα οποιοδήποηε ζημείο λιανικήρ πώληζηρ» (ζςνένηεςξη: 

Νίκορ Κάηζαπηρ, θαπμακοποιόρ)  
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5.2 πκπεξάζκαηα - Β’ κέξνο εξσηεκαηνινγίνπ 

Ζ έιιεηςε ειέγρνπ ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ ην ηαηξνχο πξνο ηνπο αζζελείο, 

θαίλεηαη λα είλαη ε πξψηε αηηία ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο θαξκαθνπνηνχο πνπ έρεη 

ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

Ζ άπνςε απηή θαίλεηαη λα ηεθκεξηψλεηαη απφιπηα θαη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ζχκθσλα κε ηα νπνία ζέινπλ ηελ Διιάδα λα είλαη πξσηαζιήηξηα Δπξψπεο ζηελ 

θαηαλάισζε θαξκάθσλ, κε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε πνπ έθηαζε ην 2009 λα είλαη 

δηπιάζηα ζε ζρέζε κε «ηζνδχλακα» ζε πιεζπζκφ θξάηε ηεο Γχζεο φπσο π.ρ. ην Βέιγην: 

5,09 δηζ. επξψ έλαληη 2,5 δηζ. επξψ αληίζηνηρα. Καη παξά ηηο επηβεβιεκέλεο απφ ηελ 

πνιηηηθή ηνπ Μλεκνλίνπ παξεκβάζεηο γηα κείσζε ηεο δαπάλεο, ην 2010 νη γηαηξνί 

«έγξαςαλ» γηα αζθαιηζκέλνπο θάξκαθα αμίαο 4,25 δηζ. επξψ. 

Σν θξίζηκν δηάζηεκα ήηαλ ε πεξίνδνο 2000-2009 φπνπ ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε ζηελ Διιάδα μεπέξαζε θάζε παλεπξσπατθφ πξνεγνχκελν αχμεζεο, 

πξνζεγγίδνληαο ηα 5,09 δηζ. απφ 880 εθαη. επξψ (πεξίπνπ 7,5 θνξέο αχμεζε), ελψ ην 

82% ησλ θαξκάθσλ εηζήρζε απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ.  

ηελ Διιάδα, ν γηαηξφο ζπρλά επηιέγεη λα γξάθεη ζηηο ζπληαγέο ην πην αθξηβφ 

θάξκαθν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ αλέθεξε ζηελ «Κ» ςπρίαηξνο: 

«Μπνξψ λα γξάςσ γηα έλαλ αζζελή κε ζρηδνθξέλεηα κεληαία ζπληαγή αμίαο 500 επξψ. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξψ λα γξάςσ ζηνλ ίδην αζζελή ζπληαγή κε θάξκαθα ζην έλα δέθαην ηνπ 

θφζηνπο θαη κε κηθξή δηαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο». (Πέλλπ Mπνπινχηδα, 

http://www.hellenikathemata.gr, πξφζβαζε:1/9/2012) 

Δπίζεο, ν γηαηξφο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί ζην αθέξαην ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπ δίλεηαη 

λα γξάθεη έσο 3 δηαθνξεηηθά θάξκαθα αλά ζπληαγή. Σελ «ηηκεηηθή ηνπο» έρνπλ ηα 

ζχλνδα θάξκαθα γηα λα πξνιάβνπλ «ηπρφλ» παξελέξγεηεο βαζηθψλ θαξκάθσλ. Σα 

http://www.hellenikathemata.gr/
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ζχλνδα «επζχλνληαη» γηα πάλσ απφ ην έλα δηζ. επξψ ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο. 

ηελ Διιάδα, ν γηαηξφο πνπ αζθεί απηέο ηηο «κεζφδνπο» έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. πσο αλέθεξε ζηελ «Κ» πςειφβαζκν ζηέιερνο ηνπ ρψξνπ, 

«βιέπεηο γηαηξνχο λα γξάθνπλ ζε φινπο ηνπο αζζελείο ην ίδην θάξκαθν. Ο έιεγρνο δελ 

είλαη εχθνινο, παξά ην γεγνλφο φηη νη θαηαγγειίεο γηα «δσξάθηα» εηαηξεηψλ είλαη πνιιέο. 

Έλαο ηξφπνο λα ηνπο ειέγμεηο είλαη λα ζπγθξίλεηο ζηνηρεία ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλέδξηα πνπ 

δηνξγαλψλνπλ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Σν πην απιφ είλαη ην ηαηξηθφ ζπλέδξην, αθνχ 

ζπλήζσο ε ζπλαιιαγή εκπεξηέρεη ηαμίδηα αλαςπρήο ζην εμσηεξηθφ έσο θαη επηπιψζεηο 

ζπηηηνχ ή αθφκα θαη ελνηθίαζε απηνθηλήησλ κε leasing». (Πέλλπ Mπνπινχηδα, 

http://www.hellenikathemata.gr, πξφζβαζε:1/9/2012) 

Οη δχν επφκελνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο, βάζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θαξκαθνπνηψλ,  

πνπ ζπληεινχλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο  είλαη ε έιιεηςε 

ειέγρνπ ζηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο θαξκάθσλ θαη ε έιιεηςε θηλήηξνπ γηα ηε 

ζπληαγνγξάθεζε γελφζεκσλ θαξκάθσλ. 

ζνλ αθνξά ζηελ έιιεηςε ειέγρνπ ζηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο θαξκάθσλ απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ε κεραλνξγάλσζε ησλ θαξκαθείσλ κε εληαίν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ε 

ειεθηξνληθή δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαξκάθσλ.   

Σν ζέκα ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν θεθάιαην ζην ρψξν 

ηνπ θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο αλειέεηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηεο 

δηαπινθήο θαη ηεο έιιεηςεο ζσζηήο ελεκέξσζεο ησλ αζθαιηδφκελσλ. 

Σα επψλπκα γελφζεκα θάξκαθα, ζπγθεθξηκέλσλ θαη γλσζηψλ παξαγσγψλ, είλαη 

εμίζνπ αζθαιή, πνηνηηθά θαη πηζηνπνηεκέλα κε ηα πξσηφηππα, φπσο απνδεηθλχεηαη 

άιισζηε απφ ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζε 

http://www.hellenikathemata.gr/
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φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Οη θίλδπλνη δελ αθνξνχλ ην δίπνιν «γελφζεκν – 

πξσηφηππν», αιιά π.ρ. ηε δπλαηφηεηα λα παξεηζθξήζνπλ ζηελ αγνξά πιαζηά θάξκαθα, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο αγνξέο απφ ην Ηληεξλέη ή φηαλ άζρεηεο ή απειπηζκέλεο 

θπβεξλήζεηο πξνσζνχλ απνθιεηζηηθά ην πην θζελφ, φπσο ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ Πνισλία, 

ηελ Οπγγαξία ή ηε Ληζνπαλία θαη είλαη ελδερφκελν πιένλ λα ζπκβεί θαη ζηελ Διιάδα αλ 

επηκείλνπκε ζην «θζελφηεξν». 

Απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο πξνέθπςαλ δχν λέεο κεηαβιεηέο νη 

νπνίεο ππνδειψλνπλ δχν δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο ησλ εξσηψκελσλ.  

Τπάξρνπλ ινηπφλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ δειψλνπλ ζηάζεηο ησλ 

θαξκαθνπνηψλ ζρεηηθά κε ηε αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Τπάξρνπλ απηνί πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ε έιιεηςε 

ειέγρνπ ζηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο θαξκάθσλ, ε έιιεηςε ειέγρνπ ζηε ζπληαγνγξάθεζε 

ηαηξψλ, ε θαηεπζπλφκελε ζπληαγνγξάθεζε  απφ θαξκαθνπνηφ ζε γηαηξφ θαη ηέινο ε 

αλππαξμία αληαγσληζκνχ γελφζεκσλ-πξσηφηππσλ θαξκάθσλ.  

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε spearman πνπ έγηλε γηα λα βξεζνχλ νη ζπζρεηίζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο πξνθχπηεη φηη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζπληαγνγξάθεζε 

κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία, ηε δηεχξπλζε ρξήζεο γελφζεκσλ θαξκάθσλ, ηελ αιιαγή 

ζηε δηάζεζε θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο θαη κε ηε κείσζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα:  

1. Ζ έιιεηςε ειέγρνπ ζπληαγνγξάθεζεο ησλ ηαηξψλ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

ππνρξεσηηθή ζπληαγνγξάθεζε ηαηξψλ κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φζν πεξηζζφηεξν νη θαξκαθνπνηνί ζεσξνχλ φηη ε έιιεηςε ειέγρνπ ηεο 

ζπληαγνγξάθεζεο γηαηξψλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ έρεη ζπληειέζεη ζηελ 
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αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηφζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη αδήξηηε αλάγθε ε 

ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία σο έλα κέζν πνπ ζα νδεγήζεη ζηε 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. 

2. Ζ κε χπαξμε αληαγσληζκνχ γελφζεκσλ – πξσηφηππσλ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε 

δηεχξπλζε ρξήζεο γελφζεκσλ απφ ηα λνζνθνκεία θαζψο θαη κε ηελ αιιαγή ζηε δηάζεζε 

θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη δχν ηειεπηαίνη παξάγνληεο κπνξνχλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ψζηε λα ππάξμεη αληαγσληζκφο γελφζεκσλ-πξνηφπηππσλ θαη ζπλεπψο 

λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

3. Ζ θαηεπζπλφκελε ζπληαγνγξάθεζε απφ θαξκαθνπνηφ ζε γηαηξφ ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ ηακείνπ ΔΟΠΤΤ. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη ε 

δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ ηακείνπ δελ έρεη βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο θαηεπζπλφκελεο 

ζπληαγνγξάθεζεο.   

Ζ άιιε νκάδα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε αθνξά ζηε ζηάζε ησλ 

θαξκαθνπνηψλ απέλαληη ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηηκέο ησλ 

θαξκάθσλ θαη ηελ έιιεηςε θηλήηξνπ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε γελφζεκσλ θαξκάθσλ.  

Καη νη δχν απηνί παξάγνληεο βξέζεθαλ λα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε κείσζε 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ επί ηεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ησλ θαξκάθσλ.  

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο είλαη θαη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

είλαη κία πνιχ επίθαηξε πηπρή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ. Ξεθίλεζε 

πηινηηθά ζηηο αξρέο ηνπ 2011, πξνρψξεζε κέρξη ζήκεξα ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη κε 

πνιιά πξνβιήκαηα θαη εμειίζζεηαη αθφκα κε πξνζπάζεηα λα θαιχςεη ηηο εζληθέο 

αλάγθεο. 

 θνπφο είλαη ε δηαθάλεηα θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, πνπ 

νδεγεί ζηε βησζηκφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 
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εκαληηθφ επίζεο είλαη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα βαζκνιφγεζαλ κε αξθεηά κηθξφ βαζκφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εληαίνπ ηακείνπ ΔΟΠΤΤ σο έλα κέζσ πνπ ζα βνεζήζεη ζηε 

κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. χκθσλα κε ην ππνπξγείν πγείαο θαη θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ‘‘Με ηε δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ επηδηψθεηαη λα εμαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε 

πξφζβαζε φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε εληαίν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

έρεη σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε, δηαηήξεζε, πξναγσγή, βειηίσζε, απνθαηάζηαζε θαη 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ δηθαηνχρσλ, φπνπ θαη φπνηε ηηο έρνπλ αλάγθε.’’ ηφρνο είλαη 

ν ΔΟΠΤΤ λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φιεο ηηο 

ζπληαγέο πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη θαη εθηεινχληαη. Σα ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπληαγψλ πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη, 

ην κέζν θφζηνο αλά ζπληαγή, ην θαξκαθείν ζην νπνίν εθηεινχληαη, ε δαπάλε πνπ 

πξνθαιεί θάζε γηαηξφο θαη ζπλεπψο πνηνη γηαηξνί ππεξβαίλνπλ ηνλ κέζν φξην ησλ 

επηζθέςεσλ. 

χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ θαξκαθνπνηψλ θ. Πάληα Γεκήηξε θαη θα. Σζίγθαλνπ 

Παλαγηψηαο πνπ δηαηεξνχλ θαξκαθείν ζην Πεξηζηέξη θαη ζην Νέν Ζξάθιεην αληίζηνηρα 

ηα απνηειέζκαηα κέρξη ζηηγκήο δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα. Πνιιά πξνβιήκαηα έρνπλ 

πξνθχςεη έρνληαο  σο ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ηελ ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηηο ηζέπεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σν ίδην καξηπξνχλ θαη ηα λνχκεξα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ΔΟΠΤΤ: 

 Σα ζπζζσξεπκέλα ειιείκκαηα ησλ ηακείσλ πνπ ζπλελψζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ γηα 

ηα έηε 2010 θαη 2011 μεπεξλνχλ ηα 3,7 δηο επξψ. Απφ απηά 1,7 δηο αθνξνχλ ηδηψηεο 

θαη ζρεδφλ 2 δηο επξψ λνζήιηα πξνο ηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία. 
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 Ήδε απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012 ν ΔΟΠΤΤ έρεη απνξξνθήζεη πάλσ απφ ην 

40% ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο (370 εθ. επξψ ζε ζχλνιν 850) ελψ ηαπηφρξνλα έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη απνζεκαηηθά απφ ηακεία πνπ ζπγρσλεχηεθαλ χςνπο 90 εθ,. επξψ. 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΟΠΤΤ χςνπο 5,8 δηο επξψ είλαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο 

αθνχ ηα έμνδα ζα θηάζνπλ ηα 7 δηο επξψ κε απμεηηθή ηάζε πξνο ηα επάλσ, ελψ ηα 

έζνδα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα αγγίμνπλ ηα 4 δηο επξψ. Έηζη ην έιιεηκκα ινηπφλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ην 2012 ζα αγγίμεη ζηα 3 δηο επξψ ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη φηη απξφβιεπηνη παξάγνληεο δελ κπνξνχλ λα ην εθηηλάμνπλ αθφκα 

ςειφηεξα. 

Σέινο,  ν δηνηθεηήο ηνπ ΔΟΠΤΤ θ. Βνπδνχξεο Γεξάζηκνο αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ 

πνιιέο θαηαγγειίεο αζζελψλ νη νπνίνη θιήζεθαλ λα πιεξψζνπλ επηζθέςεηο ζε γηαηξνχο 

κε ηελ πξφθαζε φηη νη ηειεπηαίνη έρνπλ ήδε μεπεξάζεη ηνπο 200 επηζθέςεηο απφ 

αζζελείο ην κήλα (είλαη ην φξην ησλ αζζελψλ πνπ κπνξεί λα δερζεί θάζε ζπκβεβιεκέλνο 

γηαηξφο ηνπ ΔΟΠΠΤ, πέξα απφ ηνπο 200 ν αζζελήο θαιείηαη λα πιεξψζεη). 

 H επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη, κε ηεξαξρηθή ζεηξά, απφ ηε 

κείσζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, έπεηηα απφ ηελ πηζαλή 

πψιεζε θαξκάθσλ ζηα super market, απφ ηελ  είζνδν αιπζίδσλ θαξκαθείσλ, απφ ηελ  

πψιεζε θαξκάθσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, απφ ηελ αλάπηπμε αιπζίδσλ θαιιπληηθψλ, απφ ηα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηέινο απφ ηελ εθαξκνγή δηεπξπκέλνπ 

σξαξίνπ. ινη νη εξσηψκελνη έδσζαλ αξθεηά πςειέο βαζκνινγίεο ζε φινπο ηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο κηαο θαη ζεψξεζαλ φηη φινη έρνπλ έλα πνζνζηφ ζεκαληηθφ ζηελ 

απεηιή ηεο επεκεξίαο ησλ θαξκαθείσλ ηνπο. 

Μέζα ζε φια απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε ειάηησζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ηδίξνπ αιιά θαη ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ζην θαξκαθείν.  
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H νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη πνιχ ηελ επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ θαξκαθνπνηψλ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε θξίζε είλαη ε ξεπζηφηεηα, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη κφλν ε δπζθνιία 

ησλ ηακείσλ γηα απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ, αιιά θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ πηέδεη ηνλ 

ρνλδξέκπνξν, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ην ρξφλν πίζησζεο. Έηζη ην θαξκαθείν 

βξίζθεηαη ζην θέληξν θαη θαιείηαη λα πιεξψλεη ηηο θαξκαθαπνζήθεο ζε 30 εκέξεο θαη 

λα εηζπξάηηεη ζε πεξηζζφηεξν απφ 45 έσο 50 κέξεο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ. 

εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί επίζεο ην φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο θξίζεο θαη ησλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαξκαθείσλ. Φαίλεηαη ινηπφλ ε 

θξίζε λα έρεη επεξεάζεη φινπο ηνπο θαξκαθνπνηνχο αλεμαξηήησο ησλ εηψλ πνπ 

ιεηηνπξγεί ην θαξκαθείν ηνπο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

θαηαλαισηψλ έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά.  

Με ηελ crosstab analysis θαίλεηαη φηη νη κηζνί θαξκαθνπνηνί πνπ δηαηεξνχλ ην 

θαξκαθείν ηνπο ζην θέληξν ηεο πφιεο έρνπλ επεξεαζηεί πνιχ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε. Δπίζεο πνιχ έρνπλ επεξεαζηεί νη θαξκαθνπνηνί πνπ έρνπλ ην θαξκαθείν ηνπο 

θνληά ζε ηαηξεία. Μέηξηα έρεη επεξεαζηεί ε επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζε λνζνθνκεία. 

Οη θπξηφηεξεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα θαηέθεπγαλ νη θαξκαθνπνηνί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο είλαη:  

1. πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

 2. πξνψζεζε πεξηζζφηεξσλ παξαταηξηθψλ πξντφλησλ θαη θαιιπληηθψλ 

 3. κείσζε πξνζσπηθνχ 
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Παξάξηεκα 1: Δξσηεκαηνιόγην 
                         Μελζτθ για τισ τάςεισ και Αντιλιψεισ Φαρμακοποιϊν 

Α’ ΜΕΡΟ 

Α. Παρακαλϊ εκφράςτε τθ γνϊμθ ςασ ςχετικά με το πϊσ βλζπετε το επάγγελμα ςασ κυκλϊνοντασ το βακμό που 

ςυμφωνείτε ι διαφωνείτε με τισ παρακάτω προτάςεισ. 

                                                                                         Διαφωνϊ  Διαφωνϊ  Οφτε υμφωνϊ   υμφωνϊ    υμφωνϊ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                          Πλιρωσ                          Οφτε διαφωνϊ                           Απόλυτα 

1.Θ δουλειά μου είναι δθμιουργικι                                             1               2                    3                      4                 5     

2.Αντιμετωπίηω τθ δουλειά μου ωσ λειτοφργθμα                      1               2                    3                      4                 5     

3.Θ δουλειά μου είναι βαρετι                                                       1               2                    3                      4                 5     

4.Θ δουλειά μου, μου δίνει τθν αίςκθςθ τθσ επιτυχίασ           1               2                    3                      4                 5     

5.Παίρνω ικανοποίθςθ από τθ δουλειά μου                               1              2                     3                     4                 5     

6.Δεν είμαι κακόλου παραγωγικόσ ςτθ δουλειά μου               1              2                     3                     4                5     

 

Β. Παρακαλϊ κυκλϊςτε το βακμό ςυχνότθτασ,  ανά εβδομάδα, που προςφζρετε τισ παρακάτω υπθρεςίεσ 

ςτουσ πελάτεσ ςασ ι γενικά εκτελείτε τισ παρακάτω διαδικαςίεσ για το φαρμακείο ςασ. 

                                                                                                                        Ποτζ          πάνια        υχνά       Πολφ υχνά     υνζχεια   

1.Χοριγθςθ φαρμάκων                                                                     1                  2               3                 4                   5 

2.Ζλεγχοσ φαρμακευτικϊν αλλεργιϊν                                            1                  2               3                 4                   5                                  

3.Ζλεγχοσ αςυμβατότθτασ φαρμάκων                                            1                  2               3                 4                   5                                                                      

4.Αναφορά ανεπικφμθτων ενεργειϊν φαρμάκων                        1                  2               3                 4                   5 

5.Αναφορά προβλθμάτων ποιότθτασ φαρμάκων                         1                  2               3                 4                   5 

6.Αναφορά προβλθμάτων αποτελεςματικότθτασ                        1                  2               3                 4                   5      

7.Φαρμακευτικι ςυμβουλι                                                              1                  2               3                 4                   5 

8.Διαχείρθςθ αποκικθσ                                                                     1                  2               3                 4                   5                          
(απόκτθςθ/αποκικευςθ/φφλαξθ/ςυντιρθςθ/ 
επιςτροφι/εφρεςθ ςπάνιου φαρμάκου) 
 

9.Δθμιουργία γαλθνικϊν ςκευαςμάτων                                         1                  2               3                 4                   5 

10.Εκτζλεςθ ςυνταγϊν                                                                       1                  2               3                 4                   5            

11.Πρϊτεσ Βοικειεσ-Ιατρικι Περίκαλψθ                                       1                  2               3                 4                   5 

12.Φαρμακοκεραπευτικι ςυμμόρφωςθ αςκενϊν                      1                  2               3                 4                   5 
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                                                                                                                         Ποτζ          πάνια        υχνά       Πολφ υχνά     υνζχεια   

13.Εκπαίδευςθ χριςθσ φαρμακευτικϊν ςυςκευϊν                     1                  2               3                 4                   5 

14.Μζτρθςθ πίεςθσ/ηαχάρου αςκενϊν                                         1                  2               3                 4                   5 

15.Πραγματοποίθςθ ενζςεων/εμβολίων                                       1                  2               3                 4                   5 

16. Πρόταςθ – χοριγθςθ φαρμάκων χωρίσ τθν                            1                  2               3                 4                   5 
απαραίτθτθ ιατρικι διάγνωςθ 
 

Γ. Παρακαλϊ εκφράςτε τθ γνϊμθ ςασ ςχετικά με το πωσ βλζπετε τισ ςχζςεισ ςασ με τουσ πελάτεσ, κυκλϊνοντασ  

το βακμό που ςυμφωνείτε ι διαφωνείτε με κάκε μία από τισ παρακάτω προτάςεισ. 

                                                                                         Διαφωνϊ  Διαφωνϊ  Οφτε υμφωνϊ   υμφωνϊ    υμφωνϊ 
                                                                                          Πλιρωσ                           οφτε Διαφωνϊ                         Απόλυτα 

 

1.Οι πελάτεσ μασ είναι πολφ ευχαριςτθμζνοι από                 1               2                    3                      4                 5     

 τισ υπθρεςίεσ που παρζχουμε 

 

2.Θ εξυπθρζτθςθ του πελάτθ είναι για μασ πάνω                  1               2                    3                      4                 5     

 από όλα 

 

3.Προςπακοφμε να κατανοιςουμε τισ ανάγκεσ                     1               2                    3                      4                 5     

των πελατϊν μασ 

 

4.Απαντάμε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ των πελατϊν μασ           1               2                    3                      4                 5     

 

5.υχνά ςυμφωνοφμε με τουσ πελάτεσ μασ για                     1               2                    3                      4                 5     

να τουσ ικανοποιιςουμε  

 

6.Ενθμερϊνουμε πάντα για παρενζργειεσ/                            1               2                    3                      4                 5     

αλλεργικζσ αντιδράςεισ τρόπο χριςθσ φαρμάκων  

 

7.Προωκοφμε περιςςότερα προϊόντα ςε πελάτεσ με           1               2                    3                      4                 5     

καλι οικονομικι κατάςταςθ  

 

8.Με τουσ περιςςότερουσ πελάτεσ μασ ζχουμε                     1               2                    3                      4                 5     

μακροχρόνια ςχζςθ 

 

9.Παρακολουκοφμε και ενθμερωνόμαςτε για τθν εξζλιξθ   1               2                    3                      4                 5     

τθσ υγείασ των πελατϊν μασ  

 

10.Ενθμερϊνουμε πάντα τουσ πελάτεσ μασ για                     1               2                    3                      4                 5     

 εναλλακτικζσ κεραπείεσ που μποροφν να ακολουκιςουν   

 

11.Οι πελάτεσ μασ δείχνουν υψθλό βακμό εμπιςτοςφνθσ   1               2                    3                      4                 5     

12.Σισ περιςςότερεσ φορζσ θ επαφι με τουσ πελάτεσ          1               2                    3                      4                 5     
είναι απρόςωπθ 
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                                                                                       Διαφωνϊ  Διαφωνϊ  Οφτε υμφωνϊ   υμφωνϊ    υμφωνϊ 
                                                                                          Πλιρωσ                           οφτε Διαφωνϊ                         Απόλυτα 

 

13.Είμαςτε πρόκυμοι να διαφωνιςουμε με ζναν πελάτθ   1               2                    3                      4                 5     

προκειμζνου να πάρει το ςωςτό φάρμακο 

 

14.Ενθμερϊνουμε πάντα τουσ πελάτεσ για τισ νζεσ              1               2                    3                      4                 5     

κεραπείεσ  και τα νζα φάρμακα 

 

Δ. Πόςο απαραίτθτεσ πιςτεφετε ότι είναι οι παρακάτω γνϊςεισ για το ςφγχρονο φαρμακοποιό;  

Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε ςε κάκε τετράγωνο τον αρικμό που ςασ αντιπροςωπεφει. 

 

1……………………………..2……..…..……………..…3………..……..…….……4………………..…………5 

Κακόλου Απαραίτθτεσ                                                                               Απολφτωσ Απαραίτθτεσ 

 

1.Γνϊςεισ Management       

 

2.Γνϊςεισ Marketing 

 

3.Γνϊςθσ διοίκθςθσ προςωπικοφ 

 

4.Γνϊςεισ χρθματοοικονομικϊν 

 

5.Γνϊςεισ φαρμακογνωςίασ 

 

6.Γνϊςεισ φαρμακολογίασ 

 

7.Γνϊςεισ φαρμακοτεχνολογίασ 

 

Οι φαρμακοποιοί ςε πολλζσ χώρεσ αναμιγνφονται ολοζνα και περιςςότερο ςτθν παροχι υπθρεςιών και όχι μόνο 
προϊόντων (φαρμάκων), ενώ τθν ίδια ςτιγμι αναλαμβάνουν μεγαλφτερεσ ευκφνεσ για τισ ςυνζπειεσ που μπορεί να 
ζχει θ χοριγθςθ φαρμάκων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αςκενι. Με αυτόν τον τρόπο, οι φαρμακοποιοί ενςωματώνονται 
ολοζνα και περιςςότερο ςτο εκνικό ςφςτθμα υγείασ κάκε χώρασ, οφτωσ ώςτε, ςταδιακά και εφόςον αρχίςουν να 
υπάρχουν δείγματα τθσ δουλειάσ τουσ, να μπορζςουν να διεκδικιςουν αποηθμίωςθ των υπθρεςιών που παρζχουν 
ςτουσ αςκενείσ τουσ από τα αςφαλιςτικά ταμεία. 

Ε. Εςείσ πιςτεφετε ότι πρζπει να παρζχεται αποηθμίωςθ ςτουσ φαρμακοποιοφσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
που προςφζρουν ςτουσ πελάτεσ τουσ; 

1.ΝΑΙ    

2.ΟΧΙ  

Ζ. Αν ζχετε απαντιςει ΝΑΙ, ςε ποια οικονομικι κλίμακα κα πρζπει να ανικει θ φαρμακευτικι αποηθμίωςθ ανά 
ςυνταγι που εκτελείται. 

<10€                        16-20€                      26-30€  

11-15€                       21-25€                                           >31€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharmamanage.gr/clinical_pharmacist.asp
http://www.pharmamanage.gr/cms.asp?id=89
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Β’ ΜΕΡΟ 

Η. Παρακαλϊ κυκλϊςτε το κατά πόςο πιςτεφετε ότι οι παρακάτω παράγοντεσ ζχουν ςυντελζςει ςτθν αφξθςθ 
τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ. 

                                                                                            Κακόλου            Λίγο        Μζτρια        Πολφ          Πάρα 
                                                                                                                                                                                    πολφ 

1.Ζλλειψθ ελζγχου ςτθν αλυςίδα διακίνθςθσ φαρμάκων        1                2              3                4             5     

2.Ζλλειψθ ελζγχου τθσ ςυνταγογράφθςθσ ιατρϊν                     1                2              3                4             5     

3.Ανυπαρξία ανταγωνιςμοφ γενοςιμων-πρωτότυπων              1                 2              3                4             5     
φαρμάκων (οι τιμζσ μεταξφ πρωτοτφπων και  

γενοςιμων εξιςϊνονται μετά τθ λιξθ τθσ πατζντασ ςε υψθλό επίπεδο) 
  

4.Ζλλειψθ κινιτρου για ςυνταγογράφθςθ γενοςιμων             1                2              3                4             5     
φαρμάκων  

5.Σιμζσ φαρμάκων                                                                            1                   2              3                4              5     

6.Κατευκυνόμενθ ςυνταγογράφθςθ από φαρμακοποιό           1                   2               3                4            5     
ςε γιατρό  

Θ. ε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι τα παρακάτω μζτρα κα βοθκιςουν ςτθ μείωςθ τθσ Φαρμακευτικισ Δαπάνθσ και 
ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν; Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τον ανάλογο αρικμό δίπλα από κάκε 
πρόταςθ. 

1……………………………..2……..…..……………..…3………..……..…….……4………………..…………5 

Κακόλου                                                                                                       Σε πολφ μεγάλο βακμό 

 

1.Αλλαγζσ ςυςτιματοσ τιμολόγθςθσ φαρμακευτικϊν προϊόντων  

2.Ειςαγωγι ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ  

3.Διεφρυνςθ χριςθσ γενόςθμων φαρμάκων από τα νοςοκομεία 

4.Επαναφορά κετικισ λίςτασ ςυνταγογραφθμζνων φαρμάκων  

5.Αλλαγι ςτθ διάκεςθ φαρμάκων υψθλοφ κόςτουσ 

6.Μείωςθ περικωρίου κζρδουσ φαρμακοποιϊν επί τθσ λιανικισ πϊλθςθσ 

7.Δθμιουργία ενιαίου ταμείου ΕΟΠΤΤ  

8.Μείωςθ του περικωρίου κζρδουσ των χονδρεμπόρων φαρμάκων κατά το ζνα τρίτο τουλάχιςτον. 

9.Τποχρεωτικι θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ γιατρϊν με βάςθ τθ δραςτικι ουςία.  
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Η. Παξαθαιώ ηνπνζεηήζηε ζε θάζε πξόηαζε ηνλ βαζκό πνπ πηζηεύεηε  όηη κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ε 

θάζε κία θαηάζηαζε ζηελ επεκεξία ησλ θαξκαθείσλ. 

1……………………………..2……..…..……………..…3………..……..…….……4………………..…………5 

Κακόλου                                                                                                       Σε πολφ μεγάλο βακμό 

 

1.Περιοριςτικά μζτρα ςτθ ςυνταγογράφθςθ φαρμάκων  

2.Είςοδοσ αλυςίδων φαρμακείων (από μεγάλεσ εταιρίεσ) 

3.Ανάπτυξθ των ειδικϊν αλυςίδων καλλυντικϊν 

4.Μείωςθ περικωρίου κζρδουσ ςτα ςυνταγογραφθμζνα φάρμακα 

5.Πϊλθςθ φαρμάκων από αλυςίδεσ Super Market 

6.Πϊλθςθ φαρμάκων μζςω διαδικτφου   

7.Εφαρμογι διευρυμζνου ωραρίου 

 

K. Παρακαλϊ ςθμειϊςτε το πόςο θ οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει τθ λειτουργία του φαρμακείου ςασ.  

Κακόλου                                Μζτρια                              Πάρα Πολφ 

Λίγο                                         Πολφ 

 
 
Λ. Παρακαλϊ ςθμειϊςτε ποιεσ από τισ παρακάτω ενζργειεσ κα χρθςιμοποιοφςατε(ι ζχετε ιδθ 

χρθςιμοποιιςει) για να αντιμετωπίςετε τθν κρίςθ ςτο φαρμακείο ςασ.(Δυνατότθτα πολλαπλισ 

επιλογισ)  

 
1. Μείωςθ προςωπικοφ 

2. Προϊκθςθ περιςςότερων παραϊατρικϊν προϊόντων και καλλυντικϊν 

3. Εκπαίδευςθ ςε κζματα διαχείριςθσ οικονομικϊν και Management 

4. υςτζγαςθ φαρμακείων 

5. Κλείςιμο φαρμακείου 

6. Περιςςότερεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ όπωσ εκπτϊςεισ, δϊρα κ.α 

7.Μείωςθ κερδϊν 

8. Ζνταξθ ςε δίκτυο φαρμακείων 
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9. Άλλθ:………………………………………………… 

Παρακαλώ πείτε μου μερικά λόγια για εςάσ: 

Μ. Είςτε: 

Άντρασ                 Γυναίκα   

Ν. Ηλικία:….......ετών 

Ξ. ε ποιό Δήμο βρίςκεται το φαρμακείο ςασ: Δήμοσ ………………………. 

Ο. ημείο εγκατάςταςησ(επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή) : 

Κέντρο Πόλησ                                       Κοντά ςε Ιατρεία                           Κωμόπολη/χωριό/νηςί 

Κοντά ςε Νοςοκομείο                     Εκτόσ Κέντρου               Tουριςτική Περιοχή 

Π. Πόςουσ πελάτεσ εξυπηρετείτε ανά μέρα: 

<30                     51-70                                   101-120 

 31-50                  71-100                                      >121 

 

Ρ. Πόςα χρόνια λειτουργεί το φαρμακείο ςασ:   .................... χρόνια 

. Ποιό το μορφωτικό ςασ επίπεδο (επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή): 

ΑΕΙ (Ελλάδα)                  Master                        Άλλο:…………….. 

ΑΕΙ (Εξωτερικό)             Διδακτορικό   

Σ. Σζίροσ ανά μήνα: 

 <10.000                               30.001-40.000                  60.001-70.000 90.001-100.000 

 10.001-20.000                   40.001-50.000                    70.001-80.000                 100.001-110.000  

 20.001-30.000                   50.001-60.000                   80.001-90.000                               >110.001 

Τ. Πόςεσ ςυνταγέσ εκτελείτε ανά μήνα: 

<100                        201-300                   401-500                  601-700 

101-200                  301-400                  501-600                          >701 

 

Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά):…………………………… 

ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ     
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Παξάξηεκα 2: Παγθόζκηα θαη Δπξσπατθή αγνξά θαξκάθνπ 

 

H Παγθόζκηα θαη επξσπατθή Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 

ε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ε 

ζπλνιηθή δαπάλε γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, σζψληαο ην κέζν πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πγείαο ζην ΑΔΠ απφ 7,8% ην 2000 

ζε 9% ην 2008. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο 

απνηεινχλ παξάγνληεο νη νπνίνη αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ ηεο πγείαο ζην κέιινλ. 

ηηο ρψξεο πνπ επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ην θφζηνο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απμήζεθε θαηά ζπλέπεηα αθνινχζεζε αχμεζε  ηνπ δείθηε ησλ 

δαπαλψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ Ηξιαλδία ε δαπάλε γηα ηε πγεία, 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, απμήζεθε απφ 7,5% ην 2007 ζε 8,7% ην 2008. Αληίζηνηρα, ζηελ 

Ηζπαλία απμήζεθε απφ 8,4% ζε 9%. 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2008, ε θαηά θεθαιή δαπάλε 

πγείαο αλεξρφηαλ ζηα $7.538, ππεξδηπιάζηα ησλ $3.000, πνπ απνηειεί ην κέζν φξν θαηά 

θεθαιή δαπαλψλ πγείαο ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ. 

Σν θάξκαθν απνηειεί κφλν έλα κέξνο ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ε θαξκαθεπηηθή 

αγνξά είλαη κία πνιχπινθε αγνξά, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ θαη ζεσξείηαη νιηγνπσιηαθή. 

Ζ  παγθφζκηα αγνξά θαξκάθσλ απμήζεθε ην έηνο 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΗΜS Health. Οη πσιήζεηο ζην ζχλνιν έθηαζαλ παγθνζκίσο ηα 

$837 δηο. ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά $55 δηο. ζε ζρέζε κε ην 2008. εκεηψλεηαη φηη ν 

ξπζκφο κεγέζπλζεο απμήζεθε απφ 5,5% πνπ είρε θηάζεη ην 2008, ζε 7% ην 2009. 
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Παγθόζκηα θαξκαθεπηηθή αγνξά 2002-2009. ($ δηζ.) 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Παγθφζκηα 

θαξκαθεπηηθή 

αγνξά (ζηαζεξέο 

ηηκέο US $) 

515 562 605 650 694 742 782 837 

Δηήζηνο ξπζκφο 

αχμεζεο (%) 

9,1 9,1 7,7 7,3 6,8 6,8 5,5 7 

          

               Πεγή: ΗMS Health Market Prognosis, March 2010 

 

Tν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ πσιήζεσλ (38,7%) ηεο παγθφζκηαο θαξκαθεπηηθήο 

αγνξάο ην 2009 αθνξνχζε ζε πσιήζεηο πνπ έγηλαλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή (ΖΠΑ θαη 

Καλαδά), ην 31,6% ζε πσιήζεηο ζηελ Δπξψπε, ην 12,7% ζε πσιήζεηο ζηε Αζία, ηελ 

Αθξηθή θαη ηελ Απζηξαιία θαη ην ππφινηπν 17% ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη 

ηελ Ηαπσλία. 

Παγθόζκηα θαξκαθεπηηθή αγνξά αλά πεξηνρή 2009. ($δηζ.)

 

                                    Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία απφ ΗΜS Health Market Prognosis, Μάξηηνο 2010 

 

Ο πςειφηεξνο ξπζκφο αχμεζεο (15%) ζεκεηψζεθε ζηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηελ 

Απζηξαιία, ελψ ε Λαηηληθή Ακεξηθή, αλ θαη απνηειεί ηελ αγνξά κε ην ρακειφηεξν 

38,7% 

31,6% 

12,7% 

11,3% 5,7% 
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κεξίδην επί ησλ παγθφζκησλ πσιήζεσλ (5,7%), ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνλ πςειφ ξπζκφ 

αχμεζεο (12,7%) πνπ παξνπζίαζε ην 2008 ζε ζρέζε κε ην 2007. 

Παγθόζκηα θαξκαθεπηηθή αγνξά αλά πεξηνρή  

 

2009 2008 2004-2009 2010 2009-2014 

 

Πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

(%) 

Πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

(%) 

Μέζε 

πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

(%) 

Πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

(%)* 

Μέζε 

πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

(%)* 

Παγθόζκηα 

θαξκαθεπηηθή αγνξά 

7 5,5 6,7 4 έσο 6 5 έσο 8 

Παγθόζκηα θαξκαθεπηηθή αγνξά αλά πεξηνρή 

Βόξεηα Ακεξηθή 5,5 1,9 5,2 3 έσο 5 3 έσο 6 

Δπξώπε 4,8 7 6,6 3 έσο 5 3 έσο 6 

Αζία/Αθξηθή/Απζηξαιία 15,9 15 13,9 13 έσο 15 12 έσο 15 

Ηαπσλία 7,6 2,1 3,9 0 έσο 2 2 έσο 5 

Λαηηληθή Ακεξηθή 10,6 12,7 10,9 10 έσο 12 12 έσο 15 

 

    Πεγή: IMS Health Market Prognosis, Μάξηηνο 2010 

   *Πξνβιέςεηο 

 

 

Σα πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειεπηαία 

έθδνζε ηνπ IMS Health Market Prognosis (20 Απξηιίνπ 2010) αλαθέξνπλ φηη κέζα ζηα 

επφκελα πέληε ρξφληα, ην κέγεζνο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαξκάθνπ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί πεξίπνπ θαηά $300 δηζ., θζάλνληαο πεξίπνπ ηα $1000 δηζ. ην 2014. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ζηε 

δήηεζε απφ ηηο ψξηκεο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, θαζψο ζηαδηαθά νη ξπζκνί 

αλάπηπμεο ζηηο ψξηκεο αγνξέο κεηξηάδνληαη. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο 

αλακέλεηαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ θαξκάθσλ θαηά 12% έσο 15%, ελψ αληίζηνηρα 
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γηα ηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο, ε αλακελφκελε αχμεζε εθηηκάηαη λα πεξηνξηζηεί ζε 

πνζνζηφ 3% - 6%. 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ θιάδνπ ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη πςειή αθνχ ην 2009 νη 20 

κεγαιχηεξεο εηαηξίεο θάιππηαλ πεξίπνπ ην 50% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο 

(37,2% νη 10 πξψηεο). ηα θάξκαθα κε παηέληεο ζε ηζρχ επηθξαηνχλ ζρεδφλ 

κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο, ελψ πςειή ζπγθέληξσζε παξαηεξείηαη αθφκε θαη ζηα 

γελφζεκα θάξκαθα φπνπ 5 εηαηξίεο (TEVA, MYLAN, SANDOZ, WATSON et 

STADA) ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην 40% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο. 

Κύθινο εξγαζηώλ 2009 ησλ κεγαιύηεξσλ θαξκαθεπηηθώλ νκίισλ (ζε δηο. $) 

 

Πεγή: ContractPharma 2011 
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Σα θάξκαθα κε ηηο κεγαιύηεξεο πσιήζεηο δηεζλώο ην 2009 (ζε εθ.$) 

 

        Πεγή: Evaluate Pharma World Preview 2016 

 

ζνλ αθνξά ζηελ επξσπατθή θαξκαθεπηηθή αγνξά, ππήξμε αληηθείκελν ηεο 

πνιηηηθήο πξνζνρήο γηα πνιιά ρξφληα. ε εζληθφ επίπεδν, ε αχμεζε ηεο δαπάλεο ηνπ 

θαξκάθνπ απνηειεί απεηιή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Αλαπηπζζφκελε ηαρχηεξα απφ ην ΑΔΠ θαη ηηο δαπάλεο πγείαο 

ζπλνιηθά, ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα αλάιπζεο 

ζε ζηξαηεγηθέο κειέηεο, γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ. ε δηεζλέο επίπεδν, 

ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ θιάδν. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαξκαθεπηηθή αγνξά ζηηο ρψξεο ηηο ΔΔ-27. 
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Φαξκαθεπηηθή αγνξά (ηηκέο παξαγσγνύ*) ζηελ ΔΔ-27 (2008) 

Υώξα € εθ. Υώξα € εθ. 

Γεξκαλία 26.523 Φηιαλδία 1.978 

Γαιιία 26.196 Ρνπκαλία 1.914 

 Ηηαιία 17.824 Σζερία 1.832 

Ηζπαλία 13.949 Ηξιαλδία 1.760 

Αγγιία 12.826 ινβαθία 1.057 

Διιάδα 5.573 Κξναηία** 682 

Πνισλία 5.014 Βνπιγαξία 617 

Οιιαλδία 4.680 ινβελία 493 

Βέιγην 4.189 Ληζνπαλία 436 

Πνξηνγαιία 3.660 Λεηνλία 291 

νπεδία 3.172 Κχπξνο 188 

Απζηξία 2.921 Δζζνλία 141 

Οπγγαξία 2.091 Μάιηα 77 

Γαλία 2.006 

                        

                            Πεγή: The Pharmaceutical Industry in Figures (EFPIA Edition 2010) 

                     Oη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ πσιήζεηο ζε ηηκέο παξαγσγνχ, κέζσ φισλ ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο,  

                     κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

                          **Δθηφο ΔΔ-27 

 

Σελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Γεξκαλία κε €26.523εθ., αθνινπζνχκελε απφ ηε Γαιιία. 

Τςειά επίπεδα εκθαλίδνπλ ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Αξθεηά πςειά ζηε ιίζηα βξίζθεηαη ε Διιάδα, αλ θαη έρεη πνιχ κηθξφηεξν πιεζπζκφ ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο, κε ηηο πσιήζεηο λα αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ €5.537εθ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε θαξκαθεπηηθή αγνξά αλά θάηνηθν ζηελ ΔΔ-27 γηα ην έηνο 

2008. 
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Καηά θεθαιή πσιήζεηο θαξκάθσλ (ηηκέο παξαγσγνύ) ζηελ ΔΔ-27 (2008) 

 

Υώξα (€) Υώξα (€) 

Διιάδα 494,9 Ννξβεγία* 280,3 

Γαιιία 407,1 ινβελία 242,6 

Ηξιαλδία 395,5 Κχπξνο 235,6 

Βέιγην 389,7 Οπγγαξία 208,4 

Διβεηία* 379 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 208,1 

Φηιαλδία 371,4 ινβαθία 195,3 

Γαλία 364 Μάιηα 186 

Απζηξία 349,6 Σζερία 175 

Πνξηνγαιία 344,4 Κξναηία* 153,8 

νπεδία 342,7 Πνισλία 131,5 

Γεξκαλία 323,4 Ληζνπαλία 130,1 

Ηζιαλδία* 316,6 Λεηνλία 128,7 

Ηζπαλία 304,4 Δζζνλία 105,2 

Ηηαιία 296,8 Ρνπκαλία 89,1 

Οιιαλδία 283,9 Βνπιγαξία 81,1 

            

                      Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία απφ The Pharmaceutical Industry in Figures (EFPIA Edition 2010) 

                      **Γελ πεξηιακβάλεηαη ην Λνπμεκβνχξγν 

 

πσο πξνθχπηεη ην έηνο 2008 ε Διιάδα εκθαλίδεη ηηο κεγαιχηεξεο θαηά θεθαιή 

θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27. Σν πνζφ απηφ μεπεξλά θαηά 

πνιχ ην κέζν φξν, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζηα €257. 
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ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΗ ΔΔ-27 

Ο αξηζκόο θαξκαθείσλ. 

ηελ ΔΔ εθηηκάηαη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 440.000 θαξκαθεία (2010) θαη 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παλεπξσπατθνχ πλδέζκνπ Φαξκαθνπνηψλ (PGEU), πεξίπνπ 

1 εθ. άηνκα επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά έλα θαξκαθείν. 

Ζ Διιάδα είλαη ε ρψξα ηεο ΔΔ κε ηα πεξηζζφηεξα θαξκαθεία, αλαινγηθά κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαξκαθείσλ ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη πεξίπνπ 

ζηηο 11.500 γηα ην 2010, ρσξίο σζηφζν λα έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία έηε, γεγνλφο ην 

νπνίν δειψλεη πσο αλαινγεί πεξίπνπ 1 θαξκαθείν αλά 1.000 θαηνίθνπο, ηε ζηηγκή πνπ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε αληηζηνηρία είλαη έλα θαξκαθείν αλά 2.000-

6.000 θαηνίθνπο  

Αξηζκόο θαξκαθείσλ ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

 

Πεγή: ΔFPIA (2008) 

Tα ζηνηρεία ηεο EFPIA γηα ην 2008, πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, 

αλαδεηθλχνπλ ην πξνβάδηζκα ηεο Διιάδαο ζηελ αλαινγία θαξκαθείσλ αλά θαηνίθνπο, 

κε 94,2 θαξκαθεία αλά 1.000 θαηνίθνπο. 
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Αξηζκόο θαξκαθείσλ αλά 100.000 θαηνίθνπο ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο (2008) 

 

 
 

 

 Πεγή:EFPIA (2008) 
 

εκεηψλεηαη φηη ζηε Γαλία, κηα ρψξα κε πεξίπνπ ίδην πιεζπζκφ κε ηελ Διιάδα, 

αληηζηνηρνχλ 4,6 θαξκαθεία αλά 100.000 θαηνίθνπο, ελψ ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη 

κφλν ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ ηφζα θαξκαθεία (1.250) φζν ζε 

νιφθιεξε ηεο Απζηξία. 

 

Πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο θαξκαθείσλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ-27, ε ιηαληθή πψιεζε ηνπ θαξκάθνπ είλαη απζηεξά 

ξπζκηδφκελε θαη νη πεξηνξηζκνί αθνξνχλ θπξίσο ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ 

θαξκαθείσλ, ζηε ζηειέρσζή ηνπο, ζηα είδε θαξκάθσλ πνπ εκπνξεχνληαη, θαζψο θαη 

ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ζηηο ζπληαγέο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί, ιεηηνπξγνχλ 

ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαζψο εμαζθαιίδνπλ ηελ 

εχθνιε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηα θάξκαθα θαη ζε ινηπά θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 
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εκεηψλεηαη φηη, ζηηο ρψξεο ηηο ΔΔ-27, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, κφλν νη 

πηπρηνχρνη θαξκαθνπνηνί έρνπλ δηθαίσκα λα ηδξχζνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη θαξκαθεία. 

ε ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ε Φηιαλδία, ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα, ν θαξκαθνπνηφο δε 

επηηξέπεηαη λα είλαη θάηνρνο ή δηαρεηξηζηήο πεξηζζφηεξσλ απφ έλα θαηαζηεκάησλ 

θαξκαθείσλ. Αληηζέησο, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ ε αγνξά είλαη απειεπζεξσκέλε, 

έρνπλ αλαπηπρζεί κεγάιεο αιπζίδεο (Alliance Boots, Co-op Pharmacy, LIoydspharmacy, 

Numark, Rowlands Pharmacy, Superdrug). 

Πξφζθαηεο αιιαγέο ζηε θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία θξαηψλ ηεο ΔΔ-27 δείρλνπλ πσο 

επηθξαηεί κηα απμαλφκελε ηάζε πξνο ηελ ‘‘απειεπζέξσζε’’ ηεο ιηαληθήο θαξκαθεπηηθήο 

αγνξάο, κε ην ζθεπηηθφ θαη ηελ πξνζδνθία φηη ε απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ ζα εληζρχζεη 

ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα πεξηνξίζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηα θάξκαθα θαη ζα 

βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ θαξκαθείσλ. 

Οξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ θαζηεξψζεη πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, 

επηηξέπνληαο ηελ πνιιαπιή ηδηνθηεζία θαξκαθείσλ. ε άιιεο, φπσο ζηελ Οιιαλδία, 

επηηξέπεηαη ζηνπο εηδηθεπκέλνπο βνεζνχο θαξκαθείσλ λα ιεηηνπξγνχλ ην θαξκαθείν 

ρσξίο επίβιεςε θαξκαθνπνηνχ θαη επίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αγνξάο θαξκάθσλ 

απφ απηφκαηα κεραλήκαηα θαηά ηηο ψξεο πνπ ηα θαξκαθεία είλαη θιεηζηά. 

Οη βαζηθέο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ απειεπζεξψλνπλ ηελ αγνξά ησλ θαξκαθείσλ 

αθνξνχλ: 

 ην ρσξνηαμηθφ θαζεζηψο 

 ην πιεζπζκηαθφ θαζεζηψο 

 ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

 ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαξκαθείσλ 

 ην ζηαζεξφ πνζνζηφ θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ 
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ε ρψξεο ζηηο νπνίεο ηζρχεη άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, ε 

αγνξά νδεγείηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ζηελ 

εμαγνξά ησλ θαξκαθείσλ απφ απηνχο. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο 

ρψξεο πνπ επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξίεο λα δηαρεηξίδνληαη θαξκαθεία (π.ρ. Αγγιία, Ηξιαλδία, 

Ννξβεγία). πγθεθξηκέλα, νη εηαηξίεο-ρνλδξέκπνξνη Phoenix, Celesio θαη Alliance 

Unichem (Boots) θπξηαξρνχλ ζηηο πσιήζεηο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζε κεγάιν κέξνο 

ηεο Δπξψπεο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο PGEU, απφ ηα 440.000 θαξκαθεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηε ΔΔ, ζηελ θπξηφηεηα αλψλπκσλ εηαηξηψλ βξίζθνληαη κφλν 6.000. Απφ απηά, ην 90% 

βξίζθεηαη ζηελ Αγγιία, πνπ εθαξκφδεη δηθή ηεο λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ησλ θαξκαθείσλ. 

ηηο ρψξεο φπνπ ε δεκηνπξγία αιπζίδσλ θαξκαθείσλ απαγνξεχεηαη απφ ηε λνκνζεζία 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηθνληθέο αιπζίδεο (δίθηπα θαξκαθείσλ). Σα δίθηπα απηά απνηεινχλ 

κία κνξθή ζπλελψζεσλ θαξκαθείσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα επσθειεζνχλ 

νηθνλνκηθά θπξίσο ηα κέιε ηνπο –νη θαξκαθνπνηνί- πεηπραίλνληαο θαιχηεξεο ζπκθσλίεο 

κα ηηο εηαηξίεο πξνκεζεπηέο.   
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Σν κεξίδην ησλ αιπζίδσλ θαξκαθείσλ θαη ησλ δηθηύσλ ζην ζπλνιηθό αξηζκό 

θαξκαθείσλ ζε ρώξεο ηεο ΔΔ-27 (2007) 

Υώξα 

Αιπζίδεο 

Φαξκαθείσλ 

(%) 

Γίθηπα 

Απζηξία 1,6 2,1 

Βέιγην 22 3,8 

Γαιιία 0 60 

Γεξκαλία 5 62,4 

Γαλία 18,4 0 

Διβεηία* 18 44 

Διιάδα 0 2,7 

Ζλ. Βαζίιεην 73 ΜΓ 

Ηζπαλία 0 1 

Ηηαιία 8,8 0 

Ννξβεγία* 98,1 0 

Οιιαλδία 19,2 11,2 

Οπγγαξία 0 0 

Πνισλία 10 0 

ινβαθία 5,6 0 

ινβελία 0 0 

νπεδία 100 0 

Σζερία 9,9 0 

Φηιαλδία 19,4 0 

ΜΟ πλόινπ 21,3 10,4 

Πεγή: Donald Macarthur, European Pharmaceutical Distribution: 

Key Players, Challenges and Future Strategies, December 2007 

                                                 *Eθηφο ΔΔ-27 

                                           ΜΓ: Με Γηαζέζηκα ζηνηρεία 
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Αξθεηά κεγάιεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη ζηα κεξίδηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ αιπζίδσλ, 

κεηαμχ ησλ παξνπζηαδφκελσλ 19 ρσξψλ ηεο Δπξψπεο γηα ην 2007. 

Τπνινγίδεηαη φηη ην 21,6% ησλ θαξκαθείσλ ζε 19 ρψξεο ηεο Δπξψπεο βξίζθνληαη ήδε 

ζε αιπζίδεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζεκείσλ πψιεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη απειεπζεξσκέλεο αγνξέο ηεο νπεδίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο, φπνπ ην 

κεξίδην ησλ αιπζίδσλ αλέξρεηαη ζε 100% θαη ζε 98,1% αληίζηνηρα. 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ θαξκαθείσλ ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο έρεη 

νδεγήζεη ζε άληζε γεσγξαθηθή θαη πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ησλ λέσλ θαξκαθείσλ, 

θαζψο απηά ζπγθεληξψλνληαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, εηο βάξνο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

εκεηψλεηαη φηη, ε Διιάδα δηαζέηεη πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε θαηαλνκή θαξκαθείσλ, 

θπξίσο ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Ηζπαλία θαη ηνπ Ζλ. 

Βαζηιείνπ, φπνπ ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε αγνξά ησλ θαξκαθείσλ είλαη απζηεξά 

λνκνζεηεκέλε, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε είλαη πην απειεπζεξσκέλε. 
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